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Milí čitatelia!
Jún v kalendári môžeme nazvať aj
mesiacom začiatkov a koncov,
mesiacom spomienok a predstáv
alebo mesiacom niečoho starého a
nového. Sme uprostred roka. Končí
sa prvý polrok, začne druhý, končí
sa jarné obdobie, príde letné a čo je
najkrajšie pre našich nedávno
narodených, končí sa školský rok a
nasledujú prázdniny.
Pred nami je ešte pár dní, aby sme
mohli úplne vhupnúť do dovolenkových a prázdninových chvíľ.
No letné horúčavy nás prekvapili
na prelome mesiacov. Zrazu sme
museli prehodiť viacero škatúľ
od topánok, aby sme siahli hneď
po tzv. „žabkách“. Niektorí z nás si
povedia, ako ten čas rýchlo letí, veď
sme nedávno chodili zababušení
po uši a zrazu je nám horúco.... Žiaci
a študenti si povedia pravý opak,
nech už rýchlo ubehnú posledné
4 školské týždne, aby nastal
vytúžený oddych. Ale takí sme my,
ľudia, večne chceme niečo, čo
nemôžeme mať, danú chvíľu by sme
chceli prežiť zrazu inak. V každom
z nás je kúsok nespokojnosti
z niečoho, niečím, ale aj
s niekým. Máme dni keď
šomreme viac, inokedy
menej. V posledných dňoch si
uvedomujem, že robíme
veľkú chybu. Ak by sa nám
naskytla možnosť, pozrieť si
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naše životy vo filme, videli by sme,
že sme väčšinu času stráveného
v našom bytí, prehundrali, sťažovali
sa, venovali veciam, ktoré vôbec nie
sú pre nás dôležité a podstatné
(nech si priority určí každý sám).
Stále však máme možnosť zmeniť
to. Ako? Napr. aj jednoduchým
zastavením sa a vychutnaním si
chvíle v každej hodine, dni, týždni či
mesiaci. Stačí len otvoriť oči,
pozrieť sa na svoje okolie, blízkych,
rodinu, priateľov a užiť si tento
moment dosýta.
Čas rýchlo letí, vidím to nielen
na cudzích, ale aj na mojich deťoch.
Preto sa veľmi teším na tieto letné
chvíle, keď ich budem pozorovať a
tak si užívať výnimočnosť chvíle,
kedy budú behať po dvore, záhrade,
kúpať sa, pochutnávať si na zmrzline či melóne a iných ovocných
dobrotách.... A to prajem aj vám milí
čitatelia! Užite si tohtoročné leto
plnými dúškami so svojimi najbližšími aj s našim mestom, pretože to
budúce bude úplné iné....
Krásne, pokojné, výnimočné júnové
dni vám praje
o
Michaela Marcinová
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Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
Svetové dianie vnímali Giraltovčania
aj napriek tomu, že prílev informácií
nebol v takej rôznorodej forme ako je
to dnes: „Rok 1956 bol mimoriadne
dôležitým na udalosti v medzinárodnom robotníckom hnutí, na udalosti
oslobodzovacieho hnutia koloniálnych
krajín vypätím úsilia kapitalistických
krajín o nové delenie sveta za snahou
o mocenské postavenie na Blízkom a
Strednom východe. Mimoriadne zapôsobili na naše obyvateľstvo udalosti a
výčiny kontrarevolúcie v Maďarsku a
barbarský útok anglo-francúzskych
armád na Egypt. Agresívne snahy
západných imperialistických krajín
občania našej obce odsúdili a svoju solidaritu zvlášť voči maďarským pracujúcim vyjadrili hmotnou pomocou.
Vyzbierali medzi sebou peniaze a
potraviny v hodnote 2 225, 26 Kčs. Pracovníci lesného závodu v Giraltovciach
venovali na tento cieľ jeden vagón palivového dreva s odvozom na miesto
určenia v hodnote 3 500 Kčs.“
Za zmienku stojí spomenúť aj pojem
„týždeň sporenia“: „V týždni od 1. X. do
14. X. 1956 prebehol aj v Giraltovciach
týždeň sporenia. Pri zahájení vystúpil
v miestnostiach kinosály kultúrneho
domu tanečnospevácky súbor št. sporiteľne v Prešove. Program bol naozaj
bohatý a hodnotný, zameraný k propagácii sporivosti. V tomto týždni
pribudlo 130 nových sporivcov s vkladmi vo výške 60 000 Kčs.“

Pozrime sa aj na oblasti ako školstvo a
zdravotníctvo a ich obraz v týchto
rokoch: „Aj v roku 1958 bola v Giraltovciach JSŠ, ktorú navštevovalo 574
žiakov. Riaditeľom školy je Ondrej Orendáč, zástupca Pavol Semančík, na III.
stupni učili Novotný, Mikluš, Sivčo,
na II. stupni Čorba, Hliboký, Štrus, Alexovičová, Bombík, Mačejovský, Pavlišin. Na I. stupni JSŠ vyučovali Mačejovská, Gogoľová, Jendroľ, Čorejová,
Marka Ličáková, Čorej, Andraško,
Potaš, Seredayová, Volčko, Kocúrová –
Vielkiewičová. Od 9. septembra 1958
je zriadená v tunajšej obci Dvojročná
poľnohospodárska škola, na ktorej vyučujú aj učitelia JSŠ. Okrem týchto škôl
je
v obci Materská škola, ktorej riaditeľkou je E. Gáborová o od 1. septembra vyučuje aj M. Juhasová. V Materskej škole sa vychováva 25 žiakov.“
„Starostlivosť o obyvateľstvo po stránke zdravotnej vykonáva sa v UNZ. Toho
času lekársku službu vykonávajú:
MUDr. J. Remšík, Miroslav John, Stanislav Koiš a Breza, J. Kmeť. Záchranná
služba sa vykonáva dvoma sanitnými
autami, ktorých vodičmi sú J. Maťaš a
J. Jurč. O našich najmladších sa stará
detský lekár, ktorý matkám radí bezplatne a to najmä ako ošetrovať kojencov a predchádzať rôznym chorobám.
Za tým účelom prevádzajú sa očkovania proti záškrtu, tetanu, TBC a čiernemu kašľu. Pri JSŠ je zriadená žiacka
ambulancia, v ktorej sa prevádza pra-
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videlne zdravotná prehliadka žiakov a
ošetrovanie chrupu.“
Začiatkom 60. rokov sa naše mesto
neustále modernizovalo, okrem už
spomínaných úprav domov a domácností došlo aj k úpravám ulíc: „Každý
z našich obyvateľov mal zvlášť neobyčajnú radosť v jesenných mesiacoch,
dňoch, kedy sa započalo s úpravou jednotlivých ulíc. Veď Giraltovce boli už
ďaleko známe svojim blatom. Toto je
však už minulosťou. Cesta bola vyvalcovaná a úpravou všetkých bočných
ulíc zamedzí sa nanášaniu blata
na hlavnú ulicu.“
V roku 1961 – 1962 bola ukončená
výstavba budovy polikliniky a čiastočne dokončená výstavba nových
budov Základnej deväťročnej školy.
Naše mesto každý rok rástlo: „Keď
porovnávam, našu obec s ostatnými
rokmi, prichádzam k uzáveru, že naša
obec stáva sa z roka na rok hospodársky silnejšou a aj rast, čo do počtu obyvateľov, ale aj finančných príjmov je
stále väčší. V tomto roku počet obyvateľov dosiahol číslo 2 430, čo sa
dosiahlo tým, že je tu postavených
nových 118 bytov, ktoré boli pracujúcim dané do užívania. Aj príjmy našich
občanov sa citeľne zväčšili. Priemerný
plat robotníka sa pohybuje od 1 000 –
2 000 Kčs. Toto bolo dosiahnuté tým,
že aj naša obec sa stáva postupne priemyselnejšou, ale aj poľnohospodárska
výroba dosahuje zlepšených výsledkov.“
V roku 1964 sa Giraltovce na základe
rozhodnutia KNV v Košiciach stali
4

mestom. V tom čase už fungovali viac
priemyselne ako poľnohospodársky:
„V závodoch, ktoré boli v Giraltovciach
zriadené po roku 1960, našlo príležitosť pracovať hodne obyvateľov nielen
z Giraltoviec, ale aj z blízkeho okolia.
V závode ČSAO pracuje 80 robotníkov,
TEVA 70 žien, KOVO-DREVO pracovalo
25 robotníkov, JEDNOTA 135 pracovníkov, v UNZ 20 robotníkov okrem lekárov a zdravotného personálu, na školách je zamestnaných 40 učiteľov.
V komunálnych službách pracuje 70
robotníkov a ostatných zamestnancov.
Treba je však ešte spomenúť závody,
ktoré boli zriadené ešte za bývalého
okresu: Lesný závod, Mliekareň,
Nákupný závod, ZDROJ, Štát. sporiteľňa a rad ďalších menších závodov.“
V ďalších rokoch sa začalo s výstavbou Kožiarenských závodov a materskej školy a detských jaslí, ktoré umožnili pracovať aj mladým mamičkám
od 1. júna 1963. O tom, aká bola zeleň
v našom meste, sa píše takto: „Veľmi
dobre pôsobí na našinca, ale aj
na návštevníka nášho mestečka úprava parkov a zelene, ktorá je pred domami hlavnej ulice. V rámci skrášľovania
mesta, bola prevedená výsadba stromových alejí v počte 200 stromkov.
Upravili sa v rozlohe 500 m2 zelené
pásy s vysiatou trávou a kerovou ozdobou. Zelená pásy boli ohradené železnou ohradou. Aj doterajšie parky
na námestí boli obnovené a upravené.
Treba však poznamenať, že zeleň,
ktorá je pred bytovkami, je z neporozumenia mnohých občanov ničená a
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poškodzovaná. Niekedy sa zdá, že to
robia úmyselne, keď namiesto ochrany,
vyháňajú na ňu husi, prípadne dobytok.“
Roky 1968 a 1969 sa niesli v znamení
politických zmien a udalostí, čo,
samozrejme, vnímali aj Giraltovčania.
Okrem toho tu niekoľko rokov bolo
úsilie priviesť do mesta pitnú vodu,
tento stav sa často v kronike uvádza
ako kritický: „Čo keď Pražania pijú
vodu z Vltavy, prečo by sme mi nemohli
z Tople, veď sme predsa mešťania.

