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VITAJ	JEŽIŠ	BOŽIE	DIEŤA

Na	zemi	nastala	svätá	noc

aj	hviezdy	s	mesiacom	sa	radujú,

anjeli	zas	vrúcne	na	nebi

slávnostnú	pieseň	spievajú.

Rozišli	sa	oni	po	zemi,

na	všetky	strany	sveta,

by	zatrúbili	na	slávu,

že	narodil	sa	Ježiš,	Božie	dieťa.

Aj	hviezda	jasná	žiarila

na	miesto	narodenia,

že	narodil	sa	spasiteľ

náš	Pán	a	Boh	sveta.

Vítame	Ťa	tu	Ježiško

na	tejto	Božej	zemi,

Ty	si	náš	veľký	spasiteľ

a	my	sme	tvoje	deti.

Autor:	Marta	Husivargová	Mašlejová
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Ako	všetci	dobre	vieme,	prichádza	
najkrajšie	obdobie	v	roku,	ktoré	má	
väčšina	z	nás	tak	rada.	Veď	vtedy	sa	
vieme	 vrátiť	 do	 detských	 čias,														
v	našich	srdciach	zavládnu	pokoj	a	
radosť	 a	 svet	 aj	 napriek	 všetkým	
okolnostiam	 sa	 zdá	 byť	 krajšı́ .			
Preto	som	sa	rozhodla,	že	nás	všet-
kých	 t ýmito	 riadkami	 vrátim											
do	krátkej	vianočnej	rozprávky...

Kde	 bolo,	 tam	 bolo,	 bolo	 raz	 malé	
šesťstoročné	 mestečko,	 ktoré	 sa	
ukrývalo	 medzi	 kopcami	 a	 viedla	
cez	neho	cestička	do	rôznych	kútov	
a	miest,	ba	aj	do	šıŕeho	sveta.	V	tom	
mestečku	 každý	 každého	 poznal,	
každý	 o	 všetkom	 všetko	 vedel,	
mnohokrát	aj	to,	čo	nevedeli	o	sebe	
ostatnı́.	 A	 to	 všetko	 preto,	 lebo	
medzi	 ľuďmi	 vládli	 tri	 kamarátky,	
závisť,	nenávisť	a	neochota.	Tie	všet-
k ých	 obyvateľov, 	 najmä 	 t ých	
veľkých,	 dokázali	 ovládať	 ako	
bábky	v	bábkovom	divadle.	Deti	sa	
tomu	prizerali	 	 a	 svojou	 šikovnos-
ťou	 sa	 tomu	 nevedomky	 priúčali.	
Rok	za	rokom	sa	mıň́al	a	 čıḿ	bolo	
malé	mestečko	staršie,	čas	rýchlejšı	́
a	 svet	 nebezpečnejšı,́	 tým	 viac	 sa	
všetci	ľudkovia	presviedčali	o	tom,	
že	iba	tak	dokážu	každý	deň	prežiť	a	
zvládnuť,	ako	im	to	povedia	tri	vlád-
kyne	-	kamarátky.	

Každý	 rok	prichádzal	do	mestečka	
rytier	 na	 bielom	 koni	 s	 menom	

DECEMBER,	aby	zničil	vládu	závisti,	
nenávisti	a	neochoty.	Ale	vždy	ako	
prišiel	na	31	dnı	́a	nocı,́	tak	aj	zúfalý	
odišiel	a	na	krásnu	nádej,	ktorú	so	
sebou	priniesol,	sa	zabudlo.	Aj	tento	
rok	 rytier	DECEMBER	prichádza	a	
za	nıḿ 	cvála	osem	nádherných	vıĺ 	–	
DOBROTA,	 ELA� N,	 CLIVOTA,	 EMPA-
T I A , 	 M I L O TA , 	 B E D L I V O S T� ,	
ENTUZIAZMUS	 A	 RADOST�.	 Nasťa-
hujú 	 sa	 do	 	 každého	 domu	 a	
prı́bytku	 a	 tak	 spoločne	 vytvoria	
kráľovstvo	 pokoja	 a	 lásky	 nielen								
na	31	dnı	́a	nocı,́	ale	už	na	celý	život...

Ako	 vieme,	 rozprávky	 sa	 vždy	
končia	 dobre	 a	 šťastne,	 najviac	 si	
prajem,	aby	sa	tento	koniec	vianoč-
nej	rozprávky	stal	skutočnosťou...	a	
potom	 sa	 začne	 pı́sať	 nová...	 Kde	
bolo,	tam	bolo,	bolo	raz	jedno	malé	
šesťstoročné	 mestečko,	 v	 ktorom	
každý	 každého	 poznal	 a	 každý	
každého	mal	rád...	

POKOJNE� 	 PREZ� ITIE	 ADVENTU	 A	
VIANOC		vám	praje				

Michaela	Marcinová		

Milí	čitatelia!
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V	 poslednom	 tohtoročnom	 čı́sle	
ukončıḿe	 túto	 pravidelnú	 rubriku,	
ktorá	 	 vás	 sprevádzala	 niekoľko	
mesiacov.	 V	 nasledujúcich	 riadkoch	
sa	pozrieme	na	kroniku	z	roku	1999	
a	 dianie	 v	 našom	 meste	 pred	 18	
rokmi.	

„Rok	 1999	 už	 svojim	 ciferným	 zápi-
som	pôsobil	na	ľudí	magicky.	Deviatka	
sa	považuje	za	silné,	záhadné	číslo,	a	
tu	sa	stretli	hneď	tri.	Už	na	začiatku	
roka	sa	na	nás	aj	médií	valili	informá-
cie	o	prelomovosti	tohto	roka	–	malo	
sa	končiť	storočie,	ba	dokonca	miléni-
um.	 Futurulógovia	 sa	 častejšie	 ako	
inokedy	dostávali	k	slovu,	zamýšľajúc	
sa	nad	budúcnosťou	 ľudstva.	V	prie-
behu	roka	však	začali	spory	o	tom,	či	
sa	vlastne	končí,	alebo	nekončí	storo-
čie	i	tisícročie.	K	slovu	sa	dostali	histo-
rici	i	matematici	a	tí	potvrdili,	že	pri	
počítaní	 letopočtu	pred	2	000	rokmi	
starí	 Rimania	 nepoznali	 nulu,	 a	 tak	
začali	 počítať	 rokom	 jeden,	 takže	
vlastne	máme	právo	na	záver	storočia	
až	 o	 rok.	 Prípravy	milénia	 na	 celom	
svete	 sa	 však	 už	 rozbehli	 do	 takej	
miery,	že	sa	nedali	zastaviť.	A	tak	sme	
aj	my	 v	Giraltovciach	kráčali	 v	 prie-
behu	roka	spochybneným	miléniovým	
oslavám	na	jeho	konci.	Boli	tu	aj	obavy	
o	počítače,	ktoré	neboli	pripravené	a	
nastavené	na	záverečné	dvojčíslo	00	a	
bola	 tu	možnosť	 ich	kolapsu.	Žiadne						
z	 týchto	 obáv	 sa	 však	 nepotvrdili	 a								
na	konci	roka	všetko	dobre	dopadlo,	

milénium	 sme	 oslávili	 a	 počítače										
v	bankách	(o	tie	sa	ľudia	najmä	báli)	
zostali	funkčné.	

Zaujímavá	 bola	 aj	 politická	 situácia	
na	 Slovensku	 a	 tiež	 v	 našom	meste.	
Mali	sme	po	voľbách	(do	parlamentu)	
a	 práve	 v	 nás	 doznievali	 výsledky	
volieb	 do	 samosprávnych	 orgánov	 –	
mestských	 zastupiteľstiev.	 Aj	 u	 nás	
došlo	 k	 zmene	 na	 poste	 primátora.	
Novozvolený	primátor	pán	Ján	Rubis	
bol	víťazom	zo	šiestich	kandidátov	–	
keď	 z	 1883	 hlasov	 získal	 751,	 čiže	
40,85%	voličov	 si	 zvolilo	práve	 jeho.							
V	 tejto	 súvislosti	 potom	 dochádzalo	
na	MsÚ	k	ďalším	zmenám	–	na	poste	
prednostu,	hlavnej	kontrolórky,	ale	aj	
radových	 zamestnancov,	 sekretárky,	
celkovo	došlo	k	zmene	štruktúry	Mest-
ského	úradu.	

Ako	vnímali	občania	zmeny	v	meste?		
Aj	 výsledky	 volieb	 naznačujú,	 že	 si	
želali	zmenu,	hoci	treba	povedať,	že	tu	
bol	aj	početný	tábor	prívržencov	pred-
chádzajúceho	primátora	p.	Ladislava	
Hajdu.	 Ale	 zanietená	 práca	 nového	
primátora,	 jeho	 prehľad	 o	 všetkých	
detailoch	v	meste,	schopnosť	zabezpe-
čiť	 finančné	prostriedky	do	mestskej	
pokladne,	nekonfliktný	charakter,	ale	
aj	výrazné	úsporné	opatrenia	v	rámci	
prevádzky	MsÚ,	a	to	aj	jeho	vlastných	
najmä	 cestovných	 nákladov,	 čoskoro	
presvedčili	 občanov	 znalých	 vecí,	 že	
mesto	je	v	dobrých	rukách.	

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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Významná	 výstavba , 	 ktorá 	 by	
podstatne	 zmenila	 charakter	 mesta,	
sa	 z	 objektívnych	 príčin	 nemohla	
udiať	ani	v	tomto	roku.	Mestu	chýbajú	
pozemky	 a 	 k 	 tomu	 pr imeraná	
infraštruktúra	 –	 inžinierske	 siete.								
V	minulosti	bola	možnosť	vo	verejnom	
záujme	 vykúpiť	 pozemky	 a	 aj	 ich	
majetkovo	vysporiadať.	To	sa	neudia-
lo,	 a	 tak	 táto	 skutočnosť	 brzdí	
možnosť	výstavby.		V	tomto	roku	bola	
zadaná	 firme	 Urban	 z	 Košíc	 objed-
návka	na	vypracovanie	nového	Územ-
ného	plánu	mesta,	 v	 ktorom	by	bolo	
zohľadnené	 rozčlenenie 	 mesta										
na	jednotlivé	zóny	–	centrum,	obytné	
štvrte,	 priemyselné	 časti	 a	 podobne.	
Tento	plán	však	nebol	vypracovaný	do	
konca	roka,	a	tak	sa	nemohlo	postupo-
vať	v	súlade	s	ním.	Bol	však	vykúpený	
starý	mlyn	aj	s	pozemkom,	čo	zaručo-
valo	v	budúcnosti	výstavbu	bytového	
domu.	 Menil	 sa	 aj	 vzťah	 občanov										
k	 mestským	 bytom.	 Z	 doterajších	
nájomcov	sa	stávali	majiteľmi	bytov.	
Do	 osobného	 vlastníctva	 odkúpili								
z	256	štátnych	bytov	86	z	nich.	Záujem	
občanov	o	kúpu	bytu	je	veľký,	zlyháva	
v	niektorých	bytovkách	na	nedohode		
o	spoločných	priestoroch.

Ako	 významná	 zmena	 bola	 obyva-
teľmi	 zaznamenaná	 rekonštrukcia	
základnej	školy,	ktorej	hlavne	A	pavi-
lón	 bol	 v	 katastrofálnom	 stave	 a	
hrozilo	 jeho	 zrútenie.	 V	 priebehu	
letných	 prázdnin	 sa	 stavebná	 firma	
Staving	 v	 Prešove	 pod	 vedením	 jej	
vedúceho	promptne	pustila	do	opravy	

budovy,	 následne	 do	 vymaľovania	
vnútorných	priestorov.	Už	15.	Septem-
bra	 školáci	 pokračovali	 vo	 výučbe						
vo	 vynovenom,	 čistom	 pavilóne.										
V	 jeseni	 sa	 pokračovalo	 v	 oprave	
strechy	 telocvične	 a	 jej	 interiérov.	
Pred	Vianocami	aj	táto	práca	(okrem	
osvetlenia)	 bola	 hotová.	 Realizácia	
rekonštrukcie	stála	vyše	1,2	mil.	Sk.	Po	
dlhom	 čase	 aj	 telocvičňa	 vyzerala										
„k	svetu“	,	veď	sa	v	nej	počas	prvoligo-
vých	 zápasov	 vystriedajú	 občania								
zo	 vzdialených	 miest	 a	 aj	 podľa	 jej	
stavu	nás	posudzujú.

K	 ďalšej	 zmene	 došlo	 v	 nákupnom	
centre	ANNA,	ktoré	zmenilo	majiteľa.	
Stal	 sa	 ním	 veľkoobchod	 potravín	
CARMEN.	Vďaka	tomu	sa	ponuka	tova-
rov	spestrila	a	objavili	sa	aj	výhodné	
akciové	 ceny,	 čo	 viedlo	 občanov	 za	
nákupmi	 častejšie	 práve	 do	 tejto	
predajne.	 V	 neskorej	 jeseni	 sme	 si	
prišli	 na	 svoje	 na	 Predvianočných	
trhoch,	 keď	 za	 Jednotou	 parkovisko	
zaplnili	 stánky	 z	 bohatou	 ponukou	
tovarov.	 V	 lete	 si	 občania	 ešte	 viac	
uvedomujú	neutešený	stav	našich	ulíc.	
Preto	 MsÚ	 zorganizovalo	 brigádu									
z	 radov	 nezamestnaných.	 Z	 evidova-
ných	 703	 ľudí	 sa	 na	 nich	 zúčastnilo	
463,	 čiže	 65%.	 Urobili	 kus	 práce	 –	
vyčistili	 kanály,	 trávnaté	 porasty	
zbavili	nečistôt,	pozametali	chodníky,	
vyčistili	 okolie	 knižnice.	 Skrášliť	 sa	
podarilo	nie	len	ulice	ale	túto	možnosť	
dostali	 aj	 giraltovské	dámy	po	otvo-
rení	 prvého	 kozmetického	 salónu									
v	 histórii	 Giraltoviec,	 v	 auguste	 t.r.	
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Jeho	majiteľka	Katka	Bednárová	mala	
hneď	od	začiatku	plné	ruky	práce.

