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Giraltovská dožinková
slávnosť 2016
- Mestom jazdili furmani
- Drišľak krstil druhé CD cimbalovej hudby Primáš
- Stretnutie troch generácií v Kobylniciach
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- Na nový školský rok sú dobre pripravení
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Milí čitatelia!
September – deviaty mesiac
v roku je už tu. Zdá sa mi, že
prednedávnom som písala úvodník
do januárového vydania. Slovné
spojenie Čas rýchlo letí nevystihuje
prítomnosť. Možnože čas bleskurýchlo letí. Premýšľam, ako vyjadriť
súčasnú rýchlosť času, alebo to takto
vnímam iba ja? Tak to má byť,
september je tu a nám všetkým sa
teraz zmení mnoho vecí.
Prvá z nich zvuk ranného budíka,
skoré ranné vstávanie sa stane pravidelným režimom, pretože škola volá,
malých, veľkých, žiakov, študentov,
ale aj rodičov, vždy musíme nad tým
tak nejako držať kontrolu. Ako som si
vypočula v rádiu, veľa mamičiek a
otcov sa už opäť teší na pravidelný
režim dňa, pozvoľné leto bolo určite
príjemné spestrenie, ale režim a pravidelnosť nám uľahčujú spôsob života.
Pri tejto zmene voľného prázdninového
režimu nám bude priať
aj počasie, aj keď všetci
určite očakávame babie
leto a príroda nám ho
nadelí, predsa sa už viac
budeme uzatvárať do
svojich domovov, pretože večerný chlad nám už
nedovolí posedávať
na lavičkách a terasách.
V prvom jesennom
mesiaci sa záhradky a
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sady dočkajú odpočinku, záhradkári
majú teraz množstvo práce, kým všetku tú svoju úrodu odložia do pripravených pivníc a komôr.
A preto nás tradične v našom
meste aj v tomto mesiaci čaká záhradkárska výstava, dni medu a taktiež
výstava našich domácich drobnochovateľov. Hospodári to už majú za
sebou, čo sme aj opäť oslávili našou
oslavou žatvy a ako som si všimla
cestou do práce, usilovne sa pripravujú na budúcu sezónu. O tom, ako tohtoročné dožinky dopadli, sa môžete
dočítať, samozrejme, aj v našom
mesačníku, k tomuto článku pribudli
aj ďalšie ako krst CD Primáš či stretnutie troch generácií a aj tie pravidelné rubriky.
Milí čitatelia! Prajem vám príjemné čítanie a pohodový september ešte
bohatý na slnko a, samozrejme, všetkým školákom, najmä tým začínajúcim, želám vydarený štart.....
o
Michaela Marcinová
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Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
80. roky v kronike nášho mesta sa
nesú v znení plnenia presne stanovených cieľov, ktoré boli určené nielen
pre našich obyvateľov, ale pre celú
krajinu. Vtedajšia politická situácia
nastoľovala presne určené pravidlá,
ktoré sa dodržiavali - ako vieme
na základe údajov z kroniky - s presnosťou a pravidelnosťou.
V kronike sa píše – rok 1981:
„Výsledky, ktoré sa pri plnení úloh,
vyplývajúcich z hnutia „Všetko
pre človeka“ dosiahli, dokazujú, že
pri správnom sústredení síl spoločenských organizácií a MsNV je možné
vyriešiť mnohé pálčivé problémy
mesta. Hlavná pozornosť hnutia –
v roku 1981 bola zameraná na plnenie
niekoľkých dôležitých oblastí:
1. Oblasť sebestačnosti vo
výrobe potravín – pre plnenie tejto
úlohy bola vytvorená záhradkárska
osada, ktorej bolo odovzdaných viac
ako 2 ha poľnohospodárskej pôdy.
MsNV v priebehu roka organizoval
pri špičkových poľnohospodárskych
prácach brigády, najmä k zberu objemových krmovín, k žatve a zberu
zemiakov. Občania na tomto úseku
odpracovali 12 062 brigádnických
hodín.
2. Starostlivosť pre rozvoj predškolských a mimoškolských zariadení – v uplynulom roku 1981 máme
dve materské školy a dve DJ. V MŠ I.
s piatimi oddeleniami pracuje jedno
oddelenie ako prípravné pre ZŠ. MŠ II.

je pre deti z cigánskych rodín. Túto
navštevuje 25 detí vo veku od 3 – 6
rokov. V detašovaných jasliach kožiarskych závodov sa zvýšila kapacita
na 16 miest. Podobne boli rozšírené
priestory pre MsDP a M, čím boli vytvorené podmienky pre prácu v krúžkoch.
3. Úsek štátneho a družstevného obchodu – v priebehu roku 1981
bol otvorený obchodný dom Jednoty
SD, čím pribudlo 391 m2 predajnej
plochy. V obchodnom dome je umiestnená aj predajňa „Lahôdky“, v ktorej je
možné nakúpiť niektoré druhy tovarov
a polotovarov pre uľahčenie práce
žien. V predajniach potravín bol rozšírený predaj mrazených jedál.“
4. Úsek miestneho hospodárstva – pre našich občanov, ale aj občanov zo širokého okolia slúži Dom služieb. Tento aj v uplynulom období
značne odbremeňoval pracujúce ženy
najmä zriadením čistiarne šiat a zberňou prádla. Na požiadanie prevádza aj
čistenie kobercov v byte. Na dobrej
úrovni je kaderníctvo a fotoslužba.
5. Úsek tvorby a ochrany životného prostredia – v roku 1981 bolo už
komplexne odovzdané do užívania
nové sídlisko so 144 bytmi. V okolí 4
panelákov a nového obchodného domu
bolo vybudované parkové priestranstvo o rozlohe 17 850 m2 a v mieste
vysadených 1 608 ozdobných kríkov a
stromov.
Kultúrne dianie v 80. rokoch okrem
iných menších podujatí predstavovali
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tieto verejné akcie, ktoré sa konali
z príležitosti: „36. výročia oslobodenia
mesta sov. armádou, 33. výročia Februára, 111. výročia narodenia V. I. Lenina, osláv 1. a 9. mája, 60. výročia
vzniku KSČ, Medzinárodného dňa detí,
Osláv medzinárodného družstevného
dňa a Slávnosti mieru, konali sa aj
Dostihy na počesť 37. výročia SNP, XI.
stretnutie mládeže okr. Bardejov, 64.
výročie VOSR – otvorenie mesiaca
ČSSP, záver mesiaca ČSSP. Účasť občanov na týchto podujatiach bola 19
950.“
V roku 1982 bola štruktúra obyvateľov v meste z hľadiska zamestnania
takáto: „Sociálne zloženie obyvateľov k
31. decembru 1982 bolo nasledovné:
robotníkov 1030, družstevných roľníkov 182, ostatných 428. Z 3 350 obyvateľov je 1 711 žien. Ekonomicky aktívnych občanov je 1 640, z toho 882
mužov a 758 žien. V poľnohospodárstve a lesníctve pracuje 222 občanov,
v priemysle 990 a v ostatných činnostiach 428. Mimo bydliska pracuje 283
občanov. O poskytovanie zamestnania
sa starajú najmä závody, vybudované
po roku 1948 a to najmä: Kožiarske
závody, ČSAO, JĽSD, Komunálne služby
a ďalšie.“ Úspech kožiarskych závodov
je opísaný takto: „Kožiarske závody
vytvárajú dobré pracovné príležitosti
pre pracujúcich občanov z Giraltoviec,
ale aj zo širokého okolia v počte 688.
Závod dosiahol v uplynulom roku
veľmi pekných výsledkov. Vo výrobe
tovaru splnili plán na 100,1%, v hrubom obrate 100%, hospodárske
výsledky splnili na 654,9%, celkový
zisk vykázali v hodnote 6 148 000,- Kčs,
4

čo je 144,1%. Na dosiahnutých výsledkoch sa podieľajú všetci zamestnanci,
ktorí prijali socialistický záväzok
podložený 650 individuálnymi záväzkami, 18 kolektívnymi a brigádami
socialistickej práce. V socialistickej
súťaži BSP „O najlepší kolektív BSP“
obsadil prvé miesto kolektív vedený S.
Jozefom Vavrekom, na druhom mieste
sa umiestnil kolektív pod vedením s. A.
Kaňucha a na treťom kolektív vedený s.
Jozefom Remetom. V súťaži o najlepšieho majstra podniku zvíťazila s. E.
Ciganová. Pekných výsledkov dosiahol
závod v zlepšovateľskom hnutí, keď na
pohonných hmotách ušetril 35 375,Kčs. Na dosiahnutých úsporách sa
najviac podieľali zlepšovatelia Ján
Mikula, Pavol Bakaľár a Tomáš Hliboký.“ Takýto kolektivizmus a zdravá
súťaživosť za určenými cieľmi by sa
nám v našich prácach zišli aj dnes.
Školstvo 80. rokov opisuje kronika
nášho mesta takto: „Aj v uplynulom
roku 1983 sa na výchove a vzdelávaní
detí a mládeže podieľali miestne školy
so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi a
to: v dvoch materských školách,
základnej škole, poľnohospodárskom
odbornom učilišti a gymnáziu. Prácou
škôl v meste sa zaoberali počas uplynulého obdobia stranícke a štátne orgány
nášho mesta. Stav na úseku pôsobenia
školy v komplexnej komunistickej
výchove bol predmetom hodnotenia
komisie pre školstvo po celý rok. Plenárne zasadnutie MsNV v novembri
1983 prehodnotilo plnenie záverov 15.
zasadnutia UVKSČ v oblasti ideologickej práce v podmienkach našich škôl.
Rada MsNV a komisia pre školstvo
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prerokovala stav na úseku plnenia
úloh, ktoré vyplývajú zo zákona č.
132/75 Zb. V zmysle uvedeného konania boli prejednané priestupky rodičov, ktorí nezabezpečovali pravidelnú
školskú dochádzku a v 6 prípadoch boli
rodičia písomne upozornení na
nedostatočné plnenie svojich povinností. Naše školy v uplynulom období
okrem rozumovej – vzdelanostnej
výchovy venovali veľkú pozornosť
svetonázorovej výchove. Táto sa zabezpečovala v prvom rade na jednotlivých
vyučovacích hodinách, a to v každom
predmete, ale aj v svetonázorových a
astronomických krúžkoch. Vďaka
intenzívnej a cieľavedomej práci učiteľov a vychovávateľov sa na ZŠ darí
každoročne znižovať počet žiakov
prihlásených na nepovinnú náboženskú výchovu. V uplynulom roku sa
znížilo percento na 11,87%.“
Od školstva prejdeme ešte k športovej
oblasti: „V znamení rozvoja telesnej
výchovy a športu nieslo sa aj zameranie TJ Slovan v roku 40. výročia SNP,
ktorá popri tom, že zabezpečovala
účinkovanie svojich družstiev zapojených do rôznych súťaží výkonnostného
športu, v spolupráci s ostatnými spoločenskými organizáciami NF a so školami organizovala podujatia, v ktorých
sa i široká verejnosť mohla zapojiť do
pravidelného športovania. Medzi
významné akcie organizované v roku
pamätného výročia SNP patria turisticko-športové podujatia: Cesta rozprávkovým lesom a beh 500 x 400 m
uskutočnený na počesť SNP, v ktorom
štafetovým spôsobom 500 občanov a
mládeže na miestnom štadióne bežalo

počas celého dňa. Bola to akcia pre
všetky vekové kategórie, o čom svedčí
skutočnosť, že najmladší účastník mal
3 roky a najstarší 69. Na počesť SNP
uskutočnila naša TJ jazdecké preteky,
ktoré presahujú rámec nášho okresu.
Najväčším oddielom TJ Slovan je futbalový oddiel, ktorého 13 členný výbor
riadi činnosť 5 mužstiev: A a B mužstva
žiakov, mladší a starší dorastenci a
mužstvo seniorov. Pekné výsledky
dosahuje družstvo seniorov, ktoré
štartuje v II. slovenskej národnej futbalovej lige, tréner Igor Novák. Druhým
najväčším oddielom je oddiel volejbalový, ktorý je síce mladý, ale v priebehu
roka dostal sa do povedomia športovej
verejnosti nielen v meste, okrese, ale i v
kraji. Medzi ďalšie oddiely TJ patrí ešte
oddiel stolnotenisový, ktorého muži aj
žiaci štartovali v okresnej súťaži. Ďalšími oddielmi boli ešte oddiely šachový
a jazdecký. Pozornosť verejnosti upútal aj odbor Základnej a rekreačnej
výchovy (ZRTV), ktorý veľmi aktívne sa
zapojil do nácviku Spartakiády 1985. V
rámci mesta 54 žien z Kožiarskych
závodov, Jednoty SD a členiek TJ Slovan
sa pripravovalo na verejné vystúpenie
so skladbou žien.“ Dodnes si ju určite
mnohé pamätajú, skúste sa opýtať,
veď ich dennodenne stretáme na
uliciach, síce už ako krásne dôchodkyne.
Tu sa naša septembrová časť rubriky
Z kroniky nášho mesta končí, v ďalšej
vám opäť prinesieme zaujímavosti
mestskej minulosti Giraltoviec, jedna
z nich bude aj zmena kronikára ...
Citovaný text neprešiel jazykovou úpravou.