Veru, ani uplynulý rok nezmenšil trampoty našich občanov s problémom pitnej vody. A kronikárovi sa zdá, že
koniec všetkým patáliam, ktoré sa
ťahajú už 4 roky , urobí až poriadna epidémia týfu alebo cholery, lebo drobné
črevné choroby nepostačujú, aby sa
naši obyvatelia konečne dočkali dobrej
nezávadnej vody.
o
Text: Michaela Marcinová

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
1. Mestská polícia počas výkonu služby 8. marca 2016 v popoludňajších
hodinách vykonala odchyt voľne sa pohybujúceho psa na Dukelskej ulici.
Vec bola vybavená napomenutím.
2. V spoločnom výkone služby s hliadkou OO PZ v Giraltovciach dňa
30. marca 2016 sa hliadky zamerali na kontrolu dodržiavania zákazu
podávania alkoholických nápojov nepovolaným osobám. Kontrolou
vybraných reštauračných a pohostinských zariadení nebolo zistené
žiadne porušenie platných právnych noriem.
3. Na území mesta sa 6. apríla 2016 podieľala hliadka MsP spoločne
s firmou Hunter na odchyte túlavých psov. Celkovo sa podarilo realizovať
dva odchyty s následným umiestnením psov do karantény.
4. Spoločným výkonom služby s hliadkou OO PZ došlo k zrealizovaniu
dokumentácie priestupku na úseku manipulácie s odpadmi. Vec je
v realizácii OO PZ.
5. Narušovanie verejného poriadku skupinou mladistvých na ulici Kpt.
Nálepku hliadka MsP vybavila na mieste dohovorením 15. apríla 2016
v popoludňajších hodinách.
o
o
o
Ondrej Cina
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MESTO MALO SVIATOK
Ako vlastne dospievajú mestá? U ľudí
meriame čas, kedy slávia svoje jubileá, desaťročiami. S mestami je to iné.
Tu platí iná časomiera. Aby mesto
dospelo, na to sú potrebné stáročia. Aj
naše mesto ich má vo svojom letopočte už šesť. A to je príležitosť na návrat,
dôvod zahľadieť sa o tých šesť storočí
späť, do čias, keď sem priputovali naši
predkovia. Tu našli svoj životný priestor. Údolie rieky Topľa a veniec vrchov, chrániaci ich pred nepohodou,
sa stali ich domovom a zmenili ich na
bratov. Lebo bratmi sa stávajú ľudia,
ktorí zasvätili svoj život tvorbe. A
môže byť vzácnejšia tvorba, ako je
budovanie ľudského sídla a jeho
postupné zveľaďovanie?
Mesto rástlo, pribúdali občania, menili tvár krajiny, zušľachťovali jej podobu. Boli to pracovití ľudia, ich život
nebol jednoduchý, tvrdá robota napĺňala ich dni i roky. Ich spoločné dielo
však rástlo, z dediny sa stalo okresné
sídlo. Prešla ním naša spoločná slovenská história, obohatili ho desiatky
významných tvorivých osobností,
ktoré sa tu narodili i strávili istú časť
svojho života. A mesto nezabúda.
Pripomína si všetkých, ktorí budovali
dobré meno Giraltoviec.
27. mája 2016 si zvolili Giraltovčania
za deň, keď si pripomenuli históriu
svojho mesta, vyhodnotili jeho nedávne i súčasné úspechy. Na slávnostnom
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zasadnutí Mestského zastupiteľstva
sa stretli pozvaní hostia s vedením
mesta i poslancami MsZ vo veľkej sále
Domu kultúry v Giraltovciach. Slávnosť uviedla Mgr. Slávka Vojčeková,
slávnostným prejavom sa hosťom
prihovoril primátor mesta Mgr. Ján
Rubis. Spomenul všetky významné
míľniky nášho mesta, s uznaním hovoril o jeho významných osobnostiach,
ktoré šírili jeho dobré meno aj ďaleko
za hranicami. Nezabudol ani na hodnotenie súčasnosti a plány mesta
do budúcnosti.
Veľké obohatenie slávnostného zhromaždenia bol kultúrny program,
ktorý spoločne pripravili Základná
umelecká škola a Základná škola
v Giraltovciach. Orchester ZUŠ zahral
v úvode i na záver skladby, ktoré znejú
na koncertných pódiách sveta. Mať
možnosť vnímať ich brilantné prevedenie známych operných melódií je
naozaj hlboký zážitok, tým viac, že
majstri hudobníci sú tu deti a mladí
ľudia. Gospelové melódie v majstrovskom podaní speváckeho zboru ZUŠ
tiež patria k špičke speváckeho umenia na Slovensku. ZUŠ-ka dokázala,
že aj v štvortisícovom meste sa môžu
zrodiť veľké talenty, ak ich spája spoločné nadšenie pre správnu vec.
Nemenej pôsobivé bolo vystúpenie
žiakov Základnej školy v Giraltovciach. Deti nás svojimi scénkami
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previedli jednotlivými obdobiami
našej staršej i nedávnej histórie, ich
program obohatilo aj vystúpenie speváčok – bývalých členiek folklórneho
súboru TOPĽAN a ľudovej hudby pod
vedením p. Števa Galika.
Dôležitá súčasť slávnostného stretnutia vyše stovky hostí bolo ocenenie
21 občanov mesta za zásluhy o jeho
rozvoj. Cena mesta Giraltovce bola
udelená PhDr. Emílii Filovej, i.m., Ing.
Pavlovi Paľovi, MUDr. Jozefovi Hrin-

Ocenení Cenou primátora a Cenou mesta

kovi, Alenke Kmecovej, Mgr. Jozefovi
Juházymu a Mgr. Jánovi Čižekovi.
Cenu primátora mesta si prevzali Mgr.
Daša Drabiková, Margita Gazdičová,
Jozef Onufer, Jozef Končár, Andrej
Majer a Iveta Zajacová, DiS. art. Čestné občianstvo mesta bolo udelené
deviatim občanom – Dr. h. c. prof.
MVDr. Pavlovi Gamčíkovi, DrSc., i. m.,
Márii Osifovej, Mgr. Andrejovi Murenkovi, Jozefovi Štrusovi, Jánovi Hlibokému, Jánovi Krupovi, Karolovi Seredaymu, i. m, Štefanovi Potašovi,
i. m., a Mgr.
Michalovi Džatkovi.
Poďakovanie za
ocenených predniesla p. Mária
Osifová, prítomným sa prihovoril aj Mgr. Michal
Džatko a PhDr.
Martin Sereday.
Hostia z družobného okresu
Wielopole Skrzynskie v závere
s l áv n o s t n é h o
zhromaždenia
odovzdali
medaily nášmu
mestu i primátorovi Mgr. Jánovi Rubisovi.
Nezabudli ani
na slová uznania
na adresu vede7
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nia nášho mesta a všetkých jeho občanov, vďaka ktorým mesto dorástlo
do svojej podoby. Slávnostné zhromaždenie sa končilo recepciou, ktorá
poskytla prítomným hosťom priestor
na príjemné stretnutia, často po mnohých rokoch a priateľské rozhovory.
Slávnostné okamihy sú príležitosťou
na bilancovanie, dávajú nám však aj
priestor na zamyslenie sa nad budúcnosťou, nad našou úlohou v tomto spoločnom priestore. Slávnosti sa končia.
My však ostávame. Sme tu pripravení
rozvíjať naše mesto.
Dívam sa na moje mesto vo večernom
súmraku. Má modravú tvár, na ktorej
sa ako oči rozsvecujú ľudské obydlia.
Obdivujem kresbu jeho ulíc a námestia, stuhu rieky vinúcej sa naším údolím. Okolité dedinky sa ako deti túlia
v jeho náručí. Vidím i chrámy, tie sídla
ľudského ducha. Večerom znie zvuk
ich zvonov. A ja si pri pohľade na všet-

ku tú srdcu blízku krásu uvedomujem, že mesto, to nie sú len ulice, domy,
stromy. Životom ho napĺňajú predovšetkým ľudia. Oni sú tí bežci, ktorí
nesú svoju pochodeň, aby ju odovzdali budúcej generácii. Čo zaželať týmto
ľuďom? Pokoj, mier, prácu, pohodu,
zdravie, lásku blízkych a hlavne pocit
spolupatričnosti, silné vedomie, že
patríme spolu a je na nás, aké je, aké
bude naše mesto.
A ešte čosi na záver. Pripraviť slávnostné podujatie na takej vysokej
úrovni, kde všetko bolo premyslené
do detailov, od uvítania hostí až
po záver programu, vrátane výzdoby
priestorov, to si žiada veľkú dávku
invencie, nadšenia a práce na realizácii dobrých nápadov. Za občanov
nášho mesta ďakujem všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom a dielom
prispeli k dôstojnému priebehu osláv
600. výročia mesta.
Alžbeta
Škurlová

Režisér
A. Čorba
so svojimi
žiakmi
v pásme
Pútnik
8
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VÁŽENÝ PÁN PRIMÁTOR, PÁNI POSLANCI, CTENÍ SPOLUOBČANIA!
Chcem sa vám všetkým poďakovať za udelenie Čestného občianstva mesta
Giraltovce a za vaše ohodnotenie mojej činnosti medzi vami.
Začnem takou malou spomienkou. Keď ešte ako mladý študent som cestoval
autobusom cez Giraltovce smerom na Svidník, napadla mi myšlienka, že v tomto
mestečku by som chcel pôsobiť ako kňaz. A na jar v roku 1968 sa táto moja
nevyslovená myšlienka stala skutočnosťou. Pôsobil som tu v Giraltovciach ako
gréckokatolícky kňaz do júla 2006, keď môj biskup uznal, že moja misia sa
v Giraltovciach skončila pre môj vek.
Moja hlavná myšlienka pôsobenia v Giraltovciach, kde je také rôzne zloženie
obyvateľstva a to aj v duchovnej sfére, bola, aby som im ukazoval nie to, čo nás
ľudsky rozdeľuje, ale to, čo nás duchovne spája. A dúfam, že zvlášť veriaci obyvatelia
to aj pochopili.
Aj keď už žijem desať rokov mimo Giraltoviec, vždy som v myšlienkach s nimi
spojený a teším sa z každého úspechu giraltovčanov. Či už je to v rozmachu mesta,
ktoré je nádherne upravené, čisté, skrášlené, či úspech v kultúre, v rôznych
súťažiach, v školstve, v športe, zvlášť vo futbale. A zvlášť chcem zdôrazniť rozmach
spoločenského a duchovného života.
A do budúcna prajem Giraltovciam zodpovedných predstaviteľov mesta aj
duchovných vodcov veriaceho ľudu v meste, aby všetci spoločne slúžili ľudu a Bohu.
Želám Giraltovciam, aby rástli aj čo do počtu obyvateľov. Aby sa vzmáhalo
hospodársky, aj v kultúre a školstve, lebo tu sa pripravuje naša budúcnosť. A aj
v športe, lebo aj takto sa šíri úspech mesta.
Želám Giraltovciam, aby všetci obyvatelia mesta žili vo vzájomnom porozumení,
pokoji, aby hľadali to, čo ich
spája, aby si každý jeden
z nás plnil svoje povinnosti
na tom mieste, na ktorom je
ustanovený. A aby každý
jeden z nás pochopil a
naplnil svoju životnú úlohu a
všetci spoločne cez tento
časný život speli do života
večného.
Váš o. Mgr. Michal Džatko,
gr. kat. farár, dekan
M. Džatko pri preberaní ocenenia z rúk primátora mesta. Foto: L. Lukáč
9
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25. ročník

Topľanských slávností

v našom meste

Už po 25. raz sa v našom meste konal
tradičný folklórny festival topľanskej
doliny, ktorý oddelenie kultúry a MsÚ
v Giraltovciach organizuje vždy
poslednú májovú nedeľu. Tento ročník bol ozvláštnený oslavou výročia

prvej písomnej zmienky. V doobedňajších hodinách sa v miestnom amfiteátri konala ekumenická pobožnosť
za prítomnosti pánov farárov a veriacich našich najpočetnejších cirkví.

Od štrnástej hodiny patril priestor
v tomto amfiteátri folklóru. Diváci aj
účinkujúci mali možnosť vrátiť sa
„domov“ a spomínať. Veď v uponáhľanej každodennosti treba občas spomaliť, stíšiť hlas a zamyslieť sa
nad zmyslom života. Úvod programu
patril domácemu DFS Giraltovčan.
Aj tí najmenší nás presvedčili o tom,
že láska k ľudovým tancom a pesničkám nemá vekové hranice. O hovorené slovo sa postaral žiak ZŠ Patrik Partila.