Aj	ulice	začali	meniť	vzhľad.	K	prvým	
lastovičkám	 patrila	 Mlynská	 ulica,	
ktorá	po	rekonštrukcii	vyzerá	naozaj	
výstavne.	 Neudrží	 sa	 na	 nej	 špina,	
keďže	 z	 jej	 strmého	 povrchu	 dážď	
zmije	aj	tú	najmenšiu	smietku.	Mest-
skí	 otcovia	 však	 pociťovali	 potrebu	
ešte	veľa	zmeniť,	a	to	hlavne	v	strede	
mesta, 	 kde	 sa	 sústredil i 	 rôzne	
nevkusné	 drevené	 objekty,	 ktoré	
prevádzkujú	 rôzne	 obchodné	 firmy.	
Kazia	 výzor	 mesta	 hlavne	 svojou	
rôznorodosťou.	 Neupravene	 a	 neor-
ganizovane	pôsobila	aj	plocha	parko-
viska	pred	ANNOU,	plechové	ohrady	v	
dezolátnom	stave,	bilboardy	veľkých	
rozmerov	z	reklamami	na	parkových	
plochách,	zanedbané	 fasády	budov	v	
strede	mesta,	ale	 i	vykradnuté	kveti-
nové	nádoby	na	mestských	priestran-
stvách.	 To	 všetko	 bolo	 akoby	 výzvou	
do	 ďalšieho	 roka	 a	 zároveň	 viedlo									
k	 zamysleniu,	 ako	 získať	 finančné	
prostriedky,	 ale	 súčasne	 zmeniť	
myslenie	 väčšiny	 občanov,	 aby	 si	
všímali	 nedostatky	 a	 samy	 k	 nim	
neprispievali.

Ako	teda	hodnotiť	rok	1999	z	pohľadu	
občanov?	 Jednoduchí	 ľudia	 zvyčajne	
hodnotia	svoje	postavenie	z	hľadiska	
zdravia,	 ekonomiky	 a	 svojho	 sociál-
neho	statusu	v	spoločnosti.	Čo	sa	týka	
prvého	 aspektu,	 za	 zdravie	 si	 bolo	
treba	 platiť	 čím	 ďalej,	 tým	 viac,	 a	
preto	sa	občania	cítili	v	tejto	časti	exis-
tencie	ohrození.	Ekonomicky	na	 tom	

neboli	o	nič	lepšie,	keďže	nás	prikvačil	
tvrdý	ekonomický	„balíček	opatrení“,	
ako	ho	nazvala	ministerka	financií	–	
platilo	 sa	 viac	 za	 základné,	 nevy-
hnutné	 potreby	 –	 plyn,	 elektrinu,	
vodu,	 dopravu	 vlakom,	 autobusom,	
zdražel	benzín,	s	tým	následne	všetky	
druhy	potravín,	žiaľ,	aj	 tie	základné.					
A	tretí	aspekt	–	ten	sa	ani	na	Sloven-
sku,	 ani	 v	 Giraltovciach	 nenaplnil											
k	 spokojností	 ľudí	 –	 rapídne	 stúpol	
počet 	 nezamestnaných , 	 keďže											
do	 volieb	 bol	 umelo	 udržiavaný												
z	populistických	dôvodov.	

A	tak	aj	v	našom	meste	na	otázku:	ako	
sa	máte?	Zväčša	nasledovala	pesimis-
tická	 odpoveď.	 Ale	 žili	 sme	 si	 tu													
v	akomsi	závetrí,	typickom	pre	Giral-
tovce.	Veľké	udalosti	nás	obišli	míľo-
vými	krokmi	a	prežívali	sme	svoje	dni	
tak	ako	si	zo	dňa	na	deň	s	nádejou,	že	
bude	 lepšie.	 Celospoločenské	 dianie	
nám	túto	nádej	aj	dávalo.“

V	predchádzajúcich	 riadkoch	 ste	 sa	
dočıt́ali	o	faktoch	z	roku	1999,	ktoré	
pripomı́najú	 aj	 dnešnú	 situáciu.	
Roky	 nového	 milénia	 sú	 aj	 naďalej	
zaznamenávané	v	našich	mestských	
kronikách,	ale	tie	nedávno	minulé	si	
aj	veľmi	dobre	pamätáme.	Možnože	
sa	 k	 tejto	 rubrike	opäť	 vráti	 niekto								
o	 pár	 desiatok	 rokov	 a	 bude	 sa	
nanovo	spomıńať.

Text	je	presná	citácia	z	mestskej	kroni-
ky,	preto	neprešiel	jazykovou	úpravou

Michaela	Marcinová
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Voľby	 do	 VU� C	 sa	 konali	 v	 sobotu										
4.	novembra	2017.	Boli	 jednodňové.						
Vo	 Svidnı́ckom	 okrese	 kandidovalo		
n a 	 p r e d s e d u 	 1 2 	 k a n d i d á t o v																				
na 	 pos l ancov 	 18 	 kand id á tov.										
PaedDr.	Milan	Majerský,	PhD.,	sa	stal	
po	voľbách	predsedom	a	ako	poslanci	
za	Svidnıćky	okres	nás	budú	zastupo-
vať	Ján	Hirčko	s	počtom	hlasov	4	650,	
Ján	 Vook	 s	 počtom	 hlasov	 2	 915	 a	
Peter	Pilip	s	počtom	hlasov	2	241.

V	okrese	Svidnıḱ	 vyhral	voľby	Peter	
Chudı́k.	 Len	 v	 10	 obciach	 dostal	
najviac	 hlasov	 Milan	 Majerský.												
V	 našom	 meste	 bol	 vı́ťaz	 volieb									
predsedu	 Peter	 Chudı́k	 a	 najviac		
hlasov	v	poslaneckých	voľbách	dostal	
Ján	 Vook.	 Tohtoročné	 župné	 voľby	
boli	 	 poslednýkrát	 samostatne.	
Posledné	 komunálne	 voľby	 nás	
čakajú	 na	 budúci	 rok.	 V	 roku	 2022	
majú	 byť	 regionálne	 a	 komunálne	
voľby	 spojené	 a	 ľudia	 si	 budú	 voliť	
zástupcov	 obcı́	 a	 samosprávnych	
krajov	naraz.

Ako	dopadli	voľby	v	našom	meste:

Okrsok	č.	1

Počet	voličov	zapıśaných	v	zozname	
voličov	-	1	193

Počet	 voličov,	 ktorı	́ sa	 zúčastnili	 na	
hlasovanı	́-	257

Počet	voličov,	ktorı	́odovzdali	obálky	-	
257

Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	

odovzdaných	pre	voľby	do	zastupiteľ-
stva	-	249

Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	
odovzdaných	 pre	 voľby	 predsedu	 -	
251

Najviac	 hlasov	 vo	 voľbe	 predsedu	
zı́skal	 Milan	 Majerský	 a	 vo	 voľbe	
poslancov	Ivana	Ivančová.

Okrsok	č.	2

Počet	voličov	zapıśaných	v	zozname	
voličov	-	1	050

Počet	 voličov,	 ktorı	́ sa	 zúčastnili	 na	
hlasovanı	́-	278

Počet	voličov,	ktorı	́odovzdali	obálky	-	
278

Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	
odovzdaných	pre	voľby	do	zastupiteľ-
stva	-	266

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
Prešovského samosprávneho kraja
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Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	
odovzdaných	pre	voľby	predsedu	253

Najviac	 hlasov	 vo	 voľbe	 predsedu	
zıśkal	Peter	Chudıḱ 	a	vo	voľbe	poslan-
cov	Ján	Vook.

Okrsok	č.	3

Počet	voličov	zapıśaných	v	zozname	
voličov	-	1	021

Počet	 voličov,	 ktorı	́ sa	 zúčastnili	 na	
hlasovanı	́-	297

Počet	voličov,	ktorı	́odovzdali	obálky	-	
297

Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	
odovzdaných	pre	voľby	do	zastupiteľ-
stva	-290

Počet	 platných	 hlasovacı́ch	 lı́stkov	
odovzdaných	 pre	 voľby	 predsedu	 -
290

Najviac	 hlasov	 vo	 voľbe	 predsedu	
zıśkal	Peter	Chudıḱ 	a	vo	voľbe	poslan-
cov	Ivana	Ivančová.

Celkovo	v	našom	meste	zıśkali	najviac	
hlasov	tıt́o	kandidáti:	vo	voľbe	pred-
sedu	Peter	Chudıḱ 	a		vo	voľbe	poslan-
cov	Ivana	Ivančová.

Spracovala:	Alena	Kmecová,	

foto:	M.	Cigľarová

VIETE, ŽE...
 novembrové	 počasie	 nebolo	

mrazivé?	 Snáď	 si	 deti	 snehovú	
nádielku	 v	 decembri	 ešte	 užijú.		
Novembrový	 Martin	 na	 bielom	 koni	
prišiel	 s	 oneskorenıḿ	 a	 dalo	 by	 sa	
povedať,	 že	 len	 prefrčal	 cez	 naše	
mesto.	 	 	 Bolo	 by	 vhodné,	 keby	 sa	
takı́to	 turisti	 chceli	 u	 nás	 zdržať	
dlhšie.	

 možno	 mrazivo,	 ale	
u r č i t e 	 b e z p e č n e 	 s a	
budeme	cıt́iť	počas	celého	
decembra?	 Svoju	 aktivitu	
totiž	 začıńa	 od	 1.	 decem-
bra	 	 miestna	 občianska	
p o r i a d k o v á 	 s l u ž b a .															
O	 poriadok	 v	 meste	 a	
bezpečnosť	 na	 precho-

doch	sa	postarajú	4	členovia	a	 	jeden	
koordinátor.	

 Mesto	 Giraltovce	 sa	 zapojilo										
do	 možnosti	 zı́skania	 finančných	
prostriedkov	na	podstatnú	opravu	a	
prestavbu	 budovy	 bývalého	 miest-
neho	národného	výboru?	Prestavbou	
sa	zmenı	́na	slovensko-poľský	dom.	
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 pekne	vyzerať	počas	vianočných	
sviatkov	 a	 následne	 aj	 v	 plesovom	
obdobı	́môžete	aj	vďaka	novootvore-
nému	kadernıćtvu	v	budove	Sloven-
skej	 sporiteľne?	 Vlasový	 salón	
ponúka	 svoje	 služby	 pre	 dámskeho,	
pánskeho	 a	 detského	 zákaznı́ka.	
Možno	majú	motto:	Urobıḿe	človeka	
aj	z	opice!	Pozn.:	Opačný	postup	vám	
ponúkame	v	našej	krčme	na	rohu.	

 pekne	vyzerá	aj	náš		dub	letný	pri	
budove	 domu	 kultúry?	 	 Začiatkom	
novembra	si	ho	totiž	do	parády	vzal	
Ing.	 Martin	 Kolnıḱ,	 znalec	 v	 odbore	
ochrana	 životného	 prostredia,	 arbo-
rista,	ktorý	na	ňom	vykonal	potrebné	
zdravotné	 úkony	 a	 dúfame,	 že	 náš	
takmer	600-ročný	deduško	sa	dožije	
minimálne	tisıćky.	

 máte	 možnosť	 uloviť	 si	 kapra								
na	 štedrovečerný	 stôl	 sami?	 Určite	
vám	 s	 výbavou	 poradia	 v	 novej	
predajni	 rybárskych	 potrieb	 taktiež							
v	 budove	pobočky	 Slovenskej	 spori-
teľne.	 A	 poznáte	 to.	 Keď	 vás	 už	 raz	
budú	mať	na	háku...

 o	 čistotu	 ciest	 sa	 mesto	 viac	
nemusı́	 obávať?	 Hlavne	 Fučı́kova	
ulica		má	o	poriadok	postarané.	Traja	
šikovnı	́kamaráti	prichádzajú	s	jasnou	
predstavou,	čıḿ	chcú	byť,	keď	dospe-
jú.	 	"Budeme	farmári	a	tı	́sa	starajú	aj		
o	 cestu,"	 znie	 ich	 vyjadrenie.	 Oliver	
S� ima,	 Oliver	 Onder	 a	 Teodor	 Onder		
namiesto	 ničnerobenia	 naštartovali	
svoje	 mechanizmy,	 chytili	 do	 rúk	
metly	 a	 poctivo	 sa	 pripravovali										
na	 budúce	 zamestnanie.	 Z� eby	 sa	
dostali	 k	 nejakým	 tajným	 informá-
ciám	o	zvýšenı	́ štátnych	dotáciı?́	Tak	
či	onak,	zaslúžia	si	pochvalu.

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	autor,	Mária	Drabová
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Rok	 2017	 je	 pre	 Evanjelickú	 cirkev							
a.	v.	na	Slovensku	významný,	pretože	
si	 v	 tomto	 roku	 pripomıńame	 500.	
výročie	 reformácie	 (1517-2017).											
Pri	tejto	prıĺežitosti	by	som	vám	chcel	
predstaviť	 niekoľko	 historických	
pohľadov	 na	 vcelku	 bohatú,	 určite	
zaujıḿavú	a	možno	aj	tak	trochu	nepo-
znanú	 históriu	 evanjelikov,	 ktorá	
formovala	 vývoj	 a	 život	 v	 našom	
meste.	

Evanjelický	kostol	v	Giraltovciach	je	
najstaršia	 zachovaná	 historická	
budova	v	meste.	Kostol	sa	začal	stavať	
v	 roku	 1650	 a	 bol	 postavený,	 resp.	
bolo	ho	možné	užıv́ať	už	o	štyri	roky	
neskôr,	 v	 roku	1654.	 Hlavný	 patrón	
(ochranca,	 dobrodinec	 mecenáš,	
zakladateľ	kostola)	a	 iniciátor,	ktorý	
sa	najviac	zaslúžil	o	postavenie	giral-
tovského	 kostola	 bol	 evanjelický	
šľachtic	Ján	Šemšei	a	neskôr	v	tomto	
diele	 pokračoval	 aj	 jeho	 syn	 Franti-
šek . 	 Podľa 	 dobových	 správ 	 sa																
na	kostole	pracovalo	ešte	aj	v	ďalšıćh	
rokoch,	pričom	úplné	dokončenie	sa	
datuje	 k	 roku	 1668.	 S� emšeiovci	
zı́skali	 majetky	 v	 Giraltovciach	 už								
v	 roku	 1449	 a	 postupne	 si	 v	 tomto	
kraji	 založili	 svoje	 sıd́la	 a	 začali	 sa	
s tarať 	 o 	 svo je 	 hospod á rs tvo .	
S�emšeiovci	mali	svoj	kaštieľ	aj	v	Giral-
tovciach.	 Dal	 ho	 postaviť	 S� tefan	

S� emšei	 na	 mieste	 dnešného	 Domu	
kultúry,	 z	 ktorého	 sa	 zachovala	 časť	
pr ie če l ia , 	 na 	 ktorom	 je 	 n áp is	
STEPHANVS	 SELMSEY	 A	 1619 ,														
v	 strede	 je	 vyobrazený	 erb	 rodiny	
S� emšeiovcov.	 Tento	 S� tefan	 S� emšei	
pozval	v	roku	1624	mladého	evanje-
lického	farára	Andreja	Radvanského,	
aby	sa	stal	farárom	v	Kračúnovciach,	
keďže	v	Giraltovciach	ešte	evanjelický	
kostol	nebol.

