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Naše mestečko tento rok už šesťsto rokov oslávi,
preto mu všetci prajeme – rozkvet a ďalšie premeny.

Za tých dlhých šesťsto rokov všeličo sa už zmenilo
a tak sa z malej osady prekrásne mesto stvorilo.

„Na varošu“ sa kedysi konské jurmaky konali,
dnes sú tu pekné fontány a oddychové zóny.

No mestečkom aj naďalej Radomka ticho preteká,
aby si tak bystrú vodu dole do Tople odviedla.

I tri kostoly na vŕškoch vysoko sa vypínajú,
no a ich lahodné zvony k modlitbám ľudí volajú.

Nad mestečkom i naďalej lesy hubami voňajú
a v dolinách pracovité včielky  sladký med zbierajú.

Sú veci, čo sú nemenné, čo rokmi ostávajú.
Dôležití sú len ľudia, čo ich v krásu premieňajú.

Buďme vždy hrdí na domov a snažme sa ho dotvárať,
aby sme mohli vždy vravieť: mestečko moje, mám ťa rád.

                                                                     Mária Osifová st. 

 Pieseň o mojom meste 
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Milí čitatelia! 
Práve keď som sa chystala písať tieto 
riadky, do dverí vošla moja mama         
s kytičkou z kríka, ktorý jej doma ras-
tie. Kvietky už rozkvitli a majú krásnu 
staroružovú farbu. Priniesla mi ich, 
aby som si skrášlila pracovné prostre-
die. A tak sa teraz na ne dívam a hovo-
rím si, tá moja mama je  nenahraditeľ-
ná. Také sú všetky mamy na svete.      
Pre každého tá jeho. 

Deň čo  deň sa stretávame so slovami,  
vetami o mamách. Môžeme si prečítať 
rôzne články, zamyslenia, príbehy. 
Táto téma je nevyčerpateľná.  
Neexistujú však slová, vety, riadky, 
ktoré by vedeli vyjadriť ten pocit         
v srdci  pri myšlienke a spomienke         
na svoju mamu. Pre každého z nás je 
tento pocit jedinečný. Právom sa 
druhá májová nedeľa stala dňom 
matiek. V čase,  keď nám naša matka 
príroda ponúka tie najkrajšie rozkvit-
nuté dary, oslavujeme tento sviatok a 
máme možnosť naše drahé mamy 
obdarovať tými čerstvo rozkvitnutý-
mi a voňavými kytičkami. 

Nasledujúce májové týždne budú svia-
točné, oslavné, plné lásky, blahožela-
ní, osláv, gratulácií. V tomto mesiaci 
nás čakajú oslavy 600. výročia 1. 

písomnej zmienky o našom meste. 
Všetci, ktorí sme tu vyrastali od naro-
denia, máme vo svojich srdciach 
okrem lásky k mame a svojim blíz-
kym aj lásku k nášmu mestu. Aj to je 
istým spôsobom naša „mama“. 
Pretože nás sprevádzalo alebo spre-
vádza naším životom neustále. 
Niektorí tu prežili len určitú časť živo-
ta, niektorí sa tu usadili natrvalo. Ale 
všetkých nás spájajú spomienky       
na dni, týždne, mesiace, roky v rod-
nom meste. Neviem, ako vy, ale mne 
moje mesto prináša istotu a bezpečie, 
presne tak, ako myšlienka na moju 
mamu, fakt, že je tu - istota a bezpečie. 

Teraz by som mala začať ďakovať      
za všetko, ale to by nemalo  konca -
kraja. Ale v prvom rade obidvom 
týmto mojim „životným istotám“ – 
mame aj mestu - ďakujem za lásku vo 
všetkých podobách. Pretože, ako som 
sa nedávno dozvedela, jedine láska sa 
pri delení násobí a zväčšuje. Je to         
na zamyslenie. Všetky veci, ktoré 
začneme deliť, strácajú na svojom 
obsahu a začnú sa zmenšovať, ale       
s láskou sa deje pravý opak. Lásku roz-
dávaním zväčšujeme, čím viac jej 
okolo seba rozdávame, tým viac sa jej 
nám dostáva a rýchlejšie sa okolo nás 
šíri. A presne tak je to aj v našom 
mestečku, už stovky rokov sa láska 
šíri týmito ulicami a neustále pretr-
váva. A tým je pre nás výnimočné.

A preto vám prajem, milí čitatelia, lás-
kavé májové dni plné slnka a tepla a 
aby sme sa všetci v hojnom počte zišli 
s úsmevom na tvári a radosťou v srdci 
pri našich májových stoloch spolu       
s našimi mamkami a potom všetci 
takto spolu oslávili aj krásne 600. 
výročie nášho mesta.

Text a foto: o  Michaela Marcinová
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Tento mesiac sa mi do rúk dostala 
už Obecná kronika, ktorá zazname-
náva údaje od roku 1945. Obecnú 
kroniku začal písať všetkým dobre 
známy učiteľ a v tých časoch kul-
túrny referent, pán Karol Sereday.  
Roky 1945 a ďalšie sme už spomí-
nali v poznatkoch pamätnej knihy 
obce, tak sa k ním nebudeme vracať. 
Posunieme sa ďalej do rokov päťde-
siatych. 

Posledné desaťročie giraltovského 
okresu a nášho mesta bolo bohaté či 
už na budovanie alebo vznik nových 
a ďalších inštitúcií, budov, organizá-
cií, veľký prínos a vzrast zazname-
nali poľnohospodárstvo v našom 
meste a taktiež populačná krivka. A 
tak sa z povojnového mesta v tomto 
období začalo budovať nové 
moderné a mladé mestečko. Poďme 
však pekne               po poriadku. 

Vyberám niekoľko zaujímavých a 
významných udalostí z rokov 1950 
– 1959:

„3 a 4. august 1952 stáva sa historic-
kou udalosťou pre našich roľníkov, 
ktorí v počte 112 usadlostí založili 
Jednotné roľnícke družstvo – JRD - v 
Giraltovciach. JRD má všetky predpo-
klady racionál-neho hospodárstva. 
Zvlášť v pestovaní živočíšnej výroby. 
Naši roľníci pochopili, že hospodáre-
nie na väčších lánoch je výnosnejšie a 
spoločná práca vychádza lacnejšie a 
nie je treba také veľké vynaloženie 
síl.“

„Aj kultúrny život stáva sa u nás 
bohatší. Učitelia Strednej školy 
nacvičili z príležitosti Okresnej kon-
ferencie KSS a pre ďalšiu propagáciu 
myšlienky socializácie dediny, diva-
delnú hru „Hádajú sa o rozumné“, s 
ktorou urobili aj niekoľko zájazdov.“

„Spoločenský život v Giraltovciach je  
prevádzaný v masových organizáci-
ách, ktorý sa nesie v duchu kultúr-
nych podujatí. Zvlášť dôstojne 
vyzneli oslavy 1. mája 1953, ktoré 
boli súčasne mohutnou manifestá-
ciou členov JRD , z celého okresu, 
ktorí sa zišli v Giraltovciach s vkusne 
upravenými alegorickými vozmi a 
krojovanými skupinami. Osláv sa 
zúčastnili aj súbory ľudovej umelec-
kej tvorivosti (ĽUT) a súbor Tatrín z 
Prešova.“

 „Uplynulý rok 1953 bol rokom straty 
dvoch významných osobností, bojov-
níkov za práva robotníckej triedy 5. 
marca 1953 zomrel v Moskve J.V. Sta-
lin a 14. marca 1953 zomrel prezi-
dent Česko-slovenskej republiky K. 
Gottwald. Na pohrebe Klementa Gott-
walda sa zúčastnili aj občania našej 
obce, a to Peter Havrilco, Juraj Gaz-
dič, Božena Palovičová, Bohdan 
Havrilco a i., ktorí odovzdali 
posledný pozdrav občanov našej 
obce a vence ku katafalku na praž-
skom hrade. V mieste vzdali občania 
úctu zomrelému účasťou vo vyhrade-
nej miestnosti na MNV, kde sa podpi-
sovala kondolenčná listina.“

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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„Historickou udalosťou sa stala 
výmena peňazí, ktorá sa previedla k 
31. máju. Každému členovi domác-
nosti bolo vymenených 300 Kčs v 
pomere 1:5. Ostatné úspory boli 
menené 1:50. Súčasne s výmenou 
peňazí bolo prevedené aj zníženie 
cien a na naše trhy dostali sa aj 
zahraničné výrobky ako fotografické 
aparáty, rádioprijímače a i.“  (Je 
prekvapujúce zistiť, že v 50. rokoch 
stál cukor približne toľko, čo dnes, 
napriek niekoľkonásobne nižším 
príjmom.)    

V roku 1954 „dávno zaužívané 
dáždniky nahrádza si už aj náš 
pospolitý ľud, ktorý ešte čiastočne 
chodí v kroji oblečený, igelitové 
plášte. Ako ďalšia vymoženosť našej 
obce, je zavádzanie automatických 
telefónov, v úradoch a podnikoch. Ba 
všetky obce nášho okresu majú zave-
dený telefón.“ 

„Ešte sa nezabudlo na februárové 
oslavy, začalo sa s veľkými prípra-
vami na oslavy 10. výročia oslobode-
nia našej vlasti, z pod nadvlády 
nemeckých okupantov a na oslavy 
pracujúcich 1. mája 1955. Mohutný 
1. májový sprievod prejavoval svoje 
nadšenie pestrosťou a výzdobou 
svojho rúcha, mohutným spevom 
pochodových piesní a skandovaním 
hesiel. Účasť bola veľmi pekná. 600 
účastníkov navštívilo naše okresné 
sídlo. Sprievod bol usporiadaný 
vkusne a jednotne. Čelo sprievodu 
tvorili  vlajkonoši, ktorých bolo 59, 
za nimi nasledovali krojované skupi-

ny, ktoré svojimi starými krojmi 
vyjadrovali svojráz nášho ľudu. Za 
krojovanou skupinou kráčali školy 
celého okresu, pionieri, sväzáci, a 
nakoniec telovýchovné jednoty. Za 
školskou mládežou kráčali unifor-
mované jednotky požiarnikov a sväz-
armovcov.“

„Rok 1955 je veľmi plodný pre rozší-
renie obce novými stavbami. Na býva-
lých cirkevných pozemkoch  pribúda 
z času na čas viac a viac rodinných 
domkov. Pri mlyne boli dokončené 3 
bytové jednotky, v ktorých sú po 4 
rodinné dvojizbové byty s príslušen-
stvom. Na námestí bol zbúraný 6 
bytový dom,  ktorý vôbec nevyhovo-
val a bývanie v ňom bolo životu 
nebezpečné. Na jeho mieste sa už 
kopú základy pre nové bytové jednot-
ky. Námestie Giraltoviec je celé v sta-
vebnom ruchu. Oproti zbúranému 
domu budujú sa obchodné domy, 
oproti novej pošte sa stavia ďalší blok 
bytových jednotiek. Teda za krátky 
čas, bytová otázka v Giraltovciach 
bude uspokojivo vyriešená.“

Ako vzorku uvádzam príklad o naro-
dených a zomrelých obyvateľoch 
nášho mesta v rokoch 50-tych. 
Tento údaj sa v miernych rozdieloch 
opakuje každoročne. „V roku 1956 
narodilo sa v tunajšej obci 47 obča-
nov, zomreli siedmi občania, zosobá-
šených bolo 12 párov. Celkový počet 
obyvateľstva k 31. decembru je 1838 
občanov. Bytová kultúra nášho oby-
vateľstva rastie. V mnohých roľníc-
kych domoch, kde donedávna vo väč-
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šine prípadov mávali len zem, túto už 
nahradili dlážkou. Rádioprijímačov 
zo dňa na deň pribúda, ba celková 
úprava bytov je pekná, modernými 
doplňkami ako kredence, toalety, 
gauče a sekretáre doplnená.“

„Hmotné postavenie nášho ľudu sa 
tiež zlepšuje. Štátni zamestnanci ako 
František Klema a Ondrej Kočiš, zakú-
pili si aj moderné osobné autá značky 
„Spartak“, Július Imre, kováč, 
motorku Jawa 175. Vo väčšom množ-
stve sa zakúpili ľadničky, práčky a 
fotografické aparáty. Topľanský kroj 
už pomaličky zaniká. Nahrádza ho 
modernejšie textilná tvorba. Nárečia 
a zvyky pospolitého ľudu sa udržia-

vajú. Prejavujú sa zvlášť na rodin-
ných slávnostiach, svadbách, krsti-
nách, karoch a podobne. Aj výživa 
obyvateľov sa stále zlepšuje. Už aj v 
skromnejších rodinách sa bez mäsa 
aspoň raz do týždňa neobídu. Známe 
„mačanky“ a zapražené polievky, 
ktoré boli u nás donedávna zauží-
vané ako raňajky, nahrádza pravi-
delne káva.“

Text: Michaela Marcinová 

Pozn.: Text vyznačený kurzívou 
neprešiel jazykovou úpravou,         
pretože ide o doslovnú citáciu kon-
krétneho historického dokumentu.

ooo  

2počasie v apríli nebolo až také aprí-
lové? Snehové zrážky sa nevyskytli, 
zato ľadovec, ktorý sa prehnal 6. 
apríla naším mestom (Takmer 
presne mesiac po voľbách. Náhoda 
alebo trest za to, ako to dopadlo?), 
vystrašil občanov. A právom.          
Na niektorých miestach dosahoval 

VIETE, ŽE...
veľkosť orechov. Príroda našťastie 
ešte nebola v plnom kvete, takže 
škody na úrode neboli fatálne. Cel-
kovo nás však tešilo príjemné teplé 
a slnečné počasie. 