o
o
o
Michaela Marcinová
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VIETE, ŽE...
*

p o ča s i e v l ete b o l o p r i a m
dovolenkové? Akurát že sa akoby
snažilo vyhovieť všetkým. Slnečné
horúce dni striedali občasné
chladnejšie a daždivé. Ideálne leto na
cestovanie a spoznávanie prírody a
okolia. Extrémne horúčavy sa nekonali
ako minulý rok, preto sme si leto viac
užívali.

*
toto leto si skvelo užívali aj hubári?

Teplo a dostatok vlahy spôsobili, že
hubári si z lesov niesli plné košíky týchto
darov prírody. Kto si nestihol spraviť
mrazené či sušené zásoby na zimu, má
ešte šancu. Na krajnici cesty ich
predávajú dosť... Ale vážne. Hubárska
múdrosť hovorí, že keď je spln, vtedy sa
hubám darí najlepšie. Najbližší spln
bude 16. septembra. „Hubmajstrovi“
Jánovi Onuferovi stačilo ísť na hubačku
len raz. Začiatkom augusta totiž našiel
dubák s váhou 1,12 kg a obvodom
klobúka 94 cm.

*

sa začala výstavba dvojizbových
bytov v našom meste? Na základe
podpory zo štátneho rozpočtu SR sa
buduje 12 bytov nižšieho štandardu
s výmerou 45m2 na Kukučínovej ulici.
Prevažná časť nákladov je zo štátneho
rozpočtu, časť platí mesto a časť si
odpracujú budúci nájomníci, ktorí boli
vybraní na základe stanovených
podmienok určených sociálnou
bytovou a zdravotnou komisiou MsÚ.

*

Park mieru sa stane oddychovou aj
športovou pýchou nášho mesta?
V rámci programu Slovensko Poľskej
cezhraničnej spolupráce (PL-SK 20142020) pripravilo mesto Giraltovce
v spolupráci s poľským družobným
mestom Ustrzyky Dolne projekt Bližšie
k prírode, bližšie k sebe. V rámci tohto
projektu sa plánuje zriadiť detské
ihrisko, zóny pre outdoorové tréningy,
zónu vodnej zábavy, prístrešok
pre rodinné posedenie. Nezabúda sa
ani na obnovu zelene, ktorá zahŕňa
koncepciu odstránenia starých a
vysadenia nových drevín a kríkov
s vybudovaním nových parkovacích
plôch a monitorovacím systémom
na preventívnu ochranu.
o
o
o
Mária Osifová
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GIRALTOVCAMI
GIRALTOVCAMI
JAZDILI FURMANI
Giraltovčania zažili po prvý raz vo
svojom meste furmanské preteky.
Počas historicky 1. ročníka
furmanov obdivovali nielen
v parku, ale aj v centre na hlavnej
ceste.
Premiéra furmanskej akcie sa
uskutočnila taktiež v rámci na kultúru
b o h a t ýc h o s l áv 6 0 0 . v ý ro č i a
1. písomnej zmienky o Giraltovciach a
pri príležitosti 100. výročia založenia
giraltovského futbalu. Preteky sa
niesli v znamení zábavy, športu aj
adrenalínu. Jazdu na vozoch s koňmi
a cengot bolo počuť už zavčas rána
v celom meste. Furmani prichádzali
už predpoludním a začali sa schádzať

na autobusovej stanici, čím zaujali
verejnosť. Po slávnostnom sprievode
mestom odcválali do parku. Tam
začínalo súboje desať družstiev
súťažiacich v troch disciplínach.
Zúčastnili sa ich „starí páni“
z Giraltoviec a Kračúnoviec, MFK
Slovan Giraltovce a ŠK Odeva Lipany.
Počas vyhodnotenia sa tešila
víťazstvu posádka Ďuricovcov
z Brezovice. Podujatie sa zavŕšilo
benátskou nocou, súčasťou bolo
občerstvenie. Furmanské preteky sa
v Giraltovciach síce konali prvýkrát,
možno sa však v budúcnosti stanú
ďalšou peknou tradíciou.
Text: Martina Cigľárová
foto: Ladislav Lukáč
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Cimbalová hudba
PRIMÁŠ
VYDALA
DRUHÝ ALBUM
Druhé CD Cimbalovej hudby
Primáš je na svete. Uviedli ho
do „života“ v Giraltovciach.
Členovia Cimbalovej hudby Primáš
v giraltovskom Parku mieru po
prvotine Všetci spievajú a tancujú
slávnostne uviedli aj druhé CD
s názvom A z hory, z hory. Krstný
otec bol primátor Ján Rubis a
na pomoc si prizvali Drišľakovcov Jána Pankucha z Kračúnoviec a
Jozefa Mašleja z Lúčky. „Uvádzame
ho do života s tým, aby mala
Cimbalová hudba Primáš v každom
meste aspoň toľko fanúšikov a
poslucháčov ako tu, aby takto
rozveseľovali nielen domácich
Giraltovčanov a boli v tej telke
častejšie. Nech sa mu darí,“ zaželali
Primášu. Zasmiali sa, že primáška je
u nich žena, Barbara, čím rúcajú
mýty o tom, že by to mali byť len
muži. Primátor im zaprial všetko
dobré, prognózoval im vydanie
ďalšieho albumu a odovzdal im
darček. „V mene svojom aj v mene
8

vás všetkých by som im poďakoval
za pozvanie pri krste druhého CD.
Verím, že sa tu opäť stretneme
pri treťom, štvrtom CD. Prajem veľa
nápadov, dobrej hudby, aby ďalej
šírili posolstvo našich starých
rodičov z nášho regiónu.“
Drišľakovcom sa páčil park.
Pokrstia v ňom nové CD?
D r i š ľa k o v c i s i p o č a s a k c i e
pochvaľovali vynovený giraltovský
amfiteáter v parku. Pochválili sa, že
tiež plánujú vydanie nového CD.
Primátora sa s humorom opýtali, že
ak by ho krstili u nás, či by im park
zapožičal. „Myslím si, že Drišľak má
v Giraltovciach stále dobré meno.
Keď tu vystupovali asi pred štyrmi
rokmi a koncertovali tu aj také
osobnosti ako Helena Vodráčková či
Michal David, pri Drišľaku tu bolo
najviac, rekordných asi 2 500
poslucháčov. Čiže verím, že ak
budete krstiť ďalšie CD v Giraltovciach, určite vám bezplatne
prepožičiame celý tento areál a
tešíme sa na vás,“ odpovedal im
pohotovo. Ozrejmil, že amfiteáter
vynovili pre kultúrne a spoločenské
aktivity v našom meste, na účely
koncertovania skupín ako Primáš,
kvôli všetkým Giraltovčanom a
ľuďom z okolia. „Zrekonštruovali
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sme ako amfiteáter, tak aj celý park
a hľadisko pre našich občanov. Hoci
dáždniky v prípade dažďa musia
byť, účastníci sú v suchu,“ dodal.
Pódium vo vyše dvojhodinovom
programe patrilo okrem vystúpení
skupín Primáš a Drišľak aj speváčke
Marke Mačoškovej, ktorú hrou na
akordeóne sprevádzal učiteľ
svidníckej ZUŠ Marián Cuprišin.
S cimbalovkou si zahral aj člen ĽH
Verbunk Juraj Konečný. Zaplnené
hľadisko so stovkami účastníkov
odmenilo každé jedno vystúpenie
búrlivým potleskom a aplauzom.
V závere podujatia si všetci zanôtili
aj spoločnú pieseň, nechýbalo
Mnohaja blahaja lita.
Súčasťou Drišľaku hudobníci od
Giraltoviec
Hoci hudobno-satirická skupina
Drišľak pôsobí na scéne od roku
1988, pár rokov s nimi hrávajú aj
dvaja hudobníci od Giraltoviec.
Kračúnovčan Ján Pankuch ml. (27)
sa stal ich členom v máji 2010, keď
nahradil Petra Treciaka. Hrá
na basgitare, husliach i saxofóne.
Vzťah k hudbe získal v detstve
vďaka otcovi, ktorý hráva tiež
v ľudovej kapele Atlantic. Prihlásil
ho do giraltovskej ZUŠ, kde sa
venoval hre na husliach osem
rokov. Viedol ho učiteľ Barnabáš
Hangonyi, ktorý bol jeho vzor a
vštepoval mu cit pre hudbu. V ZŠ

v Kračúnovciach úspešne absolvoval množstvo speváckych súťaží a
keď mal 14 rokov, pridal sa k otcovej
skupine, kde hral sedem rokov.
Okrem toho zaskakoval aj v iných
kapelách, ako napríklad v Melodicu.
Tvrdí, že na saxofóne ho naučil hrať
Slavomír Bališčák. Za svoje
najväčšie koníčky okrem hudby
označuje poľovníctvo a kynológiu.
Jozef Mašlej alias Jošto z Lúčky hrá
v skupine na basgitare a vie hrať
na kontrabase. Do Drišľaku prišiel
po tragickej smrti Ľubomíra Galisa.
Ako sám hovorí, „jeho životom bola,
je a aj bude hudba“. Predtým
pôsobil dva roky v skupine Tirex,
dva roky v skupine West a 22 rokov
v Atlanticu. Tvrdí o sebe, že je
nervák. Pôsobí však ako úplný
pohoďák.
Text: Martina Cigľárová,
foto: Ladislav Lukáč
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Maja Štefániková:
„Spája nás láska k tradičnému folklóru“

P

äticu mladých talentovaných a energických muzikantov spojila pred šiestimi rokmi spoločná láska k ľudovej
hudbe. Druhé CD s názvom
A z hory, z hory nahrávali v raslavickom hudobnom štúdiu New
Folk Studio Stana Baláža v novej
zostave – okrem speváčok Marianny Štefánikovej, Barbary Šalamunovej a akordeonistu Dávida
Maťaša sa k nim prednedávnom
pridali kontrabasista Brian Mikuláš Maťaš a cimbalista Kamil
Keselica. Externe s nimi na klarinete, flaute a saxofóne hráva Dávid
Keselica. Sú z viacerých miest –
z Giraltoviec, Okrúhleho, Svidníka
a Prešova. Hudobný talent budovali v základnej umeleckej škole a
rôznych folklórnych zoskupeniach. „Rodinnosť“ kapely dokazujú i vzťahy v skupine, kde pôsobia dvaja bratia – Kamil a David
Keselicovci a „prekvitá“ partnerstvo Marianny s Dávidom a
Barbary s Kamilom. Skupina chce
novým albumom rozdávať dobrú
náladu. Pochváliť sa môžu aj
účasťou v relácii RTVS Rusínsky
magazín či v hudobných TV - Senzi
a Muzika Barrandov. Viac nám
v rozhovore prezradila členka
cimbalovky Marianna Štefániková.