Voľakedy nebolo televízie, pre ktorú
by sa ľudia uzatvárali do vlastných
domovov. Večer sa schádzali a
pri spontánnej zábave sa snažili
zabudnúť na svoj ťažký život. Tak vznikol folklór, ľudové tance, obrady a zvyky. Tieto typické tradičné hodnoty
nám predstavil FS Stavbár zo Žiliny.
Súbor už skoro 20 rokov pôsobí
pri Žilinskej univerzite, vo svojom
repertoári má tance, spevy, obrady a
zvyky najmä z oblastí severozápadného Slovenska ako Čičmany, Terchová,
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ale aj z iných regiónov, nám známych – Zemplín, Zamutov, Parchovany. Kolektív mladých folkloristov
navštívil už mnohé festivaly a krajiny ako Mexiko, Sicília, Anglicko,
Litva, Portugalsko, Srbsko, Švajčiarsko. Celkovo viac ako 1900 vystúpení, teraz si môžu prirátať k tomu aj to
na našom giraltovskom festivale.
Oživením a spestrením tradičných
hodnôt bol určite pán Stanislav Gaľa.
Zahral na viacerých slovenských
ľudových hudobných nástrojoch a
pobavil divákov vtipnými príhodami.
Vždy, keď prežívame toto tradičné
májové popoludnie, ako keby sme sa
vracali k našim prastarým mamám a
otcom. Otvárame ich truhlicu, v nej
nájdeme aj nenahraditeľnú ľudovú
pieseň. Spevu na dedine nebolo konca
kraja i keď sa vedelo, že každej pesničke býva koniec. Program sa však
zďaleka nekončil. Iba sa presunul
na Myjavu, zo západného Slovenska
do Giraltoviec zavítal FS Kopaničiar,
ktorý v novembri minulého roku oslávil krásne 60. výročie. A tak sme mali
možnosť vidieť ich predstavenie
zachovania tradičných tancov ako sú
Slovenčina, Starobabská, Slovenská,
Uklakovaný, Verbunk a čardáš a tiež
tance z Myjavy a ich tradičné krásne
modro – biele myjavské kroje. Nemohol chýbať tanec Vyhadzovaná, ktorý
Myjavu najviac vystihuje.
Spestrenie programu bola tombola,
niektorí využili možnosť a kúpili si
tombolové lístky. Desať šťastlivcov
odchádzalo so svojimi cenami a

domov si odniesli darčekový kôš, zľavové kupóny na wellness pobyty, ovocný balíček destilátov, balíček vín, ale
aj nádherný svietnik, výrobník nápojov SodaStream, kávovar Dolce Gusto,
tablet a aj cenu útechy. Posledná
vyžrebovaná cena bol LED televízor,
ktorý si odniesla výherkyňa a mala
veľké šťastie, lístok si kupovala
v poslednej chvíli.
Záver programu patril nášmu domácemu FS Topľan a tak sme mali možnosť vojsť do rodnej krajiny. Každý
z nás čakal na túto chvíľu. Pozdrav
domácich folkloristov a spev mužskej
skupiny zloženej z bývalých a terajších členov súboru boli ocenené neutíchajúcim potleskom, pri ktorom
mnoho divákov stálo.
Z bohatého 4-hodinového vystúpenia
budú naše vnútra ešte dlho čerpať.
V mnohých zúčastnených ostane trvalá spomienka na tieto nedeľné chvíle,
ktoré budú zapísané do vienka životne dôležitých a pekných udalostí.
Text: Michaela Marcinová,
foto: L. Lukáč, J. Hažlinský
11
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Historická výstava
zachytáva vývoj

Pri príležitosti 600. výročia mesta
otvorili na prízemí mestského
úradu unikátnu výstavu historických fotografií mesta Objektívom
v čase. Potrvá do polovice júla.
V obradnej sieni pripravil mestský
úrad výstavu fotografií, ktoré si
Giraltovčania obyčajne nemajú
možnosť pozrieť. Ide o dobové zábery
mesta, ktoré zachytávajú významné
udalosti v uplynutí času. Poukazujú
na kultúrny rozvoj Giraltoviec,
budovanie známych inštitúcií a
prevádzok či premeny ulíc.
„Zozbierali sme všetky historické
fotografie, ktoré sme mali v meste. Sú
poskytnuté z archívu nášho
mestského úradu. Okrem toho nám
nejaké zábery poskytli občania – pán
Eštok a rodina Kundrová, ktorá
priniesla starú pohľadnicu, za čo im
ďakujeme,“ informovala vedúca
oddelenia kultúry Mgr. Mária Osifová.
Fotografie zobrazujú obdobie pred
vojnou siahajúce približne do roku
1 9 8 0 . N a v ýs t ave n á j d e te a j
starožitnosti, ktoré používali naši

Giraltoviec

predkovia, napríklad staré kuchynské
náradie, žehličky, fotoaparáty či
historický kočík. „Sú tu predmety
našich starých dedov a babiek. Ani
v tomto prípade sme nerobili zbierku,
väčšinou ich poprinášali z domu naši
zamestnanci, ktorí sa dozvedeli
o výstave a chceli niečím prispieť.“

NIEČÍM MÔŽE PRISPIEŤ KAŽDÝ
Ak by ste chceli a mali čím obohatiť
výstavu, môžete na úrad doniesť
predmety, ktoré možno nájdete. Budú
verejnosti sprístupnené dlhšie, než sa
pôvodne plánovalo. „Ozývajú sa nám
ľudia, že niečo doma našli a chcú nám
to priniesť. Výstava je stále otvorená,
môžete tak urobiť. Pre veľký záujem
ju predlžujeme do polovice júla.
Tešíme sa, že má úspech a že sú na ňu
dobré ohlasy. Každý to chce vidieť a
mnohí sa často zdržia pri pozeraní.
Človek sa pri tom aj niečo nové naučí,“
dodáva M. Osifová. Výstava je
bezplatná a je možné ju zhliadnuť
v čase od 9.00 – 17.00h.
Text: Martina Cigľárová,
foto: M. Osifová
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Giraltovčania oslavujú
600. výročie mesta
Rok 2016 sa nesie v našom meste v znamení jubilejného 600. výročia
prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pripravil mestský úrad
viacero zaujímavých podujatí.
O kultúru v meste Giraltovce nikdy nie je núdza. Giraltovčania sa majú opäť
na čo tešiť. S mestskými akciami na tento rok sa totiž akoby vrece roztrhlo.
Všetky organizujú pri príležitosti okrúhleho 600. výročia Giraltoviec od 1.
písomnej zmienky z roku 1416. Prvú zo série podujatí odštartoval ešte
začiatkom roka Mestský fašiangový ples. V piatok 27. mája sa v Dome kultúry
konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s udeľovaním cien
pre zaslúžilých Giraltovčanov. Také sa usporadúva len raz za pár rokov. K máju
už neodmysliteľne patria aj naše tradičné ľudové slávnosti. Folklórny festival
topľanskej doliny v Parku mieru tiež oslávil 25-ročné jubileum. Počas programu
sa predstavili nielen domáci súbor Topľan a detskí folklóristi Giraltovčan, ale aj
Kopaničiar, Stavbár a rozprávač Stano Gaľa. Ani v tomto roku nechýbala
tombola. Oživením akcie bola pred začatím programu ekumenická bohoslužba
na amfiteátri.

ĎALŠIE AKCIE SÚ PRED NAMI
Pre Giraltovce je zrejme momentálne
čas bohatý na číslicu 6, keďže v roku
2016 slávi svoje 600. výročie. Ďalšie
zaujímavé podujatia v meste nás
podľa informácií od vedúcej oddelenia kultúry MsÚ Mgr. Márie Osifovej
ešte čakajú. „17. júna bude slávnostná
akadémia ZŠ s názvom Pútnik, ktorá
vás prevedie históriou Giraltoviec a
19. júna sa uskutoční slávnostný koncert ZUŠ venovaný tomuto sviatku.
V polovici júla nás čaká krst CD cimbalovej hudby Primáš s hosťami
v Parku mieru. Druhý júlový víkend
čakajú miestnych aj návštevníkov
letné trhy a rockový večer v Parku
mieru,“ prezradila. Na amfiteátri
vystúpia skupiny Helenine oči, Wen14

digo, Eso a ťahákom je spevák Adam
Ďurica, ktorý nedávno získal sošku
v ankete OTO. „V auguste uzatvorí
záver leta 3. ročník obľúbenej dožinkovej slávnosti. Sprievodné akcie
mesta sú výtvarná súťaž, výstava
fotografií z histórie mesta Objektívom
v čase a nezabudne sa na tradičné
spevácke či hudobné súťaže, ako je
napríklad Giraltovský hudák, ale aj
vydanie bulletinu o histórii Giraltoviec, ktorý sa ujde každej domácnosti“. Ďalšia zaujímavosť podľa pani
Osifovej je, že už dlhší čas sa mesto
pokúša nájsť vhodný priestor a otvoriť ľudovú miestnosť so starožitnými
predmetmi.
Martina Cigľárová
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ZVÝŠILA SA KVALITA SLUŽIEB
V SLSP GIRALTOVCE
Pobočková sieť Slovenskej sporiteľne
(SLSP) je najväčšia a poskytuje svoje
služby v 290 pobočkách a 17 firemných
centrách po celom Slovensku. Klientom je k dispozícii aj 785 bankomatov.
V Giraltovciach slúži obyvateľom
pobočka SLSP niekoľko desiatok rokov
a je najstaršia finančná banková inštitúcia v meste. Budova, v ktorej sídli, má
už tiež svoje roky a prešla niekoľkými

Bývalá dlhoročná vedúca pobočky SLSP
Mária Osifová (vľavo) počas otvorenia
s pracovníčkami giraltovskej sporiteľne

stavebnými úpravami. Posledná úprava bola rekonštrukcia priestorov
pobočky SLSP, ktorá prebehla od 14.
marca do 13. mája tohto roku. Rekonštrukciu realizovala FSB Prešov podľa
návrhu Architektonického ateliéru
AA5. Celkový zrekonštruovaný priestor
2
má viac ako 200 m a prevádzka získala
novú podobu, vďaka čomu môžu jej
klienti využívať služby poskytované
na 6. pracoviskách. Boli
odstránené zbytočné
bariéry medzi klientom a
p ra c o v n í č ko u S L S P,
vzniklo civilnejšie
prostredie, ktoré sa
stáva predpokladom
skvalitnenia služieb.
Súčasť zrekonštruovaných priestorov sú aj
miestnosti zlepšujúce
pracovný komfort osadenstva ako sú zasadačka a sociálne zariadenie.
Za účasti predstaviteľov
firmy, mesta a zástupcov
ustanovizní a inštitúcií
mesta a okolia sa uskutočnilo slávnostne otvorenie zrekonštruovaných
priestorov pobočky a ich odovzdanie
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do užívania. Prítomným sa prihovorila
v prvom rade regionálna riaditeľka regiónu Prešov SLSP Ing. Mária Nováková.
Okrem iného priblížila rozsah činnosti
SLSP, snahu o skvalitňovanie jej služieb
klientom, čoho dôkaz je i práve skončená rekonštrukcia pobočky v Giraltovciach. Pri tejto príležitosti spomenula
aj význam giraltovskej SLSP pre obyvateľov mesta a okolia. K jej slovám sa
pripojil aj primátor Giraltoviec Mgr. Ján
Rubis, ktorý zdôraznil význam tejto
inštitúcie pre mesto a hovoril aj o vzájomnej spolupráci pobočky SLSP s mestom i o pomoci, ktorú mesto v rámci
svojich možnosti ponúka a poskytuje
sporiteľni.
Históriu pobočky a peripetie pri stavebných a rekonštrukčných prácach na
budove, v ktorej pobočka sídli, veľmi

plasticky priblížila aj dlhoročná bývala
vedúca Mária Osifová. Spomenula si aj
na roky práce v kolektíve zanietených
pracovníkov pobočky a ocenila ich
prácu pri budovaní dobrého mena
tejto bankovej inštitúcie. Po slávnostnom prípitku na zdar novej pobočky,
slávnostnú stuhu prestrihli a prevádzku oficiálne otvorili M. Nováková a
J. Rubis.
V ďalšej časti si účastníci otvorenia
prezreli nové priestory a neformálne si
podebatovali pri malom občerstvení.
Všetci konštatovali, že zrekonštruované priestory pôsobia veľmi dobre a sú
predpokladom, aby sa klienti cítili
dobre a ocenili novú kvalitu služieb
poskytovaných touto tradičnou giraltovskou bankovou pobočkou SLSP.
Text a snímky: PhDr. František Džalai