2ak máte doma alebo v rodine budú-
ceho prváčika, so zápisom do školy 
ste sa náhliť nemuseli? Nová právna 

úprava školského zákona 
p o s ú v a  z á p i s  ž i a k o v               
do prvého ročníka základnej 
školy o viac ako dva mesiace 
neskôr. Doteraz sa deti  zapi-
sovali od 15. januára do 15. 
februára. Tohto roku už 
počas celého mesiaca apríl. 
Aprílový termín zápisu je 
vyhovujúcejší z dôvodu posu-

Ľadová úroda na verande. FOTO: Antónia Juhová
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dzovania školskej zrelosti budúcich 
prvákov. Aj dva mesiace môžu 
prispieť k zvýšeniu stupňa vývoja 
dieťaťa. Prvýkrát bránami našich 
základných škôl prešli na zápis škôl-
kari prvého apríla. Pre súkromnú 
základnú školu sa rozhodlo 26 budú-
cich prváčikov a základnú školu 
bude navštevovať 43 žiakov.

2už nebudete musieť obchádzať 
veľkú mláku, pri výdatných dažďoch 
priam jazierko,  tvoriace sa pri OD 
Jednota smerom od parkoviska? 
Mesto plánuje po vyrovnaní pod-
kladu osadiť betónovú zámkovú 
dlažbu spevnenej plochy pred vstu-
pom na schodisko. Taktiež mesto 
vstupuje do rokovania s majiteľom 
budovy Rent- invest reality, s.r.o. 
Svidník, kvôli realizácii stavebných 
úprav  chátrajúcich vonkajších častí 
objektu – schodov a oporných 
múrov. 

2vám chceme vaše čakanie na auto-
bus spraviť viac komfortným? Počas 
veterného počasia sa stáva, že vás 
prefúkne do kosti a ak sa k tomu 
pridá aj dážď, z čakania na autobus 
je zrazu nepríjemná večnosť. Mesto 
predložilo SAD Prešov požiadavku 
na vyriešenie situácie. Do úvahy      
prichádzajú dva varianty:

1.Dopravca zabezpečí osadenie 
zábran medzi stĺpy prístrešku. Este-
ticky vhodné priehľadné dosky            
z polykarbonátu by mali aspoň 
sčasti zabrániť prudkému vetru.

2.Dopravca zabezpečí, že autobusy 
budú chodiť načas.

Realizovaný bude určite prvý 
variant.

2obuvník v našom meste končí so svo-
jimi službami? Dôvod nie je 
nedostatok práce, skôr naopak. 
Ibaže ľudí, ktorí by vedeli zvládnuť 
toto remeslo a boli ochotní sa mu 
venovať, je ako šafranu a tak majite-
ľovi chýba niekto, kto by mu pomá-
hal.  

2liga proti rakovine Deň narcisov 
pomáha verejnou finančnou zbier-
kou onkologickým pacientom už 
dvadsiaty rok? Dobrovoľníci – žiaci 
zo SSOŠ a gymnázia - vyzbierali           
v našom meste spolu takmer 400 
eur na podporu boja týchto        
pacientov.

Dovoľte poznámočku.

V Giraltovciach má trvalý pobyt        
4 087 duší. Jednoduchá matema-
tika hovorí, že v priemere do spomí-
nanej sumy venoval každý Giraltov-
čan 0,10 eura (slovom: desať cento-
v!!)  Povedzme, že nechceme finan-
cie od novorodencov, detí, študen-
tov a penzistov. K čomu tak dospeje-
me: Giraltovce majú 2 662 trvalých 
obyvateľov v produktívnom veku. 
Opäť jednoduchá matematika: 
každý z nich prispel do vyzbieranej 
sumy 0,15 eurami (slovom: pätnás-
timi centami!!) Len som si tak       
predstavila výslednú sumu, keby sa 
každý z nás produktívnych dokázal 
na dobrú vec vzdať jedného eura...

Mária Osifováooo  



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

8

Narodenie J. A. Komenského, teda 28. 
marec, sa na Slovensku traduje ako 
Deň učiteľov. Keďže tento rok pripa-
dol dátum jeho narodenia na veľko-
nočné sviatky, oslávili sme ho na pôde 
nášho mesta až 8. apríla. Príjemná 
spoločenská udalosť, pri ktorej sa 
okrem družných rozhovorov pedagó-
gov všetkých škôl mesta Giraltovce a 
škôl z okolitých obcí spolu pozasta-
víme nad prácou pedagóga, prebehla 
za slnečného popoludnia v priesto-
roch Domu kultúry v Giraltovciach. 

Mala som pocit radosti z toho, že sa 
opäť po roku stretávame... Každý 
jeden z nás si na tomto stretnutí,       
na tejto slávnosti našiel určite svojho 
terajšieho či bývalého kolegu, učiteľa, 

Ľudia, ktorým záleží na budúcnosti...
ale aj žiaka.

Príjemnú atmosféru osláv navodila 
úvodná báseň v podaní žiačok Zarah 
Chanas a Eleny Marcinovej, bola poďa-
kovaním nielen ich učiteľke, ale všet-
kým tým, ktorí to ešte nevzdali a zotr-
vali v profesii učiteľ.

Hovorí sa, že ročne vznikajú a súčasne 
zanikajú desiatky druhov povolaní. 
Iba učiteľská profesia je večná. Pozití-
vum je, že naše deti učia učitelia nie 
pre peniaze, ale preto, že majú svoju 
prácu radi a venujú jej seba. Pretože 
veria, že takto pomáhajú spoločnosti 
a učenie je v ich srdci. Jednoducho, sú 
v tom najlepší. Sú proste učitelia       
do poslednej kvapky krvi.

Pani Ľubica Tušeková a Mgr. Dušan Evin pri odovzdávaní cien z rúk primátora.
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Aj prezident Andrej Kiska pri príleži-
tosti Dňa učiteľov povedal: „Školstvo - 
to nie je tablet s internetom, školstvo 
je v prvom rade učiteľ. Vzdelanie 
musí byť priorita našej krajiny a my 
všetci musíme vrátiť úctu vzdelaniu, 
úctu k učiteľom.“

Porozmýšľajme nad tým, čo by sme 
mohli urobiť preto, aby učitelia boli 
opäť Niekto!

Predstavitelia miest a obcí, ako aj ria-
ditelia jednotlivých škôl pri príleži-
tosti Dňa učiteľov zvyčajne sláv-
nostne oceňujú pedagógov za angažo-
vanú a obetavú prácu. Uznávajú, že 
učiteľské povolanie je náročné i prí-
ťažlivé. Pripúšťajú, že práca pedagó-
gov nie je docenená - to sa týka sta-
tusu učiteľa i jeho finančného ohod-
notenia.

Z rúk primátora mesta Mgr. Jána 
Rubisa  si prevzali ocenenie na znak 
vďaky pani Ľubica Tušeková, učiteľka 
MŠ Giraltovce a Mgr. Dušan Evin, uči-
teľ ZŠ Giraltovce.

Ocenení:
ZŠ Giraltovce: Mgr Marta Vojníková, 
Mgr Eulália Prazňáková, Mgr. Anna 
Balažová, Bc. Erika Tomková, Mgr. 
Radka Tkáčová

MŠ Giraltovce: Terézia Micenková

SZŠ Giraltovce: PaedDr. Viera Kecero-
vá, PaedDr. Silvia Baranová

ZUŠ Giraltovce: Mgr. art. Erik Chrzan, 
Eva Davidová, 

SŠ Giraltovce: Mgr. Silvia Horná, Mgr. 
Jana Fertaľová

Gymnázium Giraltovce: PaedDr.      
Štefan Bačkay, Mgr. Jana Kmecová

S S O Š  G i r a l t o v c e :  I n g .  D a n a                 
Hajduková, Ľubomíra Podhajecká, 
Ing. Ľubomír Vertaľ

Slávnostnú atmosféru dotvorila       
Violin show Mgr. Stanislava Salanciho 
s temperamentnými tanečníčkami. 
Po krásnom umeleckom zážitku si 
všetci pochutnali na spoločnej sláv-
nostnej večeri,  o prípravu ktorej sa 
postarala Súkromná stredná odborná 
škola.

Želám všetkým učiteľom spokojnosť 
v súkromnom aj slu-
ž o b n o m  ž i v o t e ,  
odhodlanie ďalej 
vzdelávať a vycho-
vávať, dobré záze-
mie a klímu v škole, 
ale predovšetkým 
dobré ohodnote-
nie...

Mgr. Antónia 
Juhová

vedúca oddelenia    
školstva 

foto: L. Lukáč
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GIRALTOVCE PATRIA K NAJIDEÁLNEJŠÍM 
SLOVENSKÝM MIESTAM NA ŽIVOT

Text: Martina Cigľárová, foto: M. Osifová

Podľa spravodajstva TV Markíza až päť rokov trvalo tímu vedcov, kým 
zhromaždili unikátne údaje o takmer každom kúte Slovenska a zistili, 
ktoré z miest sú najideálnejšie pre život. Patria k nim aj náš okres a naše 
mesto Giraltovce. 

Vedci z geologického ústavu Dionýza Štúra preverili každú obec na základe 
údajov o zdraví, veku, úmrtnosti, pôrodnosti, kvalite vody či pôdy. Súvislosť 
nachádzali medzi zdravím obyvateľstva a pôdou, kde žije.  Posudzovali 48 zdra-
votných indikátorov obyvateľa a zistili, že nielenže sú na tom najlepšie východ-
niari, ale ide konkrétne o okresy Svidník, Bardejov a Košice. Môžeme sa tešiť, že 
aj naše mestečko sa môže pochváliť tým, že tu vedieme kvalitný život. „V takzva-
nom karbonátovom prostredí je menej infarktov či nádorov a ľudia tam žijú 
dlhšie o 2 až 5 rokov. Podobne, ako je v prírode voda zdrojom života pre rastliny, 
viac ako sme si mysleli ovplyvňuje aj život človeka,“ zaznelo v správach. Dôležité 
sú pre nás podľa vedcov horčík či vápnik. Pustili sa zároveň do projektu, v kto-
rom sa usilujú upraviť verejné zdroje pitnej vody, aby v nich bol dostatok 
potrebných minerálov. Na stránke geology.sk môžete nájsť informácie o kvalite 
životného prostredia každej obce na Slovensku, či údaje aj o našom meste. Štát-
ny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková vedecko-výskumná 
organizácia, ktorej história siaha do roku 1940 a zabezpečuje výkon štátnej 
geologickej služby v SR. Činnosť ústavu je zameraná na geologický výskum a 
prieskum, geologické mapy, nerastné suroviny, geologické hazardy, podzemné 
vody a pod. Sídli v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach 
má regionálne centrá.
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PROJEKT CAN YOU TELL ME THE WAY TO... 

