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Novinkou oproti minulým rokom 
bola scénická ukážka v podaní členov 
Odboru mladých matičiarov z Vra-
nova nad Topľou, ktorí priblížili prí-
tomným udalosť vypálenia obce 
Tokajík a priľahlých obcí v Ondavskej 
vrchovine. Dramatické pásmo rozde-
lené do štyroch scén pokrývajúcich 
samotnú tragédiu moderovala riadi-
teľka domu Matice slovenskej Prešov 

Po úvodnej básni s vojnovou tema-
tikou a privítaní hostí, medzi ktorými 
nás svojou prítomnosťou poctil aj Ing. 
Ján Uhrík, člen ústrednej rady zväzu 
protifašistických bojovníkov, za  
sprievodu pochodovej hudby pred-
stavitelia mesta, škôl a organizácií v 
našom meste položili vence k pamät-
níku. Po tomto pietnom akte odzneli  
hymny Slovenska a Ruskej federácie. 

Pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti oslobodenia mesta

72 rokov znamená mnoho v živote 
človeka, nemálo v existencii mesta, 
možno zanedbateľný úsek vo vývoji 
Zeme. Avšak na významný dátum, 
akým bol 18. január 1945, zabudnúť 
nemôžeme. V tento deň po dlhej a 
strašnej noci zasvietilo slnko slobody 

aj nad naším mestom.

Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná táto 
udalosť sme sa stretli na námestí, aby 
sme pri soche Matky s dieťaťom, veno-
vanej obetiam II. svetovej vojny,  polo-
žili vence na pamiatku. 
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Mgr. Sláva Jurková. V scénkach mati-
čiari  symbolicky zobrazili historické 
postavy majúce spojenie s touto tra-
gédiou. A to od príslušníkov sloven-
ských povstaleckých skupín a 
ruských partizánov pôsobiacich          
na Zemplíne i Šariši až po osudy 
nemeckých nacistických aktérov, 

ktorí neboli za spáchané zverstvá 
nikdy potrestaní. Silný vietor a mráz v 
ten deň ešte autenticky dokresľovali 
celý dej, presne tak, ako to museli 
prežívať naši osloboditelia. Divákov 
zo škôl zaujali aj uniformy a zbrane, 
ktoré len dotvárali autentickosť 
celého predstavenia.  

Text: Mária Osifová, foto: Ladislav Lukáč

VIANOCE TROCHU INAK 
„Do bieleho plášťa zahalí sa hora,

keď zima príde a do snehu schová,
do ľadu zakuje všetky spevné tóny –

starý rok sa skončil ....
aký bude nový?

Takúto otázku si ešte položili mnohí    
z nás. Vyslovím prianie a verím, že 
rovnako za všetkých: „Nech je plný 
života a bohatý na dobré vzťahy 
medzi nami, ľuďmi, navzájom.“ Záver 
starého roka v atmosfére blížiacich sa 
Vianoc bol plný vzájomných stretá-
vaní v rámci menších i väčších zosku-
pení organizovaných rôznymi inštitú-
ciami v meste, v snahe práve umocniť 
toto vzácne čakanie. 

Určite najvýraznejší pre naše mesto 
bol koncert pripravený ZUŠ s názvom, 
ktorý predpokladal čosi nové a iné, 
teda VIANOCE TROCHU INAK a 
naozaj tak bolo. Každý zo zúčastne-
ných videl program, verný tomuto 
názvu. A bola to dvakrát naplnená 
sála Domu kultúry – 22. 12.

Je potrebné sa k tomu vrátiť, pripo-
menúť si toto jedinečné popoludnie, 
ale najmä poďakovať sa tvorcom i 
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aktérom tohto programu, ktorý nám v 
predvianočnom čase ponúkli. Tesne 
pred začiatkom  prišla k nám, už 
sediacim, jedna z účinkujúcich a vraj, 
aby sme im držali palce, aby to dobre 
dopadlo. Vedela, o čom hovorí, lebo 
celé to bolo náročné, veď sa vystrie-

dali všetky zložky ZUŠ, množstvo 
účinkujúcich so širokým vekovým 
rozpätím od dospelých po toho naj-
menšieho, Paľka. A držať palce 
nebolo treba ani teraz, ani veľakrát 
predtým. Za každú zložku – odbor bol 
ktosi zodpovedný (tak, ako to bolo 
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vytlačené v uvedenom programe) a 
tie boli všetky zvládnuté výborne. 