Ku	 kostolu	 bola	 v	 roku	 1654	 na	
západnej	 strane	 postavená	 rene-
sančná	 veža	 s	 výškou	 7	 lachtrov	
(resp.	siah;	1	lachtor	=	1	siaha	=	1,96-
m).	 Výška	 pôvodnej	 veže	 bola	 teda	
13,72	m.	Bola	pravdepodobne	okráš-
lená	renesančnou	atikou,	podobnou,	
akú	majú	evanjelický	kostol	v	Chme-
ľove,	 ktorého	 veža	 je	 z	 roku	 1634	 a	
rı́mskokatolı́cky	 kostol	 v	 Brezove,	
ktorý	 bol	 postavený	 v	 roku	 1652.					
Pre	giraltovskú	vežu	bol	v	roku	1654	
vyrobený 	 zvon	 s 	 n áp isom: 	 IN		
H O N O R E M 	 D E I 	 F V D I T 	 M E		
GEORGIVS	 WIERD	 IN	 EPPERIES		
ANNO		DOMINI	1.6.54	(v	preklade	to	
znamená:	Na	 počesť	 Boha	 odlial	ma	
Juraj	 Wierd	 v	 Prešove.	 Roku	 Pána	
1654).	Tento	zvon	je	vo	veži	dodnes.								
V	 roku	 1727	 bol	 zakúpený	 druhý,	
väčšı	́zvon,	na	ktorom	bol	nápis	Gosz	
mich	 Johann	 Gottlieb	 Bienstock	 in	

POHĽADY DO HISTÓRIE
evanjelického kostola v Giraltovciach
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Eperjes	1727.	Zvon	z	roku	1727	bol	
však	 odovzdaný	 pre	 vojenské	 účely									
v	 1.	 svetovej	 vojne	 v	 roku	 1917.	
Nahradený	bol	novým	zvonom,	ktorý	
bol	 zakúpený	 po	 skončenı́	 vojny												
v	 roku	 1923.	 Odliali 	 ho	 bratia				
Bucherovci		v		Košiciach.	

V	 roku	 1798 	 bola	 realizovaná	
rozsiahla	 barokovo-klasicistická	
prestavba	pôvodného	kostola.	Pristú-
pilo	 sa	 k	 nej	 hlavne	 preto,	 lebo																					
v	 kamenných	 stl�poch	 predných	
bočných	dvier	na	južnej	strane	kosto-
la,	kde	je	dnes	auditórium	(tzv.	chyž-
ka),	 došlo	 k	 posunu	 viacerých	 častı.́	
D� alšı	́dôvod	bol	rastúci	počet	evanje-
lických	 veriacich	 a	 kostol	 bol	 kapa-
citne	nedostatočný.	Prestavba	spočı-́
vala	 v	 predlz� ̌enı	́ kostola	 v	 bočných	
stenách	na	dlz� ̌ku	10	lachtrov	(19,6m),	
šıŕka	 lode	 kostola	 ostala	 zachovaná	
na	5	lachtrov	(9,8m),	zväčšil	sa	pries-
tor	pri	oltári,	čıḿ	sa	vytvorilo	polkru-
hové	 presbytérium	 už	 aj	 s	 novým	
murovaným	 oltárom.	 Na	 severnej	
strane	 sa	 vybudovala	 sakristia														
s	 vonkajšı́mi	 dverami,	 cez	 ktorú	
mohol	 kňaz	 vstupovať	 do	 kostola.	
Vnútorný	vchod	do	sakristie	z	kostola	
má	aj	dnes	na	nadpražı	́letopočet	datu-
júci	túto	rozsiahlu	prestavbu	kostola	
(1798).	Pri	prestavbe	kostola	sa	vybu-
dovalo	 na	 južnej	 strane	 auditórium	
(tzv.	 chyžka)	 s	 dverami	 pre	 vstup	
šľachtických	 rodıń	 do	 kostola,	 ktoré	
boli	neskoršie	pravdepodobne	v	roku	
1950,	 pri	oprave	kostola	 zamurova-
né.	Okrem	sakristie	a	auditória	(chyž-
ky)	bola	v	roku	1798	vybudovaná	aj	

kazateľnica	(kanceľ),	ktorá	je	v	klasi-
cistickom	 štýle	 umiestnená	 z	 ľavej	
strany	 pri	 stene	 a	 zospodu	 je	 polo-
žená	na	murovanom	podstavci,	resp.	
podnožı.́	Nad	kazateľnicou	je	drevená	
zvuková	 strieška.	Prichádza	sa	k	nej	
zo	sakristie	cez	dvere	v	stene.	Chór,	
na	 ktorý	 sa	 prichádza	 po	 schodoch						
do	 veže	 je	podopretý	 dvoma	 stlp� mi,	
priestranný	a	preklenutý.	Sú	na	ňom	
organ	 a	 lavice	 na	 sedenie.	 V	 čase	
prestavby	kostola	evanjelický	šľachtic	
a	 v	 tom	 čase	 tunajšı	́ dozorca	 zboru	
Andrej	 Podturňai	 spolu	 s	 ďalšı́mi	
cirkevnými	 dobrodincami	 dal	 6.	
októbra	 1798	 postaviť	 nový	 organ.											
V	 roku	 1918	 boli	 však	 pre	 vojenské	
účely	 zabraté	pıš́ťaly	 tohto	organa	a	
ten	 bol	 nefunkčný.	 V	 roku	 1928	 bol	
zakúpený	nový	organ.

Giraltovská	 veža	 kostola	 dostala	 pri	
úprave	 v	 roku	 1810	 klasicistický	
výzor	 s	 kordónovou	 a	 podstrešnou	
terčıḱovou	 rıḿsou,	 na	 ktorú	 dosadá	
prilbová	strecha	s	baňou.	Zmenila	sa	
aj	výška	veže	na	súčasných	25,48m,	čo	
v	 tej	 dobe	 bolo	 13	 lachtrov	 (siah).	
Vstupný	portál	má	kamenné	profilo-
vané	 ostenie,	 na	 jeho	 nadpražı́	 je	
nápis	 vzťahujúci	 sa	 na	 stavbu	 a	
opravu	veže	Patrocinio	a	Sumptibus	
Evangelic	Aug	Conf	add.	Turi	haec	
fundat	 1654	 Restaurata	 1810 ,										
(v	preklade:	Táto	veža	bola	postavená	
v	1654	pod	záštitou	a	na	náklady	evan-
jelickej	 cirkvi	augsburského	vyznania	
a	reštaurovaná	v	1810.)	Na	vstupnom	
portáli	 v	 strede	 nápisu	 je	 klenák											
s	 klasicistickou	 rozetou.	 Pozdl�žny	
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priestor	 súčasného	 kostola	 má	
polkruhový	uzáver	a	pri	prvom	klen-
bovom	 poli 	 po	 oboch	 stranách	
prıśtavby	je	zaklenutý	pruskými	klen-
bami,	 dosadajúcimi	 na	 rıḿsy	 dvoji-
tých	 pilastrov.	 Kostol	 bol	 spočiatku											
v	roku	1654	architektonicky	riešený		
v	tvare	s	plochou	štvorca	s	rozmermi	
5	 x	 5	 lachtrov,	 čo	 bolo	 9,8	 x	 9,8m																	
s	 jedným	vstupom	cez	hlavný	portál	
resp. 	 dvere	 vo	 vežovej 	 časti 	 a																	
s	 druhým	 vstupom	 (predné	 bočné	
dvere),	ktorý	sa	nachádzal	po	pravej	
strane	od	oltára	v	južnej	časti,	kde	je	
dnes	auditórium	(tzv.	chyžka).	Kostol	
bol	vysoký	2	lachtre	(3,92m).	

Evanjelický	kostol	v	Giraltovciach	bol	
prvý	kostol	v	tejto	obci	a	od	počiatku	
bol	 vždy	 evanjelický.	 Nezachovali	 sa	
žiadne	správy	o	tom,	žeby	v	Giraltov-
ciach	 bol	 pred	 rokom	 1650	 nejaký	
kostol,	 preto	 veriaci	 z	 Giraltoviec	 a	
okolitých	 obcı́	 využıv́ali	 starodávny	
kostol	 v	 Kračúnovciach,	 ktorý	 bol	
postavený	už	na	začiatku	15.	storočia.	
Reformácia	sa	dostala	aj	do	tohto	regi-
ónu	a	šľachtická	rodina	S�emšeiovcov,	
ktorá	tu	mala	svoje	majetky,	sa	priklo-
nila	 k	 reformačným	 myšlienkam.	
Keďže	 počet	 evanjelikov	 sa	 v	 16.	
storočı	́rozrástol,	kračúnovský	kostol	
začali	 využıv́ať	 nielen	 tunajšı,́	 ale	 aj	
giraltovskı	́ evanjelici.	 Od	 roku	 1589								
v	 Kračúnovciach	 evidujeme	 pôsobe-
nie	 prvého	 evanjelického	 farára	
menom	 Matúš	 Srogocius.	 Giraltov-
ský	 kostol	 bol	 spočiatku	 po	 jeho	
výstavbe	 po	 roku	 1654	 využıv́aný	
najmä	členmi	evanjelických	šľachtic-

kých	rodıń.	Neskôr,	keď	kračúnovský	
kostol	prešiel	v	roku	1716	definitıv́ne	
späť	do	rúk	rıḿskokatolıḱov,	začal	sa	
aj	giraltovský	kostol	naplno	využıv́ať	
pre	pravidelné	nedeľné	služby	Božie,	
keďže	 tu	 vznikol	 v	 tom	 istom	 roku	
nový	 evanjelický	 cirkevný	 zbor.	
Prvým	 giraltovským	 evanjelickým	
farárom	bol	Juraj	Fábri,	ktorý	pochá-
dzal	 z	 Koceľoviec.	 Bol	 evanjelický	
farár	v	Kračúnovciach	od	roku	1708,	
ale	 v	 roku	 1716	 ho	 rı́mskokatolı́ci								
z 	 Kračúnoviec	 vyhnali . 	 Odiš iel															
do	 neďalekých	 Giraltoviec,	 kde	 ho	
ubytovala 	 rodina	 Sirmaiovcov												
vo	 svojom	 kaštieli,	 nakoľko	 fara																		
v	 Giraltovciach	 ešte	 nebola.	 Sirma-
iovci	boli		v	tomto	kraji	silnı	́ zástanco-
via	reformačných	myšlienok,	a	preto	
giraltovský	 evanjelický	 kostol	 ostal	
vždy	 v	 rukách	 evanjelikov	 aj	 počas	
rekatolizácie	 resp.	 protireformácie.	
Tá	 dosiahla	 vrchol	 v	 2.	 polovici	 17.	
storočia,	 keď	protestantom	odobrali	
v	Uhorsku	888	kostolov	a	likvidovali	
mnohé	 cirkevné	 zbory.	 Od	 svojho	
vybudovania	v	polovici	17.	storočia	a	
tiež	v	18.	storočı	́sa	o	kostol	a	cirkevný	
zbor	 nepretržite	 starali	 horlivı́	 a	
oduševnenı́	 evanjelickı́ 	 šľachtici	
najmä	z	rodov	S�emšeiovcov	a	Sirma-
iovcov,	 ktorı́	 mali	 svoje	 majetky	 aj												
v	okolitých	obciach.	Počas	protirefor-
mácie	 v	 S�arišskej	 župe	 v	 roku	 1758	
ostalo	evanjelických	iba	10	kostolov:	
Marhaň,	Kuková,	Lopúchov,	Chmeľov,	
Chmeľovec , 	 Nemcovce , 	 Z� ehňa ,	
Obišovce,	Chminianske	Jakubovany	a	
Giraltovce.	Najmä	rodina	Sirmaiovcov	
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plnila	 dôležité	 úlohy	 v	 evanjelickej	
cirkvi	 a	 to	 nielen	 na	 úrovni	 cirkev-
ného	 zboru	 v	 Giraltovciach,	 ale	 aj									
na	 vyššı́ch	 cirkevných	 úrovniach.	
Spomenieme	 aspoň	 dvoch	 význam-
ných	 členov	tejto	rodiny,	ktorı	́pôso-
bili	 aj	 v	 Giraltovciach:	 Mikuláš	
Sirmai	 (1652-1720)	 a	 jeho	 syn	

plukovnı́k	 Tomáš	 Sirmai	 (1688-
1743),	ktorý	sa	narodil	v	Chmeľove.

Giraltovský	 evanjelický	 kostol	 je	
dodnes	 nepretržite	 využı́vaný	 a	
vystriedalo	sa	tu	mnoho	významných	
evanjelických	 farárov	 a	 patrónov	
najmä	 z	 radov	 šľachticov	 (neskôr	
dozorcov),	ktorı	́ sa	pričinili	o	 rozvoj	
duchovnej,	kultúrnej	a	vzdelanostnej	
úrovne	 ľudı́	 tohto	 mesta.	 Medzi	
významných	 evanjelických	 farárov,	
ktorı	́pôsobili	v	Giraltovciach,	patrili	
napr.	 Imrich	 Berzevický,	 Michal	
Stanıḱ	alebo	Adam	Hlovıḱ,	ale	zaujı-́
mavé	je	aj	skúmať	životné	osudy	48-
ročného	 pôsobenia	 evanjelického	
farára	Andreja	Bartha,	ktorý	v	Giral-
tovciach	prežil	dve	svetové	vojny.

Autor:	Ing.	Vladimír	Švač,	PhD.	
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„K orientálnemu kupcovi pribehol vyde-

sený sluha. „Pane, pred chvíľou som          

na trhu stretol Smrť. Zahnala sa na mňa. 

Daj mi, prosím, rýchleho koňa! Ujdem 

do Samary, tam ma Smrť nenájde.“ Pán 

mu vyhovel. Sluha vysadol na hnedáka 

a tryskom odcválal. Kupec sa vybral na 

bazár. Smrť tam ešte bola. „Prečo si sa 

tak strmo oborila na môjho sluhu?" 

spýtal sa jej. „Nezahrozila som mu, 

mýliš sa. Len ma myklo od prekvapenia: 

prečo ho vidím už ráno na trhu, keď sa 

máme večer stretnúť v Samare?“ 

Táto stará orientálna legenda hovorí, že 

nikto nemôže predvídať budúcnosť, 

nikto nedokáže odhadnúť deň, tobôž 

nie hodinu, v ktorej človek bude musieť 

vrátiť vymeraný diel svojho pozem-

ského údelu. Údel človeka je už raz taký. 

Prísť, pobudnúť a odísť.

Prvé novembrové dni patria sviatkom 

Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých, 

venovaným všetkým zosnulým. Sú to 

jediné sviatky v roku, keď nám pojem 

sviatok nepripomína niečo veselé a 

oslavné, ale vyvoláva úplne iné emócie. 

Naša myseľ sa upriamuje k bolestným 

spomienkam na milované osoby, 

ktorých čas sa na tomto pozemskom 

živote skončil.

Na pozvanie primátora mesta sa aj 

tento rok stretli 1. novembra v Dome 

smútku na giraltovskom cintoríne 

najbližší pozostalí, ktorých príbuzní 

navždy opustili v poslednom roku. 