(MÔŽETE MI UKÁZAŤ CESTU ...)

V SSOŠ GIRALTOVCE  

Po historických cestách Liptova

Prehliadkou Likavského hradu sa 
začalo naše putovanie po Liptove. 
Cieľ bol jasný – zistiť čo najviac         
o historických cestách tohto regió-
nu, prejsť po vlastných čo najdlhší 
úsek cesty s krásnou prírodou a 
zaujímavou kultúrou. 

Naša výprava nebola veľká, osem 
študentov a dvaja učitelia. Išli sme 
po lesných cestičkách. Na  Likav-
skom hrade nás čakal sprievodca  
s  množstvom informácií  o  
význame hradu, jeho majiteľoch a 
pamiatkach. Ukázal nám mučia-
reň a spôsoby, ako kedysi mučili 
poddaných. Mučenie si vyskúšali 
aj traja  spolužiaci a nechýbal        
pri tom ani náš učiteľ. Po nádher-
nej prehliadke Likavského hradu 
sme sa pešo pobrali na Katolícku 
univerzitu, kde sme absolvovali 
prednášku o stredovekej ceste 
Magna Via, po ktorej chodili kupci 
a poslovia.  Dozvedeli sme sa, že 
cestujúci v stredoveku chodili 
rezko a denne prešli priemerne 23 
km. Na chvíľku sme boli radi, že 
nie sme stredovekí cestujúci. 

Na druhý deň viedli naše prvé 
kroky k rodnému domu Andreja 
Hlinku v Černovej. Po jeho pre-

hliadke  prišiel čas na to, na čo sme 
sa veľmi netešili, na túru. Mali sme 
sa dostať do Vlkolínca, lokality 
UNESCO. Vrchy, skaly a stromy, 
ktoré boli vôkol nás, nám dobíjali 
energiu. A tú sme naozaj potrebo-
vali, aby sme dokončili náš celo-
denný program. Výhľad bol krás-
ny. Vlkolínec je nádherný, vyzeralo 
to tam ako v rozprávke. 

Svoje putovanie sme skončili       
na tretí deň návštevou radnice       
v Ružomberku, ktorou nás sprevá-
dzal Mgr. Martin Hromada, PhD., 
vedúci oddelenia kultúry. Potom 
sme sa presunuli do Mauzólea 
Andreja Hlinku. Tu sme videli 
prázdnu truhlu a sarkofág a počú-
vali takmer neuveriteľné rozprá-
vanie o tom, ako sa premiestňo-
valo  telo Andreja Hlinku a ako sa 
stratilo. Na námestí sme sa pre-
svedčili o tom, že Ružomberok 
vlastní dlažobnú kocku s nápisom 
Magna Via. Kocka označuje  
mestá,  ktorými viedla táto 
významná historická cesta. 

A je to tu. Náš výlet sa končí. Obo-
hatil nás o zážitky a dojmy, ktoré 
budú ešte dlho v našej pamäti. 

Nikoleta Šarudyová, 1. A, škola 
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Študenti 2. ročníka SSOŠ Giraltovce v Miláne

Zahraničná odborná stáž je cenná skúsenosť 

Text: Michaela Krajňáková, Antónia Harčariková, Mgr. Andrea Kytíková

Ešte cítia vôňu veľkomesta, počujú jeho zvuky... Pred očami sa im stále prehráva 
tisíc obrazov, sú plní zážitkov a dojmov. 

V pondelok 18. apríla sa 15 žiakov 2. A triedy, odboru škola podnikania SSOŠ 
Giraltovce, vrátilo z odbornej stáže, ktorú absolvovali v Miláne. Bola financo-
vaná EÚ v rámci programu Erasmus+ a niesla názov Zahraničná odborná stáž 
pre praktický život. Jej cieľ bol získať odborné zručnosti a vedomosti, pracovné 
návyky,  komunikovať v cudzom jazyku a spoznať kultúru a historické 
pamiatky Talianska.

Žiaci sa zo stáže vrátili plní pozitívnych dojmov, mnohí s túžbou vrátiť sa hneď 
späť. O svojich zážitkoch rozprávajú žiačky 2. A: ,,Cesta do Milána bola veľmi 
dlhá, energiu nám dodal až príchod do tohto krásneho veľkomesta. Viacerí          
z nás pracovali v hosteli na recepcii, iní zas vo firmách, kde bola hlavná náplň ich 
práce administratíva. Každému sa práca páčila, pretože nebola namáhavá a 
mali sme okolo seba veľmi priateľských inštruktorov. Po pracovných dňoch sme 
sa vždy tešili na víkendy, ktoré sme si spríjemňovali nákupmi  či futbalom         
na San Sire, čo bol  pre viacerých najväčší zážitok.  Každú nedeľu sme absolvo-
vali i originálny kultúrny program, boli sme si pozrieť Castello Sforzesco, kde 
medzi najvýznamnejšie exponáty patria rukopis Leonadra Da Vinciho a mra-
morová socha Pieta Rondanini.

Viacerí  z nás sa vďaka stáži zlepšili v jazykových zručnostiach a v orientácii        
v meste. Mnohí po prvý raz cestovali metrom, videli ľudí rôznych etník a kultúr, 
pocítili zodpovednosť samých za seba. Túto stáž odporúčame každému,         
pretože pre nás  to bola naozaj cenná skúsenosť do budúceho života.“ 
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Aprílové šialenstvá 
 v súkromnej základnej škole

Hneď začiatkom apríla, ktorý starší a 
so zmyslom pre humor nenazvú ináč 
ako bláznivý, sa konala jedna z najdô-
ležitejších akcií v školách, zápis budú-
cich prvákov do základných škôl. Pra-
vdaže ani tá naša nebola výnimka a 1. 
apríl bol „Deň D“. Určite by sme nech-
celi, aby si tento pre budúceho prváka 
výnimočný deň niekto spájal s dňom 
bláznovstiev a sránd. Veď išlo a ide        
o pamätný deň spojený s takou veľkou 
udalosťou!

Myslím si, že opísať jedným slovom 
pocit, ktorí mali všetci prípravkári, je 
nemožné. Ale na tvárach všetkých, 
ktorých sme uvítavali vo vestibule 
našej školy, bolo vidieť, že sú 
odhodlaní stať sa školákmi. My, učite-
lia, máme tieto okamihy najradšej, 
lebo už pri tomto prvom kontakte       
s malým školákom môžeme spoznať 
jeho charakter. Ako niektorí nesmelo 
vchádzajú, ako sa neľahko a neisto 
niektorí odpútavajú z objatí rodičov, 
niektorí sú tak silno presvedčení, že si 
rodiča vôbec nevšímajú a prostredie 
školy ich vtiahne hneď do deja pripra-
venej akcie. Tento školský rok to boli 
piráti a hlavná hrdinka, šéfka všetkých 
pirátov, budúca triedna učiteľka prvá-
kov Dominika Andrejovská. Na svojich 
pomocníkov, pirátov, sa mohla spo-

ľahnúť vo všetkom, veď už tretí rok sa 
spoločne plavia po mori zvanom Ško-
la. Po skončení zápisu odchádzal 
každý budúcu prvák s pamätným dar-
čekom na tento deň. 

„Skalní“ žiaci, ktorým sa v tento deň 
nechcelo domov, si to hneď nasmero-
vali do mestskej knižnice, kde na nich 
čakala ďalšia akcia. Druhý ročník Noci 
v knižnici s prívlastkom Andersenova 
– Noc s Andersenom - sa konala večer 
1.  a končila ráno 2. apríla 2016. Je 
fajn, že sa aj 20 žiakov z našej školy 
pod dozorom pani učiteľky Tchuríko-
vej odhodlalo stráviť v tomto 
prostredí noc a pospať si medzi zaují-
mavými knihami. Bolo to čarovné a 
bláznivé zároveň, tu sme už naplno 
využívali prívlastok 1. apríla – Deň 
bláznov. Čarovná bola aj nočná túra a 
jej strašidelné okamihy neboli uspá-
vanká, ale naopak prebudenie do noč-
ného „života“. Nakoniec sa nám 
predsa podarilo zaspať a ktohovie, 
možno aj Andersen sa s úsmevom 
díval na toľkých  spiacich návštevní-
kov, ktorým nemusel čítať nahlas, ale 
pošepky im premietal nejednu z jeho 
rozprávok. Poďakovanie patrí určite 
pani Michaele Marcinovej, ktorá sa 
postarala o naozaj pestré aktivity. 
Ďakujeme!
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Každý z nás dostane do vienka nejakú 
tú výnimočnosť. Vladimírovi Džoganí-
kovi z 5. A triedy sudičky predurčili 
určite matematického suveréna, kto-
rému sa každý rok v matematickej 
súťaži Pytagoriáda darí a na okrese 
zdoláva všetky úlohy hravo, preto mu 
patrí  1. miesto právom. Podobne je 
na tom aj žiak zo 6. A triedy Jaroslav 
Hliboký, ktorému tentokrát okresné 
kolo  Olympiády z matematiky pri-
nieslo 1. miesto.

Lucia Onofrejová, žiačka 3. A triedy je 
smelá, veselá a jej prednes poézie       
v krajskom kole Hviezdoslavovho 
Kubína porota ocenila v jej kategórii 
diplomom za výborný prednes. 

Tretiaci a štvrtáci si pri spomienke       
na Školu v prírode, ktorú absolvovali       

od 04. do 08. 04. 2016, povzdychnú a 
už len s milým úsmevom na tvári spo-
mínajú, aké to bolo úžasné, spoznávať 
Novú Lesnú a hotel Amália. Práve tam 
si už počas spomínaného týždňa 
vyskúšali, aké to je bez rodičov, spolie-
hať sa len na seba, svojich spolužiakov 
a pani učiteľky. Spoznávanie krásy 
Tatier pod hrejivými objatiami 
slniečka je nezabudnuteľný film, ktorý 
sa im ešte stále premieta. Veríme, že 
si to o rok budeme môcť vychutnať 
zase a pri repríze potuliek prírodou si 
utužíme nielen naše zdravie, ale 
hlavne vzťahy medzi sebou. Rodičom 
všetkých žiakov ďakujeme za preja-
venú dôveru počas tohto, pre nás, 
nezabudnuteľného týždňa. 

Ďakujeme!
Text: E. Tchuríkováooo  

Foto: Ivana Komišáková
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Jedna z dôležitých udalostí v živote 
dieťaťa je zápis do 1. ročníka. Tak ako 
po iné roky, aj tentoraz sme 1. apríla          
v Základnej škole v Giraltovciach 
privítali budúcich prváčikov. Prekva-
penie ich čakalo hneď pri vstupe        
do pavilónu. Deti a rodičov privítal     
v spoločenskej miestnosti riaditeľ ZŠ 
Mgr. Marek Marcinek. Potom sa deti      
v sprievode učiteliek odobrali cez 
rozprávkovú bránu do ríše rozprávok. 
V priestoroch chodieb ich čakali Čer-
vená Čiapočka, šašovia, radcovia a 
ako to už chodí, nemohol chýbať ani 

Zápis žiakov  v ZŠ Giraltovce 
pán kráľ. Cestou pri plnení úloh ich 
sprevádzala príjemná hudba a za 
splnenú úlohu malá odmena. Nako-
niec sa dostali do tried, kde sa zahrali 
na žiakov a ukázali svoje vedomosti. 
Na záver boli odmenení skromným 
darčekom a pamätným listom, ktorý 
im bude pripomínať krásne strávené 
popoludnie v našej škole. Rozžiarené 
očká detí nás uistili, že sa na školu 
tešia. Ďakujeme rodičom za prejave-
nú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu.