Pri sledovaní, prežívaní ponúknutého 
bolo treba naozaj zapojiť všetky 
zmysly. Úžasná výprava, scéna, kos-
týmy, hudba, pohyb aj hovorené slovo. 
Sólové výkony oslovili dušu ale pri 
masovejšom vystúpení – zborový 
spev, orchester, to zasiahlo celého 
človeka. Titulky ako Tanec anjelov, 
Vianoční anjeli, Modlitba za ľudskosť, 
Vianočná utópia, Daj Boh šťastia, 
Vianočná, Tanec hviezd, z Betlehema 
a ďalšie, charakterizovali tento čas a 
záverečné posolstvo s názvom NÁDEJ 
VIANOC v podaní speváckeho zboru, 
orchestra, sólistov, úplný záver so 
všetkými účinkujúcimi, to už nene-
chalo sedieť nikoho z prítomných.

Ale ... to ale znamená, že sme boli sved-
kami ukážok opačného zamerania – 
príkladmi tzv. súčasnej konzumnej 

spoločnosti, ako tieto zakompono-
vané ukážky nazval riaditeľ ZUŠ Peter 
Zajac vo svojom záverečnom poďako-
vaní. A toto bol aj zámer verný názvu 
tohto koncertu – Vianoce trochu inak. 

Prvé a najčerstvejšie dojmy sa vyslo-
vovali hneď pri vychádzaní zo sály 
medzi známymi, samozrejme so slo-
vami nielen uznania, ale najmä 
obdivu k dielku, ktoré sme práve 
videli. Za všetkých spomeniem aspoň 
Ivku žijúcu v Bratislave a vraj: „Nič 
podobné som zatiaľ nevidela.“ Moje, 
naše poďakovanie patrí pani Ivete 
Zajacovej za scenár a réžiu, rovnako 
celému kolektívu ZUŠ-ky, prajeme im 
aj do nového roku veľa ďalších 
dobrých námetov, v ktorých sa pre-
javia ich kvalita a poslanie, ale najmä 
dajú tak možnosť našim deťom pre-
javiť svoj talent a ďalej ho rozvíjať. 

Text: Margita Gazdičová,
foto: J. Micenko

Vírus vtáčej chrípky odhalili aj neďaleko Giraltoviec 

Koncom decembra potvrdili prvý 
prípad vtáčej chrípky v slovenskej 
hydine, ďalší v januári. Vírus sa                  
u  majiteľov  chovu  nepotvrdil.

Bratislavská Dúbravka, košická zoo či 
Chmeľov, časť Podhrabina - vo všetkých 
prípadoch sa zistilo ohnisko vtáčej 
chrípky. Podľa hygienikov je prenos 
vtáčej chrípky na človeka možný 
priamym kontaktom s chorými, resp. 
uhynutými zvieratami pri nedodržaní 
zásad osobnej hygieny (vdýchnutím 

prachu s obsahom výlučkov chorých, 
resp. uhynutých zvierat; kontaktom s 
kontaminovanými plochami a povr-
chmi, výlučkami z chorých zvierat a 
odpadmi). „Infikovať sa je možné aj 
priamym kontaktom s osobou, ktorá je 
infikovaná vírusom vtáčej chrípky. 
Miesto vstupu vírusu do organizmu 
človeka sú ústa, nos a očné spojovky,“ 
informuje Úrad verejného zdravot-
níctva SR. Riziko prenosu vírusu vtáčej 
chrípky na ľudí je však nízke, existuje 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

17

najmä u ľudí prichádza-
júcich do styku s vtákmi 
(domácimi alebo divo 
ž i j ú c i m i ) .  H l a v n ý  
hygienik SR Ján Mikas 
uviedol viac. „V postih-
nutých oblastiach sa 
vtáčia chrípka medzi 
chovmi hydiny ľahko 
prenáša. Sťahovaví 
vtáci vrátane voľne 
ž i júceho vodného,  
morského a pobrež-
ného vtáctva môžu 
vírus prenášať na veľké 
vzdialenosti. Sťahovavé 
vodné vtáctvo, predo-
všetkým divoké kačice, je  prirodzený 
rezervoár vtáčích kmeňov vírusu chríp-
ky.“ Riziko prenosu vírusu z divoko žijú-
cich vtákov do domáceho chovu je 
podľa neho najväčšie, keď sa hydina 

voľne pohybuje vonku, má prístup                
k vode spoločný s divokými vtákmi či si 
užíva vodu, ktorá mohla byť kontamino-
vaná výkalmi nosičov medzi divokými 
vtákmi. 