J. Rubis a M. Nováková pri strihaní stuhy a oficiálnom otvorení prevádzky
v zrekonštruovanej SLSP
16
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V našom meste organizujú kurzy pre tehotné

Budúce mamičky môžu v Giraltovciach navštevovať tehotenský kurz.
Predpôrodnú prípravu v priestoroch
polikliniky môžu absolvovať aj
v prítomnosti budúceho otecka.
Tehuľky z Giraltoviec si môžu
pred pôrodom zacvičiť so skúsenou
odborníčkou – pôrodnou asistentkou
Gabrielou Štefančíkovou, ktorá
pracuje v ambulancii svidníckej
gynekologičky Štefánie Majdovej
v budove lekárne. Ak navštevujete jej
poradňu, hodiny sú zdarma, inak sa
platí dve eurá a s účasťou partnera tri
eurá. Sestrička vám ochotne zodpovie
všetky otázky ohľadom tehotenstva a
pomôže sa vám pripraviť na pôrod

po telesnej i duševnej stránke. Kurz
pozostáva z ôsmich hodín a okrem
š p e c i á l nyc h c v i kov ( dýc h a c i e
c v i č e n i a , j o ga , p i l a te s , c v i k y
na fitlopte) a odborných prednášok sa
môžete tešiť aj na projekciu filmov
o pôrode. „Cviky pre správne držanie
tela a správne dýchanie prispievajú
k dobrému priebehu pôrodu,“ radí
pôrodná asistentka. Lekcie psychofyzickej prípravy pre budúcich rodičov
prebiehajú väčšinou individuálne a
na základe dohody, stretnutia sú vždy
vo štvrtok v priestoroch polikliniky a
ambulancie. Môžete sa objednať
na telefónnom čísle: 0918 120 838.
Ak sa rozhodnete rodiť v Nemocnici
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku,
ktorá patrí pod spoločnosť Svet
zdravia, tak informácia pre vás:
gynekologicko – pôrodnícke oddelenie vynovili. Rodičky si pred pôrodom
môžu obhliadnuť zmodernizovanú
pôrodnú sálu a vytvoriť si takzvaný
pôrodný plán na základe individuálnych želaní na princípe Baby Friendly
Hospital (nemocnica priateľská
k deťom). „Pacientky majú možnosť
vopred prekonzultovať a naplánovať
všetky detaily pôrodu a vypracovať si
vlastný pôrodný plán konzultovaný
so špecialistom, ktorý ich prevedie
celým procesom prípravy, realizácie
pôrodu a popôrodnej starostlivosti,“
uvádzajú na webovej stránke.
Autor: Martina Cigľárová
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MESTO GIRALTOVCE SA PÝŠI NOVOU WEBSTRÁNKOU
Webová stránka mesta má nový modernejší vzhľad. Jej nová podoba je
pútavejšia a prehľadnejšia.
Internetová stránka
nášho mesta žiari už
niekoľko týždňov
novým imidžom. Už
pri načítaní vás titulná
stránka zaujme
obrázkami mestských
pamiatok - barokovoklasicistický kaštieľ,
h i s t o r i c k á ra d n i c a
v kontraste so súčasnou
budovou mestského
úradu, socha leva Pamätník obetiam prvej svetovej vojny, socha matky s dieťaťom - venovaná
účastníkom a obetiam druhej svetovej vojny, socha Adama Hlovíka i busta
Dr. Goldbergera. Nový web je celkovo pestrejší i štýlovejší a prináša všetky
dôležité informácie zo samosprávy, novinky o dianí v meste, články, upútavky
na akcie, dôležité tlačivá, kontakty mestských inštitúcií, fotogalériu či všetky
čísla nášho mesačníka Spravodajca mesta Giraltovce. Stránka je optimalizovaná pre mobily a tablety, čo je novinkou oproti predošlej stránke. Na jej tvorbe
má zásluhy Bc. František Eliaš.
Autor: Martina Cigľárová, foto: giraltovce.sk

DEŇ MATIEK NETRADIČNE
„Poďte, naše milé mamy, zahráme sa
spolu s vami.“ Týmito slovami pozvali
deti z MŠ v Giraltovciach svoje mamky
na športové hry na školskom dvore,
aby spoločne a trocha netradične
oslávili sviatok všetkých mamičiek
Deň matiek. Po úvodných slovách
riaditeľky a piesni zaspievanej
18

s láskou sa všetky mamky so svojimi
deťmi vybrali na vyzdobené školské
dvory. Na každom dvore ich čakali
pestré aktivity, ktoré veru vôbec
neboli ľahké. Mamky museli spoločne
kráčať so svojimi deťmi v jednej
obruči, taktiež deti dôverovali
mamkám a opačne – mamky deťom

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

pri prechádzaní určitými trasami
so zavretými očami, dokonca mamky
šoférovali - nie však auto, ale riadili
fúrik a bezpečne previezli svoje deti
do určeného cieľa – získali tak
vodičský preukaz na fúrik v podobe
odtlačenej pečiatky na ruku. To však
nebolo všetko. Mamky si svoje sily
zmerali aj pri prenášaní detí
na „ručnej stoličke“ do bezpečia –
domčeka na školskom dvore. Deti
s mamkami s citom držali plachtu,
na ktorej bola lopta a predstavte si, tá
lopta im vôbec nespadla a všetci sa
veľmi tešili. To, že sú mamky a ich deti
naozaj šikovné, dokázali aj v disci-

plíne, kde museli prejsť úzkou
lavičkou umiestnenou nad pieskoviskom. Opäť všetko statočne zvládli
a nikto nespadol. V závere všetky deti
venovali svojím mamkám báseň a
kvet, aby sa im tak poďakovali za ich
lásku a každodennú starostlivosť.
Športové popoludnie bolo naozaj
vydarené, nielen počasím, ale aj
skvelými športovými výkonmi detí a
mamičiek. Nálada a zábava boli
výborné, o čom hovorili vysmiate a
spokojné tváre všetkých – detí,
rodičov aj učiteliek.
Text a foto: Beáta Miňová
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Škola v prírode Huty
Žiaci Základnej školy v Giraltovciach
sa v dňoch 16.- 20.5.2016 zúčastnili
Školy v prírode v Hutách. Náš cieľ bol
rozšíriť teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti a
poznatky o prírode priamym pozorovaním, ďalej upevňovať zdravie,
rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať
žiacky kolektív a rozvíjať kultúrnospoločenské návyky a estetické cítenie. Počas príjemne stráveného týždňa žiaci spoznávali cestou okolie Liptova, zastavili sme sa v Liptovskom
Hrádku a šťastlivo dorazili do útulne a
vkusne zariadenej ubytovne Roháčan. Popoludní sme sa zoznámili s
rázovitou obcou Huty. Ráno sme
zamierili na Oravský hrad, kde sme sa
po 660 schodoch dostali až na najvyššie položené miesto. Naše kroky
putovali aj do rodiska P. O. Hviezdoslava, obzreli sme si jeho rodný dom a
tiež námestie. Tretí deň sme strávili v
Zuberci, kde sme sa v múzeu oravskej
dediny zúčastnili rôznych aktivít pod
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názvom „Zahrajme sa ako kedysi“.
Tento deň sme ukončili vychádzkou
do Kvačianskej doliny a navštívili Mlyny-Oblazy. Tu sa žiaci znova preniesli
do minulosti a tvrdého života v lone
nádhernej oravskej prírody. Že aj
v podzemí je krásne, to dokazujú úžasné výjavy v Demänovskej jaskyni slobody, ktoré sme mali možnosť obdivovať ďalší deň. Vychádzkou okolo
Vrbického jazera sme ukončili sledovanie fauny a flóry Demänovskej
doliny a vrcholov Nízkych Tatier.
Po dobrom obede žiakov čakali športové súťaže a po večeri opekačka
so spevom pri ohnisku. Voľné chvíle
boli venované vypracovaniu pracovných listov a zadaniu úloh. Na spiatočnej ceste domov sme neobišli Tatralandiu, kde si žiaci prišli na svoje. To,
že sa žiakom nechcelo ísť domov a
boli by aj niektorí ostali, svedčí o tom,
že sa dobre cítili a týždeň im ubehol
ako voda.
Vedúca ŠvP Mgr. A. Šoltýsová
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LESNÁ PEDAGOGIKA
Raz v roku, na jar v apríli, máji či júni,
sa žiaci našej školy stretávajú na
hodinách prírodovedy s lesnými
pedagógmi. Pracovníci Lesov zo
závodu v Prešove prichádzajú, aby
nám pripomenuli, akú dôležitú úlohu
v našom živote majú stromy, byliny a
zver žijúca v lesoch. Tento rok sa
zamerali na zvieratá a rastliny našich
lesov.
V tomto školskom roku v apríli si
prváci a druháci, a v máji tretici a
štvrtáci, pod vedením Ing. Š. Fedorku
vyskúšali vábničky na jeleňa a diviaka
a zisťovali, či skutočne poznajú
zvieratá žijúce v našich lesoch. V
hádankách, prešmyčkách si overili

svoje znalosti o najznámejších
rastlinách, ktoré sa u nás vyskytujú.
Precvičovali si zmysly, hmat a čuch.
Hádali rôzne vône vo fľaštičkách
(sušené hríby, ostružiny, vanilkový
cukor...), hmatom zisťovali obsah
vreciek (kly diviaka...). S Ing. A.
Fedorkovou vyhotovili pracovný list –
príroda (stromy, voda, zver, pôda),
kde nalepovali obrázky zvierat do ich
obydlí (žaba, ďateľ, jazvec chrobák,
srnec, veverička). V závere celý
pracovný list dotvorili podľa
vlastných skúsenosti. Ďakujeme
trpezlivým pracovníkom a tešíme sa
ďalšie stretnutie.
T. Sabolová, koordinátor ENV