Mgr. A. Šoltýsová, Mgr. M. Oravcová

VO VÍRE TANCA



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

16

Aj v tomto školskom roku sa vo štvrtok 7. apríla  žiaci základnej  školy zúčastnili 
regionálnej súťažnej  prehliadky moderného tanca VO VÍRE TANCA 2016.         
O tom, že radi tancujú, svedčí aj ich výsledok. Žiaci 1. B triedy sa umiestnili          
v striebornom pásme s choreografiou Mačací bál a žiaci 5. B triedy v zlatom 
pásme s mimoriadnou cenou poroty za nápaditú choreografiu Priateľstvo. 
Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu CVČ v Giraltovciach za zapožičane 
kostýmov pre dievčatá piateho ročníka. Žiakom blahoželáme a prajeme ďalšie 
úspechy.                                                                         ooo  PaedDr. Anna Galíková 

Spolupráca s MŠ úspešne pokračuje
Žiaci 3. ročníka ZŠ v Giraltovciach sa 
vybrali upratať staronové miesto        
na opekanie - miestnu „strelnicu“. 
Neboli tam však sami. Pomáhali im 
pri tom aj malí škôlkari. Tri oddelenia 
budúcich prvákov z MŠ v Giraltov-
ciach si našlo kamarátov v treťom 
ročníku. Tí sa o nich vzorne starali 

cestou tam i naspäť a spoločne 
vyzbierali odpadky, ktoré nepatria  
do prírody. Tretiaci svojich malých 
kamarátov odmenili plagátikmi                
s témou Deň Zeme, ktoré si neskôr       
v materskej  škole vymaľovali.

ooo  Mgr. T. Sabolová
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O marcových aktivitách v našej kniž-

nici sme vás informovali v minulom 

čísle.  No 31. marcom sa podujatia         

v knižnici, ktoré sú zamerané najmä 

na detských čitateľov, zďaleka 

neskončili. To najväčšie, na ktoré sa 

deti - a samozrejme aj ja  - celý rok teší-

me, bola nočná akcia, ktorá už nie-

koľko rokov nesie názov NOC                 

S ANDERSENOM. Tento dánsky roz-

právkar je medzi malými čitateľmi 

stále veľmi obľúbený, môžeme prá-

vom povedať, že jeho rozprávky sú 

večné. Tento ročník patril 200. výročiu 

Andersenovej rozprávky Malá morská 

víla, no my sme s našimi nočnými 

návštevníkmi odplávali  trocha              

do iných vôd.

Noc býva tmavá, tichá a dokáže naše 

zmysly a predstavy preniesť do poci-

tov, ktoré v nás vzbudzujú strach a oba-

vy.  Každý z nás to predsa zažil, aspoň 

raz  sa každý z nás v noci bál. Preto 

sme sa rozhodli tohtoročnú noc v kniž-

nici zamerať na strašidlá, príšery a 

strach. Do knižnice v piatok 1. apríla, 

podvečer zavítalo 30 detí – žiaci ZŠ a 

SZŠ Giraltovce, naši čitatelia. Na úvod 

ich čakalo malé strašidelné občerstve-

nie v podobe žabieho slizu a dážďo-

viek, k tomu rozprávkový príbeh         

o tom, ako sa stal Andersen rozpráv-

karom.  Aby strašidelná atmosféra           

v knižnici bola dokonalá, tak sa deti 

prevtelili do 5 skupín s názvami 

Toxické jablká, Hadie sykavky, Rev 

Omega Rev, Škaredé káčatká a 

Lochneské príšery. 

Potom už nič nebránilo rôznym aktivi-

tám, ktoré malé „príšerky“ absolvova-

li. Každá skupina, povzbudená bojo-

vými pokrikmi, sa prešla strašidelným 

detským oddelením knižnice, kde         

v tme musela nájsť vrece s knižným 

pokladom. Cestu sťažovali visiace stra-

šidlá, jedovatá podlaha z kníh, rôzne 

zvuky a pohyby. S rozbúšenými srdieč-

kami sa všetci opäť vrátili na svetlo a 

mohli nazrieť do vriec. Tie im odhalili 

knihy a čakala ich malá práca knihov-

níkov. Jednotlivé knihy bolo potrebné 

zaradiť, ktorá je tá najťažšia, najstar-

šia, ktorá má najväčší počet strán, 

kapitol. V knižnici v noci čítajú aj stra-

šidlá a preto ďalšia  úloha bola práca s 

textom, samozrejme strašidelným. 

Aby sme rozhýbali aj kreatívne bunky, 

pomocou nepotrebného novinového 

materiálu si jednotlivé skupinky 

vytvorili strašidelné modely. 

Blížila sa 22. hodina a energie bolo 

stále dosť, strach akosi zmizol. 

Rozhodli sme sa na chvíľu opustiť 

priestory knižnice a ísť na malú nočnú 

NOČNÁ MESTSKÁ KNIŽNICA
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prechádzku. Vyzbrojení baterkami 

sme mali kopec odvahy, vybrali sme 

sa k lesu do úplnej tmy. Chvíľu sme 

pozorovali krásnu hviezdnu oblohu. 

Pri ceste späť nám z lesa svietilo 

neznáme svetlo, tak sme pridali        

do kroku, pretože v diaľke nás už 

čakalo bezpečie rozsvietenej knižnice. 

Čas na hodinkách ukazoval 23.00 a to 

sa už aj malé nočné strašidlá ukladajú 

na  spánok. Každý si našiel to svoje 

miestečko a niektorí skôr a niektorí 

oveľa, oveľa neskôr odcestovali          

do ríše snov. Tá však trvala krátko,       

pretože už 6.30 sa knižnicou šírili 

zvuky prebudených strašidiel. Rýchla 

ranná rozcvička, raňajky, pamätný pre-

ukaz  so sladkou odmenou a aby sme         

po sebe zanechali aj viditeľný odkaz 

pri schodoch do knižnice nám vyrástol 

krásny strom Rozprávkovník, ktorý mi 

každý deň pripomína, že nočná mest-

ská knižnica bola  aj naozaj.

Za túto, myslím si, že vydarenú akciu 

patrí veľká vďaka našim dvom knižnič-

ným dobrovoľníčkam Alenke a 

Darinke a taktiež pani učiteľkám 

Eliášovej a Tchurikovej, ktoré spolu      

so mnou a 30 malými strašidielkami 

túto noc absolvovali.   

Text a foto: Michaela Marcinová
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prezývku Kurimjan.  V tom čase sa nie-
len v Giraltovciach žilo veľmi ťažko. 
Ľudia si hľadali prácu aj ďaleko           
od domova. Traja otcovi bratia a tri 
sestry ostali tu na Slovensku, ostatní 
odišli do Ameriky. Aj dedko to obrátil 
do Ameriky štyri krát. Keď sa vrátil     
k svojej  rodine,  za  zarobené peniaze 
nakúpil pozemky, okrem iných aj      

Na serpentínach. Tu 
môj otec postavil malý 
drevený dom, v kto-
rom sme bývali. Mohla  
som mať 4 roky, keď  
sme sa sem presťaho-
vali. Žili tu tieto rodi-
ny: Gamčíkovci, Smi-
dovci, Murenkovci,  
Mihokovci, Kovali-
čovci  ako my. Spomí-
nam si aj na veľký 
mlyn, ktorý vlastnili 
židia Lichtenštejnovci. 
V tomto mlyne si ľudia 

z Giraltoviec aj okolia mohli zomlieť 
svoje zrno na múku.

Ako sa nám tu žilo? Otec vlastnil aj tro-
chu pozemkov. Chovali sme kravy a 
tie nás aj živili. Mala som siedmich 
súrodencov, 5 sestier a 2 bratov. Počas  
vojny štyria moji súrodenci zomreli 
na šarlach. Zostali sme štyri dievčatá. 
Bol to ťažký život. V meste bolo nie-
koľko židovských obchodíkov. Objed-
nané potraviny sme chodili kupovať 

V KRONIKE MESTA BY STE 

TO NENAŠLI Naše mesto si v tomto roku pripo-
mína 600. výročie 1. písomnej 
zmienky z roku 1416. Z rôznych 
záznamov si vytvárame predstavu        
o živote v minulosti. O Giraltovciach a 
ich obyvateľoch sa toho popísalo dosť 
v rôznych kronikách či knihách. Ale 
veľmi zaujímavo znejú aj spomienky 
na život v minulosti z pera pani 
Krivákovej, ktorá sa narodila v roku 
1934 v Giraltovciach.

Svoj spomienkový list začína  takto: 

„Neviem, čo by som vám mala napísať. 
Ruka sa mi trasie, tak aj to písmo bude 
nanič. Ale skúsim niečo, čo si myslím, 
že to by ste v mestskej kronike nena-
šli.“ S takýmito obavami začala  svoj 
spomienkový list .

Pokračuje:

„Narodila som sa pred  2. svetovou voj-
nou na „Papirni“ ( ulica Kpt. Nálepku). 
Môj otec pochádzal z 11 detí a jeho 
otec  sa narodil v Kurime,   preto mal 

Pokračovanie... str. 22
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Naše mesto oslavuje tohto roku 600. výročie prvej písomnej zmienky. Takýto 
významný míľnik je sviatok a dôvod uvedomiť si spolupatričnosť s miestom, 
kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.  
Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, k tomuto mestu nejaký konkrétny 
vzťah, niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili, prežili tu celý 
život a Giraltovce sú pre nich celý svet,  sú tu aj takí, ktorí nie sú rodáci, ale prišli 
sem, lebo im tu niečo učarovalo a Giraltovčanmi sa s radosťou stali.  Niektorí sa 
tu narodili a bývajú možno stovky kilometrov ďaleko, ale v srdciach sú 
Giraltovčania. Jednou z nich som bola aj ja. Žila som v temperamentnom  
Grécku, vo víre veľkomesta v Londýne i vo večne slnečnom štáte Florida. Ale 
verte mi, najlepšie je tu u nás – doma. Žiadne grécke špeciality nenahradia 
mamine bryndzové halušky, žiadny ruch veľkomesta nenahradí pokoj v našom 
mestečku, kde vás každý pozdraví a milo sa prihovorí a ani denne žiariace slnko 
vás nerozveselí , ak je vám smutno za rodinou na druhej strane zemegule.   
Preto si vážim, že môžem  byť doma a osláviť krásne jubileum.  Tí, ktorí takú 
možnosť nemajú, môžu zaslať nášmu mestu k jeho výročiu originálnu 
fotografiu.  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. 

Mgr. Mária Osifová

CELÝ SVET OSLAVUJE S NAMI

foto: Maroš Gábor - Mexikofoto: Mária Novak - Brusel - radnica na námestí Grand Place
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foto: Maroš Gábor - Mexiko

foto: internet

foto: Maroš Gábor - Mexiko

foto: Maroš Gábor - Kajmanské ostrovy
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prvú giraltovskú pekáreň. Do Giralto-
viec ho zavolala rodina Bánovcov ako 
pekára. V dolnej časti domu boli štyri  
veľké pece na pečenie chleba. Boli to 
pece na drevo. Ľudia tam nosili v urče-
nom čase už vykysnuté chlebové 
cesto a po upečení si hotový chlieb 
zobrali domov. Dnes na tom mieste, 
kde stál jeho  dom,  je  most cez 
Radomku.  Málokto vie, že v meste 
bola aj rajčuľňa  (jazdiareň – pozn. 
red.) pre plemenné kone. Mnohí  
Giraltovčania  chovali kone, pretože 
im uľahčovali život. Za Slovenského   
štátu boli postavené katolícky a 
neskôr aj gréckokatolícky kostol,          
v škole vznikli  katolícke  a evanje-
lické triedy.“

  O niekoľko dní nám pani  Kriváková  
napísala ďalší list, v ktorom si  takto 
spomína na hrôzy vojny: 

 „Za  Slovenského štátu,  v čase, keď sa 
začali boje na Dukle, v Giraltovciach 
na tom mieste, kde stojí Kožiarsky 
závod, bolo stanovište slovenských 
vojakov. Nebolo ich tam veľa, možno 
jedna rota. Jedného dňa sa objavili 
dve  nemecké sajtky, motorky, spolu 6 
vojakov, iba prešli cez Giraltovce a slo-
venskí vojaci sa rozutekali. Keďže 
sme bývali len cez cestu od parku, nie-
koľko vojakov sa ukrylo u nás               
v maštali, v chlieve, na pôjde, v slame 
v stodole. Do večera už išli nemeckí 
vojaci,  na autách aj pešiaci, smerom 
na Duklu. My sme sa zo strachu ukryli 
v pivnici, spali sme na zemiakoch, 
keďže už bola jeseň. Ubytovali sa         
u nás aj nemeckí dôstojníci. Našťastie 
nič neprehliadali a ukrytí slovenskí 

do potravín vedľa evanjelického kos-
tola. Raz v piatok ma mama  poslala 
po droždie. Cestou domov  som  drož-
die zjedla. Chlieb sme piekli vždy         
v sobotu. Keď ráno chcela mama 
zapraviť na chlieb, nedalo sa, lebo 
droždia nebolo a nové v sobotu sa  u 
žida kúpiť nedalo. Židovské rodiny      
v sobotu svätili a to znamenalo, že nič 
robiť nesmeli. Ak  potrebovali škrt-
núť zápalkami, už v piatok všetko 
nachystali, na stôl dali pár drobných a 
v sobotu na robotu si zavolali kresťan-
ské dieťa, ktorému zaplatili. Svoje tra-
dície a  zvyky  prísne dodržiavali. 