11 obcí v pásme dohľadu
Druhé ohnisko choroby, ktoré potvrdili 

v Podhrabine, sa vyskytlo v súkromnom 

úžitkovom drobnochove na produkciu 

vajec a mäsa pre vlastnú spotrebu. 

„Chov, v ktorom bola objavená tzv. 

vtáčia chrípka, sa nachádzal za domom 

vo výbehu s oplotením bez ochrany 

proti volne žijúcemu vtáctvu. Hydina 

bola zatváraná na noc do zatepleného 

ustajnovacieho priestoru,“ prezradil 

Michal Feik z odboru komunikácie a 

marketingu ministerstva pôdohospo-

dárstva. „Veterinárny ústav vo Zvolene 

následne potvrdil vírus vtáčej chrípky 

subtypu H5. Chov, v ktorom bola obja-

vená tzv. vtáčia chrípka, sa nachádzal za 

domom vo výbehu s oplotením bez 

ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu,“ 

tvrdí okresný veterinár, riaditeľ Regio-

nálnej veterinárnej a potravinovej 

správa Svidník  Michal Zozuľák. V pásme 

dohľadu je celkom 11 obcí. „Spadá doň 

11 obcí - Železník, Kobylnice, Miča-

kovce, Kračúnovce, Lúčka, Kalnište, 

Kuková, Želmanovce, Dukovce, Lužany 

pri Topli, Giraltovce.“ 
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Opatrenia sa podľa neho týkajú všet-

kých súkromných chovateľov i vlastní-

kov chovov určených na predaj. Uvie-

dol, že na uvedenom území prebehol 

súpis všetkých chovov hydiny, holubov 

a vtákov chovaných v zajatí, ktorý bol 

zaslaný veterinárnej správe do Svidníka. 

Chovatelia sú podľa jeho slov povinní 

zabezpečiť chovy tak, aby nemohlo 

dôjsť ku kontaktu s voľne žijúcim vtác-

tvom, bezodkladne na príslušnom 

mieste oznámiť akékoľvek príznaky 

vtáčej chrípky, či minimalizovať počet 

ľudí, ktorí prichádzajú do styku s chova-

nou hydinou. „Zároveň sú zakázané 

akékoľvek presuny zabitej hydiny, vajec 

a iného vtáctva medzi uvedenými 

obcami či do iných chovov, manipulácia 

s použitou podstielkou a hnojom bez 

povolenia v uvedených obciach, akékoľ-

vek zhromažďovanie hydiny alebo iných 

vtákov v uvedených obciach.“ Tvrdí, že 

vírus blúdi povetrím. „Pre chovateľov je 

dôležité, aby bola hydina držaná               

v uzavretých priestoroch, tak, aby 

neprichádzala do kontaktu s voľne 

žijúcim vtáctvom, ktoré je možným 

nositeľom infekcie,“ dodáva. Chrípka sa 

zvyčajne začína zimnicou, bolesťami 

hlavy, stúpaním teplôt. Pacient má 

bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý 

kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania 

v hrdle. ÚVZ SR a regionálne úrady 

verejného zdravotníctva v súčasnosti aj 

naďalej monitorujú epidemiologickú 

situáciu a spolupracujú so Štátnou 

veterinárnou a potravinovou správou 

SR.

Takmer v každom meste je stály prob-
lém rabovanie vecí z košov. Naše 
mesto má s asociálmi bohaté skúse-
nosti.