21

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Európsky komisár ocenil projekt
Súkromnej základnej školy v Giraltovciach
Európskou značkou pre jazyky
Projekt Comenius s názvom Let
stones speak sa pre nás stal projektom, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. Nielen preto, že pre všetkých,
ktorí na ňom participovali, je zdrojom
n e z a b u d n u te ľnýc h z á ž i t kov a
informácií, ale rovnako i preto, že jeho
kvalitu si všimla i Európska komisia na čele s Tiborom Navracsicsom,
európskym komisárom pre vzdelanie, kultúru, mládež a šport - a
rovnako i vtedajší minister školstva
Juraj Draxler. Bolo pre nás obrovské
prekvapenie zistiť, že projekt,
ktorého riešiteľom bola Súkromná
základná škola Giraltovce, bol
natoľko kvalitný, že sa v posudzovaní
dostal až do absolútnej špičky v tejto
oblasti a bol ocenený Európskou
značkou pre jazyky.
Toto ocenenie je iniciatíva Európskej
komisie a jej cieľ je zviditeľniť a
oceniť inovačné projekty v oblasti
jazykov - na všetkých stupňoch
vzdelávania a podporovať, využívať a
rozširovať výsledky úspešných
projektov a iniciatív na národnej a
európskej úrovni ako príklady dobrej
praxe a zdroj inšpirácie a motivácie.
Slávnostná ceremónia odovzdávania
cien sa uskutočnila dňa 6. 4. 2016
v Bratislave. Zástupcovia realizačného tímu projektu Let stones speak,
Mg. Ján Kopčák a Mgr. Andrea
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Kytíková, prevzali ocenenie z rúk
Mgr. Ireny Fonodovej, riaditeľky
Slovenskej akademickej asociácie
pre medzinárodnú spoluprácu, RNDr.
Igora Gallusa, zástupcu MŠVVŠ SR a
Mgr. Nataše Procházkovej, PhD.,
zo Zastúpenia Európskej komisie
v SR. Následne sme boli predsedníčkou národnej poroty, PaedDr. Evou
Obžerovou, oslovení, aby sme projekt
prezentovali na prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom
Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:
ako ďalej? Ponuku sme s radosťou
prijali.
Toto ocenenie teraz oprávňuje našu
školu používať logo Európskej značky
pre jazyky ako značku kvality
jazykového vzdelávania v danej
inštitúcii.
Koordinátor projektu bol Mgr. Ján
Kopčák a práve jemu naša škola vďačí
z veľkej časti za tento úspech. Téma
projektu Let stones speak bola
geológia a s ňou spojené štúdium
hornín, minerálov, kovov, kryštálov či
skamenelín, z prírodného, ale i
kultúrneho hľadiska. Do projektu
bolo zapojených 7 európskych krajín
a jeho hlavný cieľ priniesť multidisciplinárny pohľad na problematiku
hornín a minerálov a tým zatraktívniť
vyučovanie prírodovedných, ale i
humanitných predmetov. Žiaci a
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učitelia mohli navštíviť 4 európske
krajiny (Litvu, Poľsko, Francúzsko a
Island) a tiež objavovavať i zaujímavosti a krásy Slovenska. Spoznali tak
kopec nových ľudí, miest a získali
množstvo nových informácií.
Veríme, že sa naša práca v tejto oblasti
nekončí, ba práve naopak, ešte sa len

začína. Projektová činnosť ponúka
tisíce možností pre každého. A je len
na nás, aby sme to využili a rozšírili
tak obzory nielen našich žiakov, ale
neraz i naše vlastné.
Mgr. Andrea Kytíková
SZŠ Giraltovce

Časť môjho srdca ostala v Portugalsku
Môj malý sen bolo navštíviť
Portugalsko. Prečo? Pretože môj
idol z detstva Cristiano Ronaldo je
z Portugalska.
Projekt Erasmus + Can you tell me
the way to... mi umožnil spoznať
túto krásnu krajinu. Každý okamih
pobytu som si naplno užíval.
Najviac na mňa zapôsobili ľudia,

okolie aj vyučujúci a študenti
z Portugalska, ktorí nás sprevádzali.
Bolo úžasné s nimi pracovať.
Obdivoval som aká z nich vyžarovala dobrá energia, dobroprajnosť, spätosť a láska. Majú
silného kolektívneho ducha. Každý
každému chce pomôcť, nikto z nich
nerobí rozdiely, všetci sú si rovní.
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Nikto nehľadí na to, ako si oblečený,
aký máš telefón alebo odkiaľ si. Ak
je s tebou zábava, si medzi nimi
vítaný. A práve preto si portugalskí
študenti získali moju priazeň a
obdiv hneď v prvý deň.
Vďaka projektu som spoznal ľudí
z Chorvátska, Španielska, Litvy,
Švédska, Talianska, Francúzska a
Poľska. Mal som šancu prežiť s nimi
týždeň. O konverzáciu núdza
nebola. Prekvapujúco rýchlo som
zo seba zhodil okovy svojej hanblivosti. Rozprával som sa aj
s vyučujúcimi takmer zo všetkých
krajín. Boli veľmi milí. Teší ma, že
som sa zlepšil v cudzom jazyku.
Jediné negatívum bolo jedlo. „Sea
food“- ako to oni volajú, čo
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v preklade znamená morské jedlo mi neprišlo veľmi vhod. Cítil som, že
som sa s ním veľmi neskamarátil.
Chcelo by to viac času, ale verím,
že by som si zvykol aj na to.
Projekt ma obohatil v samostatnosti. Vyskúšal som si cestu
lietadlom aj metrom. Bol to
pre mňa zážitok, pretože ešte nikdy
som ani jedným z týchto
dopravných prostriedkov necestoval.
Portugalsko vo mne zanechalo
veľkú pečať. S odstupom času cítim,
že sa tam raz vrátim. Časť môjho
srdca ostala tam.
Ďakujem.
Branislav Vojtko, SSOŠ Giraltovce

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Spisovateľka
vydala ďalšiu publikáciu

Alžbeta Ondusková

Giraltovská poetka Alžbeta Ondusková (72) vydala deviatu zbierku,
v ktorej sa navracia k doterajšej
tvorbe. Okrem knihy Návraty má
publikované citáty a vydáva ich
druhú časť.
Hoci Giraltovčanka „Betka“ začala
písať až v neskoršom období života,
za tridsať rokov tvorby toho stihla
viac než dosť. Skromná žienka, ktorá
ovláda Sväté písmo a vravia o nej, že
ho „sala“ už s materským mliekom,
vydala doteraz desať kníh, z toho
deväť básnických zbierok s duchovnou tematikou – Cesta za Pánom,
V tieni kríža, Ruky k Pánu vystieram,
Som iba pútnička, Pod krídlami Božej
lásky, Boh mi je štítom, Mince večnosti a Padni pod krížom. Jej najnovší
počin je výber z nich, ktorý nazvala
Návraty. V jej básňach sa odráža sila
viery, na ktorú poukazuje v tvorbe.
Okrem nich jej knižnica publikovala
okolo 500 výrokov s názvom Pranostiky života. Keďže mala uschované
i ďalšie zrnká múdrosti, vyjde i druhý
diel.
V najnovšej zbierke sa navraciate
k svojej tvorbe. Čím ste sa inšpirovali pri jej vydaní?
- V novej knihe Návraty som sa vrátila
k doterajšej tvorbe s náboženským
motívom. Obsahuje výber z mojich
doterajších ôsmich publikácií, v ktorých vyšlo okolo 400 básní. Rozhodla

som sa tak preto, lebo si ľudia žiadali
ďalšiu knihu. Knihe som dala príslušný názov, vyšlo v nej okolo 50 básní,
čiže vybrali sme skoro každú desiatu.
Budete tvoriť ďalej, máte ešte
v pláne vydať nejakú knihu?
- Okrem zbierok mi v knižnici publikovali aj knihu výrokov s názvom Pranostiky života. Mám doma uschované
aj ďalšie zrnká múdrosti, ktorých je
dokopy okolo dvetisíc. Plánujem
vydať aj ich druhú časť. Rozmýšľala
som aj nad ďalšou knihou básní, aj
keď nové už netvorím. Zopár mi ich
doma stále zostalo nevyužitých. Ale či
mi ešte niekedy niečo vyjde záleží
od Pána Boha a jeho plánov so mnou.
Čiže na jednej strane je moja túžba a
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na druhej vôľa Božia. Nie je to ani
moja šikovnosť, ani zásluha, ale som
nástrojom v jeho rukách a píšem
skrze neho. Som mu za to veľmi vďačná a verím, že sa o všetko sa postará,
tak, ako vždy.
Podeľte sa s nami o svoje úspechy
za posledné obdobie.
- Na Veľký piatok vysielala RTVS
v priamom televíznom prenose pašiové služby Božie z nášho evanjelického kostola a. v, v úvode čítali moju
báseň Pod krížom, je to pre mňa pocta. Nedávno som bola aj na besede
vo svidníckej Podduklianskej knižnici. Účastníci z rôznych oblastí i rôznych cirkví mi tam kládli množstvo
náročných otázok z biblie, na ktoré by
som ani neverila, že budem vedieť
odpovedať. Pán mi opäť pomohol a
našepkal mi všetky odpovede a
myšlienky. Bol to pre mňa veľký deň,
z ktorého mám príjemné dojmy.

Aké máte plány do budúcna? Je niečo, čo by ste ešte chceli v rámci tvorby dosiahnuť?
- Nemám nejaké plány, Pán Boh všetko zariadi. Za všetkým, čo prežívam, je
on a jeho ruky.
No mám jeden sen - rada by som raz
po sebe zanechala stopu, aby na mňa
ľudia spomínali len pozitívne a nikdy
nie v zlom. Aby si povedali, že to je
žena, ktorá nám v živote pomohla.
Ťažko sa v živote vzdávame svetských
vecí, chceme mať istoty, ktoré nám
ponúka svet. Boh nám ich dáva úplne
v inom zmysle. Ak nás chce mať
pre svoju službu, nemôžeme byť
v službe sveta. Všetci by sme mali žiť
tak, aby sme v živote nikomu neublížili a kto je kresťan, mal by aj vedieť
pomáhať ľuďom. Možno nedostaneme za dobré skutky pochvalu či poďakovanie. Preto odmenu nečakajme
od ľudí, len od Pána.
Autor a foto: Martina Cigľárová

Denný stacionár v Giraltovciach
navštevujú klienti už vyše roka
V dennom centre vyrábajú seniori
stále niečo nové. Klienti kúzlia
z papiera jedinečné kúsky. Všetky
ich výtvory hýria farebnosťou a originalitou.
Pred vyše rokom otvorili v našom
meste denný stacionár pre dôchodcov. Ihneď sa stal počas dňa domovom pre štyridsiatku klientov a väč26

šina z nich je mimoriadne aktívna a
tvorivá. Venujú sa im špeciálni pracovníci ako opatrovateľka, animátorka i fyzioterapeutka. Seniori trávia
svoj voľný čas pri niekoľkých druhoch
terapie - ergoterapia (liečba prácou),
arteterapia (liečba umením zameraná na kreslenie a maľovanie), biblioterapia (liečebná metóda zameraná
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na čítanie), muzikoterapia (liečba
hudbou), aromaterapia (liečenie
prostredníctvom vôní). Okrem toho si
môžu zacvičiť v rámci fyzioterapie
(liečba pohybového systému človeka). Na relaxáciu majú k dispozícii
miestnosť, kde terapeutka cvičí
s klientmi. Porozprávajú sa medzi
sebou, ale venujú sa i ručným prácam
a duchovnému slovu. Podľa pracovníčky Valérie Štofkovej v rámci artete-

rapie maľujú, využívajú pestrosť
farieb a venujú sa servítkovej technike. „Využívame pri tom najčastejšie
materiály ako servítky, latex a
na obrázky medicínske paličky. Servítkujeme fľaše, krakelujeme, čiže
robíme techniku popukaného skla.
Našich klientov v poslednom čase
veľmi zaujali aj antistresové maľovanky.“ Riešia slovné úlohy či kognitívne
testy.