 Viem,  že  v Giraltovciach žilo viacero 
židovských rodín. Ich domy boli 
hlavne okolo cesty, ale aj na kopci, pri 
dnešnej polícii. Pred mostom cez 
Radomku  mali židia sódovkáreň.      
Na druhej strane Radomky  vlastnili 
krčmu, ktorú neskôr  dostala  rodina 
Scirankovcov. Za poštou smerom k cin-
torínu stál kostol  pre židov, ľudia mu 
hovorili  Bužňa. Spomínam si na žida, 
ktorého volali Lipi, mal obchod s čip-
kami a krajkami vedľa  kováčskej 
vyhne, ktorá stojí oproti  budove 
Ludusu ( je to bývala  budova  Bazaru, 
predávala tu p. Janovičová). V domoch 
na brehoch Radomky stáli zelovoc, 
bitúnok, ktorý tam bol presťahovaný 
od Tople, keď nemecká firma Lenc  
začala stavať novú cestu do Mičako-
viec, dovtedy  sa chodilo po ulici Ser-
pentíny. Vedľa bitúnka stál ešte jeden 
dom, v ňom pán Josef Nemčík mal 

Pokračovanie... 

V KRONIKE MESTA BY STE 
TO NENAŠLI 
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vojaci po zotmení odišli preč.  V dome 
bola jedna izba a kuchyňa. Nemci 
spali v kuchyni na zemi.

Jedného dňa Nemci večerali v kuchyni 
za stolom, zbrane nechali položené  
na svojich ležadlách. Zrazu sa otvorili 
dvere a dnu vošli dvaja partizáni, tiež 
ozbrojení. Čo sme prežívali my, deti, 
bolo strašné, a čo naši rodičia? Každý 
sa bál každého. Partizáni si pýtali 
jedlo a chlieb. Nemecký dôstojník  
súhlasil. Spomínam si,  že mama im  
dala po hrnčeku mlieka a varené 
zemiaky. Na cestu im zabalila 2 celé 
chleby, mlieko naliala do fliaš, ktoré si 
priniesli so sebou a dala im údené 
sadlo. Po čase menší nemecký vojak 
niekam odišiel. Keď sa na druhý deň 
vrátil, mal vypité. Začal kričať             
na  mamu, že je partizánka a namieril 
na ňu zbraň. Vystrelil. Veľmi sme sa 
zľakli. Ale ten druhý Nemec bol            
v strehu a ruku mu nasmeroval          
na strop, potom sa s ním hádal a zrazil 
ho k zemi. Bolo to strašné. Ráno mne 
aj mojim 3 sestrám  daroval čokolády, 
asi  mu bolo ľúto, že nás vystrašili. Uká-
zal nám aj fotky svojich vlastných deti. 
Bývali u nás dovtedy, kým trvali boje 
na Dukle.

Potom sa to otočilo. Nemci začali ute-
kať. Zase sme spali v pivnici na zemia-
koch. Vonku už bola zima. Príchod  
ruskej armády bol hrozný zážitok. 
Hukot áut, tankov, krik, výbuchy mín. 
Ráno už prechádzali ruskí vojaci, 
pechota, Maďari, Bulhari, Poliaci, 
Rusi. Za nimi tanky.  Cez deň sme my, 
deti, stáli na plote pri kultúrnom 
dome. Videli sme strašné veci. Rusi 

ťahali za tankami uviazaných Nem-
cov, zajatých vojakov, pešiakov strie-
ľali  automatmi i keď mali ruky hore a 
ledva išli. Neviem, ako dlho boli             
v Giraltovciach. Ani čo sa dialo. Viem, 
že u nás bolo ubytovaných mnoho 
ruských vojakov. Na našom dvore si 
postavili  poľnú kuchyňu. Zabili  našu 
sviňu a uvarili ju. Kravy z maštale 
presťahovali do stodoly, do maštale 
nanosili slamu a tam spali vojaci. Dôs-
tojníci s barišňami spali v našej izbe a 
my sme spali v kuchyni na slame.

 Na vojnu sa nedá zabudnúť a ani slo-
vami ju opísať. Počas bojov na Dukle 
boli u nás ubytované 3 evakuované 
rodiny. Pamätám sa, že mama varila 
vo veľkých plechových hrncoch, ktoré 
sme mali na zabíjačku.  Všade bolo 
plno strachu a bolesti. Hladovali sme, 
trpeli zimu, strach. Boli sme zavšiva-
vené. Mali sme vši nielen vo vlasoch, 
ale aj v spodnom prádle. Dlhú dobu 
sme sa neumývali ani nekúpali. Keď 
prešiel front, mama motykou škra-
bala blato z podlahy.“ 

Vážená pani Kriváková, ďakujeme za 
Váš otvorený list. Pri jeho čítaní som 
mala pocit, že držím v ruke knihu       
E. Hemingwaya. Na západe nič nové-
ho. Vaše spomienky na vojnu sa veľmi 
podobajú spomienkam  mojich nebo-
hých rodičov.  Do ďalšieho života Vám 
želáme pevné zdravie, rodinnú 
pohodu, veľa lásky a Božieho požeh-
nania.

Žiaci čitateľského krúžku, 
ZŠ Giraltovce, Budovateľská 164/4
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Pred niekoľkými rokmi založili zástupcovia obcí, podnikateľskej sféry a tretieho 
sektora v regióne okolo Giraltoviec občianske združenie Miestna akčná skupina 
(MAS) Topoľa. Po prvých krokoch sa jeho činnosť úspešne rozbehla, boli prijatí 
ďalší členovia a nedávno sa v Giraltovciach 47 zástupcov miestnej samosprávy, 
podnikateľských subjektov a z tretieho sektora stretlo na už IV. valnom zhromaž-
dení. Prerokovali správu o činnosti a hospodárení združenia za minulý rok, plány a 
rozpočet na tento rok a rôzne organizačné otázky spojené s činnosťou MAS Topoľa.

Správu o činnosti predniesol predseda združenia Mikuláš Mašlej, starosta obce 
Lúčka. Osobitné privítal hostí stretnutia Mirona Mikitu, riaditeľa Regionálnej 
rozvojovej agentúry vo Svidníku a Jána Rubisa, primátora mesta Giraltovce. Poďa-
koval sa im za ich výraznú pomoc pri plnení úloh MAS Topoľa, ktorou prispeli          
k dosiahnutiu dobrých výsledkov združenia.  Ocenil aj dobrú prácu všetkých,  čo 
sa podieľali na dosiahnutých úspechoch a zvlášť vyzdvihol pôsobenie manažéra 
MAS Topoľa Ľubomíra Fila st. Predseda MAS Topoľa prítomných informoval, že  
pre stratégiu združenia si schválili slogan: MAS TOPOĽA - MENÍME SNY NA SKU-
TOČNOSŤ!

V hodnotiacej správe okrem iného uviedol, že sa podarilo vytvoriť celistvé územie 
MAS Topoľa tak, že spĺňa stanovené základné podmienky. Do rozvoja územia MAS 
Topoľa,  siahajúceho od južného okraja okresu Svidník po obce Radoma a Šarišský 
Štiavnik a od Želmanoviec a Marhane po Fijaš,  sa podarilo skoordinovať 21 
samospráv, 22 aktívnych podnikateľov, 21- členný aktívny neziskový sektor a 
zástupcov záujmových združení. Územie sa rozprestiera na celkovej rozlohe vyše 

2 2156 km  s počtom 12 339 obyvateľov, čo je hustota takmer 79 obyvateľov na km . 
Tým bolo územie sformované ako ucelený a komplexný región na základe spoloč-
ného záujmu a jednotnej zvolenej stratégie CLLD.

V stanovenom termíne združenie požiadalo, podľa výzvy 1/MAS/PRV/2015 Pro-
gramu rozvoja vidieka (v rámci pod opatrenia 19.1 - prípravná podpora),                 
o poskytnutie podpory vo výške 12 500 eur.

Pre nasledujúce obdobie činnosti bol spracovaný rozpočet na plnenie ďalších úloh 
združenia.  Rozpočtované príjmy boli stanovené v celkovej výške 18,6 tisíca eur.               
Z toho sú bežné príjmy 6 320 eur a príjem MAS Topoľa - ŠR/EÚ - prípravná pod-
pora 12 280 eur. 

Druhá časť IV. valného zhromaždenia MAS Topoľa prebehla neformálne stretnutie 
prítomných, počas ktorého si vymenili  skúsenosti z plnenia úloh a činnosti                 
v rámci združenia.

IV. valné zhromaždenie MAS Topoľa potvrdilo správnosť nastúpeného trendu a 
doteraz vykonanej práce. Stalo sa veľmi dobrým predpokladom pre to, aby zdru-
ženie v budúcom období zdarne naplnilo základný cieľ, stanovený jeho mottom:

Meníme sny na skutočnosť !          PhDr. František Džalai 

 MENÍ SNY NA SKUTOČNOSŤ MAS TOPOĽA
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Nie každý vie, že aj naša planéta Zem má 
svoje „meniny“, resp. sviatok. Medziná-
rodný DEŇ ZEME je deň venovaný Zemi, 
ktorý sa každoročne oslavuje  22. apríla.
Prvá oslava Dňa Zeme bola už 22. apríla 
1970 v americkom San Francisku, keď 
jeho vznik iniciovali ekologické a ochra-
nárske organizácie už koncom 60. rokov 
20. storočia. Od roku 1971 sa tento svia-
tok oslavuje aj na pôde OSN, zvyšok 
sveta sa k jeho oslave  prihlásil v roku 
1990. Odvtedy tento ekologicky moti-
vovaný sviatok dosiahol medzinárodný 
charakter. Prioritný cieľ bol upozorniť 
na nadmerné a dlhodobo neúnosné zne-
čisťovanie a energetické vyťažovanie 
planéty so zreteľom na nevyhnutné zvý-
šenie energetickej účinnosti, recyklova-
nie odpadu a hľadania nových obnovi-
teľných a alternatívnych  zdrojov ener-
gie, ktoré napomôžu implementácii a 
praktickej realizácii princípov trvalo udr-
žateľného rozvoja civilizácie nielen        
v environmentálnej, ale aj energetickej 
a ekonomickej oblasti. 
Mestský podnik služieb Giraltovce, 
s.r.o., je organizácia, ktorá spolu s mes-
tom Giraltovce na našich uliciach stráži 
čistotu verejných priestranstiev a tento 
významný deň mieni osláviť tým 
najvhodnejším spôsobom, a síce odvo-
zom smetí od vašich domovov. 
 Najlepšie však k čistote v našom meste 
prispejete vy, jeho občania. Miera čis-
toty obce či mesta je priamo úmerná 
kvalite ľudí, ktorí v nich žijú. Stavebný 
odpad, akumulátory, žiarivky, tabuľové 
sklo, hlina, nadrozmerný odpad (matra-

ce, časti i celé kusy nábytku) nepatria  
do smetných nádob určených pre TKO, 
ani sa nesmú voľne uložiť v ich blízkosti. 
Na tieto účely máme v meste zberný 
dvor, kde je možné tento odpad bez-
platne umiestniť. To sa nevzťahuje       
na stavebný odpad. Tu je cena              
pre fyzické osoby 0,35 eura za kilogram 
(podľa VZN a v súlade so zákonom         
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v aktuálnom 
znení). Otváracie hodiny sú v pondelok 
až piatok od 7.00 do 15.30. 
Ak budeme správne a efektívne triediť 
odpad, je možné do budúcna rátať aj so 
znížením poplatku za vývoz odpadov.     
K čistote je potrebné viesť už najmenšie 
deti, podobný systém edukácie prináša 
výsledky a úspechy v krajinách ako Švaj-
čiarsko, Rakúsko či v škandinávskych kra-
jinách. 
Momentálny stav triedenia odpadu (nie-
len) v našom meste však práve nena-
svedčuje tomu, že by mnohým obyvate-
ľom na čistote svojho životného 
prostredia veľmi záležalo, (ako vždy, 
česť výnimkám). Niektorí idú príkla-
dom, ktorý je hodný nasledovania.         
Na území nášho mesta separujeme 
sklo, papier, plasty, no v súčasnosti 
postupne prechádzame aj k triedeniu 
plechoviek a biologicky rozložiteľného 
odpadu (BRO). Kvôli efektívnejšiemu 
spracovaniu tohto odpadu pracujeme 
na projekte, ktorý nám všetkým prine-
sie kompostáreň i kontajnery na BRO.       
V súčasnosti mesto poskytuje traktor       
s drvičkou na konáre, lístie, trávu a 
podobný odpad za účelom jeho odvozu 
na vyhradené miesto určené mestom, 
kde sa tento odpad skompostuje. 
 Od roku 2017 by sme chceli začať aj       