Aj v Giraltovciach je prehrabávanie sa 
v kontajneroch problém, ktorý sa stal 
„bežnou“ realitou každého dňa.             
V košoch s komunálnym odpadom, 
ale aj  kontajneroch určených               
na textil vidíme dennodenne v „akcii“ 
neprispôsobivých občanov. Prehra-
bujú sa v nich už  nielen dospelí, ale aj 
ich deti či dokonca matky s deťmi, 
ktoré ich učia tomuto nevychova-
nému správaniu už odmala. Niektorí 

asociáli a bezdomovci sa ukazujú         
na určitých uliciach neustále, za 
každého obdobia a počasia, v istých 
lokalitách aj viackrát do dňa a majú už 
svoje obľúbené „revíry“. Najhoršie je, 
že po sebe neraz zanechávajú špinu. 
Vytiahnuté veci z kontajnerov, ktoré 
sa im už totiž nepáčia, porozsypujú 
všade dookola a nechajú voľne poho-
dené na zemi, čím nielenže robia nepo-
riadok, ale môžu roznášať i rôzne 
ochorenia. Táto činnosť podľa odbor-
níkov predstavuje veľké riziko                  
z epidemiologického hľadiska, keďže 
pri tomto druhu „zábavy“ hrozia 

Prijímajú opatrenia

Mestské kontajnery sú „lákadlo“ pre asociálov 

Autor a foto: Martina Cigľárová
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nákaza a šírenie infekčných a iných 
nákazlivých chorôb. 

Problém rieši celý okres
S problémom dlhodobo bojuje aj naše 
okresné mesto. „Bohužiaľ, ani Svid-
níku sa nevyhýbajú občania, ktorí 
majú záľubu v prehrabovaní sa            
v kontajneroch. Tento problém evidu-
jeme, situácia sa dá riešiť iba nahlaso-
vaním stavu mestským policajtom a 
upozorňovaním rabujúcich priamo 
na mieste. Problém je všade na 
Slovensku. Ľudia, ktorí holdujú 
takýmto aktivitám, sú riešení podľa 
zákona o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi a elektrodpadmi,“ vyjadrila 
sa nedávno hovorkyňa mesta Svidník. 
I keď samotné prehrabávanie sa          
v kontajneroch nie je protizákonné, 
na základe zákona sa odpady nesmú  
z košov vyťahovať. Ak niekto znečistí 
verejné priestranstvo alebo odkladá 

veci mimo vyhradených miest, môže 
dostať za tento čin pokutu. Podobne, 
ako by občania nemali prespávať na 
lavičkách v meste, je zakázané 
vyprázdňovať odpad zo zberných 
nádob, premiestňovať ich, vyberať 
časti odpadu a odnášať ich. Keďže  
však často ide o nemajetných ľudí, 
peňažný postih týchto vandalov je         
v praxi takmer nemožný. 

Riešenie iných miest 

Existuje viacero variantov, ako sa 
popasovať s rabovaním. Uzamykanie 
kontajnerov mnohí nepovažujú za 
najlepšie riešenie. „Obmedzovali by 
sme tým slušných občanov, ktorí by 
mohli trpieť komplikovaným prístu-
pom k užívaniu kontajnerov. Takýto 
postup už skúšali iné samosprávy a 
neosvedčil sa,“ dodáva PR oddelenie 
mesta Svidník. V niektorých mestách 
už pristúpili aj ku kroku odvážania 
zabalených odevov priamo od príbyt-

kov občanov a použi-
teľné šatstvo podľa 
roztriedenia potom 
n ú k a j ú  r o d i n á m           
zo sociálne slabšieho 
prostredia. Tie, ktoré 
nebude možné použiť, 
zlikvidujú. To by bol 
tiež jeden z možných 
spôsobov, ako sa to dá 
riešiť a eliminovať 
riziko „rabovačiek“. 

Autor a foto: 

Martina Ciglárová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

20

16. január 2017. Pred školou je ráno 

o 7. 00 príliš čulý ruch. Parkovisko  sa 

plní autami, z  nich vystupujú deti oble-

čené do otepľovačiek, vetroviek, šálov. 

Z áut si nevyberajú školské tašky, ale 

lyže či  snoubordy, lyžiarky, palice. To 

všetko naložia do kufra autobusu. Ešte 

pusa a krátke objatie s rodičmi a auto-

bus so siedmakmi a niekoľkými 

ôsmakmi a deviatakmi  naberá smer  

lyžiarske  stredisko Tatranská Lomnica.  

Tá sa pre nich na týždeň stane ich 

prechodným domovom.