Ako ste spokojní s atmosférou
počas uvádzania vášho CD albumu?
- Sme nadmieru spokojní a boli sme
tým milo prekvapení. Ani sme nečakali, že príde toľko ľudí a sme veľmi
radi, že sa tak zabávali, tešili, tlieskali, smiali, spievali či tancovali. Bolo to
fakt úžasné, atmosféra bola výborná,
ľudia skvelí. Tešíme sa vysokej
účasti, vďaka Bohu , že nám doprial aj
dobré počasie, hoci to už vyzeralo
všelijako, no našťastie nepršalo.
Skús nám priblížiť váš nový,
v poradí druhý album A z hory,
z hory
- Nový album má 14 piesní – trackov.
Obsahuje zmes slovenských, šarišských, rusínskych, cigánskych piesní,
autorských aj ľudových. Sú medzi
nimi pomalšie aj energickejšie
skladby. Názov A z hory, z hory sme
vybrali preto, lebo rusínsky jazyk je
krásny a ktokoľvek si názov prečíta,
rozumie mu. Rusínskych piesní
máme v repertoári veľmi veľa, pretože ich folklór je temperamentný a je
nám blízky. Novým CD chceme
osloviť všetky kategórie a nie sa
zameriavať len na jednu skupinu.
Tak, ako Rusínov to pozdvihne, že
spievame ich veci, Šarišanov tiež a
Rómov o to viac. Videli sme, ako
11
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reagovali na koncerte. Robí nám to
radosť, vidieť také pozitívne reakcie.
Ako sa vám CD nahrávalo a kde sa
dá zohnať?
- Natáčali sme ho v raslavickom
štúdiu Stana Baláža približne dva
mesiace. Ďakujeme S. Balážovi
za úžasný prístup a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu s ním. Nahrávalo sa nám s ním výborne, mal úžasný
prístup a bol k nám naozaj zlatý.
Vládla tam príjemná rodinná
atmosféra, cítili sme sa ako doma,
vďaka čomu je CD také, aké je. Môžete
si ho kúpiť za 7 eur, predaj prebieha
na internetovej stránke cimbalovahudbaprimas.sk, cez e-shop alebo
priamo cez členov našej skupiny.
Čo chcete ponúknuť poslucháčom
svojou hudbou a novým nosičom?
- Hlavne radosť a elán, aby ich to vždy
tešilo. Radi by sme dosiahli to, aby aj
mladšia veková kategória viac
zabŕdla do folklórno-komerčnej
hudby, nech je to zaujímavé a lákavé
aj pre tých mladých. Želáme si, aby sa
nezabúdalo na folklór a naše tradície
nezapadávali, ale aby postupovali
stále viac dopredu.
Aké sú vaše najbližšie plány,
chystáte koncertné turné alebo
vydanie ďalších piesní?
- Pesničiek, ktoré sa dajú spracovať a
prerobiť, je veľa. Uvažujeme nad tým,
že naše najbližšie CD, ktoré urobíme,
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bude možno vianočné, buď tento
alebo budúci rok. Závisí to aj
od financií. Verím, že naša terajšia
zostava už zostane nemenná. Turné
plánujeme, snáď to bude niekedy
v jeseni - v októbri alebo novembri.
Si známa z televíznej šou Môj
najmilší hit, kde si sa ako dvanásťročná dostala až do finále súťaže a
skončila ako druhá najlepšia
speváčka. Ako si na to spomínaš?
- Účinkovanie v speváckej súťaži Môj
najmilší hit spred deviatich rokov
bolo jedno z najkrajších období
v mojom živote, na ktoré sa nezabúda
a spomínam si naň v dobrom. Prihlásili ma rodičia v poslednej chvíli,
tesne pred kastingom v Košiciach.
Zdá sa mi, akoby to prebiehalo
nedávno. Všetko tam bolo úžasné –
účinkujúci, produkcia, réžia, dramaturgia, s niektorými ľuďmi som
dodnes v kontakte. Bola som vtedy
ešte dieťa a súťaž mi pomohla
rýchlejšie dospieť, získať viac skúseností a čeliť problémom. Veľa sa
skúšalo a nahrávalo, necítila som
vtedy trému. V tom čase sa mi páčila
moderná hudba, ktorej sa už nevenujem. Moje srdce si získal folklór,
s ním som vo svojom živle. Na pódiu
sa cítim ako doma.
Text: Martina Cigľárová
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HONOSNÁ DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ
Každú jar roľník s láskou vkladal zrno
do zeme. Keď vyrástlo a dozrelo, zobral
kosu, dotkol sa zlatých klasov a rozložil
ich po zemi... Potom ich zvážali
do stodôl a vymlátili drevenými cepmi.
V každom kúte Slovenska mala žatva
svoje čaro, iné na šírych rovinách, iné
v horských oblastiach, iné v Giraltovciach...

Už tretí ročník Dožinkových slávností,
teda slávností ukončenia žatvy, sa konal
v Giraltovciach v Parku mieru v tretiu
augustovú nedeľu. Dožinkové zvyky
prešli vývojom a rôznymi zmenami,
stále v nich dominujú dve navzájom

prepojené zložky – radosť z novej úrody,
ktorú sme touto slávnosťou prejavili a
úsilie zabezpečiť dostatok obilia
v ďalšom roku, ako to robili naši
dedovia, aby sa každému na stôl dostal
jeden z najväčších darov – chlieb. Chlieb
má fascinujúcu históriu. Jeho názov
p o c h á d za z gó t s ke h o h l a i f, č i
neskoršieho starogermánskeho hleip.
V kresťanskej vierouke má chlieb
mimoriadne hlbokú symboliku.
Betlehem znamená dom chleba. Jesť
s niekým chlieb znamená, že sme
s človekom, ktorý je s nami spriaznený
v nádeji, je náš priateľ. Lámanie a
delenie sa o chlieb symbolizuje
spolupatričnosť s inými ľuďmi. Okrúhly
tvar chleba znázorňuje Božiu milosť a
požehnanie, teda čo je pre nás také
dôležité: bezpečie, blahobyt a
bohatstvo. Chlieb sa v priebehu histórie
stal symbolom všetkého, čo je
hodnotné, v ýznamné. Symboly
dožiniek sú chlieb a veniec a práve
týmito symbolmi sa prezentovali tí,
ktorým bola táto slávnosť určená.
Za AGROSLUŽBY VK GIRALTOVCE, spol. s
r. o., to bol Ing. Pavel Paľa, Podielnícke
družstvo Brezov reprezentovala jeho
predsedníčka Ing. Janka Janošková,
zavítali k nám aj súkromne hospodáriaci
roľníci, páni Jozef Malačina z Radomy a
Štefan Kožlej z Kukovy. K nim sa pripojili
aj primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján
Rubis, starosta Lužian Ing. Miroslav
13
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Čorba, starosta obce Okrúhle pán
Martin Jech a svojou návštevou nás
poctili aj naši družobní partneri
z Poľska. Po ich slávnostnom nástupe sa
stôl zaplnil chlebom a bohaté vence
rôznych motívov zdobili pódium.
Dožinky sú festival spolupráce,
spoločného cieľa a dobrého spojenia
s mestom, s ľuďmi z neho, s družstevníkmi, so zemou a s Pánom Bohom.
A tak aj touto slávnosťou sme sa chceli
poďakovať za tohtoročnú úrodu
prostredníctvom ekumenickej pobožnosti pripravenej farnosťami nášho
mesta a ich cirkevnými predstaviteľmi.
Chceme sa im poďakovať za duchovné
slovo, ktoré sa nieslo pod žalmom 90,
17: „Nech je nad nami dobrotivosť Pána
nášho BOHA.“
Poobedňajší program slávností sa už
niesol v duchu zábavy, ktorú predstavoval kolotoč vystúpení domáceho
FS Topľan a SS Topľanky, dedinský život
nám v scénke predstavili giraltovské
ženy spevom a slovom, ďalej vystúpili aj
súbory z blízkeho okolia FS LAZANKA a
UK OKRUHĽAN a poľskú folklórnu
kultúru nám ponúkli mladí tanečníci
súboru BARDO z mesta Wielopole
Skrzynskie. Folklórny súbor, ktorý je
pýchou nášho mesta, nám ukázal
„do neba“ siahajúce tanečné
choreografie a prekvapenie bolo aj
záverečné vystúpenie spevákov,
bývalých členov Topľanu, ktorí, ako sa
zdá, majú široký vekový záber. Ich
vystúpenie pokračovalo aj mimo pódia,
kde za ich asistencie prebehla ukážka
14

modernej technológie poľnohospodárskych strojov. „Na tohtoročné
dožinkové slávnosti sme návštevníkom
podujatia pripravili vozový park našich
strojov, ktorý tvorili 5-radličný otočný
pruh, disky CARRIER na prípravu
pred sejbou, rozmetadlo priemyselných
hnojív, lis na okrúhle balíky slamy ako
aj samozberací balikovač slamy,
samochod – postrekovač, rôzne typy
traktorov značiek CHALLENGER,
DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON a
kombajn, ktorý nám aj predviedol
ukážku“ povedal Ing. Pavel Paľa,
konateľ VK AGROSLUŽBY GIRALTOVCE,
spol. s r.o.
Oslava dožiniek sa konala aj vďaka
štedrosti našich sponzorov. Pri zakúpení
tombolového lístka ste si mohli
pochutnať na sladkej kukurici, ktorú
venovalo miestne domáce družstvo,
sponzor podstatnej časti tombolových
cien. Vyhrať ste mohli aj živé prasiatka
Mangalice, jahňa či rôzne darčekové
koše. Pre tých, ktorým sa nepodarilo
získať ani jednu z trinástich tombolových cien, bola pripravená cena
útechy – „vlečka“ maštaľného hnoja.
Aké by to bolo hodovanie bez čerstvého
chleba a voňavých koláčov. Pán Andrej
Oravec, pekáreň Ormix Giraltovce,
ponúkal vo svojom stánku sladké
i slané pečivo, koláče a bochníky
chleba rôznej veľkosti a chuti. Všetkým
sponzorom a prispievateľom tejto
slávnosti ďakujeme za ich veľkorysosť a
srdečnosť.
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Za povšimnutie určite stála milá a
úsmevná výzdoba areálu v okolí
amfiteátra. Majestátny mlyn postavený
z balov slamy pôsobil na pohľad dosť
reálne, návštevníci podujatia sa mohli
zvečniť fotkou pri paneli znázorňujúcom dedinskú devu, ktorá upútala
hlavne mužskú časť okoloidúcich.
Ženám občasnú tvrdú realitu pripomínali nohy muža v slame, ktorý sa

stratil na polceste domov, možno aj
z dožinkových slávností.
Naše mesto má už 600-ročnú históriu.
Jej súčasť sú aj zvyky a tradície, na ktoré
nezabúdame. Dôkazom bola aj táto
dožinková slávnosť zorganizovaná pre
vás, aby ste spolu s rodinami alebo
priateľmi, známymi, prežili pohodové
slnečné nedeľné popoludnie plné
spevu, tancov a hlavne hodovania.
Text: M. Osifová,
M. Marcinová
Foto: L. Lukáč
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Stretnutie troch
generácií v