RELAXUJÚ PRI PAPIEROVÝCH VÝROBKOCH
V rámci ergoterapie tvoria rôzne
výrobky. „Ide o prácu s klasickým,
krepovým i farebným papierom –
vyrábame rozličné druhy papierových kvetov a kytíc, košíky a srdiečka
z ruličiek, misky, robíme origami,“
prezradili i jej kolegyne. Tvrdia, že aj
muži sa do tejto činnosti zapájajú.
„Máme denne naplánovaný svoj
rozvrh činností. Urobíme si každý deň
aj nejaký test, potom máme činnosť
pri kávičke a porozprávame sa
o nejakých témach. Napríklad máme
tému Do minulosti, pri ktorej si každý

zaspomína na staré časy. V rámci
muzikoterapie si aj spoločne zaspievame. Fyzioterapiu máme vo štvrtky a
piatky, ale väčšina si najradšej zacvičí
v záhradke, aj si ju zveľaďujeme.“
Denne vyrobia aspoň výrobok. „Veľmi
nás to baví, radi sem chodievame. Je
skvelé, že nám otvorili stacionár.
Techniku ručných prác stále vylepšujeme, čo nás teší,“ pochvaľujú si
aktívni giraltovskí seniori.
Autor a foto: Martina Cigľárová
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VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH (1. časť)
V súčasnosti sa mnoho ľudí začína
orientovať na pokojnú dovolenku
v zdravom prostredí, kde sú najlepšie
podmienky odpočinku od každodenného zhonu a stresu. Hlukom veľkomiest a modernou technikou unavení
ľudia začínajú znovu objavovať krásy
prírody a jedinečnosť vidieka.
Na vidieku hľadajú únik od stereotypu,
nové a neobvyklé formy trávenia
dovolenky, ale predovšetkým relaxáciu
a nielen pasívny, ale aj aktívny odpočinok.
Vidiecky turizmus a agroturistika sa
nesú na vlne niekoľkých silných
spoločenských trendov. Presne
zapadajú do prudko rastúceho záujmu o
zdravý životný štýl, vrátane dôrazu na
kvalitné domáce potraviny a biopotraviny. Nejde iba o módnu záležitosť, ale aj
o prejav zodpovedného správania sa
voči svojmu zdraviu a životnému
prostrediu. Zodpovedá to aj európskemu trendu uprednostňovania
špecifík jednotlivých regiónov.
Aj náš región sa vyznačuje malebnou vidieckou krajinou, krásnou a
zachovanou prírodou, čistým ovzduším,
ale i množstvom prírodných a kultúrnych pamiatok. To všetko vytvára
vhodné podmienky pre lokalizáciu
agroturistických zariadení.
Úsilie vytvoriť podmienky pre rozvoj
vidieckeho turizmu a agroturistiky
v našom regióne vyústilo do spracova28

nia a schválenia Stratégie miestneho
rozvoja. Tento ucelený súbor sa stal
dokumentom strednodobého rozvoja
územia MAS Topoľa. Sú v ňom definované ciele a opatrenia zamerané
na podnikateľský a neziskový sektor,
ako aj na samosprávu. Strategický cieľ
je rozvoj aktivít vedúcich k znižovaniu
nezamestnanosti, podpore podnikania
a využívanie konkurenčných výhod
v porovnaní s inými územiami. Cesta
k naplneniu tohto strategického cieľa je
rozvoj v súčasnosti na tomto území ešte
netradičných služieb spojených
s vidieckym turizmom a agroturistikou,
ktoré sú neoddeliteľná súčasť cestovného ruchu.
Mnohí z vás si možno kladú otázku,
ako je možné, že v iných oblastiach
Slovenska sú tieto formy CR rozvinuté a
v našich blízkych lokalitách sa ľudia
rozvoja týchto špecifických služieb
akosi obávajú. Pri hľadaní príčin tohto
stavu sa vyskytujú názory ako: „Hádam
si nemyslíte, že si do svojho domu
pustím cudzích ľudí?“ „Keby som
podnikal v tejto sfére, sused by urobil
všetko preto, aby mi to znepríjemnil.“
„Načo tu budem ubytovávať, keď mi
nikto nepríde, veď my nie sme Tatry.“
Veru, aj takto rozmýšľajú niektorí ľudia.
A pritom je práve náš región bohatý
na zaujímavé prírodné, aj umelo
vytvorené lokality a útvary.
Netreba zabúdať ani na kultúrne
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dedičstvo, ľudové tradície, originálnu
miestnu gastronómiu a neopakovateľné čaro, ktoré môže vzísť zo spojenia
dávnych tradícií minulosti a technických
možností dneška.
Na to, aby sa náš región stal
atraktívnou dovolenkou destináciou
pre tých, ktorí netúžia len po pasívnom
oddychu, treba využiť práve možnosti
citlivého spájania nového s minulým.
Preto by sme vám chceli v troch
vydaniach giraltovského Spravodajcu
v krátkosti priblížiť problematiku
vidieckeho turizmu, kde vám postupne
priblížime podstatu vidieckeho
cestovného ruchu a oboznámime vás
so základnými pojmami.
Vidiecky turizmus chápeme ako
využívanie voľného času na vidieku
rôznymi rekreačnými činnosťami
s možnosťou ubytovania v rodinách,
vo vidieckych domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí.
Patria sem činnosti, ktoré sa približujú
k službám charakterizujúcim cestovný
ruch, ale sú prispôsobené podmienkam
vidieka.
Agroturistiku treba chápať užšie
ako vidiecky turizmus. Agroturistika má
prezentovať reálny život na vidieku. Je
spojená s uspokojovaním potrieb ľudí u
agropodnikateľa alebo v inom poľnohospodárskom podniku, označuje sa aj
ako dovolenka na sedliackom dvore,
resp. farme. S tým sú spojené aj
športovo-rekreačné činnosti, netra-

dičné zážitky alebo tradície a remeslá.
Pre agroturistiku sú okrem toho
charakteristické rôzne farmárske
činnosti, ako napríklad kosenie a
sušenie sena, dojenie, výroba syra, zber
ovocia a pod.
Zásady vidieckeho turizmu:
!·Človek tu nie je turista (kde dostane

číslo izby), ale hosť.
!·Návštevník nie je len hosť, ale stáva sa

dočasným členom rodiny.
!·Návštevník na dovolenke splynie

so životom v obci.
!· Vy t vá ra p ra c o v n ú p r í l ež i to sť

pre obyvateľov obce.
!·Hosť sa oboznamuje s vlastným

národným dedičstvom, tradíciami,
kultúrou.
!·Zahraniční hostia sa oboznamujú

s našou históriou priamo pri zdrojoch.
!·Návštevník získava netradičné zážitky,

ako sú kontakt so zvieratami, zber
lesných plodín, rybolov a ďalšie.
!·Zdravý vzduch a regionálna strava

zlepšujú fyzické a psychické zdravie
hostí.
!·Dochádza k zbližovaniu ľudí a to

i naopak, domáci obyvatelia získavajú
kontakt so svetom.
Ľubomír Filo
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HISTÓRIA NÁŠHO MESTA VO FOTOGRAFIACH
V našom mesačníku SPRAVODAJCA mesta Giraltovce pri príležitosti 600. výročia
prvej písomnej zmienky o našom meste uverejňujeme historické fotografie
zachytené pred viac ako trištvrte storočím.
Naši čitatelia doteraz dokázali, že si veľmi dobre pamätajú miesta a objekty
z fotografií. Preto sa už nebudeme pýtať na identifikáciu obsahu jednotlivých
snímok z histórie. Zvlášť, keď dnešná naša fotografia zachytáva dominantu nášho
mesta, ktorá je ľahko identifikovateľná i v súčasnosti. V podstate sa stavba ani veľmi
nezmenila, no okolie teraz vyzerá inak.
Jedna z dominánt
Giraltoviec
okolo r. 1940

PhDr. František
Džalai

ČO ROBIŤ, KEĎ SA BLÍŽI LETO
Je čas, keď sa celá príroda
z jarného rozpuku mení a
prikláňa sa k letu. Aj človek by mal
v tomto období využiť niektoré
dary prírody a pomôcť si sám.
Z nášho detstva sa určite mnohí
p a m ä t á m e n a r o z p r á v k y,
v ktorých si zvieratká, chrobáčiky
a rozprávkové bytosti pomáhali
pri liečení rán priložením lístkov
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skorocelu. Skorocelom si môžeme
pomôcť i dnes. Sú tri druhy
skorocelu. Kopijovitý, veľkolistý a
prostredný a všetky sú liečivé.
Liečivé látky v ňom nemajú
žiadne negatívne účinky a môžu
sa z neho konzumovať i čaj a šťavy.
Piť sa môžu dlhšiu dobu a
neškodia ani malým deťom.
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Veľmi účinnou silou prírody pôsobí aj pŕhľava
dvojdomá (žihľava).
Skorocelová šťava
Príprava šťavy: Čerstvé listy odšťavíme
v bylinkovom odšťavovači alebo rozmixujeme
s malým množstvom vody a prefiltrujeme cez
riedku tkaninu. Šťavu dostatočne osladíme
medom a užívame lyžičku každú hodinu.
Tinktúra na vlasy
Príprava tinktúry: K dvom dielom vňate
pŕhľavy dvojdomej (žihľavy) pridáme
po jednom diele vňate levandule a koreňa
lopúcha. Zalejeme vodkou, aby bola droga
úplne zakrytá a necháme na slnečnom mieste 2
- 3 týždne macerovať za občasného potrasenia.
Precedíme, zriedime vodou v pomere 1:1 a
vtierame do vlasovej pokožky.
Ján Gdovin

Rady a recepty

OKIENKO
PRE GAZDINKY

Krémové polievky

RECEPTY

Krémové polievky pripravujeme so
svetlou zápražkou. Tmavá zápražka
sa dnes menej používa, pretože je
ťažšie stráviteľná.

Hráškový krém so syrovými
krutónmi

Polievku zahustenú zápražkou
musíme dostatočne povariť (20 - 30
min), pretože správna chuť polievky
sa odvíja od dostatočného prevarenia.
Varíme ju však pomaly a často
miešame, aby sa nepripálila, najlepšie
vo vodnom kúpeli.

POTREBUJEME: 2 cibule, 2 lyžice
masla, 100 g šunky, ½ buľvového
zeleru, 500 g čerstvého alebo
mrazeného hrášku, 1 l mäsového
vývaru, soľ, muškátový kvet, 300 ml
smotany
Syrové krutóny: toastový chlieb, asi
100 g tvrdého syra, 1 vajce
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syrové krutóny. Z toastového chleba
malou okrúhlou formičkou vykrojíme
kolieska a potrieme ich nastrúhaným
syrom, premiešame s vajcom.
Krutóny krátko zapečieme v rozohriatom grile, vložíme do horúcej
polievky a ihneď podávame.