Počas tradičného pietneho aktu sme si 

zaspomínali na 29 našich občanov, 

ktorým sa uzavrela kapitola o ľudskom 

živote. Po oficiálnej časti programu 

tvorenej básňami, príhovorom primá-

tora či pár vetami o každom zosnulom, 

si prítomní návštevníci vzali kahance a 

kvety, ktoré zaniesli na hroby svojich 

blízkych. Tam pokračovali v tichom 

zamyslení nad pominuteľnosťou života. 

Text: Mária Osifová
Foto: E. Tchuriková

ZNOVU PRIŠIEL ČAS ZASTAVIŤ SA...
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Giraltovčania	 majú	 možnosť	
zaspomínať	 si	 na	 staré	 časy															
v	 rámci	unikátnej	 retro	 výstavy.	
Predmety	 symbolizujúce	 obdo-
bie	rokov		1960	–	1990	si	môžete	
pozrieť	 zblízka	 v	 priestoroch	
knižnice.	

Giraltovská	 knižnica	 momentálne	
vystavuje	 zaujı́mavé	 retro	 pred-
mety	z	rokov	1960	–	1990,	výstavu	
spoločne	 s	 knižnicou	 pripravilo		
oddelenie	kultúry	MsU� .	Návštevnıći	
mali	možnosť	stretnúť	počas	otvo-
renia	„súdružky“	a	pionierky	a	vypo-
čuť	 si	 aj	 krásne	 pesničky.	 Výstava	
oživı́	 spomienky	 na	 minulosť,	 no	

RETRO VÝSTAVA
oživila spomienky Giraltovčanovoživila spomienky Giraltovčanovoživila spomienky Giraltovčanov

nielen	na	obdobie	bývalého	režimu.	
„Cieľ	 výstavy	 bolo	 oživiť	 v	 ľuďoch	
spomienky 	 na 	 to to 	 obdob ie	
prostrednı́ctvom	 starých	 predme-
tov	a	zaspomıńať	si.	Nežná	revolú-
cia	 bola	 17.	 novembra	 1989,	 rok	
1990	 sa	 považuje	 za	 koniec	 retro	
obdobia,	v	 	knižnici	nájdete	veci	aj							
z	 tých	 čias,“	 pozýva	 na	 výstavu,	
ktorá	potrvá	do	konca	roka,	vedúca	
oddelenia	kultúry	 	Mária	Osifová	a		
zároveň	 objasňuje,	 prečo	 sa	 retro	
vtedy	 skončilo.	 „Po	 roku	 1989	 sa	
otvoril i 	 hranice	 a	 ľudia	 mali	
možnosť	 nakupovať	 už	 aj	 iné	 veci	
ako	 tie	krásne,	 typicky	naše,	ktoré	
sa	 produkovali	 v	 socializme.	 Také	
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Knižnica	 „žije“	 momentálne	 retro	
štýlom.	 „S	 myšlienkou	 výstavy	
RETRO	vecı	́sme	sa	pohrávali	s	kole-
gyňou	 Máriou	 Osifovou	 už	 dlhšie,	
len	 sme	 hľadali	 vhodný	 priestor.	
Nakoniec	sme	sa	rozhodli	pre	kniž-
nicu	 a	 myslı́me	 si,	 že	 výstava														
do	 priestorov	 knižnice	 dokonale	
zapadla.	Verejnosti	sme	predostreli	
výzvu,	 	 aby	 nám	 ľudia	 	 zapožičali	
svoje	predmety	a	veci	a	tak	sme	ich	
postupne	začali	hromadiť,“	prezra-
dila	 vedúca	 pracovnı́čka	 knižnice	
Michaela	 Marcinová.	 	 Autorky	
výstavy	 vynaložili	 v	 tejto	 	 aktivite	
pri	hľadanı	́vecı	́nemalé	úsilie,	orga-
nizácia	ich	„stála“	veľa	práce,	času	a	
tak	 trochu	 aj	 pár	 „kaskadérskych“	

kúskov.	 „Nik	 ani	 len	 netušı,́	 koľko	
námahy,	lozenia	po	pôjdoch	a	pivni-
ciach	nám	to	dalo	a	ešte	aj	na	zber-
nom	 dvore	 sme	 boli,“	 prezradila							
M.	 Osifová	 a	 jej	 slová	 potvrdila	 aj							
M.	 Marcinová.	 „Navštı́vili	 sme	 aj	
skládku	 verejného	 odpadu,	 pôjdy	
niektorých	domácnostı,́	kde	sa	skrý-
vali	 rôzne	 poklady.	 Snažili	 sme	 sa									
v 	 pr ies tore 	 vytvor iť 	 n áhľad													
do	jednotlivých	izieb	v	byte	či	dome	
a	 z	 predmetov	 vyskladať	 taký	
náznak,	 ako	vyzerali	 ako	v	RETRO	
obdobı́.	 Pred	 rokom	 zrealizovali												
v	meste	výstavu	s	podobnou	temati-
kou	 s	 názvom	 Objektıv́om	 v	 čase,	
ktorej	súčasťou	boli	starožitnosti.

mala	asi	každá	domácnosť,	až	dote-
raz	 máme	 ešte	 doma	 možno	 veľa	
takých	 vecı́ 	 z 	 vtedajšej 	 doby,																		
s	ktorými	sme	sa	nedokázali	rozlú-
čiť.“	Tvrdı,́	že	retro	veci	sa	vyznačo-

vali	dobrou	kvalitou.	„Sme	radi,	ak	
na	výstavke	nájdete	aj	veci,	ktoré	ste	
aj	vy	vlastnili.	Naprıḱlad	kočıḱy	pre	
deti	 vydržali	 aj	 pri	 troch	 generá-
ciách,“	doplnila.

„POKLADY“ Z PÔJDOV A PIVNÍC„POKLADY“ Z PÔJDOV A PIVNÍC„POKLADY“ Z PÔJDOV A PIVNÍC
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V	piatok	10.	novembra	sa	úrad	oblie-
kol	 do	 kroja.	 Aspoň	 taký	 pocit	 mal	
každý,	kto	v	tento	deň	navštıv́il	našu	
radnicu	 a	 zbadal	 rozšantené	 deti	
rôzneho	 veku	 vo	 folklórnom	 odeve,	
netrpezlivé	 zmerať	 si	 sily	 v	 speve	
ľudových	 piesnı́.	 Na	 otvorenı́	 sa	
prı́tomným	 nepriamo	 prihovorila	
Darinka	Laščiaková,	ktorej	ľubozvuč-
ný	hlas	a	slová	mali	výpovednú	silu.	

Ó	keby	ste	vedeli,	keby	ľudia	moji,

čo	tá	pieseň	znamená,	začo	ona	stojí,

Nie	je	chleba	okruškom,	pravda	
hunkov	nie	je,

človek	nezasýti	sa	ňou,	nezaodeje.

Predsa	keď	tak	skvílite	poľom						
prenikave,

rozpustíte	poletom	pieseň	po	dúbrave

verte,	mocne	pôsobí	to	i	na	prírodu.

Skale	súcit	vynúti,	sčerí	mútnu	vodu.

O	spievajte,	piesni	nech	konca	kraja	
nenie,

samy	vyznali	ste	už,	že	je	ona	poteše-
nie	vaše	jediné,

samy		stvrdzujete	tobôž,

spev	že	slovenksý	je	najkrajší	v	
svete.....

 opäť rozospieval celý mestský úrad opäť rozospieval celý mestský úrad opäť rozospieval celý mestský úrad
GIRALTOVSKÝ HUDÁKGIRALTOVSKÝ HUDÁKGIRALTOVSKÝ HUDÁK

Hoci	sa	všade	nájdu	aj	ľudia,	ktorı	́sa	
snaž ia 	 každú 	 kult úrnu	 akciu															
v	 meste	 kritizovať,	 väčšina	 tento	
skvelý	nápad	na	zrealizovanie	retro	
výstavy	 len	 privı́tala.	 „Tešı́me	 sa	
veľkému	ohlasu.	Výstava	má	priaz-
nivcov	rôznych	vekových	kategóriı.́	
Tı	́staršı	́prıd́u	a	spomıńajú	na	veci,	
ktoré	 dennodenne	 použı́vali	 a	
mnohı	́ sa	 priznávajú,	 že	 ich	 majú	
dodnes	funkčné	a	slúžia	im	k	úžitku.	
Tı	́menšı	́sa	len	prekvapene	a	začu-
dovane	 pozerajú	 a	 v	 mnohých	
prıṕadoch	 sa	 snažia	 pochopiť,	 ako	

daná	 vec	 mohla	 niekedy	 fungovať.	
Ako	 prıḱlad	 uviedla	 klasický	 tele-
fón.	 „Museli	sme	na	 ňom	vykrúcať	
čıśla,	každý	z	malých	návštevnıḱov	
výstavy	 si	 ho	 teraz	 chce	 vyskúšať.							
A	tak	je	to	aj	s	ďalšıḿi	predmetmi.“	
Dodáva,	že	výstava	bude	v	knižnici		
inštalovaná	do	22.	decembra	a	sprı-́
stupnená	 v	 čase	 otváracıćh	 hodıń	
knižnice,	čiže	od	8.00		do	16.00	hod.	
„Tešı́me	 sa	 na	 všetkých,	 ktorı́	 si	
prıd́u	zaspomıńať....“

Text:	Martina	Cigľárová	

Foto:	Ladislav	Lukáč

V ŠTÝLE RETRO AŽ DO KONCA ROKAV ŠTÝLE RETRO AŽ DO KONCA ROKAV ŠTÝLE RETRO AŽ DO KONCA ROKA
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Túto	 známu	 interpretku	 ľudových	
piesnı	́konferencierka	doplnila	o	verš:	

Preto,	deti	milé,	Slováci...	spievajte	a	
piesňam	slovenským	zaniknúť									

nedajte.

A	 to	 je	 aj	 cieľ	 našej	 súťaže.	 Druhý	
novembrový	 piatok	 nebol	 len	 taký	
všedný,	 obyčajne	 plynúci,	 s	 pracov-
nými	 povinnosťami.	 V	 ten	 deň	 nám	
srdce	 búchalo	 akosi	 prudšie,	 bol											
pre	nás	viac	sviatočný.	Srdce	klopalo	
na	 svoje	 brány	 pre	 účinkujúcich											
z	Giraltoviec,	Kračúnoviec,	Bardejova	
či	 Svidnı́ka.	 Všetci	 súťažiaci	 nám	
chceli	pohladiť	dušu	a	to	tým	najkraj-
šıḿ	 darom,	 ktorý	 dostali	 do	 vienka	
ešte	v	kolıśke	–	piesňou.	Ten,	kto	chce	
pochopiť	hudbu,	nepotrebuje	iba	uši,	
ale	 i	 srdce.	A	práve	s	 takým	veľkým	
srdcom	 prišli	 tı́,	 ktorı́	 nám	 z	 neho	
prostrednı́ctvom	 piesne	 chceli	
odovzdať.	34	spevákov	a	speváčikov	
súťažilo	v	5	kategóriách	a	o	ich	výko-
noch	rozhodovala	trojčlenná	porota:	
predsednıć ̌ka	PaedDr.	Mgr.	art.	Marta	
Polohová,	 PhD.,	 ktorá	 roky	 pôsobila	
na	katedre	hudby	prešovskej	univer-
zity,	 Mgr.	 A� gnes	 Hornyák	 –	 sólová	
speváčka	 a	 učiteľka	 spevu	 z	Košıć	 a	
rodák	z	Giraltoviec,	Mgr.	art.	Ján	Komi-
šák	 -	 17	 rokov	 pôsobı́	 v	 	 košickej	
filharmónii.	C� lenovia	poroty	tiež	pred-
viedli	svoj	talent	a	pred	jednotlivými	
oceneniami	nám	zaspievali	a	zahrali	
známe	piesne.	Vo	 svojom	hodnotenı	́
vysoko	 ocenili	 snahu	 mladých	 ľudı	́
interpretovať	ľudovú	pieseň,	ale	tiež	
vytkli	niektoré	nedostatky,	ktorým	sa	

majú	do	budúcna	vyvarovať.	V	koneč-
nom	 	hodnotenı	́ 	rozhodli	o	vıť́azoch	
takto:

Kategória	do	6	rokov	

1.	Matej	Jurč	

2.	Charlotte	Sofia	S� tofková	

3.	Sofia	Kecerová

Kategória	do	9	rokov

1.	Filip	Moravec,	Liana	Olejárová	

2.	Denisa	Zamborská,	Natália	Miková	

3.	Bianka	Tkáčová,	Kristian	S� imoňak

Kategória	do	12	rokov	

1.	Stephanie	Kováčová	

2.	Bibiana	Vaňová	

3.	Karin	Suchaničová,	Tereza	C�erkalo-
vá,	Timea	Lechmanová

Kategória	do	15	rokov

1.	Ivana	Koreňová	

2.	Adrián	Kvašňák	

3.	Vanesa	Fabulová,	Liliana	Mihaľová

Kategoria	do	18	rokov

1.	miesto	a	absolútny	vıť́az	súťaže:	

Magdaléna	Peržeľová

Z� iaci 	 ZUS� 	 Giraltovce	 pripravili															
vo	vestibule	MsU� 	výstavu	prác	žiakov	
výtvarného	 odboru,	 ktorı́	 ľudovým	
piesňam	dali	maľovanú	podobu.

Vı́ ťazom	 srdečne 	 blahože l áme														
a	 prajeme	 ešte	 veľa	 speváckych										
úspechov.

Text:	M.	Osifová

Foto:	L.	Lukáč
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V Giraltovciach „ZAVOŇALA“ „ZAVOŇALA“ „ZAVOŇALA“ 
vianočná atmosféra

Katarıńske	trhy	do	nášho	mesta	opäť	
priviali	pravú	predvianočnú	náladu	a	
atmosféru	 blı́žiacich	 sa	 sviatkov.	
Giraltovce	 voňali	 punčom,	 medovi-
nou	a	mäsovými	pochúťkami.	

Počas	 dvoch	 jarmočných	 dnı	́ ponú-
kalo	 svoj	 tovar	 na	 predaj	 vyše	 60	
trhovnı́kov.	 Medzi	 nimi	 boli	 mnohı	́
zahraničnı	́predajcovia.	Ponúkali	oble-
čenie,	obuv,	domáce	potreby	či	ručne	
robené	 veci.	 Podľa	 slov	 vedúcej	
kultúry	 Mariky	 Osifovej	 spomedzi	
pestrej	 ponuky	 dominovali	 tak,	 ako	
po	 iné	 roky,	 aj	 tento	 rok,	 hračky									
pre	 deti,	 prádlo	 a	 sladké	 výrobky.	
Mohli	ste	si	pochutnať	na	rozličných	
dobrotách	 -	 klobáske	 či	 trdelnı́ku,	
varenom	 vı́nku,	 vianočnom	 punči,	
horúcej	 medovine,	 ale	 aj	 langoši.		
„Mali	sme	okolo	45	predajných	stán-
kov,	 sedem	 bolo	 s	 občerstvenı́m	 a	
prezentovalo	 sa	 aj	 osem	 remeselnı-́
kov.	Okrem	Slovákov	prišlo	veľa	Polia-
kov,	Ukrajinci,	Maďari	či	český	predaj-
ca.	 Pre	 deti	 bola	 pripravená	 manéž.	