Kobylniciach

Aj skaly majú svoju reč,
aj cez stáročia volať budú:
tu ležia hrdinovia ľudu.
Ich mená svietia vryté do mohyly.
Nedožili sa dneška, no zvíťazili.
Čas, keď sa leto stretáva s jeseňou, patrí v našej domovine spomienkam. Rok
čo rok si koncom augusta pripomíname hviezdne okamihy nášho národa,
ktorý svoje odhodlanie vzoprieť sa zlu premenil na činy.
Povstanie! To slovo znie hrdo. Má neobyčajnú silu. Zhmotňuje v sebe
skutočnosť a odvahu našich krajanov, ktorí pokojný život naplnený
každodennou prácou vymenili za boj so zbraňou v ruke proti tým, ktorí
vpadli do našej pokojnej krajiny, aby tu rozsievali strach a des. Ich ruky boli
poškvrnené krvou miliónov nevinných obetí.
Prerátali sa však, ak počítali s otrockou pokorou jednoduchých pracovitých
ľudí nášho kraja. Pre našich krajanov bola voľba jasná. Zvíťazilo rozhodnutie
poskytnúť nezištnú pomoc tým, ktorí s nasadením vlastného života bojovali
v partizánskych oddieloch za našu slobodu.
Kobylnice! Ten vzácny kúsok našej vlasti. Sú ponorené v malebných lesoch,
ktoré na nás dýchajú pokojom, prežiarené slnečnými lúčmi, či zahalené
podjesennou hmlou. Štíhle biele briezky, jelše či hraby tu vytvárajú malebnú
scenériu. Pred viac ako 70 rokmi tu však zneli výstrely, dunela blížiaca sa
delostrelecká paľba. Dnes nám tieto kruté časy pripomínajú početné
pamätníky rozosiate po celej našej krajine.
28. augusta sa občania Kobylníc, Olšavy, Giraltoviec a okolia stretli
pri jednom z nich. Bol odhalený k 70. výročiu Slovenského národného
povstania za obcou Kobylnice na mieste, kde prebiehali boje partizánskej
skupiny Čapajev. Tohtoročné stretnutie troch generácií zorganizovali
Základná organizácia SZPB, obec Kobylnice, mesto Giraltovce, MAS Topoľa
Giraltovce a oblastný výbor SZPB vo Svidníku.
Po úvodných slovách moderátorky podujatia, pani Márie Osifovej st., zazneli
hymny – slovenská i ruská. Tá druhá znela na počesť padlých sovietskych
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vojakov, z ktorých mnohí ležia na našich slovenských cintorínoch, často
v hroboch bez mena. Ich pamiatku si uctil svojou prítomnosťou na podujatí
tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie pán Sergej Nikitin. Zdôraznil, že
naše spomienky musia byť silnejšie ako čas, ktorý nás vzďaľuje od strašných
udalostí Povstania a 2. svetovej vojny. Vyjadril tiež vďačnosť slovenskému
ľudu, ktorý nezabúda, stará sa o hroby padlých, stretáva sa pri pamätníkoch a
štafetu spomienok odovzdáva ďalším generáciám.

Prítomným sa prihovoril aj predseda Oblastného výboru SZPB, pán Rodák.
Pripomenul aj priamych účastníkov bojov, z ktorých už viacerí nežijú alebo
pre zlý zdravotný stav sa zúčastniť stretnutia nemohli, zdôraznil tiež potrebu
sprostredkovať mladým vojnové skúsenosti priamych účastníkov, aby sa
k nim nedostávali skreslené informácie či úplné nepravdy novodobých
členov fašistických organizácií. Prítomných zaujalo aj vystúpenie pána
J. Uhríka, člena Ústrednej rady SZPB. V spomienkach sa vrátili do septembra
1943, keď vznikla partizánska skupina Čapajev, zdôraznil množstvo
partizánskych skupín po celom východnom Slovensku a ich vzájomnú
spoluprácu, ktorá vo Zväzoch PB pretrváva dodnes. Zaujímavé boli jeho
informácie o príprave Povstania a Vianočnej dohode z roku 1943, na základe
ktorej sa úspešne zavŕšilo Povstanie v spolupráci komunistického
i občianskeho odboja. Medaily a plakety za aktívnu prácu v SZPB si prevzali
17
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(v zastúpení) Mgr. Ján Rubis, Peter Roman, Juraj Šima a Ján Roguľa. Prítomné
delegácie za zvukov smútočného pochodu položili kytice vďaky k pamätníku
Čapajevovcov. Slávnostné podujatie obohatil aj bohatý kultúrny program
ľudových súborov z Olšavy a našich Topľaniek, tiež detské vystúpenia.
Na miesta, kde nám kamenné pamätníky pripomínajú bojovníkov za našu
slobodu, prichádzame s tichou, pokornou pietou. Mnohí z nich nedosnívali
svoj ľudský sen, nedožili svoj človečenský príbeh. Ich činy sa pre nás stali
tichou výzvou, ozvenou času, v ktorom prinášali tú najvyššiu obeť – vlastný
život. Tá výzva znie v nás,
nesie ju v sebe ako pochodeň, ktorú, veríme, po nás
preberú naše deti. Zaväzuje
nás k tomu aj realita,
v ktorej žijeme svoje dni.
Koľko nenávisti, ničenia,
zabíjania, zloby sprevádza
aj našu súčasnosť.
V mene mieru nedovoľme,
aby obete padlých spred
viac ako 70 rokov boli
zbytočné.
Text: Alžbeta Škurlová,
foto: T. Horvathová

V našom meste parkovali
Giraltovčania mali možnosť nedávno
vidieť pravú históriu na kolesách.
Počas zrazu Partizan open SK v rámci
6. ročníka veteráni naše mesto neobišli
a občerstvili sa u nás. Starobylé
skvosty parkovali priamo na parkovisku pred mestským úradom.
18

autoveterány

Dvojdňová akcia pre milovníkov starobylých áut a historických motoriek sa
tešila priazni slovenských i zahraničných účastníkov v rámci návštevy dvoch
okresov v našom kraji aj susednom
Poľsku. Usporiadateľ akcie je Ivo Jacka-

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

nin s Classic Clubom Svidník. So zanietením sa venuje klubu a jeho akciám spolu
s manželkou. Zraz sa podľa jeho slov
začal vo Svidníku, kde prebiehala aj
registrácia účastníkov a odkiaľ sa cez
Vyšný Komárnik presunuli do Poľska.
„Zastavili sme sa v Tylawe na obed, išli
sme cez Magurski Park Narodowy
do múzea v Krempnej. Odtiaľ sme sa
dostali do Nižnej Polianky, Zborova a
Stebnickej huty, kde sme nocovali
v Slnečnom majeri.“ Na druhý deň sa
ukázali na námestí v Bardejove a
v Giraltovciach, kde dali bodku za celým
tohtoročným podujatím a odkiaľ sa
nabití dobrou náladou a pozitívnou
energiou vracali naspäť domovov.
„Tu sme si pochutili na dobrom obede a
neodolali sme zmrzline,“ doplnil
s úsmevom hlavný organizátor. Naše oči
potešila takmer stovka starých tátošov

– okolo osemdesiatich áut dvadsiatich
motocyklov, okrem nich zaujali aj
elegantné retro kostýmy šoférov a ich
spolujazdcov. Miestni i okoloidúci mali
možnosť vidieť vozidlá rôznych ročníkov, odfotografovať sa s nimi či posedieť
si v nich.

Viezli sa bez porúch
Najstaršie vozidlá boli automobil z roku
1937 a motocykel z roku 1943. Jazda
prebiehala až na zopár výnimiek bez
porúch a väčších technických problémov. Účastník Milan z prešovského
Veterán Šariš klubu, ktorého na vyhodnotení vyhlásili za „smoliara“ zrazu, mal
prísť iným vozidlom a napokon sa
priviezol v červenej Škode Felicia
Kabriolet (1959). „To prvé sa mu pokazilo a prišiel na druhom, ako plánoval.
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Aj mne došiel benzín, ale to sa stáva.
Poruke bola aj retro odťahovka, ktorú
nebolo treba použiť,“ uviedol I. Jackanin. Do opráv vkladajú nielen srdce, ale
aj dosť financií. „Bežne sa to pri starých
autách stáva, že sa niečo pokazí, majú
už niečo svoje odžité. Je potrebné sa
o ne neustále starať a vrážať do nich
peniaze, čo nie je lacná záležitosť. No
taká investícia stojí za to, je to veľký
koníček,“ tvrdí majiteľ kabrioletu,
v ktorom sa zvyknú voziť aj mladomanželia. V Mercedese Pagoda z roku 1966

jazdí Prešovčanka, ktorá sa smeje, že je
starý zhruba ako ona sama. „Rada
na ňom jazdím, odkedy som nadobudla
vzťah k starým veciam. Najprv som
zbierala starožitnosti, ktorých mám
plný dom. Potom prišiel rad na veterány, ktorých už mám desať. Je to náročná
záľuba, nemyslela som si totiž, že až tak
treba tlačiť na spojku, bolí ma z toho
noha. Ten pocit, jazdiť v starom aute, je
však neuveriteľný.“
Text: Martina Cigľárová,
foto: Mária Osifová

Postrehy z tábora
O dennom prímestskom tábore, ktorý
organizovala Základná škola v Giraltovciach, sme sa dozvedeli úplnou
náhodou. A keďže môj syn Matej sa ho
zúčastnil aj minulé leto, program
na týždeň od 11.7. do 15.7. 2016 bol
hneď a zaraz vyriešený. To, že tam
nebude poznať žiadne deti, môjmu
synovi vôbec nevadilo. Veď prvý deň
„Túlavého chodníčka“ bol zoznamovací a tvorivý, deti si vyrobili vlajku
tábora.
A tak sa deti v spoločnosti príjemných
učiteliek túlali po Giraltovciach a
okolí. Spoznávali známe aj menej
známe miesta a každý deň zažívali
kopec pekných zážitkov. Keďže počasie bolo typicky letné, deti sa schladili
v bazéne v areáli CVČ. Zatúlali sa aj
do mestskej knižnice, kde im boli
prečítané zaujímavé rozprávky, a pri
jedení pukancov si pozreli krátku
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rozprávku. No a nezabudlo sa ani
na maľovanie na tvár. V strede týždňa
sa zatúlali až na Zborovský hrad a
do Bardejovských kúpeľov. Aby sa
naši tuláci príliš nezatúlali, vrátili sa
na základnú školu. Tam pre nich
tvorivé učiteľky pripravili športový
deň, kedy si môj malý športovec
prišiel na svoje. Celý týždeň sa skončil
výbornou grilovačkou a rozlúčkovou
párty. Matej bol tak nadšený, že keď
sa dozvedel o ďalšom turnuse, tak
ma prosil, aby som ho prihlásila aj
na ďalší. Od 18.7. do 22.7. môj syn
s nadšením navštevoval denný tábor,
ktorí si deti spolu s učiteľkami nazvali
„Pátračik“. Nechýbali noví kamaráti,
iné pani učiteľky, kopec ďalších
dobrodružstiev. Pátralo sa aj v Hanušovciach a okolí, v Archeoparku a
na ranči Breziny v Pavlovciach.
Pátrači vytvorili rozprávkový plot
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v areáli CVČ, schladili sa hľadaním
pokladu na dne bazéna, športovali,
čítali, tvorili a sladkým prekvapením

a letnou párty sa opäť prehupli
na koniec týždňa.