Krémová polievka z póru a
zemiakov
POTREBUJEME: 2 lyžice masla, asi
400 g póru, 1 l mäsového vývaru, 300
g zemiakov, soľ, 250 ml smotany,
mleté biele korenie, pažítku

POSTUP: 1/ Nadrobno pokrájanú
cibuľu speníme na masle, pridáme
na kocky nakrájanú šunku so
zelerom, premiešame a chvíľu
podusíme. Doplníme hráškom,
zalejeme vývarom, posolíme a varíme
domäkka.
2/ Polievku rozmixujeme ponorným
mixérom a precedíme cez sito.
Ochutíme ju muškátovým kvetom a
prehrejeme so smotanou.
3/ Tesne pred podávaním pripravíme

Ak v máji neprší, jún to dovŕši
Nedostatok zrážok na zeleninových,
ale aj kvetinových záhonoch nabáda k
z a l i eva n i u . Ra s t l i ny v t ýc h to
mesiacoch potrebujú na tvorbu
mladých listov a výhonkov so
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POSTUP: 1/ Na rozohriatom masle
opražíme nakrájaný pór (iba bielu
časť) a pomaly ho dusíme asi 10
minút. Prilejeme vývar, vložíme doň
na kocky nakrájané ošúpané zemiaky,
posolíme a varíme úplne domäkka.
2 / Po l i evku n e c h á m e t ro c h u
vychladnúť a ponorným mixérom ju
rozmixujeme na hladký krém.
Pridáme smotanu, ochutíme bielym
korením a dáme vychladiť. Polievku
podávame studenú a s nakrájanou
pažítkou.
Poznámka: Túto polievku môžeme
podávať aj teplú.
Pripravujú:
Ľudmila Čajková, Mária Džalaiová

Záhradkárske
okienko
zárodkami kvetov pravidelný prísun
v o d y. Ve n u j t e s t a r o s t l i v o s ť
prenosným rastlinám, umyte listy,
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vykonajte postrek proti škodcom
(puklice, vošky), pravidelne
zalievajte a prihnojte.
- Najvhodnejšie obdobie na vysádzanie ihličnanov.
- Prebuďte záhradné jazierko.
Vyčistite ho od opadaného lístia,
ostrihajte suché listy, dosaďte
rastliny.
- Je čas na posledný postrek proti
chrastavitosti hrušiek a jabloní
spoločne s postrekom proti
voškám, piliarkam a obaľovačom.
- Vysievajte neskorú zeleninu,
napríklad hlúbovú, kel kučeravý,
kel ružičkový.
Záhrada v júni ponúka mnoho druhov
rastlín na pestovanie a liečenie
pokožky celého tela. Pozor na druhy
vyvolávajúce alergické reakcie, najmä
na rumanček. Nepoužívajte plody a
časti rastlín po ošetrení chemickými
látkami, čo zvyčajne platí najmä pri
rastlinách z obchodu. Pri liečení
vážnych ťažkostí sa vždy poraďte
vopred s lekárom.
Výluh z rozkvitnutej vňate levandule,
rozmarínu či tymianu sa odporúča na
prípravu kúpeľa pre unavené a
spotené nohy (hrsť vňate zalejte ¼ l
vriacej vody a nechajte 15 minút
vylúhovať).
Nálev z kvitnúcej vňate repíka (1
lyžica na ¼ l vody) čistí mastnú a
uhrovitú pleť. Je vhodný do kúpeľa
pri ekzémoch a zraneniach.
Nechtík lieči popraskanú kožu,
popáleniny a omrzliny. Kvety sa
vylúhujú v horúcej masti alebo
olivovom oleji na slnku. Plátený
obrúsok namočený do rýchleho

výluhu (3 lyžice surových kvetov
zaliať ¼ l horúcej vody) osvieži citlivú
pleť.
Šalvia upravená na výluh je vhodná
do kúpeľov na opláchnutie vlasov a
mastnej, nečistej pleti. Zabraňuje
poteniu, vhodný ako dezodorant,
najmä pre mužov.
Nálev z rumančeka (2 lyžice kvetov
na 0,5 l vody) sa pridáva do kúpeľov
na liečbu hemoroidov, vyrážok,
popálenín, odrenín a zaschnutých
rán.
Baza - cca dve hrste kvetov sparte 1 l
vriacej vody a získate pleťovú vodu
na mastnú pokožku, ako aj do vzpružujúceho kúpeľa.
Ruža divá upokojuje suchú,
podráždenú pleť. Hrsť kvetných
lupeňov – plátkov zalejte ¼ l horúcej
vody a 10 min. lúhujte. Namočte
plátený obrúsok a priložte na tvár.
Môžete vylúhovať v 100 ml ovocného
octu 2 týždne na tmavom mieste,
po prefiltrovaní použiť na prekrvujúci a protizápalový kúpeľ.
Ochrana rastlín v júni
Na obaľovača jablčného použijeme
klasické prípravky, proti vlnačke
krvavej, ktorá sa prejavuje voskovými
vláknami, použijeme Nurelle D.
Vošky sa počas vegetácie objavujú
zvyčajne len vtedy, ak sme neurobili
predjarný postrek.
Tesne po odkvitnutí urobíme postrek
proti múčnatke a perenospóre na
viniči. Od polovice mesiaca začíname
s preventívnymi postrekmi proti
fytoflóre (plesni).
Ľubomír Krupa
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ZPOZ
NARODILI SA:
Dominika Chovancová
Matias Bolvan
Laura Patrícia Gačová
Nela Juhasová
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie
do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.

Meno
Magdaléna Ulehlová
Andrej Hliboký
Imrich Šramko
Michal Sabo
Valéria Kundrátová
Mikuláš Lazor
Ján Grela

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Rok narodenia
1941
1924
1923
1921
1935
1933
1946

Dátum úmrtia
05.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
14.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
23.05.2016

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
MANŽELSTVO UZAVRELI:
Lukáš Mucha
Stropkov

a

Vladimír Bystren
Slavošovce

a

Peter Kolesár
Giraltovce

a

Rastislav Vavrek
Giraltovce

a

Pavol Hvišč
Lúčka

a

Anežka Šamková
Giraltovce
Ing. Lenka Guľová
Giraltovce
Bc. Petra Ptašinská
Giraltovce
Petra Zvodzová
Giraltovce
Petra Vagaská
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.
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Svoje životné jubileá v mesiaci jún oslávia:
80 rokov

Martin Cihoň

70 rokov

Mária Hliboká
Tomáš Mitaľ
Vladimír Šamko

65 rokov

Helena Ciganová
Irena Jurčová
Dušan Kurej
Kveta Kurejová

60 rokov

Jozef Janoško
Božena Kmecová
Juraj Kopecký
Božena Pavúková
Mária Zorská

55 rokov

Ing. Cecília Bahnová
Tibor Daňo
Jozef Hvozdovič
Edita Katriňaková
Ján Kecer
Milan Kurečaj
Mária Miheličová
Anna Štincíková
Ing. Ladislav Tomko
Jaroslav Vajda
Peter Vojs

55 rokov

Anna Bakaľárová
Marta Cigánová
Alena Digoňová
Ing. Miloslav Kurča
Jaroslav Majerník
Iveta Mikulová
Jozef Mitráš
František Palian

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
FUTBALOVÝ ANJEL „ODLETEL“ Z NÁŠHO MESTA
V športovej hale Igora Nováka sa
uskutočnila milá futbalová akcia exhibičný zápas SFZ TEAM verzus
OSOBNOSTI TEAM. Toto vydarené
popoludnie pre futbalovú verejnosť Giraltoviec a okolia pripravil
a zorganizoval známy rodák a
lokálpatriot Miro Mackulín, ktorý
takto podporil našu reprezentáciu
pred blížiacimi sa majstrovstvami
Európy (ME) vo futbale a zároveň
vhodne doplnil svoje osobné
oslavy pri príležitosti jeho životného jubileá - 50. narodenín. Aj my
sa spolu s našimi čitateľmi dodatočne pripájame ku gratulantom a
želáme jubilantovi všetko najlepšie.
Už pred začiatkom exhibície si mohli
prítomní účastníci pozrieť drevenú
sochu v nadživotnej veľkosti: futbalového anjela držiaceho futbalovú loptu
so svetielkujúcim srdcom futbalového fanúšika. Ako je už zvykom
pri podobných podujatiach, zavítali
do Giraltoviec známe osobnosti, aby
dodali tejto akcii punc originality a
atraktívnosti. Niekoľkých z nich sme
oslovili, aby povedali niekoľko slov
pre našich čitateľov.
V prvom rade to boli dvaja predstavitelia „generality“ Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Jeho prezident Ján Kováčik nám
36

J. Kováčik, prezident SFZ
prezradil, že v Giraltovciach je
po prvý raz a veľmi milo ho prekvapili
športová hala i celková športová
atmosféra v meste. Ako nám povedal,
s Mirom Mackulínom sa pozná dlhšie
a vždy si na ňom cenil to, že vedel
pripraviť prijemné prekvapenia, ako
teraz to, že reprezentácii odovzdali
futbalového anjela. Je veľmi pekný a
pán prezident by považoval za veľmi
dobrý výsledok na ME vo futbale,
ak by naše mužstvo postúpilo zo skupiny.
Niekoľko slov pre nás mal aj tréner
našej futbalovej reprezentácie Ján
Kozák. Povedal, že v Giraltovciach bol
niekoľkokrát a zahral si tu aj futbal.
K našim ambíciám na ME prezradil, že
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máme teraz kvalitných futbalistov
v mužstve a môžeme si trúfať
na veľmi dobré výsledky. (Čo sme
dokázali aj v nedávnom prípravnom
zápase s jedným z najlepších mužstiev sveta - Nemeckom.)

Kristiánko, Tomi Kid - Kovács a manželka
Dominika pri soche futbalového anjela

K slovám predošlých vzácnych hostí
sa pripojil aj stály návštevník
takýchto podujatí v našom meste boxer Tomi Kid Kovács. V Giraltovciach je ako doma a vždy tu veľmi rád
zavíta, pretože sa v meste a medzi

Giraltovčanmi cíti veľmi dobre. Svojou účasťou podporuje podnetnú
myšlienku úspechu našich futbalistov
na blížiacich sa ME. K jeho slovám sa
pripojila aj jeho krásna manželka
Dominika, ktorá nám prezradila, že
s manželom
na podobné akcie
chodí veľmi rada.
A aby bol rodinný
obrázok úplný,
k ich slovám sa
s úprimným detským súhlasom
pripojil aj ich syn
Kristiánko.
Niekoľko slov
našim čitateľom
venoval aj iniciátor podujatia Miro
Mackulín. Uviedol,
že niekoľko rokov pôsobí ako mentálny kouč pri SFZ pre mládežnícke
reprezentačné mužstvá a veľmi dobre
sa pozná so sochárom - rezbárom
Milanom Krajňákom. Pozval svojich
priateľov a rozhodli sa jeho dielo sochu futbalového anjela darovať

Spoločná snímka účastníkov exhibičného futbalového zápasu
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(zľava) M. Mackulín, J. Kozák a M. Krajňák v pozadí s futbalovým anjelom

našim futbalovým reprezentantom
ako podporu na ME. V neposlednom
rade si takto spestril aj oslavy svojej
prvomájovej päťdesiatky. A prečo
práve anjel. Je to preto, ako konštatoval Miro, že šport má vždy aj výraznú
duchovnú a emočnú stránku. Priestor
sme poskytli aj Milanovi Krajňákovi.
Ten prezradil, že z podnetu Mira Mackulína sa rozhodli pre takýto dar
našim futbalistom, aby im dodali
duševné sily k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku na ME. Verí, že futbalový anjel bude ochranca našej reprezentácie a pomôže im dosiahnuť to,
v čo všetci dúfame: titul majstrov
Európy.

mali už viac rokov, dokazovali, že
krásu futbalového „kumštu“ majú
v sebe. Súčasť exhibície bolo vystúpenie dvoch „frístajlových“ žonglérov
s futbalovou loptou, ktorých pri ich
ukážke sprevádzal hrou na saxofóne
známy hudobník Mário Gapa, spolupracujúci s niekoľkými špičkovými
skupinami našej hudobnej scény,
medzi inými i so známou prešovskou
skupinou IMT Smile. Darček v podobe
futbalového dresu dostalo mnoho
mladých a najmenších giraltovských
zanietencov futbalu. Futbalová party
vyvrcholila odovzdaním futbalového
anjela pre našich futbalistov - reprezentantov J. Kováčikovi a J. Kozákovi.