Trhovnıći	 ponúkali	 rôzny	 sortiment,	
prevládali	však	stánky	s	 termoprád-
lom	a	termoponožkami,	cukrovinky	a	
hračky.	Zatiaľ,	čo	sa	„stánkari“	po	iné	
roky	 zvykli	 „sťažovať“	 na	 slabú	
kúpyschopnosť	 nakupujúcich,	 tento	
rok	 ich	 prı́jemne	 prekvapil.	 „Ľudia	
celkom	 chodili.	 Tu	 sa	 ešte	 celkom	
dobre	predáva	a	oplatı	́sa	prıśť.	Máme	
to	 tu	 lacnejšie,	než	v	 iných	mestách.	
Hoci	 niektorı	́ ľudia	 peniaze	 nemajú,	
na	vianočných	trhoch	občas	aj	niečo	
kúpia,	 pretože	 zháňajú	 darčeky											
pre	blıźkych	pod	stromček,“	pochva-
ľovala	si	ukrajinská	trhovnıč́ka,	ktorá	
prišla	z	Michaloviec.	Na	druhej	strane	
si	 však	 niektorı́	 predajcovia	 oproti	
minulým	ročnıḱom	trhov	pozvyšovali	
ceny	 a	 istý	 druh	 tovaru	 výraznejšie	
zdražel.	 „Všimla	 som	 si,	 že	 ceny,	 išli	
oproti	 minuloročných	 Katarı́nskych	
trhoch	hore,	aj	keď	v	televıźii	dávali,	
že	 trhovnı́ci	 nezvyšovali.	 Mám	 na	
mysli	hlavne	občerstvenie	a	hračky,“	
tvrdı	́Osifová.	

NEFALŠOVANÁ PREDVIANOČNÁ NÁLADA
Okrem	 toho,	 že	 vyšlo	 počasie	 bez	
dažďa,	„Všimol	som	si,	že	Katarıńske	
trhy	v	Giraltovciach	mali	 tohto	 roku	
hojnejšiu	účasť.	Dalo	sa	kúpiť	takmer	
všetko,“	vyjadril	sa	zo	svojho	pohľadu	
fotograf	nášho	mesačnıḱa	ako	účast-

nı́k	 trhov	 Ladislav	 Lukáč.	 Podobne	
reagovali	aj	ďalšı	́návštevnıći.	 „C�o	sa	
týka	 stánkov,	 vnúčatkám	vždy	niečo	
kúpime.	Ostatné	veci	si	prejdeme,	ale	
nič	 až	 tak	 nepotrebujeme.	 No	 je	 to	
hlavne	 o	 dobrej	 partii,	 atmosfére	 a	
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nálade,	a	tie	ani	teraz	nechýbali,“	hovo-
ria	 Mária	 s	 Františkom.	 „Konečne	 si	
môžeme	 pochutnať	 na	 medovine	
spoločne	 s	 priateľmi,	 aj	 to	 občas	
treba.	 Podobné	 akcie	 by	 sme	 mohli	
mať	častejšie,“	potvrdili	s	úsmevom	aj	

manželia	 Mirka	 s	 Vladom.	 „Dobre	
nám	to	padlo,	zároveň	sme	to	spojili						
s	návštevou	rodiny.	Na	ďalšı	́rok	sem	
prıd́eme	zas,“	zasmiali	sa	aj	manželia	
Prokopovci,	 ktorı	́ prišli	 kvôli	 trhom	
do	nášho	mesta	z	Bardejova.

KOMUNITNÉ CENTRUM ZABÁVALO SKUPINOU MELODIC
O	zábavu	počas	jarmoku	sa	postaralo	
Komunitné	 centrum,	 ktoré	 nanovo	
funguje	päť	mesiacov.	„Chcela	by	som	
spomenúť, 	 že 	 naše 	 komunitné	
cen t rum	 pr iprav i lo 	 nev ı́ daný	
program:	 V	 piatok	 pripravovali											
na	grile	goju,	marikle,	varili	guľáš	aj	
iné	 rómske	 špeciality	 a	 poobede	 sa									
k	 nim	 pridala	 živá	 hudba	 Melodic	 a	
bavili	ľudı	́do	večerných	hodıń,“	dopl-
nila	vedúca	kultúry	Osifová.	Zorgani-
zovali	skvelú	akciu,	ktorá	bola	určená	
hlavne	pre	rómsku	menšinu,	ale	prišli	
samozrejme	 všetci,	 ktorı́	 sa	 chceli	
zabaviť.	 Do	 tanca	 hrala	 hudobná	
skupina	Melodic.	„Chceli	sme	tu	mať	
rómsky	stánok.	Prišlo	množstvo	ľudı,́	
a	 nielen	 Rómovia.	 Tešı	́ nás,	 že	 bola	

taká	dobrá	atmosféra,	akcia	sa	vydari-
la,	 zábava	 bola	 do	 jedenástej	 večer,“	
prezradila	 riaditeľka	 centra	 Janette	
Bučková.	 Varili	 a	 piekli	 tradičné	
rómske	jedlá	ktoré	pripravili	pracov-
nıč́ky.	„Predávali	sme	aj	svoje	výrob-
ky,	 ktoré	 budú	 i	 súčasťou	 mestskej	
výstavy,“	 doplnili	 aj	 pracovnı́čky	
Danka	Juhasová	a	Veronika	Havrilová.	
Na	 záver	 ďakujú	 sponzorom,	 okrem	
Mesta	 Giraltovce	 a	 skupiny	 Melodic	
pomohli	 aj:	 Hotel	 Alfa,	 Okná	 Radek,	
Ovocie	a	zelenina	Marko,	PZ	Vtáčnik,	
Reštaurácia	Skalný	orol	a	Mgr.	Ivana	
Ivančová.

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	Ladislav	Lukáč
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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Nie	je	piatok,	ako	piatok!

Každý,	kto	pracuje,	mi	dá	za	pravdu,	že	
najkrajšı	́podvečer	je	určite	ten	piat-
kový,	 kedy	 sa	 končı	́ päťdňová	 nahá-
ňačka	 za	 povinnosťami	 a	 začıńa	 sa	
niekoľko	 hodinové	 ničnerobenie,	
vtedy	je	každý	pán	svojho	času.	

	V	prvý	piatkový	novembrový	večer	sa	
partia	 odvážlivcov	 a	 dobrodruhov	
rozhodla	 spestriť	 si	 prichádzajúci	
vıḱend	nocou	v	škole.	Nikto	sa	nepo-
náhľal	 domov,	 nezaujı́mal	 ho	 čas	
odchodu	autobusu	a	tı	́skalnı	́nečakali	
na	svojich	rodičov.	Kým	sa	zotmelo	a	
tma	zhltla	aj	posledný	záblesk	svetla,	
využili	altánok	v	areáli	knižnice,	kde	
si	 dopl�ňali	 energiu	 na	 prichádzajú	
nočnú	 akciu	 opekanı́m	 špekáčikov.	
Kreatıv́ne	 upravený	 altánok	 im	 bol	

útočiskom	 pred	 dažďom,	 ktorý													
na	 maškrtnıḱov	 zoslalo	 nebo,	 ich	 to	
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ale	 neodradilo	 od	 ďalšej	 činnosti,	
nočného	pochodu.	Ten	si	nasmerovali	
do	 neďalekého	 mestského	 parku,	
tmavé	 kúty	 vysvecovali	 nimi	 vyro-
bené	mini	lampášiky	a	strach	si	zahá-
ňali	pokrikmi:	„My	sa	strašidiel	nebo-
jıḿe,	my	sa	s	nimi	skamarátime,	jeden	
vpravo,	druhý	vľavo,	skamarátime	sa	
s	nimi	hravo!	Po	prekonanı	́strachu	a	
obáv	z	tmavého	okolia	 školy	pochod	
vystriedal	 halloweensky	 program									
v	škole	za	prıt́omnosti	štyroch	boso-
riek,	 ktoré	 sa	 postarali	 o	 to,	 aby	
spomienky	 na	 tento	 večer	 boli	 čo	
najpestrejšie.

	D� alšie	dva	piatky	po	sebe	sa	spievalo,	
najprv	na	ľudovú	nôtu,	potom	v	retro	
edı́cii	 šesťdesiatych	 rokov.	 V	 súťaži	
ľudoviek	Giraltovský	hudák	sa	pred-
viedli	aj	naše	dve	žiačky	Timea	Lech-
manová	 a	 Ivana	 Koreňová.	 Timea	 si	
odniesla	ocenenie	za	tretie	a	Ivana	za	
prvé	 miesto.	 Ivana	 sa	 týždeň	 na	 to	
predviedla	v	retro	šatách	pri	otvorenı	́
výstavy	v	priestoroch	mestskej	kniž-
nice,	kde	v	rytme	piesne	od	Gabriely	
Hermélyovej	 prıt́omných	 vtiahla	 do	

doby,	 v	 ktorej	 všetci	 mali	 rovnaký	
vkus,	nikto	nevytŕčal	z	radu.

Tretı́ 	 piatok	 sa	 vryje	 do	 pamätı	́
najmenšıćh,	prvákov,	ako	deň	bohatý	
na	 rozprávanie	 prı́behov.	 Ranná	
vychádzka	ulicami	mesta	sa	skončila	
v	malom	staršom	domčeku	na	Fučıḱo-
vej	ulici,	kde	býva	novembrová	naro-
deninová	oslávenkyňa	Zuzana	Kucha-
rıḱová.	Typické	jesenné	hmlisté	ráno	
sa	odrazu	stalo	slnečným.	Teplé	slovo	
a 	 u s m i a t e 	 t v á r i č k y 	 p r i n i e s l i																	
do	 prı́bytku	 najstaršej	 občianky	
nášho	mesta	slniečko.	Jej	kniha	života	
sa	 pretočila	 na	 stoprvú	 stranu	 a	
ilustrácie	v	nej	sú	stále	pestrofarebné.	
Nechýbajú	 farby,	 text	 nevybledol	 a	
malı	́ gratulanti	 sa	 určite	 cıt́ili	 ako	 v	
rozprávke.	V	tej	sa	sıće	nečarovalo,	ale	
jeden	 zázrak	 sa	 stal.	 Tým	 zázrakom	
bol	okamih,	kedy	babka,	ktorá	prežila	
dve	 svetové	 vojny,	 rozprávala	 jednu	
spomienku	za	druhou	a	ani	na	malú	
chvıľ́očku	 nemusela	 tápať	 v	 pamäti,	
lebo	práve	tá	jej	slúži	už	stoprvý	rok.	
Zázrak!

Text:	Emília	Tchuríková,	
foto:	Alena	Pankuchová	

POZVÁNKA
Vianoce	a	pohoda	počas	nich	je	nám	všetkým	veľmi	blıźka,

preto	chceme	sprıj́ emniť	tento	čas	vám,	či	zďaleka	a	či	zblıźka!
Nájdite	si	trocha	času	na	stretnutie	s	nami	a	rozprávkou,

my	vás	radi	uvıt́ame	v	sále,	prıď́ te	kľudne	aj	s	babkou.

Vianočná	akadémia	Súkromnej	ZŠ,	
dňa	18.	12.	2017	o	17:00	hod.	v	sále	DK.
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Sme	 presvedčenı	́ o	 tom,	 že	 všade	
žijú	dobrı	́ľudia	a	Giraltovce	teda	nie	
sú	výnimkou.	Veľkorysı	́ľudia	majú	
nádherné	 výhody.	 Veľkorysı	́ ľudia	
sú	 šťastnejšı́,	 zdravšı́,	 vďačnejšı́,	
spokojnejšı́ 	 a	 prežı́vajú	 hlbšie	
vzťahy	 s	 ostatnými.	 Jeden	 múdry	
človek	 raz	 povedal:	 „Ak	 dokážeš	
rozdávať	 radosť,	 patrı́š	 k	 jedným									
z	mála	výnimočných	 ľudı.́“	A	 i	keď	
deťom,	 ktoré	 navštevujú	 našu	
Spojenú	 školu	 v	Giraltovciach	 veľa									

k	šťastiu	netreba,	predsa	sú	chvıĺe,	
keď	i	naši	žiaci	svoje	životné	chvıĺe	
potrebujú	 prežıv́ať	 intenzıv́nejšie,	
či	 otvorenejšie.	 Deti,	 ktoré	 si	 našli	
svoj	 druhý	 domov	 u	 nás,	 v	 našej	
škole,	sú	i	napriek	svojim	hendike-
pom	 spokojné	 a	 plné	 radosti.											
Je	vzácne	na	nich	to,	že	sa	vedia	tešiť	
i	z	mála.	

Lež	 sú	 situácie,	 keď	 i	 naši	 žiaci											
k	 svojmu	 prežı́vaniu	 potrebujú	
m a t e r i á l n u 	 p o m o c 	 a 	 v 	 t o m	

POĎAKOVANIE



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

momente	môžu	rozvıj́ať	svoje	šťas-
tie	na	plno.	Aj	keď	mnohé	z	detı	́sú										
v	 srdiečku	 krehké	 ako	 malé	 dieťa,	
predsa	 ak	 majú	 možnosť	 okúsiť	 a	
zažiť	niečo	nové,	sú	zato	veľmi	vďač-
né.	A	z	toho	miesta,	by	sme	sa	veľmi	
radi	 poďakovali	 p.	 podnikateľovi	
Slávkovi	 Mitrášovi,	 ktorý	 svojı́m	
sponzorským	 darom	 umožnil	
deťom	prežiť	napr.	Deň	detı	́v	pizzé-
rii,	 či	privıt́anie	Mikuláša	a	mnohé	
iné	srdcu	milé	podujatia.

Pán	Mitráš,	pomohli	ste	nám	sprí-
jemniť	dni,	ktoré	patria	deťom.

Z� iaci	a	zamestnanci	Spojenej	 školy							
v	 Giraltovciach	 Vám	 veľmi	 pekne	
ďakujú.

Deň	detı	́by	mal	byť	dňom	radosti.	
Naše	deti	ho	chceli	stráviť	v	pizzérii.

	Za	veľkosť	srdca

	-	veľkosť	lásky,

za	to,	že	sa	viete	rozdeliť	

aj	s	nami.

M.	Juhasová
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Gymnázium	v	Giraltovciach	je	známe	
tým,	 že	 sa	 veľmi	 úspešne	 zapája												
do	mnohých	projektov,	jeden	z	nich	je	
aj	 EUROSCOLA.	 Tentokrát	 sme	 sa	
rozhodli	 s	 touto	 výzvou	 popasovať	
my,	študenti	druhého	ročnıḱa.