Tu na svahu stačil týždeň, aby tí, 

ktorí ešte vôbec nestáli na lyžiach,  sa 

zbavili svojho lyžiarskeho analfabetiz-

mu. Krok po kroku sa pod vedením 

svojich skúsených učiteľov – lyžiarskych 

inštruktorov Mgr. Žarnaya, PaedDr. 

Baranovej, Mgr. Tchuríkovej - naučili 

ovládať lyže, zvládli techniku lyžovania,  

nebáli sa spustiť dole svahom a hlavne,  

prekonali sami seba. 

Začiatok, ako všade, býva ťažký. Nie 

sme zvyknutí na ťažké lyžiarky, nevieme 

si ich zapnúť, čosi nás v nich tlačí,  

boríme sa s lyžami, zabudneme si ruka-

vice, v prilbe vyzeráme debilne...   

Samozrejme, že sa to na svahu na 

začiatku nezaobišlo bez roztrasených 

nôh, poznámok typu:  Ja to nedám, ja to 

nezvládnem. Nejeden pokus zísť dolu 

kopcom sa skončil brzdením zadkom, či 

pádom. Ale stále bolo medzi žiakmi cítiť 

súdržnosť, bolo počuť neoceniteľné 

povzbudivé slová: Vstávaj, poď, dokážeš 

to, si dobrý, ty to dáš!  Žiaden výsmech! 

Toto je sila kolektívu! A naozaj, po týždni 

tvrdého makania na kopci medzi zúčast-

nenými už nemáme žiadneho lyžiar-

skeho analfabeta.

No a pokročilí lyžiari si zdokonaľo-

vali svoju techniku lyžovania. Celý 

týždeň si užívali  krásnu lyžovačku         

na januárovom prašane. Trúfli si to až  

zo Skalnatého plesa, užili si svahy           

na Čučoriedkach, zmerali si svoje sily a 

rýchlosť v slalome.

Žiaci sa nenudili ani po príchode       

z lyžovačky. Po osviežujúcej sprche a 

krátkom oddychu si zahrali stolný tenis, 

karty, spoločenské hry. No trénovali si aj 

mozog. Opakovali si znalosti  zo škol-

ských predmetov. Vymýšľali otázky        

na kvíz, v ktorom súťažili v utorok večer. 

Rozdelení do družstiev si opakovali 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

NA LYŽIACH 
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školské vedomosti. Víťazné družstvo 

získalo sladkú odmenu. V utorok večer 

sa medzi nás vrátili aj žiaci J. Hliboký      

(7. A) a M. Kožlej (9. A). Obaja sa zúčast-

nili vo Svidníku okresného kola Olympi-

ády z anglického jazyka. Jaro Hliboký 

obhájil vlaňajšie 1. miesto. Všetci sme 

mu zablahoželali a získal od nás oblát-

kovú medailu.

 Stredajší večer sa niesol v znamení: 

Izba zabáva izbu. Súťažili v troch disciplí-

nach, 

pieseň – báseň – scénka. Ich výtvory 

boli úžasné. Spoločenská miestnosť      

po  celý  čas  burácala  smiechom.

 Vo štvrtok večer sa žiaci vyšantili        

na diskotéke, zabavili sa pri tanečných 

súťažiach, zobrali do tanca svojich 

lyžiarskych inštruktorov, zdravotníčku 

pani Mašlejovú i triednu učiteľku         

Mgr. Semánovú.  

Žiaci boli pri každej činnosti veľmi 

disciplinovaní. Na svahu, v jedálni,         

pri  budíčku  či  večierke.

Počasie počas celého týždňa bolo ako 

na objednávku. Mrzlo, ale  bolo slnečno 

a nádherná viditeľnosť. Zo Skalnatého 

plesa bol prenádherný výhľad: stromy, 

mraky, v diaľke Kráľova hoľa.

Bol to fyzicky veľmi náročný týždeň, 

boleli všetky svaly a kosti. Ale všetci sme 

si vyvetrali hlavy a pookriali na duši. 

Takto si predstavujem dobre zorganizo-

vanú akciu. Som veľmi rada, že som 

dostala príležitosť ako triedna učiteľka, 

hoci nie telocvikárka,  zúčastniť sa  tejto 

akcie. 