Foto: Ing. Jaroslava Kosárová

NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
SÚ DOBRE PRIPRAVENÍ
Pred začiatkom školského roka
2016/2017 sme sa stretli s riaditeľom
Súkromnej strednej odbornej školy
(SSOŠ) v Giraltovciach PaedDr.
Martinom K o š š a l o m a položili
sme mu tri otázky:
Pán riaditeľ, v minulom školskom

roku ste dosiahli pekné výsledky a za
niektoré ste boli ohodnotení aj
na celoslovenskej úrovni. Ktorý
z nich si ceníte najviac ?
- Aj keď bol školský rok 2015/2016
náročný, darilo sa nám realizovať
úlohy ktoré sme si stanovili v hlavnom
21
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Riaditeľ SSOŠ v Giraltovciach
PaedDr. Martin Koššala
pláne našej školy. Za najvýraznejší
úspech považujeme náš výsledok
v prieskume stredných odborných
škôl na Slovensku, ktorý mal odozvu
v rôznych masmédiách a vo verejnosti. Bol to prieskum organizovaný
Štátnym inštitútom odborného
vzdelávania SR v Bratislave, ktorý bol
uskutočnený v spolupráci so Schveizerische Eidgenossesenschaft (Švajčiarska konfederácia) v Ženeve. Vyplynulo z neho, že naša škola skončila ako
najlepšia medzi strednými odbornými
školami v regióne, v ktorom pôsobí
(Prešovský samosprávny kraj). Treba
zdôrazniť, že výsledky sa sumarizovali
za celé Slovensko, ale určujúce bolo
umiestnenie v rámci kraja a o to je
tento výsledok významnejší.
Vstúpili sme do nového školského
roku 2016/2017. Aké hlavné úlohy a
ciele ste si stanovili, pre tento školský rok ?
22

Chceme v prvom rade
nadviazať na niektoré
úspechy z minulého školského roku a ďalej ich
rozvíjať. Spomenúť by som
chcel výsledok nášho
študenta Miroslava Tarabčáka z 3. A, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste
kraj s kéh o ko la SO Č
v odbore 14 - Tvorba
učebných pomôcok
s prácou Matematika
pre život - spoločenská hra ako didaktická pomôcka. Jeho úspech je o to
cennejší, že pred ním skončili študenti
elektrotechnickej školy s elektronickými pomôckami a gymnazisti a
študenti iných škôl skončili na nižších
stupňoch.
V tomto školskom roku chceme
našich žiakov a študentov aktivizovať
v podobných projektoch. Už teraz
sme sa zapojili do projektu ERAZMUS+ s názvom „Can you tell me the
way to...“, v rámci ktorého sa niektorí
žiaci našej školy spolu so svojimi
vyučujúcimi zúčastnili miestnej
mobility v historickom meste Bardejov a jeho okolí. Máme záujem otvoriť
nový odbor, v rámci ktorého by sme
chceli našich žiakov pripravovať
v informatike, čo je veľmi perspektívny odbor pre prácu a život. Záležať
bude na tom, či ho budeme mať
schválený. Využiť by sme chceli rôzne
finančné príspevky na podobné
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projekty ako v minulom školskom
roku, keď naši žiaci cestovali po celej
Európe a nadväzovali nové vzťahy
so svojimi kolegami z podobných škôl
a niektorých privítali aj u nás. Takisto
budeme pre nich pripravovať a organizovať rôzne praktické stáže
na školách v rámci EU. A takto by som
mohol pokračovať. Skrátka, máme
niekoľko nových zámerov a veríme,
že sa nám ich podarí zrealizovať.

najlepšie podmienky. Plánujeme
zakúpiť aj novú výpočtovú techniku a
iné technické a didaktické prostriedky
pre skvalitňovanie pedagogického
procesu. Pochopiteľne, budeme aj
naďalej vylepšovať organizačné
podmienky pre skvalitňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu
v našej škole.

Sú to náročné zámery a neľahké
ciele. Ste na ne dobre pripravení
personálne, materiálno-technicky a
organizačne ?

Poďakovali sme sa riaditeľovi SSOŠ
v Giraltovciach, PaedDr. Martinovi
Koššalovi, za jeho odpovede a informácie. Nedá nám, aby sme na záver
neuverejnili myšlienku, ktorá nevdojak vyplynula z nášho stretnutia.

Sme si vedomí toho, že aj tento
školský rok bude náročný a rátame
s tým. Pre plnenie zložitých úloh
s cieľom najkvalitnejšie pripravovať
našich žiakov pre neľahké podmienky
v praktickom živote (či už je to zapojenie do pracovného procesu a získanie
práce) máme skutočne dobrý kolektív
pedagogických a nepedagogických
pracovníkov, po všetkých stránkach
odborne a prakticky výborne pripravených a zanietených pre prácu, ktorú
robia, čo už neraz v minulosti jej
výsledkami dokázali. Myslím si, že
naša škola je materiálno-technicky
veľmi dobre vybavená. No neuspokojujeme sa s tým a aj v tomto roku sa
budeme uchádzať o ďalšie finančné
prostriedky z rôznych fondov. Máme
zámer komplexne dobudovať ubytovacie priestory nášho internátu, aby
sme ubytovaným žiakom vytvorili čo

Myslíme si, že žiaci a rodičia nevyužívajú možnosti, ktoré poskytuje táto
škola, ale v mnohých prípadoch stále
uprednostňujú prihlasovanie svojich
detí do škôl, ktoré sú zamerané
na všeobecné, viac teoretické ako
praktické vzdelávanie a prípravu
na vysokoškolské štúdium. Pritom sa
hlásia na školy mimo Giraltoviec.
Okrem iného žiaci cestujú mimo
bydliska a tým strácajú čas, ktorý by
mohli využiť na rôzne voľno časové
činnosti. Ak im zámery s takouto
formou štúdia nevyjdú končia mnoho
raz mimo praxe. Ťažko sa im nachádza
primeraná práca a často sa na dlhý čas
musia evidovať na úradoch práce.
Pritom po absolvovaní SSOŠ v Giraltovciach majú nepomerne lepšie
možnosti, pretože okrem teórie
ovládajú aj určité penzum praktických
zručností, čo im zvyšuje šance
23
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na súčasnom komplikovanom trhu
práce. A to by si mali uvedomiť rodičia
a hlavne žiaci už teraz, keď sa rozhodujú o budúcnosti a povolaní,
v ktorom chcú pôsobiť. Bolo by dobre,
keby ešte predtým než sa definitívne
rozhodnú, navštívili SSOŠ v Giraltovciach, kde si môžu prezrieť priestory a

vybavenie školy. Zároveň im budú
poskytnuté konkrétnejšie informácie
o možnosti štúdia na tejto škole. Sme
presvedčení, že by im to pri ich rozhodovaní určite pomohlo.
Foto pripravil a rozhovor viedol
PhDr. František D ž a l a i

Boli sme v Kališti
Mohutný pokoj. Šepot stromov –
velikánov, ktoré tu držia čestnú stráž
nad zvyškami ľudských obydlí. To je
Kalište dnes. Premýšľam, aké bolo
pred desaťročiami či stovkami rokov,
keď sem, do kraja strmých hôr a
hlbokých dolín, prišli ľudia, aby sa tu
usadili, postavili si svoje domovy a
vybudovali tu svoju existenciu.
Drsný kraj vychováva spravidla
silných ľudí s pevnými zásadami. Tu
sú všetci ako z jedného stromu, každý
sa musí spoľahnúť na všetkých, všetci
sa spoliehajú na jedného. Slovo brat
tu neznie ako fráza, má svoj pravdivý
obsah. Tu si ľudia viac ako inde uvedomujú význam času i to, že náš
ľudský čas je prikrátky na to, aby sme
mohli byť neverní svojim ideálom.
V tom kraji sa ideály premieňajú
na činy. Na činy odvážne, statočné,
spojené s vedomím, že jedinec možno
bude musieť prijať údel smrti. Aj
s týmto poznaním Kališťania, prostí
ľudia, ktorí sa živili prácou svojich
rúk, muži ako drevorubači či výrobcovia dreveného uhlia, ženy zasa
čipkárstvom, neprijali slepo a
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poslušne údel otroctva, ale pomáhali
v časoch Slovenského národného
povstania partizánom či rasovo
prenasledovaným.
V ich príbytkoch našli útočište partizánske oddiely Napred, Smrť fašizmu
i Pomstiteľ. Pomáhali i raneným
i rasovo prenasledovaným. Nevyhli sa
však represívnym výpravám jednotiek Wehrmachtu, SS i bezpečnostnej
polície. Tie opakovane prepadali
dedinu, prvýkrát už koncom októbra
1944. Trestnú výpravu zopakovali
14. novembra a 11. decembra 1944.
Výsledok - 20 mŕtvych a 38 ranených
partizánov. Päť dní pred oslobodením tohto ťažko skúšaného kraja – 18.
marca 1945 – 300 Nemcov vtrhlo
do osady a zavraždilo 14 obyvateľov,
z toho 9 zaživa upálili. Domy vyrabovali a podpálili. Zo 42 domov ostalo
iba 6. Dnes tu stoja dva z nich, premenené na múzeá, ktoré nám majú
pripomínať bolesť a utrpenie Kališťanov.
Podobný osud postihol na Slovensku
105 obcí a osád. Kalište sa stalo
symbolickým miestom, kde si občania
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Slovenska i susedných krajín pripomínajú tých, ktorí mali v ťažkých
časoch nášho národa odvahu pozrieť
sa do tváre smrti a priniesť i tú najväčšiu ľudskú obeť. V tomto roku sa
v druhú augustovú sobotu stretli
stovky ľudí, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov, už po jedenásty raz. Význam chvíle podčiarkla aj
prítomnosť najvyšších predstaviteľov
štátu, predsedu vlády Roberta Fica a
ďalších významných osobností,
vrátane veľvyslanca Ruskej federácie.
V príhovore predseda vlády zdôraznil
potrebu „oživovania“ pamäti národa,
základného stavebného materiálu
našich dejín. Zdôraznil tiež dôležitosť
pravdy v našom spoločnom priestore.
„Na takom pietnom mieste, ako je
Kalište, sme povinní hovoriť pravdu,
tu pretvárka, faloš či politická korektnosť nemá miesto.“ Pri pamätníku,
kde delegácie kládli vence vďaky,
znela slovenská hymna. Stovky hlasov

prítomných sa niesli nad ťažko skúšaným krajom. Svojim spevom akoby
vzdávali hold tým, ktorí sa nedožili
dneška.
Dnešný svet stojí na pomyselnom
prahu. Akoby sa ľudstvo nevedelo
rozhodnúť, či sa má prikloniť
na stranu dobra či zla. Akoby zabúdalo, že je šťastie žiť v mierových časoch,
ktoré boli vykúpené odvahou, utrpením i životmi obrovského množstva
ľudských obetí. Každý padlý však mal
svoj ľudský príbeh. Svoje nádeje,
lásky, rodinu, prácu, svoje sny. V mene
týchto ľudí, ktorí nedosnívali svoj sen,
odmietame zabúdanie. V čase, keď sa
opäť prebúdzajú snahy prekrúcať
naše dejiny a bagatelizovať význam
Povstania, stojme na strane pravdy.
Kališťu i ďalšej stovke našich dedín
tak aspoň čiastočne splatíme svoj dlh.
Text: Alžbeta Škurlová,
foto: internet
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Giraltovské jasle možno otvoria
v novom školskom roku
Prevádzka súkromných detských jaslí
v G i ra l tovc i a c h m o ž n o z a č n e
fungovať už od septembra. Po rokoch
by tak v našom meste opäť vzniklo
zariadenie pre najmenších.
Záujemcovia, hláste sa. Rodičia, ak
máte deti vo veku od 6 mesiacov
do troch rokov a plánujete sa
zamestnať, svoje ratolesti môžete
prihlásiť do novovznikajúcich jaslí
v areáli giraltovského CVČ. Plánuje ich
zriadiť Lenka Chrzanová, ktorá má
ukončenú SZŠ ako detská sestra.
Pracovníčky, z ktorých na každú
pripadnú po dve až tri deti, im
poskytnú odbornú starostlivosť,
vštepia im potrebnú výchovu, naučia
ich hygienickým návykom a postarajú
sa o ich citový a osobnostný rozvoj.