Hlavný 	 cieľ 	 tohto	 prestı́ žneho	
projektu	 je	 šıŕenie	politického	pove-
domia	cez	rôzne	aktivity,	ktoré	orga-
nizujú	práve	študenti.	Našou	najobľú-
benejšou	 aktivitou	 je	 diskutovanie	
hlavne	 o	 problémoch,	 ktoré	 sužujú	
nielen	situáciu	našej	materskej	kraji-
ny,	ale	aj	celej	Európskej	 únie.	Pozý-
vanı	́hostia	do	diskusie	boli	konkrétni	
politici,	ktorı	́ju	vytvárajú.	

Prvým	 politikom	 s	 ktorým	 naši	
študenti	 zdieľali	 svoje	 poznatky										
z	 tejto	 oblasti	 bol	 dňa	 16.10.2017	
poslanec	NR	SR,	pán	Mikuláš	Krajko-
vič.	 Z� iaci	 sa	 veľmi	 aktıv́ne	 zapájali								
do	diskusie	s	veľmi	nápaditými	otáz-
kami.	Bol	to	veľmi	prıj́emne	strávený	
čas,	 ktorý	 obohatil	 naše	 politické	
vedomosti.	

D� alšou	 významnou	 osobnosťou,	 bol	
minister	zahraničných	vecı	́SR,	a	záro-
veň	aj	predseda	72.	valného	zhromaž-
denia	 OSN,	 pán	 Miroslav	 Lajčák.	
Keďže	 pán	 Lajčák	 pôsobı́	 v	 New	
Yorku,	študenti	s	nıḿ	 	 	zorganizovali		
19.10.2017	 rozhovor	 na	 diaľku									
vo	forme	 	SKYPE	diskusie.	Brali	sme	

to	 ako	 veľmi	 veľkú	 poctu,	 pretože	
zažiť	 takýto	telemost	z	New	York	sa	
nenaskytne	každý	deň.

Celá	diskusia	sa	niesla	v	priateľskom	
duchu.	Pán	Lajčák	nám	veľmi	ochotne	
odpovedal	 na	 naše	 otázky.	 Najprv	
nám	 vysvetlil,	 v	 čom	 spočıv́a	 práca	
predsedu	Valného	zhromaždenia,	aké	
sú	 jeho	úlohy	a	kompetencie.	Potom	
sme	sa	rozprávali	o	činnosti	OSN,	na	
aké	 	svetové	problémy	kladie	organi-
zácia	v	súčasnosti	dôraz,	aké	sú	ciele	
OSN	a	na	akých	projektoch	pán	Lajčák	
pracuje.	Keďže	OSN	zastrešuje	orga-
nizáciu	UNESCO,	rozprávali	sme	sa	aj	
o	 pamiatkach	 svetového	 dedičstva	
UNESCO,	lebo	práve	touto	problema-
tikou	 sa	 my	 (druháci)	 v	 projekte	
zaoberáme.	 Nemohli	 sme	 nespome-
núť	 migračnú	 krıźu,	 keďže	 to	 nie	 je	
len	európsky	problém,	ale	zasahuje	to	
celý	svet.	Besedu	sme	zavŕšili	 	témou	
c i e ľov 	 udr ž a te ľn ého 	 rozvo ja ,																		
o	 ktorých	 podľa	 slov	 pána	 Lajčáka	
hovorı	́celý	New	York,	je	to	téma	č.	1	
na	medzinárodných	stretnutiach.	Pán	
Lajčák	na	svojom	profile	na	sociálnej	
sieti	 Facebook	 uviedol:	 “Príležitosti	
rozprávať	 sa	 s	 mladými	 ľuďmi	
mám	 na	 svojej	 práci	 veľmi	 rád.	
Pomáhajú	mi	pochopiť,	čo	mladých	
ľudí	 trápi	 a	 ako	 ich	 zahrnúť															
do	mojej	činnosti.

EUROSCOLA 2018

Gymnazisti diskutujú so slovenskými,Gymnazisti diskutujú so slovenskými,

európskymi a svetovými politikmieurópskymi a svetovými politikmi

Gymnazisti diskutujú so slovenskými,

európskymi a svetovými politikmi
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tiach,	 problémoch	 a	 smerovanı́	 EU� .	
Konkrétne	témy	boli	Brexit,	migračná	
krıźa,	eurozóna	a	ciele	udržateľného	
rozvoja.	 Nemohli	 sme	 zabudnúť	
spýtať	 sa	 ho	 na	 kultúrne	 pamiatky	
UNESCO,	 keďže	 to	 súvisı́	 s	 témou	
nášho	projektu.	

S� tvoricu	 zaujı́mavých	 a	 prı́nosných	
diskusiı	́zavŕšila	vo	štvrtok	9.11.	2017	
beseda	 s	 odbornıč́kou	 na	 európske	
záležitosti	 europoslankyňou	 pani	
Monikou	Smolkovou.	Pani	 Smolková	
už	 poctila	 Giraltovce	 svojou	 návšte-
vou	 pred	 dvomi	 rokmi,	 a	 preto	 sme	
zvolili	 inú	 formu	 rozhovoru,	 a	 to	
SKYPE	diskusiu.	Na	naše	otázky	nám	
odpovedala	 priamo	 z	 Europarla-
mentu	 zo	 S� trasburgu.	 Téma	 našej	
diskusie	 bola	 prevažne	 Európska	
únia,	ale	keďže	rok	2018	je	vyhlásený	
za	rok	európskeho	kultúrneho	dedič-
stva,	diskutovali	sme	prevažne	o	tom.	

2.A	Gymnázium	Giraltovce

Dnes	som	cez	Skype	o	OSN	diskuto-
val	so	žiakmi	z	Gymnázia	v	Giraltov-
ciach	v	rámci	ich	projektu	Euroško-
la.“	

D� alšıḿ	 v	 poradı,́	 tretıḿ	 stretnutıḿ,	
bolo	 stretnutie	 s	 podpredsedom	
vlády	pre	investıćie	a	informatizáciu,	
pánom	 Petrom	 Pellegrinim,	 ktorý	
poc t i l 	 Gymn áz ium	 n áv š tevou	
6.11.2017.	Na	 úvod	nám	v	 krátkosti		
predstavil	 funkciu,	 ktorú	 od	 roku	
2016	zastáva.	Keďže	v	rokoch	2014	až	
2015	 bol	 pán	 Pellegrini	 ministrom	
školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	
Slovenskej	republiky,	rozprávali	sme	
sa	o	problémoch	v	školstve.	Pán	Pelle-
grini	poradil	študentom,	ako	sa	majú	
učiť,	 ak	 chcú	 v	 budúcnosti	 uspieť										
na	 pracovnom	 trhu	 a	 taktiež	 ich	
upozornil,	na	čo	sa	majú	zamerať	pri	
výbere	 vysokej	 školy.	 No	 a	 keďže	
Euroscola	 	je	projektom	zameraným	
prioritne	 na	 Európsku	 úniu,	 rozprá-
vali	 sme	 sa	 o	 európskych	 záležitos-
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Cvičná	firma	podporuje	podnikanie	
a	šikovnosť	mladých	ľudı	́prostred-
nı́ctvom	 podnikateľského	 vzdelá-
vania	 a	 odbornej	 prıṕravy.	 S� tátny	
inštitút	 odborného	 vzdelávania												
v	 spolupráci	 s	 Obchodnou	 akadé-
miou	 na	 Watsonovej	 ulici	 v	 Koši-
ciach	usporiadal	15.	Medzinárodný	
veľtrh	 cvičných	 firiem	 krajı́n	 V4,	
ktorý	sa	konal	v	dňoch	19.	a	20.	10.	
2017	v	priestoroch	Spoločenského	
pavilónu	v	Košiciach

Z� iaci	Súkromnej	strednej	odbornej	
školy	 v	 Giraltovciach	 sa	 prezento-
vali	 firmami	 Asaiko,	 s.r.o.	 /Nikola	
Gurčı́ková,	 Antónia	 Harčariková,	
S� tefánia	 Horvátová,	 Sebastián	
Kendra,	 Jaroslav	 Mazur/	 a	 CK	
MoLink,	 s.	 r.	 o.	 /Michaela	 Krajňá-
ková,	 Soňa	 Nováková,	 Kristı́na	

Vargová,	 Matúš	 Mihok/.	 Spolu											
s	 nimi	 predstavili	 svoje	 firmy,	
predmet	 podnikania	 i	 podnika-
teľské	zámery	žiaci	zo	46	stredných	
škôl	 Slovenska,	 šiestich	 stredných	
škôl	 z	 C� eskej	 republiky	 a	 dvoch											
z	Poľska.	

Medzinárodný	 veľtrh	 cvičných	
firiem	poskytuje	možnosť	komuni-
kovať	 v	 cudzom	 jazyku,	 riešiť	
obchodné	 prı́pady,	 nadväzovať	
obchodné	 a	 partnerské	 vzťahy	 aj												
s	 podporou	 reálnych	 partnerov.										
Je	 veľmi	 dobrou	 prı́ ležitosťou	
preveriť	 firmy	 založené	 žiakmi	
stredných	 škôl,	 prakticky	 využiť	
zı́skané	 vedomosti	 v	 podnikateľ-
skom	prostredı.́	

Ing.	D.	Hajduková

Veľtrh cvičných firiem preveril žiakov a ich firmy...
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Milan	Rastislav	S� tefánik	 -	významný	
vedec,	 astronóm,	 cestovateľ,	 diplo-
mat,	 vojak,	 jeden	 zo	 zakladateľov	
C�eskoslovenska	 a	 politik.	 C�eskoslo-
venský	národný	hrdina.	

Dňa	 23.10.2017	 SSOS� 	 Giraltovce	
pripravila	v	rámci	projektu	Najzaujı-́
mavejšie	podujatie	 školskej	knižnice	
konferenciu	na	tému	Milan	Rastislav	
S� tefánik	-	moderný	Európan.	Cieľom	
konferencie	 bolo	 predstaviť	 študen-
tom	 a	 verejnosti	 význam	 osobnosti	
Milana	Rastislava	S� tefánika.	

Podujatie	otvoril	riaditeľ	školy	Paed-
Dr.	Martin	Koššala,	MBA.	V	prvej	časti	
prezentovali	 študenti	 v	 učebniach	
svoje	 zručnosti	 a	 vedomosti	 o	 M.	 R.	
S� tefánikovi.	Jednotlivé	tıḿy	pripravili	
plagáty,	magnetky	s	portrétom	M.	R.	
S� tefánika,	riešili	krıž́ovky	s	jeho	výro-
kmi.	Výtvarné	práce	 inštalovali	 žiaci	

Milan Rastislav Štefánik – moderný Európan
na	vopred	pripravené	panely	v	pries-
toroch	školy.	Hlavnou	časťou	poduja-
tia	bola	konferencia,	v	ktorej	vystúpili	
študenti	 školy,	 aby	predstavili	 osob-
nosť	 M.	 R.	 S� tefánika.	 Konferencia	
začala	 hymnickou	 piesňou	 Kto	 za	
pravdu	 horı́	 a	 básňou.	 V	 programe	
vystúpili	študenti	s	pásmom	S� tefánik	
–	generál,	vojak,	diplomat.	Informácie	
o	S� tefánikovi	doplnili	ukážkami	jeho	
ko re š p onden c i e 	 a 	 d obov ým i	
filmovými	dokumentmi.

S� tudenti,	 učitelia	 i	 hostia,	 ktorı́	 sa	
konferencie	 zúčastnili,	 ocenili	 histo-
rický	odkaz	a	zásluhy	tohto	veľkého	
človeka.

Aj	 samotný	 S� tefánik	 by	 mal	 veľkú	
radosť	z	toho,	že	jeho	myšlienky,	vyná-
lezy	a	nápady	sa	šıŕia	čoraz	viac	medzi	
mladých	 ľudı́	 a	 tak	 neupadnú	 do	
zabudnutia.	

Martina	Lechmanová
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40. jubileum duchovného otca
Rastislava Robu

V	tomto	roku	sa	dožil	okrúhleho	40.	
jubilea	rıḿskokatolıćky	kňaz	a	giral-
tovský	rodák		Mgr.	Rastislav	Roba.	

Po	absolvovanı	́Gymnázia	v	Giraltov-
ciach	bol	v	roku	1996	prijatý	do	Kňaz-
ského	 seminára	 sv.	 Karola	Boromej-
ského	 v	 Košiciach,	 podobne	 aj	 na	
Teologickú 	 fakultu 	 Univerzi ty	

K o m e n s k é h o 	 v 	 B r a t i s l a v e .																									
V	Katedrále	sv.	Alžbety	v	Košiciach	ho	
14.	 júna	 2003	 vysvätil	 	 za	 kňaza	
vtedajšı́	 košický	 arcibiskup	 Mons.	
Alojz	 Tkáč. 	 Ako	 kaplán	 pôsobil												
vo	Veľkom	S�ariši,		vo	Veľkých	Kapuša-
noch,	v	Humennom	a	od	1.	decembra	
2012	je	správcom	farnosti	v	Hrubove	

(okr.	Humenné)

Za	toto	životné	jubi-
leum	 sa	 poďakoval	
Bohu	 pri	 sv.	 omši										
o	 10.30	 hod.	 22.	
októbra	 v	 Kostole	
sv.	Cyrila	a	Metoda	
v 	 G i ra l tovc i a ch	
spolu	 s	 d.	 o.	 Mgr.	
Jozefom	 Magerom,	
giraltovským	 fará-
rom	 a	 d.	 o.	 Mgr.	
Gustávom	 Nagym,	
g i r a l t o v s k ý m	
kaplánom,	rovnako	
aj	 s	 jeho	 rodinou	a	
veriacimi	 farnosti.	
Pri	tejto	prıĺežitosti	
mu	 na	 z áver 	 sv.	
omše	 zablahoželal	
d.	 o.	 Jozef	 Mager	
nielen	 vo	 svojom	
mene,	ale	aj	v	mene	
veriacich.	

Autor:	

Mgr.	Matúš	Kmec
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Prıṕrava	na	najkrajšie	 sviatky	v	 roku	
sa	 začı́nala	 už	 na	 sv.	 Martina	 (11.	
novembra)	a	pokračovala	na	sv.	Kata-
rıńu	(25.	novembra)	a	sv.	Ondreja	(30.	
novembra).	 Po	 sv.	 Ondrejovi	 sa	 už	
začı́na	 štvortýždňové	 predvianočné	
obdobie	nazývané	ADVENT.	 	V	tomto	
obdobı,́	ktoré	je	prıṕravou	na	prıćhod	
Krista	 Pána,	 boli	 zakázané	 spoločné	
zábavy,	svadby,	nesmelo	sa	ani	tanco-
vať.	 Po	 prvej	 adventnej	 nedeli	 bývali	
každý	deň	skoro	ráno	RORA�TY,	čiže	sv.	
omša	pred	 svitanıḿ,	 čıḿ	 si	pospolitý	
ľud	 pripomı́nal	 smutné	 položenie	
ľudského	 pokolenia	 pred	 narodenıḿ	
Pána	Ježiša.	Slovo	„Rorate“	po	sloven-
sky	znamená:	 „Roste,	 rosu	vydajte“	–	
tak	sa	totiž	začıńa	adventná	sv.	omša.