Mgr. Helena Semánová

Foto: Ján Ďuráš, ml.
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Vďaka našej bývalej študentke, 
ktorá pracuje ako dobrovoľníčka 
pre agentúru Future Generation 
Europe v Bratislave, mali naši 
študenti možnosť zapojiť sa do 
projektu Mini-Erasmus. Cieľ tohto 
projektu je dať študentom stred-
ných škôl možnosť skúsiť si život na 
vysokej škole, aby sa tak po ukon-
čení strednej školy vedeli lepšie 
orientovať na trhu vysokých škôl a 
správne sa rozhodnúť v otázke čo 
po škole. Tento projekt sa konal          
v dňoch 21. - 24. 11. 2016 simul-
tánne v šiestich mestách Slovenska.

Žiaci 3. A a septimy nášho 
gymnázia si vybrali vysoké školy         
v Bratislave a v Košiciach. Bolo im 
poskytnuté ubytovanie a tútori sa 
im venovali v rámci programu  
celého podujatia. Počas týchto dní 

navštívili univerzitu, ktorú si oni 
sami vybrali, absolvovali prednášky 
a semináre a mali možnosť zapojiť 
sa do workshopov na rôzne témy.

A čo na to naši študenti?
 „Táto skúsenosť mi ukázala ďalšie 
možnosti ohľadom výberu vysokej 
školy. Absolvovali sme rôzne pred-
nášky a semináre na nami  zvolenej 
fakulte a popri tom sme si užili veľa 
zábavy. Organizátori a tútori boli 
veľmi milí a nápomocní v každej 
situácii. Odporúčam prihlásiť sa do 
tohto programu na základe vlastnej 
skúsenosti. Porovnáte si štúdium  
na strednej a vysokej škole a okrem 
toho tiež spoznáte nových zaujíma-
vých ľudí a rôzne miesta Slovenska. 
Hlavná úloha tohto programu však 
je pomôcť vo výbere tej správnej 
vysokej školy, čo sa zaručene aj 
stane.”

Sandra Krupová, Septima

Na pár dní vysokoškolákom... 
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„Univerzita ma milo prekvapila a 
ukázala že aj na Slovensku sú školy 
produkujúce úspešných absolven-
tov. Po programe na fakulte nasle-
doval ďalší program napr. Networ-

king night, kde sme sa mohli stret-
núť s našimi možnými budúcimi 
zamestnávateľmi. Celkovo hodno-
tím projekt Mini-Erasmus kladne a 
určite ho odporúčam vyskúšať 
všetkým, ktorí budú mať túto 
možnosť aj v budúcich školských 
rokoch.“ 

Patrik Jankuv, Septima 

Foto: Tobiáš Pacák, Septima

Autor príspevku:

Mgr. Janka Čorbová

BLAHOŽELÁME JUBILANTOVI 

V živote človeka sú dôležité okamihy, 

keď treba zastať, poďakovať sa a podať 

ruku blízkemu človeku. Oslava jubilea 

taká životná príležitosť je. Lekár telom a 

dušou, MUDr. Jozef Remšík, sa 22. 

januára 2017 dožil krás-

nych 90. narodenín. Ak by 

sme chceli mapovať jeho 

život a zaznamenať všetko 

pozitívne, čo urobil za 46 

rokov v zdravotníctve, 

vznikla by pekná kniha.

Narodil sa 22. januára 1927 

v obci Pruské. Študoval       

v Trenčíne. Po ukončení 

štúdia odišiel na východ  

do Prešova, odkiaľ prišiel 

pracovať do nášho mesteč-

ka. Tu pôsobil ako všeobecný lekár       

na Poliklinike /vtedy Ústav národného 

zdravia/ ako vedúci lekár do roku 1987. 

Na zaslúžený odpočinok odišiel až o 10 

rokov neskôr. Patril k tým, u ktorých 
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ľudskosť je ozajstná, na ktorých sa dalo 

spoľahnúť v každej životnej situácii. 

Preto sa pripájame k mnohým úprim-

ným gratulantom, ktorí v týchto dňoch 

na neho myslia viac ako inokedy, 

oceňujú jeho doterajšiu prácu.

Milý jubilant! 

Dovoľte nám, aby sme sa aj touto 

cestou pripojili  ku gratulantom a 

zapriali Vám pri príležitosti Vášho vzác-

neho životného jubilea  pevné zdravie, 

veľa lásky a mnoho pokoj-

ných a šťastných dní do 

ďalších rokov Vášho života. 