Niektorí rodičia sú už rozhodnutí.
„Prevádzka ešte nie oficiálne
spustená. Aj keď prihlasovanie detí
prebiehalo postupne, v auguste sa
ozvali mamičky, ktoré majú vážny
záujem. Mesto nám stále drží
priestory, takže ak bude záujem, jasle
by som otvorila v septembri.“
Zaujímavosť je, že prijímať môžu aj
drobcov z okolia Giraltoviec. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny môže
poskytnúť rodičom príspevok
na starostlivosť o dieťa až do výšky
280 eur, vďaka ktorému si môžu
financovanie jaslí „dovoliť“. Či sa
jasličky podarí začiatkom jesene
otvoriť, uvidíme, prihlásiť sa je
možné stále.
Text: Martina Cigľárová

LETO PRIALO AJ HUBÁM
V NAŠICH KONČINÁCH
Hubári sa tešia, počas leta sa im
darilo nazbierať plné košíky. Na čo
ich používajú?
Ísť do lesa sa hubárom v tomto
období oplatí. Hubám sa darí, rastú
v hojnom počte. Ak chceme niečo
nájsť, mali by sme zájsť do známych
lokalít. V našej oblasti sú prevažne
bukové a dubové lesy, na Slovensku
rastie celkovo až okolo päťtisíc druhov
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húb, v závislosti od oblastí výskytu.
Rastú tu prevažne hríby, kozáky,
suchohríby, hlivy, plávky, dubáky,
rýdziky, kozáky a masliaky. Obľúbené
sú najmä hríby, miesta na trúdniky
klobúčkaté (baranie hlavy) už hubári
dobre poznajú. Kuriatka rastú tam,
kde je viac vlahy a vlhkosti. „Nájdu sa
síce aj červivé huby, ale väčšinou sú
dobré. Najlepšie sú do polievok.
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U nás sa hovorí, že keď je slabá
zemiaková úroda, rastie veľa húb a
naopak. V období, keď je pomenej
húb, zemiakom sa darí lepšie,“ tvrdí
hubár Ján z dedinky pri Giraltovciach. V tomto roku to však platiť
nemusí, očakáva sa, že tohtoročná
úroda bude jedna z najlepších za
posledné roky. Zemiakársky zväz
Slovenska odhaduje, že v tomto roku
sa urodí v priemere 20,08 tony
zemiakov na hektár (ha).
Podľa odborníkov máme zbierať iba
tie huby, ktoré dobre poznáme.
Nemali by ich konzumovať malé deti,
neodporúčajú sa ani tehotným ženám
a pacientom s pooperačným stavom
tráviacej sústavy. Ak sa vyskytnú
bolesti žalúdka, zvracanie, hnačky,
nadmerné potenie, nevoľnosť, kŕče,
dýchacie ťažkosti či poruchy zraku, je

potrebné vyhľadať lekára. Vhodné je
vtedy dopĺňať tekutiny, najlepšia je
čistá voda. Huby je najlepšie vyberať
zo zeme celé a neodrezávať ich.
Po nazbieraní si ich môžete nasušiť
alebo zavariť. Huby môžete použiť
do praženice, polievky, kapustnice,
mačanky, omáčky alebo na smaženie.
Na praženicu sú vhodné rýdziky a
modráky, na polievku baranie hlavy,
plávky, hlivy, masliaky a kozáky,
na grilovanie sú najlepšie dubáky a
rýdziky, na vyprážanie šampiňóny,
na opekanie bedle, do omáčok
alebo príloh kuriatka. Mnohí si huby
pomelú na korenie.
Pripravené jedlá z húb neuskladňujeme dlho, najvhodnejšie je
skonzumovať ich hneď po príprave.
Text a foto: Martina Cigľárová
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VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH (3.časť)
Doplnkové služby
Doplnkové služby sú služby, ktoré majú
hosťom pobyt v cieľovom mieste urobiť
príjemnejším, atraktívnejším a majú im
pomôcť splniť ich očakávané ciele.
Poskytovanie doplnkových služieb
vo vidieckom cestovnom ruchu si
vyžaduje samostatnú pozornosť, keďže
sa zvyčajne vyznačuje užším vzťahom
medzi hosťom a hostiteľom.
Doplnkové služby by mali tvoriť:
1. služby, ktoré sa poskytujú nielen
účastníkom VCRA, ale aj ďalším
návštevníkom a sčasti aj miestnym
obyvateľom.
Sem zaraďujeme:
- propagačné a informačné služby,
- stravovacie, spoločenské a zábavné
služby pohostinských zariadení
v cieľovom mieste a blízkom okolí,
- obchodné služby,
- predaj vlastných produktov podnikateľov,
- remeselnícke a opravárenské služby,
- platené komunálne služby pre
obyvateľov,
- zdravotnícke služby.
2. Služby voľného času rozumieme pod
nimi tie, ktoré umožňujú účastníkom
VCRA aktívne si užiť dovolenku, dovoľujú im poznať spôsob života na vidieku,
získať nové zážitky a poznatky.
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Možno ich charakterizovať ako:
- zapojenie sa do atraktívnych poľnohospodárskych prác,
- využívanie ovčiarstva ako atrakcie,
- organizovanie ochutnávok vín a
gastronomických špecialít,
- spoznávanie krás prírody a historických pamiatok,
- účasť na tradičných folklórnych
podujatiach – svadby, fašiangy,
„pochovávanie Moreny“, Veľká noc a
Vianoce, žatva, dožinkové slávnosti,
vinobranie,
- využitie konských záprahov (v lete aj
v zime) ako atraktívnej turistickej
dopravy, jazda na koňoch, poníkoch,
- účasť na výrobe nenáročných suvenírov tradičným spôsobom (hrnčiarstvo,
paličkovanie, výrobky zo šúpolia,
košikárstvo),
- rybolov, poľovníctvo, zber lesných
plodín a byliniek, pltníctvo, splavovanie
riek,
- využitie okolitých lyžiarskych stredísk, termálnych kúpalísk, ihrísk a pod.
3. Animácia ako služba – odborné
zabezpečenie nepriamej aktivizácie
všetkých cieľových skupín pri trávení
voľného času – pohybom a športom,
vytváraním podmienok pre spoločenský kontakt, tvorivými činnosťami,
vzdelávaním a objavovaním nepoznaného, dobrodružstvom, meditatívnymi
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činnosťami. Ideálne je, ak má obec
animátora v pracovno-právnom vzťahu,
obec je iniciátorom a organizátorom
animačných programov a môže využiť
ochotu podnikateľov poskytnúť
na animačné aktivity existujúce materiálne podmienky.
Pre jednotlivých podnikateľov je
aktuálna druhá forma – animovaná
starostlivosť o hostí – oživenie úlohy
hostiteľa.

Kvalita služieb
Slovenský zväz vidieckeho turizmu a
agroturizmu urobil už v roku 1995 kroky
k vytipovaniu kritérií kvality podľa
skúseností krajín EÚ a schválil zásady
udeľovania znakov kvality pre zariadenia vidieckeho turizmu a agroturizmu
na Slovensku. Tento materiál bol
vydaný ako metodická pomôcka.
Hodnotenie sa sústreďuje na štruktúru:
hosťovské izby, objekty, penzióny,
menšie hotely, turistické ubytovne.
Pojem kvalita nie je možné v nijakom
prípade zamieňať s pojmom luxus. Platí
jednoduchá zásada: jednoduché veci sa
robia mimoriadne dobre.
4. Dopravné služby
Doprava je nevyhnutným predpokladom spoločenského a ekonomického
styku medzi jednotlivcami, národmi a
štátmi. Z historického hľadiska bol
rozvoj dopravy základnou príčinou
cestovania a cestovného ruchu. VCRA
jednak predpokladá existenciu dopravy
a jednak dopravu ovplyvňuje.

1. Športovo-zábavné a športovorekreačné služby
Napomáhajú k aktívnemu tráveniu
voľného času. Sú zabezpečované
v rozsahu, ktorý podmieňuje lokalita,
cieľová skupina hostí a kategória
ubytovacieho zariadenia.
Môžeme ich deliť na služby:
- interiérové (squasch, herňa pre deti,
fitnescentrum, sauna, solárium, wellness a i.)
- letné exteriérové
- zimné exteriérové
Súčasťou poskytovania týchto služieb je
zodpovedajúca doplnková MTZ (požičovne športových potrieb, ako aj ich
servis, prítomnosť trénera, školiteľa či
inštruktora, napr. lyžiarske školy,
výučba základov remesiel a podobne.
Vo VCRA treba
tietowww.noviny.sk
služby prispôsobiť
foto:
osobitostiam regiónu, využívať exteriér
v lete aj v zime, ozvláštniť a zatraktívniť
ich poskytovanie, napríklad lyžovanie
na „kajnačkách“, prírodná sánkárska
dráha, rybolov spojený so stanovaním,
jogging, malé prírodné klziská, jazda
na koňoch a poníkoch, záhradný šach,
„ruské kolky“, šípky v prírode a i.
Poskytovatelia ubytovacích služieb
využívajú i služby cestovných kancelárií, ale najlepšou reklamou je dobrá a
kvalitná služba a spokojnosť hostí.
V súkromí sa sami snažia o rôzne
doplnkové služby a služby navyše.
Ľubomír Filo
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Triedenie je hračka,
myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia,
aký odpad do akého kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to
výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového
odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na
skládkach. Často aj nelegálnych. Táto
štatistika radí Slovensko na chvost EÚ
v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol
štyri základné farby kontajnerov. Žltá
je určená na plasty, modrá na papier,
zelená na sklo, červená na kovy.
Zákon však povoľuje, aby sa viaceré
komodity triedili spolu, do jedného
kontajnera. Závisí to od technickej
infraštruktúry a zavedeného systému
v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov,
kovov a nápojových kartónov, takže
na niektorých miestach by ste márne
hľadali tieto farby kontajnerov. Aby
ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť,
najlepším spôsobom je prečítať si
štítky priamo na zberných nádobách.
Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych
nádob patrí.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné,
zaberajú značnú časť v kontajneroch.
Preto skôr než vhodíte plastové fľaše
alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad
zošliapnutím. Obaly z potravín nie je
potrebné umývať úplne do čista, tým
by ste boli z hľadiska plytvania vody
neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach,
hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom.
Nemali by však byť hrubo znečistené
od mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká,
igelitové tašky, fľaše a fľaštičky
z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov,
vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby
môžete pokojne hodiť aj polystyrén,
ktorý vám zostal doma po nákupe
elektroniky a iných tovarov. Ak je
nadrozmerný, odneste ho na najbližší
zberný dvor. Určite však do plastov
nepatria pneumatiky, duše z bicyklov
a iné gumené predmety.

Papier náš odveký, nehádzať
zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát
za sebou. Triedime ho suchý a čistý.
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Do modrého kontajnera určeného na
papier môžete vhadzovať papierové
obaly, noviny, časopisy, knihy bez
pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky
papier, lepenku, papierové krabice
(zošliapnuté), rozložené kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky,
pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny,
silne znečistený či mastný papier,
papier s hliníkovou fóliou, voskovaný
papier, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), kopírovací papier či
termopapier (používaný najmä
na účtenky). Mokrý papier rýchlo
plesnivie, preto ho netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe.
Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú
možno recyklovať donekonečna.
Do kontajnera so sklom môžete
ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše,
poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov
(samozrejme bez plastových či
kovových uzáverov), sklenené črepy
alebo okenné sklo bez rámov.

Do zeleného kontajnera však nepatria
zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
žiarovky a žiarivky, drôtené sklo,
autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky
a monitory, porcelán, keramika,
dymové sklo a ani plastové štuplíky a
korky zo sklenených fliaš.