DEŇ ZEME  
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s triedením tetrapakov (VKO – viac-
vrstvový kombinovaný, resp. kompo-
zitný obal) Niektorí environmentálne 
zodpovední občania sa už pýtali, kam 
majú zahodiť plechovky od nápojov. 
Moja odpoveď znie: do nádob určených 
na zber plastov. Podnikatelia či občania 
z rodinných domov môžu odovzdávať aj 
vrecia s kovovými obalmi od nápojov či 
jedál. Pri obaloch z jedál (konzervy           
z rýb, par. pretlakov a pod). je z pochopi-
teľných hygienických dôvodov pod-
mienka, aby boli umyté, resp. zbavené 
nečistôt – ináč musia skončiť v TKO. 
Tieto vrecia sa budú zbierať priebežne 
pri separovanom zbere plastov a je 
možné ich odovzdávať podľa individuál-
nej miery naplnenia. Od 1. 7. 2016 
budeme tieto vrecia pravidelne dodá-
vať do domácností, resp. bude možnosť 

si ich bezplatne vyzdvihnúť v sídle Mest-
ského podniku služieb Giraltovce, s.r.o.
Na budúci rok na sviatok DŇA ZEME plá-
nujem v rámci Giraltoviec i okolitých 
obcí štartovací 0. ročník podujatia 
BICYKLUJ A RECYKLUJ. Podujatie by sa 
malo uskutočniť za účasti všetkých škôl 
v meste, resp. i škôl z okolitých obcí. 
Toto motto by malo napomôcť duchu 
edukácie hrou, aby sme už najmenším 
deťom vysvetlili dôležitosť triedenia 
odpadov a princípy ekologickej, resp. 
environmentálnej zodpovednosti. 
Na záver sa chcem poďakovať všetkým 
uvedomelým občanom, ktorým záleží 
na životnom prostredí a príkladne trie-
dia odpady. 

PhDr. Matúš Štofko
riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o.

V NAŠOM MESTE CHCÚ OTVORIŤ PO ROKOCH DETSKÉ JASLE 
Milé mamičky, ak máte doma malé detičky do troch rokov, máte možnosť sa 
zamestnať a chcete mať o ne dobre postarané, nemajte obavy. V priestoroch CVČ 
by mali čoskoro vzniknúť detské jasle.

S iniciatívou vytvorenia súkromných detských jaslí v Giraltovciach prišla 
Giraltovčanka Lenka Chrzanová, ktorá má ukončenú SZŠ. Hoci ešte prevádzka nie je 
spustená, všetko sa postupne pripravuje na otvorenie. „Keďže som detská sestra a  
v minulosti som pracovala v detských jasliach, nebudem mať problém  poskytnúť 
deťom odbornú starostlivosť. Keďže to majú byť súkromné detské jasle, musím mať 
aj živnosť, tá sa ešte vybavuje. Verím, že to bude čím skôr. Budú tam pracovať 
zdravotné sestry alebo vychovávateľky, na jednu pracovníčku pripadajú dve až tri 
deti,“ oboznámila nás s víziou. Deti ešte nie sú prihlásené, tento proces prebieha 
postupne. „Zrejme nevedia, že im Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje 
príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur. Stravu si budú hradiť rodičia.“ 
Zariadenie budú môcť navštevovať  deti vo veku od 6 mesiacov do troch rokov. „Deti 
budeme prijímať aj z okolia Giraltoviec. Služby budeme poskytovať také, ako v MŠ - 
výchovné zamestnanie, hygienické návyky, stravovacie návyky, ale hlavne sa bude  
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klásť dôraz na citovú stránku detí,“ dodáva L. Chrzanová, ktorá zastrešuje projekt 
jaslí. Mesto žiadosť o vytvorenie jaslí eviduje už pár mesiacov. „Najprv sme 
považovali za vhodné priestory bývalej starej knižnice, ale našiel sa priestor aj           
v CVČ,“ prezradil nám pred časom primátor mesta Ján Rubis, ktorý sa tejto iniciatíve 
potešil. 

Text: Martina Cigľárová, foto: archív MsÚ

„PREŽIL SOM TERORISTICKÉ ÚTOKY V PARÍŽI“

Príbeh Giraltovčana Jána: 

tem. „Prežila som šok, ktorý ma 
poznačil na celý život. Práve som 
prišla do práce, na prízemí budovy, 
kde pracujem, boli všetci ľudia           
od krvi. Ťažké si to vôbec predstaviť.“ 
Giraltovčan Ján prežil útoky v Paríži, 
kde žije s manželkou. Čo sa týka dvoch 
vlaňajších útokov, v januári na redak-
ciu časopisu Charlie Hebdo a                
v novembri pri útokoch na rôznych 
miestach v Paríži a v Saint-Denis, naj-
viac sa ho dotýkali januárový útok.         
„V tom čase sme bývali priamo v Parí-
ži, niekoľkosto metrov od redakcie, 
podľa Google maps len 800 metrov.“ 

Ján Eliaš (29) z Giraltoviec, žijúci  
vo Francúzsku, prežil parížske 
útoky. V januári 2015 sa nachádzal 
neďaleko výbuchu vo francúzskej 
redakcii Charlie Hebdo.

Nedávno sa v médiách objavila infor-
mácia, že marcové teroristické útoky 
v Bruseli prežila aj Svidníčanka Ale-
xandra Mňahončáková (33), ktorá sa 
nachádzala neďaleko stanice počas 
bombového útoku  metra. Ako funkci-
onárka v Európskej komisii na odde-
lení ľudských práv si nepríjemne 
zaspomínala na hrôzy z metra Maal-
beek v centre mesta a letiska Zaven-
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Útoky boli všade číslo jeden
V čase novembrových útokov sme už 
kvôli práci bývali v malom meste, 
ktoré je vzdialené od Paríža asi 50 km 
juhozápadným smerom. V oboch prí-
padoch sme spolu s manželkou boli    
v bezpečí,“ spomína si Ján. V piatok 
13. novembra 2015 ani netušili, že sa 
niečo deje, až kým ich nezačali alar-
movať blízki s tým, či sú v poriadku. 
To, čo sa dialo po útokoch priamo v uli-
ciach Paríža, bolo podľa jeho slov         
v oboch prípadoch podobné - vládol 
chaos a ozýval sa zvuk sirén. Na dru-
hej strane nepodľahol strachu. „Útoky 
boli všade téma číslo 1 a to nielen         
v televízii ,  ale na obyčajných 
miestach, v obchode, v pekárni, v prá-
ci, všade sa rozprávalo hlavne o úto-
koch. Avšak z môjho okolia mám 
pocit, že hoci tieto udalosti boli          
pre mnohých bolestivé, priatelia a 
známi nepodľahli strachu ani vtedy, 
ani dnes. Každý, s kým som sa rozprá-
val, útoky odsúdil ako aj ja, ako čosi 
hrôzostrašné, ale aj odporne sla-
bošské.“ Ani on, ani ľudia, ktorými bol 
obklopený, si útoky nespájali s nábo-
ženstvom. „Predsa každá spoločnosť 
a ideológia vytvorila aj ľudský odpad, 
no bola by chyba to zovšeobecňovať. 
A je mi smutno, že v súčasnosti sledu-
jem tento trend zovšeobecňovania       
u poniektorých svojich slovenských 
známych, napríklad aj cez ich prí-
spevky na sociálnych sieťach. Aktu-
álne pracujem v multináboženskom 
tíme, ktorý je zložený z moslimov, 
židov, kresťanov a ďalších ľudí z ázij-
ských krajín (Japonci, Vietnamci, 
Kórejci a ďalší) a okrem toho, že sa 
nám spolu pracuje výborne, na tero-
ristické útoky sa pozeráme cez        
rovnakú optiku.“

Napriek kontrolám sa takým 
udalostiam nevyhneme

Ján tvrdí, že novembrové útoky         
na bary, koncertnú halu či futbalový 
štadión a aj teraz útoky v Bruseli sú 
len dôkazom toho, že ak tajné služby 
nebudú podávať nadľudské výkony, 
takéto útoky budú aj v budúcnosti. 
„Došlo k nim aj napriek tomu, že ulice 
Paríža boli od januárových útokov 
plné policajtov a vojakov a predpokla-
dám, že aj vtedy boli v uliciach ozbro-
jené zložky. Veď predsa Voltairov bul-
vár (Boulevard Voltaire) a priľahlé 
ulice a uličky, kde sa odohrala väčšia 
časť útokov, sú po večeroch rušné a 
vyhľadávané miesta. A takých ruš-
ných miest je v Paríži a v iných 
mestách bezpočet. No keby prevládol 
strach, ktorý je mocný pán, tak by sme 
prestali žiť a až vtedy by teroristi 
vyhrali.“ Myslí si, že väčšina Francú-
zov kdesi vo svojom vnútri počíta        
s tým, že čas od času k takým hrozným 
udalostiam môže dôjsť. „Predsa len, 
teroristické útoky nie sú fenomén 
posledného roka či dvoch. Napríklad 
v roku 1995 došlo v Paríži k bombo-
vému útoku na vlakovej stanici/sta-
nici metra Saint-Michel a na iných 
miestach. Práve stanica St. Michel je 
často moja prestupná stanica, keď 
idem do Paríža na rôzne stretnutia. 
Keďže je zvýšený stupeň bezpečnost-
nej hrozby, na mnohých miestach sú 
kontroly, napríklad pri vstupoch       
do verejných inštitúcií, univerzít či 
obchodných domov, počas ktorých 
ľudom vizuálne kontrolujú batohy a 
tašky, niekde je potrebné rozopnúť si 
kabáty. Iné obmedzenia, ak nejaké sú, 
osobne nepociťujem.“ Aj na základe 
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posledných udalostí je vraj zmierený 
s tým, že terorizmus je, bohužiaľ, 
smutná a temná stránka našej otvore-
nej a slobodnej spoločnosti. „Vždy 
však budem preferovať takú spoloč-
nosť, než život za zatvorenými hrani-
cami, s dohľadom úradov nad mojím 
mobilom, e-mailom, s kontrolami na 

každom rohu, každej zastávke, kde 
sa bude uberať z osobných slobôd 
(napríklad aj moslimskej komunite 
na Slovensku), teda v spoločnosti, po 
akej volajú aj niektorí naši čelní poli-
tici,“ dodáva Ján. 