Všetko najlepšie!  

Na váženého pána Remší-

ka, ktorý je zakladateľom 

našej pokliniky, nezabudli 

pri príležitosti jubilea 

primátor mesta ani suse-

dia. 

Text: Alenka Kmecová, 

foto: M. Osifová 

Práve 1. januára, na sviatok Panny 
Márie Bohorodičky, sa duchovný 
otec (ďalej ako d. o.) Mgr. Jozef 
Mager dožil 60. životného jubilea. 

Duchovný pastier giraltovskej 
farnosti je rodák z nie veľmi vzdiale-
ného Bardejova. Po absolvovaní 
základnej a strednej školy bol v roku 
1986 prijatý do Kňazského semi-
nára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, 
rovnako ako aj na Rímskokatolícku 
cyrilometodskú bohosloveckú 

60. jubileum
duchovného otca Jozefa Magera 

fakultu Univerzity Komenského            
v Bratislave. Po vysvätení za kňaza  
v Snine 15. júna 1991 pôsobil ako 
kaplán v Trebišove, neskôr ako 
správca farnosti vo Slivníku (okr. 
Trebišov) a Turanoch nad Ondavou 
(okr. Stropkov). V našom meste 
pôsobí od 1. novembra 2012.

Za tento dožitý vek sa poďakoval 
Trojjedinému Bohu 7. januára 2017 
ďakovnou sv. omšou o 10.30 hod.         
v Kostole sv. Cyrila a Metoda              
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v Giraltovciach, ktorú celebroval 
Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup – metropolita, spolu        
s d. o. Mgr. Jozefom Magerom a 
ďalšími šestnástimi kňazmi, medzi 
ktorými bol aj d. o. Mgr. Miroslav 
Kyšeľa, stropkovský dekan a farár,  
d. o. Mgr. Gustáv Nagy, giraltovský 
kaplán, d. o. Mgr. Andrej Murenko,  
d. o. Mgr. Ján Švec-Bilý, bývalý strop-
kovský dekan a farár a iní. Na sv. 
omši boli prítomní nielen veriaci 
giraltovskej farnosti, ale aj jeho 
rodina a veriaci z jeho bývalých 
farností Slivník a Turany nad Onda-
vou. 

Kazateľ bol otec arcibiskup, ktorý 
okrem sobotňajšieho evanjelia 
ozrejmil veriacim jeho život a 

pastoračné pôsobenie. Pričom 
zdôraznil Ježišove slová: „Nie vy ste 
si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil 
vás,“ Jn 15, 16. Povzbudil ho, aby aj 
naďalej bol dobrým kňazom.  

Pieseň Živite ľudije  mohutne 
zaznela v podaní speváckeho zboru 
pod vedením Anny Šoltýsovej.          
Na konci sv. omše mu zablahoželali 
d. o. Andrej Murenko a Peter Šima, 
člen Farskej ekonomickej rady, za 
seba a veriacich giraltovskej farnos-
ti. Po sv. omši nasledovalo pohoste-
nie pre pozvaných hosti. 

Mgr. Matúš Kmec

Foto: autor
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Po našemu...Po našemu...
hev - sem

ľem - len

patrace farby - jasné, prenikavé farby

pantlička - mašlička, stuha

Nádejní hokejisti zľava horný rad: 
Hliboký, Pantlikáš, Majer, Tomaščík, 
Švač, Kmec, Čajka, Onufer, Pavúk.  
Zľava dolný rad: Paľa, Balent, Kožlej, 
Krajčík, Schrenk, Sabolčík. 
Rok približne 1965. 
Foto: archív rodiny A. Kmecovej

Šťastný otec Ján Harčarik            
so svojimi dcérami Danielou a 
Vierou  v  roku  1967. 
Foto: 
archív rodiny Eliašovej z Lužan.

Šťastný otec Ján Harčarik            
so svojimi dcérami Danielou a 
Vierou  v  roku  1967. 
Foto: 
archív rodiny Eliašovej z Lužan.



Demografický prehľad počtu 
obyvateľov 

2015 2016 

Počet narodených detí 40 38 

Počet úmrtí 34 31 

Počet obyvateľov prihlásených 
na trvalý pobyt 

60 51 

Počet obyvateľov odhlásených z 
trvalého pobytu 

67 75 

 


