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je
možné zbierať spolu s plastami a
nápojovými kartónmi. Ak teda
v svojom meste alebo obci nenájdete
samostatný červený kontajner,
vhadzujte kovové obaly podľa zásady:
najprv prečítať štítky na nádobách a
hodiť odpad do správnej zbernej
nádoby. Do červeného kontajnera
môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal či starý kovový
riad. Konzervy a plechovky pred
vyhodením do nádoby je vhodné
vypláchnuť, aby v nich nezostali
zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby
z krémov a pást, chemicky znečistené
kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
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V triedení nám poradí
www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa vám pasta
a vy sa rozhodujete kam s tubou?
Do komunálu? Do žltého kontajnera?
Alebo ste si s priateľmi na párty
objednali pizzu a papierový obal z nej
je mastný? Kam s ním? Pre takých,
ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu
webovú stránku www.triedime.sk,
ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým

druhom odpadu, ale odhaľuje „život“
odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber.
„Našou úlohou je plošne vzdelávať
ľudí ako správne triediť, preto sme
vytvorili webovú stránku www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým
vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia
a recyklácie odpadu“, dodala Silvia
Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

HISTÓRIA NÁŠHO MESTA VO FOTOGRAFIACH
BOLA CENTROM MENIACEJ SA HISTÓRIE
Týmto príspevkom vrcholí naša
séria k 600. výročiu prvej písomnej zmienky o Giraltovciach. Uverejnili sme v nej niekoľko historických fotografií z obdobia pred
trištvrte storočím, aby si pamätníci
pripomenuli - a mladší obyvatelia
mali možnosť vidieť - ako sa za
ostatné desaťročia menili tvar a
obraz nášho mesta. Dnes uverejňujeme snímku budovy, ktorá bola a
je dominanta Giraltoviec a stala sa
centrom meniacej sa histórie.
Na našej historickej fotografii poznávame budovu, v ktorej v minulosti
sídlili rôzne úrady štátnej správy
i miestnej verejnej samosprávy a
ktorá sa ani po takmer 75 rokoch
veľmi nezmenila. Zaujímavejší je
pohľad na jej okolie, ktoré dnes
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vyzerá úplne inak ako v minulosti.
V tomto objekte bolo prakticky už
od konca 19. storočia centrum,
v ktorom sa riešili rôzne problémy a
otázky pri rozvoji nielen Giraltoviec,
ale aj celého regiónu. V rôznych
časových obdobiach (ako uvádzajú
historické anály) tu sídlili úrady
štátnej správy alebo miestnej
samosprávy.
Aj v súčasnosti (i keď najvyšší orgán
miestnej samosprávy - mestský úrad sídli v novej budove) sú zo strany
vedenia mesta snahy tento objekt
zrekonštruovať a vrátiť mu pôvodnú
stavebnú úpravu, ako mal v minulosti
a zároveň tu znovu zriadiť mestskú
„radnicu“. Je to v súčasnosti trend, že
najvyššie orgány miest sídlia v historických budovách. Niektoré práce už
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prebehli. No na celkovú rekonštrukciu chýba to najpodstatnejšie finančné prostriedky. Vedenie mesta
má snahu situáciu riešiť podľa
momentálnych možností, ktoré jej
dovoľuje rozpočet mesta. V prípade,
že sa podarí zabezpečiť potrebné

financie, bude sa operatívne riešiť aj
táto záležitosť. Veríme, že sa to skôr či
neskôr podarí a mesto Giraltovce
získa reprezentatívne priestory, kde
bude znovu kráčať história na pôde
zrekonštruovanej mestskej „radnice“,
spĺňajúcej najnáročnejšie kritériá,
ktoré sa kladú na
takéto objekty.
Budeme držať zodpovedným prsty, aby sa
to čo najskôr podarilo.

Text pripravil a
fotografiu zabezpečil:
Takto vyzerala verejnosprávna budova
v Giraltovciach pred trištvrte storočím

PhDr. František
Džalai

MALI BY SME SA PRIPRAVIŤ NA CHLADNÉ DNI
Leto sa pomaly končí. O niekoľko
dní príde aj podľa kalendára jeseň
a po nej zima. A to je čas, ktorý nás
môže potrápiť a spôsobiť menšie
či väčšie zdravotné problémy.
Preto by sme sa už teraz mali
pripraviť na toto obdobie a preventívne posilniť svoj organizmus. A v tomto nám môže pomôcť
energia ukrytá v liečivých rastlinkách.

Chceme vám ponúknuť niekoľko
osvedčených receptov, ako si nazbierať vhodné liečivé bylinky, ktoré nám
ponúka naša príroda a ako si z nich
môžeme pripraviť prostriedky na
posilnenie nášho tela, aby lepšie
odolávalo vplyvom meniaceho sa
sychravého počasia.
Treba ich vyskúšať, pretože ani
najlepšie mienené rady nepomôžu, ak
si ich človek neoverí. Tým môže o ich
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blahodarných výsledkoch presvedčiť
sám seba, ale aj svojich známych a
priateľov.
Je potrebné vedieť, že ak liečivá
bylinka ukončí svoj rast, jej najväčšia
osožná liečivá sila sa prenesie do jej
koreňov. A to je čas, kedy ich treba
vykopať, správne vysušiť, uskladniť a
vedieť, ako ich pripraviť na konzumáciu, aby pomohli.

koreňov môžeme pripraviť zápar
na skrášlenie pleti. Znižuje hladinu
krvného cukru a je veľmi účinný pri
rôznych kožných chorobách.

Lopúch väčší

Tu je niekoľko receptov z rastlín,
ktoré v našej prírode rastú v hojnom
množstve a ktoré veľmi dobre poznáme.

Púpava lekárska
Jeho koreň sa zberá od septembra
do novembra. Očistený ho nakrájame
a sušíme pri teplote nižšej ako 40
stupňov C, aby sa uchovali jeho
účinné látky. Počas sušenia ho chránime pred priamym slnkom a vlhkosťou.
Koreň púpavy lekárskej sa zberá
v októbri až novembri a macerát
z neho pripravíme tak, že jednu
vrchovatú čajovú lyžičku rozdrvených koreňov dáme na noc do ¼ litra
studenej vody. Zmes sa na druhý deň
zohrejeme na bod varu a scedíme.
Toto množstvo sa pije po dúškoch pol
hodiny pred raňajkami a pol hodiny
po nich
Surové a vysušené korene púpavy
prečisťujú a zrieďujú hustú krv,
urýchľujú trávenie a majú potopudné
a močopudné účinky. Z byliny a
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Čaj z neho si pripravíme tak, že dve
čajové lyžičky rozdrveného sušeného
koreňa krátko povaríme v pollitri
vody, precedíme a popíjame počas
celého dňa.
Podporuje látkovú premenu, pôsobí
močopudne, zlepšuje činnosť obličiek, znižuje krvný tlak, odstraňuje
splodiny z tela a posilňuje imunitu.
Pri vonkajšom použití je účinné
masírovanie pokožky hlavy proti
vypadávaniu vlasov. Jeho antibakteriálne účinky sa dajú využiť pri vonkajších obkladoch na kožné problémy
(akné).
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Žihľava dvojdomá

pálenky, necháme na teple (nie
na slnku) 15 dní a každý deň nádobou
potrasieme. Potom scedíme a pijeme
trikrát denne 15 kvapiek v deci vody
pol hodiny pred jedlom. Túto tinktúru
používame najmä pri anémii,
nedostatočnej tvorbe červených
krviniek. Pôsobí ako diuretikum pri
problémoch s močovým systémom,
zväčšenej prostate, obličkových
kameňoch, pri silnej menštruácii,
žalúdočných vredoch a hemoroidoch.

Jej koreň sa zberá v októbri až novembri. Môžeme si pripraviť tinktúru.
Nadrobno pokrájanú hrsť z neho
s dvoma hrsťami lístkov žihľavy aj
s byľou zalejeme litrom domácej

Koreň žihľavy dvojdomej je výborný
na prečistenie krvi, pri vonkajšom
použití pôsobí proti vypadávaniu
vlasov.
Pripravuje: Ján G d o v i n

Rady a recepty
K zdravému stravovaniu patrí
aj mäso
V ostatných desaťročiach sa presadzuje
trend, že zdravá strava spočíva v konzumovaní zeleniny, ovocia - uprednostňujú sa vegetariánstvo, vegánstvo a
podobné typy stravovania. Nepopierame dôležitosť konzumácie rastlinných
zložiek pre zdravie nášho organizmu, no
pre zdravý vývoj nášho tela sú dôležité
aj iné zložky ako bielkoviny a ostatné
látky. A tie obsahuje práve mäso. Preto
dnes uverejňujeme tri zaujímavé a
chutné recepty na prípravu jedál
z rôznych druhov mäsa.

OKIENKO
PRE GAZDINKY

RECEPTY :
Hovädzia pečienka na pive

Potrebujeme: 600 g zadného hovädzieho mäsa, 150 g párkov, soľ, mleté
čierne korenie, 3 lyžice oleja, 100 g
slaniny, 6 cibúľ, 4 strúčiky cesnaku,
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tymian, 2 lyžice hladkej múky, 500 ml
svetlého piva, petržlenovú vňať
Postup: 1/ Podlhovastý kus hovädzieho
mäsa odblaníme, prešpikujeme párkami, osolíme, okoreníme a na rozohriatom oleji prudko opečieme zo všetkých
strán. Mäso vyberieme, na oleji rozškvaríme pokrájanú slaninu, pridáme
nakrájanú cibuľu s cesnakom a opražíme dozlata. Do tohto základu vložíme
opečené mäso, podlejeme trochou
vody a pridáme tymian.
2/ Mäso prikryjeme a pomaly dusíme
asi hodinu, občas ho obrátime a podlejeme.
3/ Mäso vyberieme, šťavu necháme
odpariť až na tuk, poprášime múkou,
premiešame, chvíľu popražíme, zalejeme trochou vlažnej vody a varíme asi
20 minút. Ku koncu varenia pridáme
pivo, chvíľu povaríme a precedíme.
4/ Mäso pokrájame cez vlákna, položíme na predhriatu misu, ozdobíme
petržlenovou vňaťou a podlejeme
omáčkou (môžeme ju podávať aj
zvlášť). Ako prílohu podávame hranolčeky alebo ryžu.

Poľovnícke fašírky
Potrebujeme: 600 g mletého bravčového mäsa, 1 staršiu žemľu, 100 ml
bieleho vína, 100 g slaniny, soľ, tymian,
mleté čierne korenie, petržlenovú vňať,
2 lyžice oleja, 1 cibuľu, 1 lyžicu zeleného
korenia, 200 ml červeného vína, 1
lyžičku škrobovej múčky
Postup: 1/ Do mletého mäsa pridáme
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nadrobno pokrájanú žemľu, namočenú
do bieleho vína, na malé kocky nakrájanú slaninu, soľ, tymian, čierne korenie
a pokrájanú petržlenovú vňať, premiešame a sformujeme fašírky. Potom ich
v rozohriatom oleji upražíme dozlata.
2/ Fašírky vyberieme z panvice,
do výpeku pridáme na kolieska nakrájanú cibuľu a zelené korenie, opražíme a
zalejeme vínom.
3/ Omáčku zredukujeme na tretinu
pôvodného množstva, posolíme,
okoreníme a zahustíme škrobovou
múčkou rozmiešanou v troške studenej
vody a povaríme asi 2 minúty. Fašírky
polejeme touto pikantnou omáčkou a
podávame s opekanými zemiakmi.