Text: Martina Cigľárová, foto: J. E., 
Facebook

Pred veľkonočnými sviatkami zomrel Slavomír Benko 
(† 65), jeden z najznámejších umelcov v kraji, 
výtvarník a sochár, herec a spevák z prešovského DJZ. 
Zaujímavosťou je, že jeho manželka Anna vyučovala 
pred rokmi v našom meste spev. 

Rodák z Poproča nastúpil do Divadla Jonáša 
Záborského ako operetný sólista v dvadsiatich rokoch 
a pôsobil v ňom takmer tridsať rokov ako spevák, 
herec i režisér. Poznali ho aj mnohí naši pedagógovia 
zo ZUŠ a hudobníci. Hoci bol všestranný umelec, 
najbližšie mal k maľovaniu. Preslávil sa muzikálmi 
Fidlikant na streche či Madame de Pompadour. „Otec 
odišiel doma, v pokoji, so všetkými blízkymi po 
svojom boku. Bol to strašne dobrý chlap. Všetko, za čo mu ďakujem, sa vymenovať 
nedá. Nedokážem si predstaviť, čo viac by si mal syn od otca želať. Budeš tu chýbať,“ 
napísal na sociálnej sieti jeho syn Slavo. V prešovskom divadle sa Slavomír zoznámil 
so svojou manželkou, herečkou Annou, s ktorou ho spájala aj láska k hudbe. 
Predstavili sa spoločne vo viacerých televíznych reláciách, nahrali aj CD. 
„Najčastejšie vystupujem so svojím stálym partnerom v živote – manželom. Hneď, 
ako som prijala ponuku sólistky spevohry DJZ, zapadla som do divadelného 
kolektívu a tam som ho spoznala. Máme za sebou veľmi veľa odohraných a 
odspievaných divadelných rolí. Párkrát sme sa objavili aj na televíznej obrazovke, 
pozvali nás do relácií On a ona u vás doma, Repete, Kaviareň Slávia a boli sme aj 
hosťami v programe Drišľakoviny. Podieľali sme sa aj na nakrúcaní silvestrovských 
programov, tieto vystúpenia nás inšpirovali k nahraniu vlastného CD Pár, na základe 
ktorého absolvujeme časté vystúpenia po Slovensku. K našim vystúpeniam patria i 
plesy či iné podujatia,“ prezradila Anna pre Spravodajcu pred rokmi, v čase, keď pár 

 
spomínajú aj giraltovskí hudobníci 
Na nebohého umelca Benka
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rokov pôsobila v ZUŠ Giraltovce ako učiteľka spevu. Podľa jej slov bola veľká 
manželova záľuba okrem maľovania aj práca s drevom. Za najlepšie vyjadrovacie 
prostriedky sám považoval štetec, dláto, pero a hlas, nemal rád nežičlivosť a závisť. 

Text: Martina Cigľárová, foto: Facebook

Tridsaťročný Michal Gnap z obce 
Stuľany neďaleko Giraltoviec si 
nedávno zasúťažil v relácii Duel, 
ktorú vysiela RTVS. 

„ V e č n ý  
študent“ 
M i c h a l ,  
ktorý sa 
venoval  
o d b o r u  
g e o g r a-
fia - peda-
g o g i k a  
na FHPV 
P r e š o v-
skej uni-
ve r z i t y,  

nám prezradil, ako sa dostal k tejto 
súťaži, ktorá je predovšetkým o vedo-
mostiach. „Skrátka som vždy mal rád 
vedomostné kvízy a v jeseni minulého 
roka som vystihol prihlasovací ter-
mín. Ako sa vraví, peniaze nesmrdia a 
za malé strápnenie to stojí, skúsil som 
to,“ zasmial sa. V súťaži sa mu síce dari-
lo, nakoniec ho ale jeho protihráč 
porazil. Hoci nevyhral, vedomosťami 
určite zaujal. Od ďalšieho súťaženia 
ho to však neodradilo. „Môj zištný 
zámer sa na druhej strane pretavil len 
do novej skúsenosti, keďže som nevy-
hral. Čo sa týka otázok, skôr mi nesad-
li, spravil som zopár chýb, zrejme aj 

taktických. Bola to moja prvá skúse-
nosť, ale v budúcnosti by som hádam 
ešte nejakú podobnú súťaž vyskúšal,“ 
prezradil. Budúcim účastníkom kvízu 
odporúča, aby si vopred premysleli 
taktiky, ktoré by sa dali aplikovať         
v istých situáciách. Na súťažné ráno          
v štúdiu si spomína so zmiešanými 
pocitmi. „Bolo treba prísť tam už zrá-
na, k tomu bolo ešte zlé počasie, vôbec 
som ešte nebol súťažne naladený a       
v štúdiu mali prievan. Všetko sa tam 
melie pomerne rýchlo, povedal by 
som, že na trému a všímanie si kamier 
ani nie je čas. Štáb je v pohode, ľudia 
boli príjemní, moderátor mierne 
slizký a namyslený,“ žartuje ďalej.       
Na natáčanie s ním prišla  kamarátka, 
ktorej vďačí za podporu. Zaujímali 
sme sa, aké sú jeho koníčky. „Mám 
zopár stálych parťákov a tými sú pes, 
fotoaparát a turistické topánky. Rád si 
pozriem dobrý film a občas aj varím,“ 
dodáva s úsmevom Michal. Podobné 
skúsenosti majú za sebou aj ďalší súťa-
ženiachtiví občania z okresu, dokonca 
z jednej rodiny, ktorí si úspešne 
vyskúšali Hru o Niké. Najprv získal 
výhru 30-tisíc eur Miroslav (58)          
z Hunkoviec a pred pár týždňami sa aj 
jeho synovec Jozef (33) zo Svidníka 
potešil výhre 10-tisíc eur v Milióno-
vom kolese. 

Text a foto: Martina Cigľárová

Michal od Giraltoviec zabojoval
vedomosťami v televíznej súťaži 
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PO DOMAŠI SA MÁ PLAVIŤ LOĎ 

Loď plávala po Domaši naposledy       
v roku 1992, odtiaľ sa dostala do Pra-
hy. Po vyše dvadsiatich rokoch sa 
zrejme na jej hladine objaví opäť ako 
výletná loď Ondava, ktorá kotví           
na priehrade Gabíčkovo. Komisia 
cestovného ruchu v obci Kvakovce 
prišla s myšlienkou presťahovať 
málo využívanú loď na východ,        
o návrat lode sa usilovala od júna 
minulého roka. O pomoc už žiadali aj 
predsedu vlády SR Roberta Fica. 
Štátny tajomník ministerstva život-
ného prostredia Vojtech Ferencz 
počas pracovného výjazdu v obci 
K v a k o v c e  p r e d s t a v i t e ľ o m  
samosprávy prisľúbil, že pomôže 
vrátiť loď na Domašu. Podľa infor-
m á c i í  n a  s t r á n k e  D o m a š e  
http://www.domasacity.sk/ minister-
stvo potvrdilo, že sa im prostredníc-
tvom Slovenského vodohospodár-

skeho podniku podarilo nájsť pla-
vidlo s kapacitou 20 – 25 ľudí, ktoré  
v súčasnosti prechádza technickou 
úpravou pre pohodlie pasažierov a 
má vyhovovať bezpečnostným štan-
dardom. „Pozdvihne sa cestovný 
ruch v regióne a okolí Domaše, zvýši 
sa zamestnanosť. Sme veľmi radi, 
že sa v tomto smere pohli ľady. 
Všetko je otázka chcenia. O využitie 
lode v našich končinách sa vôbec 
neobávame. Domaša je členitá, 
nikto nepozná jej krásy z vody. 
Dlhých 23 rokov na Domaši nepre-
mávala kultúrna vyhliadková loď,       
o takýto druh atrakcie tu bude veľký 
záujem,“ prezradila v rozhovore       
na stránke predsedníčka komisie 
cestovného ruchu v obci Kvakovce 
Martina Timková. 

Text: Martina Cigľárová, 
zdroj a foto: http://www.domasacity.sk 

Výletná loď bola v minulosti na Domaši veľká atrakcia pre rekreantov. V najbližšej 
letnej turistickej sezóne sa plánuje jej návrat. 
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PRÍSPEVOK KU PEKNÉMU PROSTREDIU A MESTU
Tak ako počas každej jesene a 
jari, mnoho ľudí sa zapája             
do upratovania a skrášľovania 
svojho životného prostredia. 
Obyvatelia bytového domu          
na Dukelskej ulici číslo 62/69 
(bloku Z), členovia spoločenstva 
vlastníkov bytov ZETKA, zorgani-
zovali minulý mesiac brigádu      
na upratovanie bytovky a jej 
okolia.

Pod vedením predsedu spoločen-
stva ZETKA , poslanca MsZ a člena 
MR v Giraltovciach Dušana Verči-
maka, dávali do poriadku po tohto-
ročnej zime okolie bytovky i jej 
interiéry. Vypratali pivnice, scho-
disko a ostatné priestory, poumýva-
li okná a pozametali neporiadok     

po zime v okolí bytovky. Vyzbierali 
rôzne odpadky, lístie, konáre a iné 
veci, ktoré nepatria do životného 
prostredia ľudí žijúcich na sídlisku. 
Organizátor brigády zabezpečil 
traktor s vlečkou a odviezli vyzbera-
ný odpad na skládku. 

Okolie bytovky a interiéry sú               
v súčasnosti vypratané a životné 
prostredie je znovu upravené. Tým 
obyvatelia uvedeného bytového 
domu znovu prispeli ku skrášleniu 
nielen svojho najbližšieho okolia, 
ale malým dielom aj ku krajšiemu 
nášmu mestu Giraltovce.

Text a foto: PhDr. František Džalai

Obyvatelia bloku Z počas brigády.
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HISTÓRIA ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ 
V minulom vydaní nášho mesačníka 
sme pri príležitosti 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o Giraltovciach 
uverejnili prvú z historických fotogra-
fií nášho mesta spred viac ako 
trištvrte storočia. Podarilo sa nám 
zistiť, že na fotografii je pohľad           
na časť hlavnej (dnes Dukelskej) ulice.
V dnešnom vydaní uverejňujeme 
ďalšiu historickú snímku z Giraltoviec, 
urobenú niekedy okolo roku 1940. 

Zdá sa nám, že dnešná úloha zistiť 
ktorá časť starých Giraltoviec je na nej 
zachytená bude ešte o trochu zložitej-
šia, ako predošlá.
Sme zvedaví, či sa nám podarí zistiť 
odpoveď na ňu.
Takže, viete odpoveď, milí naši čitate-
lia ?

PhDr. František  D ž a l a i

Ktorá časť Giraltoviec je zachytená   
na tejto historickej fotografii ?

RADÍ VÁM BYLINKÁR

Hodnotiac laickým pohľadom tohto-
ročnú zimu môžeme uviesť, že bola 
zvláštna a to nás privádza k myšlien-
ke, aby sme urobili niečo pre svoje 

ODPORÚČAME DIABETIKOM
zdravie. Nasledujúce riadky dávame 
do pozornosti zvlášť ľuďom, ktorí 
trpia pliagou modernej doby - 
cukrovkou.
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Zoberme motyku alebo rýľ a prejdime 
sa k našim vodným tokom, napríklad 
aj na brehy našej najväčšej rieky v 
okolí - Tople. V tomto čase tu môžeme 

nájsť a vykopať hľuzy slnečnice hľuz-
natej (topinambur), určitého druhu 

Výživa pre ľudí trpiacich cukrovkou
Hľuzy slnečnice hľuznatej majú 
vysoký obsah inulínu a iných látok 
vhodných na konzumáciu pre diabeti-
kov. Konzumujú sa rovnako ako 
zemiaky. Po použití sa najväčšia časť 
inulínu v nestrávenom stave dostane 
do hrubého čreva a tam ho začnú 
odbúravať mikroorganizmy. Počas 
tohto procesu sa rozmnožujú bakté-
rie rodu bifidus, ktoré sú ľudskému 
organizmu vlastné a majú dôležitú 
úlohu pri tvorbe zdravej črevnej 
mikroflóry. Pri skonzumovaní väč-
šieho množstva môže dôjsť k nadúva-
niu.