Starostlivé	 gazdinky	 na	 začiatok	
adventu	vydrhli	všetky	hrnce,	rajnice,	
varešky,	nesmela	na	nich	ostať	žiadna	
mastná	škvrnka.	Maslom	a	masťou	sa	
počas	 adventného	 pôstu,	 ktorý	 bol	
vyhlásený	na	sviatok	sv.	Ondreja,	šetri-
lo.	 Jedli	sa	najjednoduchšie	 jedlá,	bez	
mäsa.	Na	raňajky	sa	pil	šıṕkový,	lipový,	
kamilkový	 čaj	 a	 suchý	 chlieb	 alebo	
potretý	 maslom.	 Na	 obed	 polievka								
z	fazule,	hrachu	alebo	šošovice.	Varili	
sa	aj	celé	zemiaky	a	halušky	s	kapustou	
alebo	 len	 samé	 halušky.	 Na	 večeru	
bývali	 zväčša	 pečené	 zemiaky	 bez	
masti,	 ku	 ktorým	 sa	 podávala	 kyslá	
sudová	kapusta.	Deti	veľmi	obľubovali	
kukuričnú	kašu.	Dôležitým	pokrmom	
dlhých	zimných	a	pôstnych	dnı	́bolo	aj	
ovocie.	Nechýbali	nikde	a	jeho	zásoby	
boli	 značné,	 veď	 v	 jesenných	 mesia-

coch	sa	zbierali	slivky,	jablká,	v	lese	sa	
trhali	šıṕky,	trnky,	maliny	a	čučoriedky.

Prvým	 zimným	 sviatkom	 bol	 MIKU-
LA� S� .	 Sv.	 Mikuláš	 bol	 biskupom.	 Bol	
veľmi	 dobrý,	 láskavý	 a	 štedrý	 voči	
chudobným.	Istý	šľachtic	mal	tri	dcéry,	
ktoré	 sa	 nemohli	 pre	 nedostatok	
peňazı	́vydať.	Keď	sa	o	 tom	dozvedel	
sv.	biskup,	po	trikrát	v	noci	potajomky	
položil	 do	 domu	 toľko	 peňazı́,	 že	
postačili	na	výživu,	ba	dokonca	i	na	to,	
že	 šľachticove	 dcéry	 sa	 mohli	 jedna							
po	 druhej	 vydať	 s	 pekným	 venom.	
Odtiaľ	teda	pochádza	pekná	obyčaj,	že	
rodičia	 svojim	 deťom	 a	 dobrodinci	
svojim	 priateľom	 posielajú	 darčeky	
ako	dary	svätého	Mikuláša.	V	tento	deň	
večer	 po	 dedinách	 a	 mestách	 chodil	
Mikuláš.	 Bol	 oblečený	 ako	 biskup,									
v	ruke	mal	zvonček,	a	tým	oznamoval	
svoj	prıćhod.	Deťom	rozdával	orechy,	
jablká	 a	 tým	 zlým,	 ktoré	 nechceli	
poslúchať	 a	 nepomodlili	 sa,	 dal	
cesnak,	 čierne	 uhlie	 alebo	 zemiak.	
Trinásteho	 decembra	 je	 sv.	 Lucie.										
Sv.	Lucia	žila	v	Syrakúzach	na	ďalekej	
Sicı́lii	 a	 pre	 svoju	 matku	 vyprosila	
zázračné	 uzdravenie.	 Po	 uzdravenı	́
matky	urobila	 sľub	 čistoty	a	vernosti	
Pánu	 Ježišovi,	 za	 čo	 bola	 odsúdená	 a	
umučená	(13.	12.	304).	Ani	tento	svia-
tok	nezostal	bez	povšimnutia.	Dievča-
tá,	zväčša	dievky,	sa	zahalili	do	bielych	
posteľných	plachiet,	do	ruky	vzali	krıž́,	
a	tak	chodievali	po	dedine.	Kam	vošli,	
tam	 pozreli,	 či	 je	 na	 stene	 krı́ž	 a														
vo	 sväteničke	 svätená	 voda.	 Všetci	
domáci	 sa	 museli	 pomodliť	 Otčenáš.	

Vianoce sa blížia...
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„Lucky“,	 tak	 sa	 totiž	 tieto	 zahalené	
dievky	 nazývali,	 dostávali	 múku,	
vajcia,	 mak,	 orechy	 a	 lekvár.	 Z	 takto	
pozbieraných	 surovıń	 potom	 upiekli	
koláče,	 ktoré	 potom	 zjedli	 spolu												
s	 mládencami.	 Chlapci	 zasa	 chodili										
s	 reťazou,	 prı́padne	 iným	 železným	
predmetom	 „oceľovať“.	 Pri	 vstupe															
do	 domu	 odriekali	 vinš,	 v	 ktorom	
gazdovi	 a	 gazdinej	 želali	 hojnosť											
v	 hospodárenı́.	 V	 niektorých	 oblas-
tiach	 Slovenska	 mládenci	 nosili	 so	
sebou	kus	dreva,	do	ktorého	pri	vinši	
tl�kli	 železom,	 alebo	 hodili	 na	 zem	
kameň,	ktorý	sa	na	jar	vyniesol	na	pole.	
V	 deň	 sv.	 Lucie	 ženy	 odrezávali	
vetvičky	z	broskyne	a	čerešne	a	posta-
vili	 ich	 do	 vody.	 Do	 S� tedrého	 dňa	
museli	 rozkvitnúť,	 lebo	 s	 nimi	 sa	
potom	 chodilo	 vinšovať.	 Tiež	 zasiali		
do	pohára	alebo	misky	žito	a	jačmeň,	
ktoré	 do	 Vianoc	 vyklı́čili	 a	 narástli.	
Vtedy	 ich	 položili	 na	 sviatočný	 stôl	
alebo	zobrali	do	kostola	k	betlehemu.	

Od	 Lucie	 až	 do	 S� tedrého	 večera	 sa	
ozývalo	po	slovenských	holiach	a	doli-
nách	plieskanie	bičmi,	trúbenie	pastie-
rov	 a	 zvonenie,	 ktoré	 mali	 odháňať	
škodlivé	 nepriateľské	 sily.	 Všetky	
zvyklosti	vyvrcholili	deň	pred	S� tedrým	
večerom.	 Vtedy	 gazdinky	 priniesli							
zo	sýpok	múku		zo	žita,	aby	bola	teplá,	
a	aby	cesto	dobre	kyslo	na	chlieb	a	kolá-
če.	Požičané	sa	muselo	v	ten	deň	vrátiť,	
nič	 sa	 nesmelo	 ponechať,	 lebo	 by	 sa	
majetok	 „rozpožičal“.	 C� repy	 v	 tento	
deň	 veštili	 nešťastie	 alebo	 úmrtie									
v	rodine.	Na	klinci	cez	noc	nesmelo	nič	
visieť	 (ani	 šaty),	 pretože	 by	 rodina	
bola	po	celý	rok	odkázaná		na		cudzıćh.

V	deň	S� tedrého	večera	(24.	decembra),	

len	 čo	 začalo	 svitať,	 vstal	 gazda	 aj	
gazdiná,	lebo	roboty	a	povinnostı	́bolo	
až-až.	 Gazda	 išiel	 vinšovať	 šťastie								
po	celý	rok.	Gazdiná	nesmela	z	domu	
odıśť.	 Musela	 napiecť	 čerstvý	 chlieb,	
koláče	a	pripraviť	večeru.	Jeden	z	kolá-
čov,	 zvaný	 „štedrák“,	 bol	 určený											
pre	 dobytok.	 Zapiekli	 doň	 petržlen	 a	
cesnakové	 strúčiky.	 Kúsok	 z	 neho	
hodili	aj	do	ohňa	a	do	studne.	Cez	deň	
sa	držal	prıśny	pôst,	ale	vinšovnıḱom	
zato	gazdiná	mohla	naliať	kalıš́tek	pále-
ného.	Deti	boli	vzrušené	a	netrpezlivé,	
kedy	už	prıd́e	dlho	očakávaný	Ježiško.	
V	dome	sa	nesmelo	svietiť,	kým	nevy-
šla	 prvá	 hviezda.	 Keď	 sa	 tak	 stalo,	
gazda	vonku	zapálil	sviečku	a	držiac	ju	
v	pravej	ruke,	vošiel	dnu	a	opäť	zavin-
šoval.

Vtedy	 už	 bolo	 v	 izbe	 všetko	 prichys-
tané	na	večeru.	V	kúte	na	hrade	visela	
jedlička	 ovešaná	 orechmi	 a	 jablkami.	
Pod	stolom	bol	položený	väčšı	́železný	
predmet,	 najčastejšie	 sekera	 alebo	
lemeš,	a	kto	ho	počas	večera	pristúpil	
nohou,	 mal	 byť	 po	 celý	 rok	 zdravý.	
Nohy	stola	boli	obopnuté	 reťazou,	 čo	
symbolizovalo	súdržnosť	a	 celistvosť	
rodiny	 v	 nastávajúcom	 roku.	 K	 stolu	
bola	 položená	 nádoba,	 do	 ktorej	 dali	
toľko	 lyžıć	 vody,	 koľko	 bolo	 prıt́om-
ných.	 Po	 večeri	 vodu	 premerali,	 a	 ak	
nebolo	 toľko	 lyžı́c	 ako	 prv,	 niekto														
z	 prı́tomných	 mal	 do	 roka	 zomrieť.									
Na	stole	bola	bielym	obrusom	prikrytá	
vrstva	 slamy,	 na	 ktorej	 boli	 položené	
dva	 pecne	 chleba.	 Jeden	 musel	 ostať	
počas	sviatkov	celý,	z	ďalšieho	lámali	a	
jedli.	 D� alej	 na	 stole	 bol	 pripravený	
cesnak,	oblátky,	med,	sladká	pálenka,	
orechy,	varený	hrach	alebo	bôb,	varené	
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sušené	 ovocie	 a	 ako	 hlavné	 jedlo	
kapustnica	 s	 hrı́bmi	 a	 opekance														
s	makom	a	medom.	

Večeru	gazda	začal	modlitbou	a	 žela-
nı́m	 šťastných	 vianočných	 sviatkov	
celej	 rodine.	 Matka	 urobila	 deťom	
palcom,	namočeným	do	medu,	 krıž́ik	
na	 čelo,	aby	si	 ich	každý	obľúbil.	Deti	
sotva	 vedeli	 vyčkať	 darčeky.	 Neboli	
také	 hojné	 ako	 dnes.	 Pre	 dievčatá	
matky	ušili	bábiky	z	handier	a	chlap-
com	 zasa	 otcovia	 vykresali	 z	 dreva	
vozıḱy	a	konıḱov.	Po	večeri	chodili	po	
domoch	pastieri,	zavinšovali	domácim	
dobrú	 úrodu,	 zdravie	 a	 pošibali	 ich	
prútom	s	vpletenou	zelenou	vetvičkou,	
ktorý	 im	 nakoniec	 odovzdali.	 Prichá-
dzali	aj	jasličkári,	ktorých	domáci	obda-
rovali	koláčmi	a	niekedy	aj	peniazmi.

Na	 polnočnú	 svätú	 omšu	 išli	 všetci	
spolu.	Výnimkou	boli	 len	malé	 deti	 a	
chorı.́ 	 Po	 návrate	 z	 polnočnej	 svätej	
omše	 utekali	 po	 vodu,	 a	 pri	 vstupe							
do	 domu	 hovorili:	 „Daj,	 Bože,	 dobrý	
deň,	prvšia	voda	ako	oheň.“	Potom	sa	
vo	vode	všetci	umyli,	aby	boli	po	celý	
rok	zdravı.́

V	 prvý	 a	 druhý	 vianočný	 deň	 ľudia	
chodievali	 vinšovať.	 Na	 S� tefana	 (26.	
decembra)	 pred	 východom	 slnka	

brodili	kone	vo	vode,	aby	boli	zdravé.	
Zimné	radovánky	sa	končili	Silvestrom	
a	vıt́anıḿ	Nového	roka.	V	tomto	obdobı	́
prebiehali	zakáľačky,	sviatok	celej	rodi-
ny,	začali	sa	plánovať	aj	svadby	a	spolo-
čenské	 tance	 a	 očakávali	 sa	 veselé	
fašiangy.	Záverom	treba	spomenúť,	že	
v	 rôznych	 častiach	 Slovenska	 sa	
vianočné	zvyky	od	seba	lıš́ili,	ale	vždy	
mali	za	cieľ	dôstojne	privıt́ať	narode-
nie	Ježiška.

Prevzaté	z	knihy

Š.	Rampáka	–	Vianočné	rozprávky	
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Po našemu...Po našemu...
dzecko	–	dieťa

kočik	–	kočiar

pojscilka	–	postieľka

samodruha	–	tehotná	žena

ohrubla	–	otehotnela

bodvanka	–	vanička

peľuchi	–	plienky

reklik	–	vrchná	časť	oblečenia	
pre	bábätko

čerkutka	-	hrkálka

Uvıt́anie	detı	́do	 života	na	vtedajšom	Miestnom	národnom	výbore	v	 rokoch	
1962	a	1963																																																										Text:	Mária	Osifová,	foto:	archív	MsÚ
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Ak	 sme	 dopestovali	 také	 druhy	 a	
odrody	zeleniny,	ktoré	sa	dajú	dlhšie	
uchovať,	 budeme	 ich	 skladovať.	
Najčastejšie	 to	 býva	 mrkva,	 cvikla,	
zeler,	 reďkev,	 zimná	 kapusta,	 kel,	
kaleráb	a	zemiaky.	Pre	tieto	zeleniny	
je	vhodná	 	chladná	a	vlhká	pivnica	 	 	 	 	 	
s	 dobrou	 možnosťou	 vetrania.	
Pivnica	 musí	 byť	 pred	 naskladne-
ním	 vybielená	 vápnom.	 Môžu	 sa	
použiť	 aj	 povolené	 dezinfekčné	
prostriedky.	Mrkvu	a	cviklu	skladu-
jeme	 v	 debničkách	 s	 vlhkým	
pieskom,	 zemiaky	 v	 prepravkách.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V	pivnici,	kde	zeleninu	skladujeme,	
by	mala	byť	vlhkosť	80-90%.	Nižšia	
vlhkosť	 spôsobuje	 vädnutie	 zele-
niny	 a	 vyššia	 rýchlejšie	 šírenie	
chorôb.	 Podmienky	 v	 miestnosti	
regulujeme	vetraním.	