Takmer úplne zaplnené hľadisko ŠH
Igora Nováka potom malo možnosť
vidieť krásnu exhibíciu futbalových
internacionálov, ľudí pohybujúcich sa
okolo športu a osobností. O počet
gólov a výsledok ani tak nešlo, skôr
o krásu obľúbenej ľudovej zábavy futbalu. A veru bolo sa na čo pozerať.
Aj keď mnohý futbalisti na palubovke

Veríme, že odkaz, ktorý poslali organizátori vydarenej exhibície v Giraltovciach našim futbalistom, sa naplní
a anjel, ktorý „odletel“ z nášho mesta,
prinesie z francúzskeho EURA 2016
úspech, v ktorý dúfame.
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GIRALTOVČANOV FASCINOVALI
ANFIELD AJ OLD TRAFFORD
Nestáva sa často, aby občania Giraltoviec a zároveň milovníci futbalu mohli
počas jedného víkendu vidieť
na vlastné oči tri veľkolepé futbalové
stánky v kolíske futbalu v Anglicku.
Podarilo sa to Jánovi Rubisovi a Emilovi i Jozefovi Matiovcom.
Táto trojica navštívila začiatkom mája
Anglicko na tzv. futbalovej tour, ktorej
vrchol bolo sledovanie zápasu najvyššej anglickej súťaže Liverpool FC - FC
Watford na svetoznámom štadióne
ANFIELD, ktorý bol postavený už
v roku 1884 a vždy je vypredaný.
Dostať sa k lístkom nie je jednoduché.
"Sledovať zápas na tomto štadióne
bol pre nás nezabudnuteľný zážitok.
Vstupenky nám zabezpečil hráč
Liverpoolu Martin Škrtel. Škoda, že

tento súboj nemal až taký tradičný
náboj. Liverpool sa už pripravoval
na finále Európskej ligy a šetril kľúčových hráčov. Ten štadión je fascinujúci
a keď tí fanúšikovia červených začali
spievať svoju hymnu You´ll Never
Walk Alone, tak vám naskočia na tele
zimomriavky," opísal svoje pocity
z Anfieldu Jozef Mati. Naša trojica
mala však aj smolu, pretože v pláne
mali navštíviť aj zápas Manchester
City - Arsenal, ale ten na poslednú
chvíľu preložili na nedeľu. Náhrada
bola prehliadka magického futbalového stánku Old Trafford domovského miesta futbalistov Manchestru
United. " Keď som sledoval v televízii
zápasy z tohto štadióna, tak som to
bral bez nejakých emócii. Byť však
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v tomto futbalovom chráme naživo, je
niečo úplne iné. Úplne nás to ohúrilo.
Je to naozaj Divadlo snov. Z každého
miesta tu cítiť úspešnú históriu. Bolo
to niečo úchvatné. To sa nedá slovami
ani opísať. Prajem každému, aby to
videl na vlastné oči." dodal nadšeným
hlasom J. Mati. Aby toho nebolo málo,
tak do tretice si Giraltovčania aspoň
zvonku poobzerali ETIHAD STADIUM, na ktorom hrá svoje zápasy
Manchester City. Čerešničkou na torte
bola návšteva Múzea legendárnej
liverpoolskej hudobnej skupiny THE
BEATLES a tak to bol nakoniec úžasný
víkend s množstvom športových i kultúrnych zážitkov.
Text:Miroslav Deutsch
Foto: E. Mati,
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III. LIGA UPADLA DO HLBOKÉHO SPÁNKU
Už dávno nebola najvyššia regionálna súťaž taká nudná, ako teraz.
O všetkom je už vlastne rozhodnuté.
Do druhej ligy postúpi košická
Krásna a súťaž opustí Moldava.
Ostatní hrajú o konečné umiestnenie a tu ide o pozíciu, z ktorej
vyštartuje každé mužstvo
do nového ročníka. Športovotechnická komisia riadiaceho orgánu
totiž priradí pri žrebovaní každému
klubu žrebovacie číslo, ktoré
zodpovedá jeho umiestneniu
v konečnej tabuľke. Uvedieme
príklad: ak skončí giraltovský
Slovan na deviatom mieste, dostane
pri žrebovaní číslo 9 a to by znamenalo, že prvé dva zápasy bude hrať
na súperovom ihrisku. Je to novinka
a po vzore I. a II. ligy sa začne
používať až teraz. Je to vítaná vec,
lebo to už bolo všetko akési ošúchané. Každý už dopredu vedel, s kým a
kedy bude hrať o rok, či o dva.
Možno to súťaž oživí, lebo v súčasnosti sa nemá čím chváliť. Výkony
futbalistov MFK Slovan Giraltovce
sú ako na hojdačke. Raz prekvapujúce (V. Opátske 0:0), inokedy
zahanbujúce (Sabinov 0:3). Potom
priemerné (Snina 1:1) a nakoniec
výborné (Pušovce 3:1).

na to aj kormidelník Vladimír
Rusnák. Ten to vidí najlepšie, lebo je
s tímom najčastejšie. Chlapcov
sužujú rôzne zdravotné problémy.
Netreba zabudnúť na ich pracovné
povinnosti a tak sú potom výkony aj
výsledky odrazom týchto dôležitých faktorov. Slovan si drží pevne
pozíciu v strede tabuľky a musel by
veľmi pokašľať záver sezóny, aby
klesol výrazne nižšie. Čaká ho ešte
domáci zápas so Svidníkom a potom
záver vo Vranove. Súťaž sa dohráva
a oveľa dôležitejší bude ten nasledujúci ročník. V slovenskom futbale
bude opäť reorganizácia, možno už
x-tá po ktorej v sezóne 2017/2018
bude mať druhá liga 16 účastníkov,
namiesto terajších 24 (resp. 22).
To znamená, že je predpokladaný
väčší počet zostupujúcich mužstiev,
čo ovplyvní všetky súťaže smerom
nadol. Myslieť na túto skutočnosť
treba už teraz. Čas beží veľmi rýchlo
a mysle všetkých futbalových
aktérov budú viac zamerané
na európsky šampionát vo Francúzsku aj so slovenskou účasťou.
Na túto udalosť sa určite tešia aj
fanúšikovia treťoligových mužstiev
v našom regióne, pretože táto súťaž
im už nemá čo dať.

A priaznivci Slovana si môžu vybrať.
Situácia nie je ideálna a upozorňuje

Miroslav Deutsch
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SPIDER´s GYM Giraltovce opäť vo finále
AMIX PATRIOT CUP vo Vranove nad Topľou bola prestížna súťaž v kulturistike,
men´s physique a bikiny fitnes, ktorá sa po dlhých rokoch konala na východe
Slovenska. Vranovčania oslavovali svojich 35 rokov od založenia kulturistického oddielu MASA a 10 rokov od založenia top portálu eastlabs.biz. Na štartovej listine sa ocitol hojný počet vyše 120 štartujúcich z 3 krajín. Na tejto akcii
sme nemohli chýbať ani my zo SPIDER´s GYM Giraltovce. V príprave na jarné
súťaže nás bolo 9 pretekárov, do Vranova vycestovali 7 men´s physici. Men´s
physique je kategória, ktorá je na slovenskej scéne fitnes od roku 2014 a SPIDER´s GYM doteraz nechýbal na žiadnej domácej súťaži. Medzi juniormi sa
predstavili nováčikovia v našom oddieli Peter Lastivka, Peter Antol a obaja štartovali v kategórii nad 175cm. Peter Antol obsadil 9. miesto, o dve priečky nižšie
(11.) skončil Peter Lastivka. V Open kategórii si zmerali sily 22 pretekári, medzi
nimi aj 5 naši. Pre väčší počet štartujúcich začínala táto kategória elimináciou,
kde sa vyberalo 15 pretekárov do semifinále. Postúp si vybojovali 4 naši spideri.
V semifinálovom porovnávaní bol do prvého vyvolaný Tomáš Hricko a finále
mal vo vrecku. V druhom porovnávaní sa predstavili naši Tomáš Velebír, Marek
Pavúk a Dominik Antoš, no iba jeden z pretekárov z druhého porovnávania
mohol postúpiť do TOP 6. Šťastie sa usmialo na Mareka Pavúka, ktorý postupom do finále a konečným 6. miestom splnil svoj cieľ. Vo finále to bolo veľmi
pestré a kultúrnym domom sa niesla skvelá atmosféra. Cítili sme sa tam ako
doma keďže Vranov je blízko, mali sme tam domáce prostredie. No ani fanúšikovia neboli
spokojní so 4.
m i e s t o m
nášho Tomáša
Hricka, očakávali medailu.
Celkovo to bola
výborná súťaž,
z ktorej sme si
odniesli nové
poznatky a skúsenosti.
Jarná sezóna
pokračuje a my
tiež!
Text a foto:
SPIDER´s
TEAM.
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Volejbalové leto
v Giraltovciach
Mestská volejbalová liga sa v marci skončila, no
giraltovskí volejbaloví nadšenci nechcú čakať
za volejbalom opäť až do októbra. Už niekoľko rokov
sa pohrávajú s myšlienkou zorganizovať letnú
plážovú volejbalovú ligu. Či je tento nápad Dávida Haviru dobrý, som sa
rozhodol preveriť v praxi a pustil som sa do organizácie.
Hoci momentálna situácia nie je veľmi naklonená novým projektom, verím,
že keď človek chce a vloží sa do toho naplno, nemôže neuspieť. Oslovil som teda
vedenie mesta, volejbalových kamarátov i sponzorov a zapojil sa spolu
s Dávidom do prípravných prác v areáli mestského ihriska.
Hneď na začiatku sa ukázalo, že záujem o súťaž je ešte väčší, ako sa dá časovo
zvládnuť, preto už dnes rozmýšľam o ďalších možnostiach a systéme hry
v prípadných nasledujúcich ročníkoch. V tomto „nultom“ ročníku si teda
plážový volejbal v Giraltovciach zahrá 12 zmiešaných súťažných dvojíc nielen
z nášho mesta a blízkeho okolia, ale aj z Prešova a Vranova nad Topľou.
Ak to počasie nezariadi ináč, hrať sa bude od 22. júna do 8. septembra, tri
zápasy každú stredu a tri zápasy každý štvrtok o 17., 18. a 19. hodine. Pozývam
teda všetkých priateľov športu v tom čase na prechádzky do Parku mieru.
Príďte nás pri dobrom pivku či kofole povzbudiť! Čaká nás volejbalové leto,
tešíme sa na vás! ;-)
Mgr. Jaroslav Micenko, DiS. art.

CELÝ SVET OSLAVUJE S NAMI
Pochváľte sa, kde sa práve
nachádzate, kde žijete a zašlite
nám pekný obrázok na adresu
maria.osifova@giraltovce.sk a
my vám ho radi zverejníme
v mesačníku alebo na stránke
mesta.
Foto: internet
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Jana Šmelková
Bergen, Nórsko.

Foto:
M. Osifová

Maroš Gábor
Cozumel, Mexiko
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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