Ján   G d o v i n

SLNEČNICA HĽUZNATÁ 
(topinambur)

HĽUZY SLNEČNICE HĽUZNATEJ
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TOFU = ZDRAVIE, SILA, LÍNIA

TOFU je potravina, ktorá má stabilné 
miesto nielen v ázijskej a americkej 
kuchyni, je známa v Európe a stáva sa 
obľúbenou a vyhľadávanou potravi-
nou i v slovenskej kuchyni.

TOFU je cenné kvôli:
- vysokému obsahu bielkovín      
     pri nízkom obsahu kalórií,
- obsahu dôležitých minerálov  
    (železo, vápnik, mangán, draslík, 
    zinok, fosfor, meď),
- obsahu vitamínov (rad B, E, K, F, 
   A) a
- tomu, že neobsahuje cholesterol.

Zaradením TOFU do vášho jedálneho 
lístka predchádzate:

- cievnym chorobám,
- cukrovke,
- vysokému tlaku, 
- málokrvnosti (resp. anémii) a
- obezite.

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

TOFU je chuťovo neutrálne, so schop-
nosťou chute priberať. Sójový syr 
TOFU môžeme variť, smažiť, dusiť, 
konzumovať v surovom stave ochu-
tené (sójovou omáčkou, kečupom, 
koreninami), pripravovať ako nátier-
ky, šaláty, múčniky, krémy, nízkokalo-
rické zmrzliny. Pozoruhodná je jeho 
cenová výhodnosť oproti mäsu, mäso-
vým výrobkom, syrom živočíšneho 
pôvodu.

RECEPTY:
TOFU NA KANTONSKÝ SPÔSOB
Potrebujeme: 320 g sójového syra 
TOFU, vodu, soľ, 1 väčšiu cibuľu, pór, 
200 g čerstvej bielej kapusty, čili 
korenie, 1 lyž.  solamylu, kápiu, 80 g 
šampiňónov, zázvor, grilovacie 
korenie, drvenú rascu.
Postup: TOFU nakrájame na kocky, 
pokvapkáme sójovou omáčkou, 
ochutíme grilovacím korením, 

drvenou rascou, olejom, premiešame 
a necháme postáť. Potom krátko 
opečieme a vyberieme na tanier.      
Do oleja pridáme nakrájanú cibuľu, 
na kúsky nakrájanú kapustu, pór, 
šampiňóny. Všetko urestujeme         
na oleji, pridáme soľ, zázvor, sójovú 
omáčku, zapečené TOFU. Podlejeme 
vodou,  zahustíme solamylom. 
Môžeme dochutiť čili korením. 
Príloha: ryža, pečené alebo varené 
zemiaky.
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Záhradkárske
okienko
Májové dni sa vyznačujú mimoriad-
nym ruchom v záhradách, na balkó-
noch i terasách. Letničky, prenosné 
rastliny a plodová zelenina vyžadujú 
pozornú starostlivosť. Odmena za úsi-
lie bude bohatá nádielka kvetov a plo-
dov. Po 15. máji vynášame prenosné 
rastliny na terasu  či balkón. Prvý týž-
deň chránime rastliny pred priamym 
slnkom  bielou textíliou.
Májové práce v záhrade 
- Zbierame skorú zeleninu.
- Prihŕňame zeminu k vysadeným 
zemiakom.
- Vysievame čakanku, kríčkovú fazu-
ľu, drienový hrach.
- Opakovane môžeme vysievať aj 
letné odrody karfiolu.
- Na záhony presádzame tyčkové a 
kríčkové paradajky, uhorky, baklažá-
ny, príp. papriku, patizóny a cukety.
- Postrekujeme proti plesniam a hubo-
vým chorobám (jahody, egreše, ríbez-
le).
- Nezabudnite na údržbu stromov, 
skracovanie letorastov. 

Ochrana rastlín v máji
- Ihneď po odkvitnutí urobíme druhý 
postrek a o 14 dní neskôr tretí pre-
ventívny postrek jadrovín proti 
chrastavitosti a múčnatke.
- V čase kladenia vajíčok obaľovača 
jablčného používame proti 1. generá-
cii škodcov  inhibítory tvorby chitínu 
(Dimilín) BIO  prípravky,  BIOBIT, to 
je od polovice mája dva týždne; 2. 
generácia škodcov – od  polovice júla 
2 týždne.
- V čase kvitnutia bazy čiernej 
ošetríme poloskoré a neskoré odrody 
čerešne proti vrtivke. Postrek zopa-
kujeme.
- Na začiatku kvitnutia a o týždeň 
neskôr ošetríme citlivé odrody jaho-
dovníka proti botrytíde (plesni sivej).
- Za suchého a teplého počasia pokra-
čujeme v ošetrovaní egrešov proti 
americkej múčnatke.

Ľubomír Krupa

TOFU - KRÉM S BANÁNOM 
Potrebujeme: ovocnú šťavu alebo 
mlieko, 200 g TOFU, 2 banány, 1 
polievkovú lyžicu medu, 1 - 2 
polievkové lyžice Granka, citrónovú 
šťavu.
Postup: Do mixéra nalejeme 1 dl šťavy 

alebo mlieka, pridáme TOFU, banány 
a rozmixujeme. Pridáme med, 
Granko, ochutíme citrónovou šťavou. 
TOFU krém nalejeme do pohárov a 
ozdobíme kokosovou múčkou, 
orechmi, ovocím.

Pripravujú: Ľudmila Čajková, 
Mária Džalaiová
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NARODILI SA:

Adam Cap Mia Hudáková
Tobias Mitaľ Eduard Roba

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Štefan Šamko 1949 10.4.2016
Lukáš Fedák 1996 22.4.2016

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MESIACI MÁJ OSLÁVIA: 

90 rokov Mária Mašlejová 55 rokov Anton Andrijko
Helena Dlabalová

85 rokov Ján Krupa Viera Dvorská
Slavomír Hudák

80 rokov Andrej Kmec Mária Katuščáková
František Kurečaj

65 rokov Magdaléna Jacková Štefan Kurej

60 rokov Anna Demčová  50 rokov Miroslav Hrabek
Mária Hudáčková Helena Imreová
Marta Mikulová Emília Švačová

Peter Zvodz
Dana Živčaková

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme         
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu.

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Tomáš Kamidra a Adriana Vardžiková
     Giraltovce Prešov

Ing. Vladimír Kulpa a Lenka Randiaková
        Giraltovce Rabča

Ing. Daniel Macák a Monika Šimoňáková
        Giraltovce Košice

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý 
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky.

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

Meno Rok narodenia Dátum úmrtia

Z POZ
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ŠPORT

JUBILUJÚCI PODPREDSEDA 
V apríli oslávil sedemdesiatku pán 
Rudolf ĽUNÍK. Tento známy občan 
Giraltoviec bol dlhoročný funkcionár  
futbalového oddielu Slovan Giraltov-
ce, v ktorom zastával funkciu pod-
predsedu K futbalu pričuchol už ako 
žiak. Trénoval ho Štefan Potaš a 
aktívne hral potom aj za giraltovský 
dorast pod vedením Pavla Semančíka. 
Spomína si na spoluhráčov D. Dvor-
ského, J. Dvorského, bratov Janovi-
čovcov, T. Mitaľa, I. Dzuriša a ďalších. 
Neskôr pracoval aktívne ako funkcio-
nár v Slovane, ktorému pomáhal          
v úspešnom ťažení.

K jeho činnosti sa viaže aj úsmevná 
príhoda pri prestupe Ladislava 
Matiho zo Svidníka. Výbor FO ho pove-

ril vybavením tohto transferu a Rudo 
sa vybral do Bratislavy na zväz. Tam 
sa však nenašla registračka zo Svid-
níka a vybavoval sa jej duplikát.         
Na potvoru chýbala fotografia, ale pán 
Ľuník to nakoniec zariadil tak šikov-
ne, že L. Mati v nedeľu hral a aby to      
R. Ľuník stihol, musel naspäť letieť 
lietadlom. Po prvý raz v živote. 

Na prácu vo futbalovom výbore rád 
spomína, veď ten mal vtedy až 21 čle-
nov. Za túto činnosť mu patrí uznanie 
i vďaka a do ďalších rokov hlavne pria-
nie pevného zdravia a potešenie           
z výsledkov futbalistov Slovana, kto-
rých zápasy pravidelne navštevuje.

ooo  Miroslav Deutsch 

R. Ľuník - horný rad prvý zľava
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce už 
majú za sebou porciu jarných maj-
strovských zápasov v III. lige.           
Na podrobné hodnotenie je ešte 
dosť času, ale tieto zápolenia už čosi 
naznačili. Súťaž je náročná a vládne 
veľká vyrovnanosť, hoci na oboch 
koncoch tabuľky sa odtrhli dve muž-
stvá. Na špici sa snaží o únik košická 
Krásna a len dvaja prenasledovate-
lia ju môžu stíhať. Lipany a Vyšné 
Opátske. V spodnej časti sa Moldava 
nezastaviteľne rúti do IV. ligy a      
pri jednom vypadajúcom si ostatní 
budú kontrolovať situáciu. Giraltov-
ský Slovan sa pohybuje v tradičných 
vodách, hoci tých bodíkov mohol 
mať aj viac. Treba však priznať, že 
vyžrebovanie nebolo najšťastnejšie 
a tak domáce remízy s Krásnou, Tre-
bišovom i Lipanmi sú veľmi cenné. 

Zatiaľ čo Krásnu i Lipany sme už spo-
mínali, výrazne posilnený Trebišov 
patrí už k tým najsilnejším tímom a 
v Giraltovciach to aj potvrdil. Treba 
si tiež uvedomiť skutočnosť, že žreb 
prihral Slovanu aj vonku nepríjem-
ných súperov. Veď derby zápasy       
v Stropkove a v Bardejovskej Novej 
Vsi sú vždy náročné. K tomu  prirá-
tajme výjazd do nenávidených Veľ-
kých Revíšť... a zostal len jeden 
„ľahký" , ale zároveň aj jediný 
víťazný súboj -  s Moldavou. Treba si 
najprv uvedomiť, že Giraltovčania 
hrajú bez dvoch kľúčových hráčov 

KEĎ BOJUJÚ, TAK AJ BODUJÚ
Petra Štefánika a Jakuba Verčímáka. 
Kým kapitán „Zenga" chýba ako naj-
väčšia osobnosť a v bránke ho 
úspešne nahradil Patrik Sobek, tak 
Verčimákove góly chýbajú a aj jeho 
charizmatické účinkovanie nedoká-
zal nikto zopakovať. Štvorgólový 
koncert Matúša Digoňa proti Mol-
dave je zatiaľ príslovečná len jedna 
lastovička. Zastavíme sa pri tomto 
futbalistovi. Po Štefánikovi prebral 
kapitánsku pásku, pribudla mu zod-
povednosť, avšak on sa s tlakom 
vyrovnáva veľmi dobre. Stal sa 
akýmsi vodcom, na trávniku je oveľa 
aktívnejší a je skrátka viditeľný. 
Jeho výkony sú kvalitné a súperi sa 
ho najviac obávajú. Mladý kolektív 
zverencov Vladimíra Rusnáka môže 
v ďalších zápasoch ešte navýšiť 
svoje bodové konto. To však musí 
byť kompletný a prípadne sa vyrov-
nať s nečakanými absenciami hrá-
čov, či už pre zdravotné príčiny 
alebo tresty. No rozhodujúci bude 
spôsob prístupu k týmto stretnu-
tiam. Zatiaľ to vychádza tak, že keď 
chlapci dajú do hry celé srdce a 
patričnú bojovnosť, tak aj na ich 
konto pribúdajú bodíky. Aj keď 
zatiaľ len za remízy a jedno víťaz-
stvo, ale určite prídu aj lepšie dni. 
Ostatné mužstvá by radi zbierali s 
tými silnými aj bodíky, ale skôr ich 
čakajú prehry.

ooo  Miroslav Deutsch
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AUTOMATICKÉ PRÁČKY

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

KLIMATIZÁCIU

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Ponúka SERVIS na:

Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce

Tel.: 0908 452 497