Dusené kurča na smotane
Potrebujeme: 1 kurča, mleté biele
korenie, štipku šafranu, karí korenie,
1 lyžicu oleja, 2 lyžice masla, 2 cibule, ½
póru, 8 šampiňónov, 250 ml vývaru, 200
ml smotany, 100 g zelených a čiernych
olív, 1 citrón, 1 lyžičku cukru, šalvia,
petržlenovu vňať
Postup: 1/ Čiastočne vykostené kurča
posolíme, posypeme mletým čiernym
korením, štipkou šafranu a karí korením. Na rozohriatom oleji ho prudko
opečieme.
2/ Rozohrejeme maslo a opražíme na
ňom nahrubo pokrájanú cibuľu, pór a
plátky šampiňónov, trochu posolíme a
chvíľu podusíme. Opečené kúsky mäsa
vložíme do základu, trochu podlejeme
vývarom a v predhriatej rúre prikryté a

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

za občasného podlievania dusíme
domäkka.
3/ Nakoniec kurča zjemníme smotanou,
ochutíme nakrájanými vykôstkovanými
olivami, citrónovou šťavou, cukrom a

nadrobno nakrájanou čerstvou šalviou
a petržlenovou vňaťou. Podávame
s cestovinami alebo zeleninovou ryžou.
Pripravila: Mária D ž a l a i o v á

Záhradkárske
okienko
Aktuality o ochrane
rastlín v septembri

I
Za daždivého počasia pokračujeme

v ošetrovaní viniča proti botrytíde
(plesni sivej). Veľmi neskoré odrody
môžeme ošetriť aj proti múčnatke a
perenospóre.

I
V dvojtýždňových

intervaloch
pokračujeme v ošetrovaní póru proti
minerke pórovej.

I
Chryzantémy

ošetrujeme nielen
proti sitoriovej škvrnitosti listov, ale
aj proti zisteným škodcom. Drobné
vpichy a deformácie mladších listov
spôsobujú bzdôšky.

Plán prác na september

I
Výsadba a presádzanie trvaliek.
I
Zostrihnutie odkvitnutých rastlín

a prikrývanie kompostom.

I

Na prelome septembra a októbra
vyrežte prestarnuté vetvy čučoriedok
veľkoplodých.

I

Rozmnožovanie ríbezlí – asi 20cm
odrezky napichajte mierne šikmo
na vopred skyprený záhon a prikryte
textíliou alebo lístím.

I

Ostrihajte staré vetvy malín tesne
nad zemou, mladé výhonky môžete
prebrať, nechať len tie najhrubšie a
najrovnejšie. Nakoniec namulčujte
pokosenou trávou a rašelinou alebo
vyzretým kompostom.

I

Vysaďte jahodník na záhon, ktorý
je pripravený zásobným hnojením a
ošetrený herbicidom Stomp.
Ľubomír Krupa
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ZPOZ
NARODILI SA:
Emanuel Šivak
Max Petrovský
Ivo Holova
Nela Katriňáková
Peter Mojdis
Lenka Kurejová
Michaela Siváková
Tobias Dužda
Dalibor Kurej
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 Maťaš
1922
18.07.2016
Ladislav Dreveňak
1953
05.08.2016
Mária Vargová
1954
27.08.2016
Bartolomej Katriňák
1943
28.08.2016
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
MANŽELSTVO UZAVRELI:
Mgr. Ján Tomko
Železník
Tibor Daňo
Giraltovce

a

Ing. Juliána Katuščaková
Giraltovce

a

Vanesa Farkášová
Trebišov

Jozef Fečo
a
Čierne nad Topľou
Ján Kucharik
Buclovany
Michal Daňo
Giraltovce

a

Nikola Packová
Giraltovce
Dominika Harčaríková
Giraltovce

a

Tomáš Fedák
Giraltovce

Dominika Cinová
Cigeľka
a

Zdenka Miková
Lascov

Jozef Juhás
a
Priska Dudová
Giraltovce
Příbram, Česká republika
Marcel Čurlík
Giraltovce

a

Ing. Mgr. František Schrenk
Giraltovce
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Katarína Čekelská
Kalnište
a

Mária Kandravá
Svidník

SPRAVODAJCA MESTA 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.

Svoje životné jubileá v mesiaci september oslávia:
85 rokov

MUDr. Mária Paľová

60 rokov

Ján Tchurik

Jaroslav Dreveňak
Mária Dzurušová
Ján Chlebovský

80 rokov

Anna Hliboká

Zdenko Kurečaj

Ružena Chytilová

Milan Németh-Mikula
Lýdia Peštová

75 rokov

Mgr. Andrej Murenko

70 rokov

Mária Foltinová

Bartolomej Mitráš

Eva Mitaľová

Štefan Valachovič

55 rokov

Helena Makuchová

Anna Sukovská
Jolana Šimová

50 rokov

Jana Čižeková
Jaroslava Robová

65 rokov

Marta Cibuľková

Marcela Šamková

Mária Paľová
Ružena Polohová
Marián Šramko
Ján Švač
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,
aby 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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Š P O RT
KOCÚRKOVO LIGA, ALEBO...
Najvyššia regionálna súťaž vo futbale
už má za sebou šesť kôl a tradičné
"vražedné " augustové tempo. Keďže
ide o reorganizačný ročník, každý bod
má veľkú cenu. Zostupujúcich bude
tentoraz viac ako v minulosti. Súťaž sa
ešte ani nezačala a už má o jedného
účastníka menej. Raritou je skutočnosť, že jej víťaz z košickej Krásnej
nielenže sa neprihlásil do II. ligy, ale
odstúpil aj z tej tretej. A aby toho
nebolo dosť, tak aj Rozvoj Pušovce sa
dostal do veľkých problémov, hlavne
hráčskych a po šiestom kole má
na bodovom konte nulu a skóre 0:52.
Je to teda prakticky druhý zostupujúci, ak sa nestane nejaký zázrak... Futbalové ligy v Európe sa honosia
rôznymi názvami ako Bundesliga
v Nemecku, Premier League v Anglicku, La Liga alebo Primera Division
v Španielsku či Eredivisie v Holandsku alebo Fortuna liga na Slovensku.
No a my tu máme na východe Kocúrkovo ligu, čiže súčasnú III. ligu. Už
pred jej začatím sa stane, že v každom
kole má jeden účastník voľno a ďalší si
necháva nasúkať pravidelne sedem,
deväť aj dvanásť gólov. Akoby to Ján
Chalúpka tušil. Ale poďme k príjemnejším veciam. Futbalisti MFK Slovan
Giraltovce sú doteraz najpríjemnejšie
prekvapenie súťaže. Nový kormidel40

ník Ondrej Desiatnik pracuje s mladým kolektívom a má veľkú chuť
s ním pracovať. Pred sezónu sa
stručne vyjadril, že chce hrať útočný,
kombinačný futbal, ktorý sa divákom
bude páčiť. Jeho zámer sa realizuje a
giraltovský tím prekvapil futbalovú
verejnosť. To nikto nečakal. Navyše
keď sa mužstvo doplnilo o mladíkov
ako bratia Dvorjakovci či J. Sivák alebo
A. Tkáč. Zverenci O. Desiatnika získali
13 bodov a sú na druhom mieste
tabuľky. Snažia sa o otvorený futbal a
potvrdzujú to dve víťazstvá a jedna
remíza na súperových ihriskách.
To všetko bude treba potvrdiť, lebo
ťažkí súperi ešte len prídu. Tento
kolektív má však vo svojom strede aj
s k ú s e n ý c h f u t b a l i s t o v, k t o r í
po odchode J. Verčimáka ťahajú túto
družinu. Predovšetkým kapitán tímu
M. Digoň je kľúčová postava. Je vodca
a futbalovo i ľudsky dozrel. Je proste
nenahraditeľný. Ďalší sa pripájajú.
Bojovník S. Pankuch či zadáci L.Vojta
a J.Čabala. Oni však zadáci ani nikdy
neboli a je to východisko z núdze.
A nakoniec to najlepšie. Na bránkovej
čiare je spoľahlivý gólman P. Sobek,
ktorý preukazuje svoje kvality v každom zápase. Svojho predchodcu
P. Štefánika nahradil k spokojnosti
všetkých. Sila a súdržnosť tohto

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

kolektívu sa ukáže až v náročných
dueloch a také ešte len prídu. Jedným
z takých však bolo aj okresné derby vo
Svidníku. Slovan ho zvládol skvele
pred početnou giraltovskou diváckou
kulisou. Víťazstvo 2:0 s 1.FK Svidník
je veľmi cenné a giraltovskí fanúšikovia vyprevádzali svoje mužstvo
z ihriska mohutným potleskom. Tá
výhra sa nerodila ľahko, ale Slovan
mal vo svojom strede toho rozdielového hráča. Bol ním Matúš Digoň.
Ten sa strelecky nekompromisným
spôsobom presadil hneď dvakrát a
ďalšie jeho dve strely, len tesne minuli

sieť svidníckej bránky. Ku Giraltovčanom sa priklonila aj šťastena pri záverečnom tlaku domácich. Hralo sa
v korektnom prostredí s veľmi
dobrým arbitrom a úroveň tohto
derby bola vysoká zásluhou všetkých
aktérov. Bodaj by podobných zápasov
bolo čím viac. Uvidíme, ako sa modrobieli, v súčasnosti viac červeno-bieli
( treba s tým niečo urobiť - pozn.
autora ), popasujú už s najbližším
súperom zo Sniny, akýmsi prekliatím
na giraltovskom trávniku. Tu mu
skrátka ide karta ako nikde inde.
Miroslav Deutsch

SKVELÝ FUTBALISTA, TRÉNER I ČLOVEK
V MFK Slovan Giraltovce platila
zásada, že kapitánsku pásku budú
nosiť najvýraznejšie osobnosti.
Skrátka futbalisti, ktorí viedli Slovan
v ťažkých zápasoch, boli aj vodcovia a
lídri tímu. Všetkých a tu nedá vymenovať, ale jednen z nich bol pán Jozef
BARNÁŠ, ktorý koncom júla oslávil
sedemdesiatku. Prvé futbalové kroky
urobil v rodnej Marhani a potom
počas štúdia hral v doraste Tesly
Stropkov.
Počas vojenčiny hral za Duklu Liptovský Mikuláš, Duklu Žatec a Duklu
Kroměžíš. Potom dva roky obliekal
dres Vranova, aby v roku 1969 prestúpil do Giraltoviec. Tu sa prezentoval
výbornými výkonmi a postupne sa
zodpovedným prístupom vypracoval
medzi kľúčových hráčov tímu.
Bol to správny kapitán a za farby

Slovana bojoval vždy zo všetkých síl.
Bol autorita a všetci ho rešpektovali.
V mužstve mu na stopérskom poste
pomáhal aj jeho brat Imrich. Svoju
aktívnu činnosť ukončil tam, kde ju
začal, teda v Marhani. Tam bol aj
trénerom, ale veľmi záslužnú prácu
odviedol pri mládeži Slovana. Ako
tréner dorastu dosiahol ohromný
úspech. Starší dorast aj pod jeho
vedením úspešne reprezentoval
v druhej slovenskej lige a šíril dobré
meno Giraltoviec po celom Slovensku.
Pán Barnáš vychoval pre Slovan
mnoho skvelých futbalistov. Bola to
výborná liaheň pre dospelých. Jozef
Barnáš pestoval u svojich zverencov
vlastnosti ako zodpovednosť, čestnosť, férovosť a oddanosť. Teda
hodnoty, ktoré vyznával on sám.
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Jubilantovi blahoželá Výkonný výbor MFK Slovan Giraltovce s prianím
pevného zdravia a zároveň mu ďakuje za všetko, čo pre Slovan urobil.
Ku gratulácii sa pripája aj redakcia SPRAVODAJCU.

INZERCIA

Horný rad - Hermanovský, Jozef Barnáš, Švač, Imre, Švač, Barnáš, Mašlej
Dolný rad - Kuziak, Kmec, Hliboký, Packa, Paľuš, Pantlikáš
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firma

ECHO

Ponúka SERVIS na:
AUTOMATICKÉ PRÁČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

CHLADNIČKY

KLIMATIZÁCIU

MRAZNIČKY

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Tel.: 0908 452 497
Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce
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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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