Dobre	usušenú	cibuľu	a	cesnak	skla-
dujeme	 na	 suchom,	 chladnom	 a	
vetranom	 mieste.	 Ak	 trochu	 aj	
zamrznú,	 nesmieme	 s	 nimi	 hýbať.	
Tak	aj	po	 rozmrznutí	nebude	 zele-
nina	poškodená.

Zabúdať	by	sme	nemali	na	úžitkové	
vtáctvo,	 ktoré	 na	 záhrade	 dokáže	
zničiť	obrovské	množstvo	škodcov	a	
hmyzu.	 Hmyzožravé	 druhy	 dávajú	 	 	
v	zime	prednosť	olejnatým	semien-

kam,	 zmesi	 loja	 s	 makovými,	
ľanovými	a	inými	semenami.	Vhod-
ným	 krmivom	 sú	 aj	 ovsené	 vločky	 	 	 	 	 	 	
v	 tuku,	 sušené	 ovocie	 a	 jablká.	 	
Druhy	vtákov,	ktoré	sa	kŕmia	zrna-
mi,	 možno	 kŕmiť	 zmesou	 vtáčieho	
zobu, 	 slnečnicových	 semien, 	
orechov	a	ryže.	Pri	pestovaní	v	byte	
je	výhodné	to,	že	takto	dopestovaná	
zelenina	predstavuje	pohotovú	záso-
bu,	pripravenú												v	každom	čase	
na	ochutenie	a	spestrenie	jedla.

Na jmenš iu 	 ze len inovú 	 min i 	
záhradku	môže	tvoriť	niekoľko	črep-
níkov	 so	 zeleninou	 alebo	 jedlými	
bylinkami.	 Pažítka	 by	 nemala	
chýbať	 v	 čerstvom	 stave.	 Petržlen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
v	byte	pestujeme	pre	čerstvú	vňať.	
Žerucha	 sa	 môže	 rýchliť	 kde	 je	
dostatok	 svetla	 a	 teplota	 od	 10	 až	 	 	 	 	 	 	 	
24	stupňov	Celzia.	Bazalku	na	zimu	
treba	skrátiť	nadzemnú	časť,	vybrať	
zo	záhonu	a	presadiť	do	kvetináča.	
Za	 bezmrazivého	 počasia	 postrie-
kame	broskyne	proti	kučeravosti	2x	
v	intervale	4-5	týždňov.	Naposledy,	
keď	sa	nalievajú	pupene.

Ľubomír	Krupa

Záhradkárske
okienko
December	v	záhrade
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NARODILI SA:

 Denis Sopko   Zoe Eštoková
  Dávid Socha   Peter Hudák 
   Sebastián Billý    Adam Pecha

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

ZPOZ

85 rokov    Jozef Štrus        

80 rokov Juraj Bakaľar  
  Pavol Kucharík

75 rokov    Margita Gazdičová
                   Mária Karahutová
                   Imrich Paľa 
            
70 rokov Ján Hliboký 
  Emília Kucharíková
65 rokov Milka Hliboká
  Ing. Ján Jurč
  Jarmila Kupkovičová
  Mária Paľová

60 rokov Jozef Daňko 
  Viera Vajdová

55 rokov    Mária Jurčová   
                   Miroslav Kníže
                   Bibiana Ondrašinová
                   Ondrej Verešpej    

50 rokov    Kamila  Dreveňaková
                   Ján Gdovin
                   Ingrid Hudáková
                   Jarmila Kamidrová
                   Juraj Švač

Svoje životné jubileá v mesiaci december oslávia:

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. 

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Ing. Stanislav Stempa  a Jana Kurčová
Kamienka    Giraltovce

Peter Nastišn  a Miriam Šuťáková
Giraltovce    Drienov
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Daniel Eliaš  a Júlia Mitaľová
Giraltovce    Vlača

Jaroslav Gdovin a  Zuzana Bakaľarová
Giraltovce    Kuková

Vladimír Šintaj  a Džesika Fedáková
Bžany    Giraltovce

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

ným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je 
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

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

ŠPORT

Telovýchovná	 jednota	 Iskra	KZ	Giral-
tovce	 sa	 ihneď	 po	 svojom	 vzniku	
snažila	dostať	do	povedomia	obyvate-
ľov	 Giraltoviec	 a	 širokého	 okolia.	
Darilo	sa	jej	to	veľmi	dobre.	Zásluhu	na	
dobrom	imidži	mal	hlavne	basketbal,	
ktorý	 celá	 desaťročie	 propagoval	
Kožiarske	 závody	 i	 mesto	 Giraltovce.	
Začiatky	však	neboli	jednoduché.	Pán	
Andrej	 Majer	 v	 Kronike	 Iskry	 pı́še:	
"Basketbal	sa	hral	v	C�SAO	Giraltovce	a	
mal	to	veľmi	ťažké.TJ	C�SAO	Giraltovce	
mala	 veľké 	 f inančné 	 problémy,	
chýbala	 aj	 zodpovedajúca	 výstroj.										
Po	 ročnom	 účinkovanı́	 v	 okresnej	

súťaži	poprosili	basketbalisti	o	pomoc	
i	prıśtrešie	Kožiarske	závody	a	tak	sa	
19.10.1967	zlúčili	TJ	C�SAO	a	TJ	 Iskra	
KZ	a	ďalej	sa	hralo	už	pod	hlavičkou	TJ	
Iskra	KZ.	Predsedom	sa	 stal	Ladislav	
Hajda	 a	 tajomnı́kom	 Ján	 Goliáš."	
Basketbalisti 	 Iskty	 potom	 dlho	
úspešne	 ú č inkovali 	 v	 krajských	
majstrovstvách	 a	 ich	 súpermi	 boli	
košické	 tıḿy	 Slávia	 UPJS� ,	 VS�V,	 Hutné	
stavby,	 Slávia	 VS�T	 B,	 Svit	 B,Vysoké	
Tatry,	Humenné,	Snina,	Bardejov,	Sabi-
nov,	Rožňava	a	ďalšı.́	Najlepšie	umiest-
nenie	 dosiahli	 "Kožiari"	 v	 ročnı́ku	
1976/77,	 keď	 obsadili	 tretie	 miesto.	

SPÁJALO ICH PRIATEĽSTVO
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Giraltovských	fanúšikov	najviac	lákalo	
derby	 s	 Partizánom	 Bardejov,	 ktorá	
tvorila	s	Iskrou	dvojičku	a	spolu	repre-
zentovali	okres	Bardejov.	V	spomıńa-
nom	 ročnı́ku	 kraľoval	 Andrej	 Goč,	
najlepšı́	 hráč	 súťaže.	 Iskra	 KZ	 bola	
športovou	 organizáciou	 rodinného	
typu.	Všetci	boli	priatelia	a	vzájomne	
sa	rešpektovali.	Jednu	skupinu	tvorili	
aktıv́ni	 hráči	 a	 druhú	 funkcionári	 a	
usporiadatelia.	Zápasy	tak	boli	zabez-
pečené	organizačne	doma	i	vonku,	kde	
sa	 často	 cestovalo	 na	 dva	 dni.	 Popri	
basketbale	sa	začal	rozvıj́ať	i	volejbal.	
Základom	bol	však	volejbalový	stánok,	
ktorý	 Giraltovciam	 veľmi	 chýbal	
Andrej	Majer	dňa	1.5.1978	napıśal:	

"V	 minulých	 dňoch	 dala	 Iskra	 KZ	 do	
užıv́ania	športový	areál	Pod	gaštanom	
so	zakrytou	tribúnou	pre	200	divákov	
na	sedenie.	Výstavba	tohto	ihriska	sa	

Skončila	 sa	 jesenná	 časť	 III.	 ligy.	
Mužstvá	odohrali	spolu	s	predohráva-
ným	prvým	jarným	kolom	16	zápasov.	
Na	čele	sa	zaslúžene	usadil	Stropkov	a	
naopak	 na	 opačnom	 konci	 "kráľuje"	
prekvapujúco	 Svit.	 Futbalisti	 MFK	
Slovan	Giraltovce	sa	nedarilo	tak,	ako	
si	 predstavovali.	 Nakoniec	 skončili											
na	 dvanástom	 mieste	 so	 ziskom	 18	
bodov.	 S	 týmto	 umiestnenıḿ	 nie	 sú										
v 	 giraltovskom	 klube	 spokojnı́ ,	
pretože	 od	 tohto	 mužstva	 sa	 čakalo	
viac.	Trénerského	žezla	sa	ujal	tréner	
Jozef	Kukulský.	Tento	skúsený	odbor-
nıḱ	 z	 Bardejova	 ochotne	 pre	 Spravo-
dajcu	 zhodnotil	 účinkovanie	 svojich	
zverencov:	"Letná	prıṕrava	bola	veľmi	
dobrá.	 Chlapcov	 musıḿ	 pochváliť	 za	

tréningovú	 dochádzku.	 Trénovali	
zodpovedne,	čo	sa	kladne	prejavilo	na	
ich	kondičnej	pripravenosti.	Odohrali	
sme	 5	 prı́pravných	 zápasov.	 Ich	
program	 som	 nechcel	 meniť,	 boli	 už	
dohodnuté.	Vstup	do	súťaže	bol	dobrý.	
Porazili	 sme	 Bardejovskú	 Novú	 Ves,	
potom	 aj	 Stropkov	 vonku.	 Mrzı́	 ma	
prehra	 v	 Sabinove,	 kde	 sa	 prejavila	
skutočnosť,	 že	 všetky	 prıṕravky	 sme	
odohrali	 doma	 a	 moji	 hráči	 sa	 s	 tou	
zmenou	 nedokázali	 vyrovnať.	 Doká-
zali	 sme	 bodovať	 v	 Krompachoch	 i	
Svidnıḱu,	ale	doteraz	sa	neviem	vyspo-
riadať	 s	 domácimi	 remıźami	 1:1	 s	 V.	
Revištiami	 a	 Svitom.	 Tie	 zápasy	 sme	
rozhodne	 mali	 vyhrať.	 S� ťastie	 nám	
chýbalo	 proti	 silným	 mužstvám	 ako	

stala	 srdcovou	 záležitosťou	mnohých	
našich	 športovcov.	 C� lenovia	 Iskry	 KZ		
tu	 odpracovali	 najviac	 brigádnických	
hodı́n.	 Na	 výstavbe	 patrilo	 hlavné	
slovo	 starým	 členom	 Iskry.	 Bola	 to	
veselá	partia."	Na	rozvoji	basketbalu	a	
volejbalu	v	TJ	Iskra	KZ	Giraltovce		a	sa	
podieľalo	 mnoho	 jej	 členov.	 Mnohı	́
však	 už	 nie	 sú	 medzi	 nami.	 Sú	 to:	
Ladislav	 Hajda,	 Ján	 Novák,	 Tomáš	
Kmec	 st.,	 Tomáš	 Kmec	 ml.,	 Andrej	
Majer,	Andrej	Končár,	Milan	Imre,	Jozef	
C�ellár,	František	Gdovin,	MUDr.	Peter	
Imre,	Ján	Janovič,	Peter	Nastišin,	Igor	
Vajda.	 Všetci	 sú	 zapı́sanı́	 v	 Kronike	
Iskry	KZ	veľkými	pıśmenami.	Bez	nich	
by	Iskra	nebola	tou	pravou	Iskrou.

V	 budúcom	 čı́sle	 uvedieme	 mená	
ďalšı́ch	 členov	 TJ	 Iskra	 i	 výsledky	
ďalšıćh	športových	odvetvı.́

Miroslav	Deutsch

HRA NEBOLA VYVÁŽENÁ VÝSLEDKAMI HRA NEBOLA VYVÁŽENÁ VÝSLEDKAMI HRA NEBOLA VYVÁŽENÁ VÝSLEDKAMI 
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Plavnica,	V.	Opátske,	Vranov	i	Rožňava.	
Vo	 všetkých	 sme	 mali	 prvé	 vyložené	
šance	my.	Nedali	sme	gól	a	súperi	nás	
kruto	vytrestali.	Skrátka,	hra	mužstva	
bola	dobrá,	žiaľ,	nevyvážili	ju	priaznivé	
výsledky	a	to	je	vo	futbale	rozhodujú-
ce.	Chýba	mi	4	až	6	bodov	tabuľke.	Bol	
by	to	určite	reálnejšı	́pohľad.	Celkove	
chýbal	mužstvu	hrotový	hráč,	ktorý	by	
vedel	zápas	rozhodnúť.	Tak	isto	absen-
tovala	 dirigentská	 osobnosť.	 Vpredu	
sme	 skúšali	 J.	 Dvorjaka	 i	 Vojtu.	 Z� iaľ,	
zranili	 sa.	 Viac	 gólov	 som	 čakal	 od	
Kuhajdı́ka,	 Hanuščáka	 i	 C� urlı́ka.	
Zachraňovať	 to	 musel	 Kuriplach.	
Mužstvo	som	spoznával	za	pochodu.	Je	
to	 mladý	 a	 perspektıv́ny	 kolektıv́	 a	
posledné	 slovo	 ešte	 nepovedal.	
Niekedy	 o	 výsledkoch	 rozhodujú	
maličkosti	 i	 šťastie.	 Tie	 nám	 často	

chýbali.	Na	lavičke	som	v	posledných	
dvoch	 zápasoch	 nebol.	 Dostal	 som	
ponuku	z	Liptovského	Mikuláša	a	pred-
seda	J.	Zajac	i	manažér	J.	Mati	dodržali	
sľub	a	uvoľnili	ma.	Som	vďačný	celému	
vedeniu	 klubu.	 To,	 že	 som	 prišiel	 do	
Giraltoviec	neľutujem.	Spoznal	som	tu	
skromných	a	dobrých	futbalistov,	ktorı	́
chceli	na	sebe	pracovať.	Rozumeli	sme	
si.	Myslıḿ 	si,	že	to	bolo	dobré	pre	všet-
kých.	 Určite	 ma	 to	 posunulo	 ďalej.	
Giraltovciam	 budem	 držať	 prsty	 aj	
naďalej."	Tréner	 J.	Kukulský	na	záver	
označil	III.	ligu	za	kvalitnú	súťaž,	ktorá	
v	 súčasnej	 podobe	 má	 oveľa	 vyššiu	
úroveň,	ako	tá	predchádzajúca.	Zaslú-
žili	sa	o	to	silnı	́ nováčikovia	Rožňava,	S� .	
Michaľany	i	Krompachy.	Podľa	neho	by	
sa	viacerı	́hráči	uplatnili	aj	v	II.	lige.

	Miroslav	Deutsch

V T I P
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Keď uvidíte hviezdy žiariť v snehuKeď uvidíte hviezdy žiariť v snehu

a na srdciach pocítite nehu, a na srdciach pocítite nehu, 

keď vločka pošteklí Vás na nose, keď vločka pošteklí Vás na nose, 

prajeme krásne Vianoce.prajeme krásne Vianoce.
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