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Milí čitatelia!
Aj vám sa zdá, že zima je už pomaly        
na odchode? Práve nastáva obdobie, 
keď sa naše ulice a chodníky stávajú 
takými bezútešnými, plnými drob-
ných kamienkov, často končiacich        
v našich topánkach, sneh už pomaly 
odchádza, no zelená tráva ešte spí. 
Príroda sa len tak -  tak mení a verím, 
že sa každý z nás na prichádzajúcu jar 
veľmi teší.... 

Čítala som rozhovor s herečkou Zuza-
nou Mauréry o jej hereckých úspe-
choch a oceneniach a okrem iného ma 
zaujala položená otázka, no najmä 
odpoveď na ňu. Citujem: „Máte pocit, 
že Slováci zhrubli? Veľmi zhrubli. 
Mrzí ma, že ľudia nie sú k sebe úcti-
ví, muži ženám nepomáhajú          
do kabáta, ledva ich pustia              
do dverí, zabudli sme zdraviť, ďako-
vať, vyjadriť úctu. V nedeľu sa 
m l a d é  r o d i ny  p r e c h á d z a j ú                  
po meste v teplákoch... Mrzí ma, že 
sme tak zhrubli.“ 

Je pravda, že sme v posledných mesia-
coch zhrubli nánosom odevov, ktoré 
boli v zime nevyhnutné, ale stojí za 
zamyslenie aj fakt, či sme zhrubli aj 
vnútorne. Skúste popremýšľať...  

My s manželom sme si pri jednom        
z rozhovorov uvedomili jeden fakt, 
ktorý súvisí taktiež so spomínanou 
hrubosťou. V našom detstve bolo 
bežné, že nás mamky posielali k suse-
dom,  ak zrazu doma niečo nečakane 
vypadlo, prípadne zašli aj samy.  Tak 
sa často aj chýbajúca soľ  stala jedno-
duchým dôvodom na kus reči a hneď 
sme vedeli, čo je nové naokolo. Dnes je 
to inak. Radšej naštartujeme vlastné 
auto, prípadne pošleme svoje deti         
do obchodu - a dá sa to pokojne aj         
v nedeľu - aby nám doniesli to, čo nám 
práve chýba. Nemáme potrebu prosiť 
o pomoc druhých, zazvoniť pri suse-
dových dverách.... Prečo? Bojíme sa 
komunikácie, máme strach, že nás 
sused vysmeje, že nám iný nepomô-
žu...  Dá sa to jednoducho pomenovať 
ako nedôvera voči druhým. Ak sa nás 
niekto opýta, ako sa máme, nechá-
peme to ako úprimný záujem o nás, 
skôr ako vyzvedanie. Ak upozorníme 
na problém,  druhý to nezoberie ako 
výzvu, aby som  ponúkol pomoc, ale 
ako útok na vlastnú osobu, osočenie či 
krivdu. Áno, dnešný svet je taký, 
zhrubli sme a uzatvorili sa do seba.       
A pritom je to také jednoduché. Stačí 

na to iba obyčajný kúsok už 
spomínanej soli....  

Milí čitatelia!  Ak neviete, ako na 
to, skúste sa vrátiť k našim 
tradíciám, napr. aj k našim 
s l ove n s k ý m  ro z p rávk a m ,  
začnime tou veľmi známou Soľ 
nad zlato... Tento mesiac je ako 
na to stvorený.

o Michaela Marcinová
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Nosné body 15. zasadnutia 
MsZ, ktoré sa konalo 13. 
februára 2017 za účasti všet-
kých 11 poslancov, boli: 
Návrh na schválenie predaja 
súboru hnuteľných vecí           
v prospech spoločnosti GIRAT-
HERM, s. r. o., Správa o rentabilite 
pohrebných a cintorínskych služieb 
poskytovaných Mestským podni-
kom služieb, schválenie spôsobu 
predaja budovy Domu služieb.

Ing. Stanislav Bučko, konateľ spoloč-
nosti Giratherm, s. r. o., predkladal 
materiál písomne. Primátor mesta 
doplnil, že v budove MsÚ na 2. 
poschodí bude úradovať pán Bučko 
v pondelok, štvrtok a piatok. Správu 
o činnosti bude predkladať rade a 
mestskému zastupiteľstvu dvakrát 
ročne. Obstarávacia cena súboru 
hnuteľných vecí bola 983 060 eur,    
ale od doby, kedy sa uviedol                 
do prevádzky do 31. 12. 2016 bolo 
mestu splatených vo forme nájmu 
231 658 eur a zostatok istiny tak 
predstavuje 743 411 eur. Predajná 
cena bola prepočítaná podľa Prima 
banky Slovensko a. s. na 14 rokov a   
3 mesiace. Táto je vypočítaná           
zo zostatkovej ceny plus úroky za 
uvedené obdobie, t. j. 818 600 eur. 
Hlasovanie poslancov dopadlo 
takto: 9 poslancov bolo za, 1 proti a 1 
sa zdržal.

Správu o rentabilite pohreb-
ných a cintorínskych služieb 
predkladal konateľ Mest-
ského podniku služieb, s. r. o., 
PhDr. Matúš Štofko v písom-
nej podobe, ktorá bola dosť 

zrozumiteľná pre všetkých. Uvádzal, 
že takáto služba kvôli viacerým 
faktom sa javí ako vysokostratová. 
Mestský podnik služieb momen-
tálne eviduje 869 obsadených 
hrobových miest. Voľných miest je 
cca 50, avšak plánuje sa vybudovať 
obelisk (pochovávanie bez pomníka 
– pozn. red.), ktorým by vzniklo cca 
10 miest. Prenájmy za hrobové  
miesto (klasický jednohrob)              
v porovnaní s inými mestami sú 
podľa konateľa takéto: Giraltovce – 
2,70 Ä/rok, Stropkov – 3,24 Ä/rok, 
Turany – 5 Ä/rok, Bardejov –              
7 Ä/rok, Kapušany pri Prešove – 
3,20 Ä/rok, (ceny sú uvádzané bez 
DPH). Mestskému zastupiteľstvu 
bolo navrhnuté, aby sa ročný prená-
jom hrobov na mestskom cintoríne 
zvýšil  v tomto rozmedzí: detský 
hrob – 2,35 Ä - 2,70 Ä, jednohrob – 
3,50 Ä - 4 Ä, dvojhrob – 7 Ä - 8 Ä a 
trojhrob 10,50 Ä - 12 Ä. Po rozprave 
poslanci navrhli, aby sa k  poplatkom 
za pohrebné a cintorínske služby  
vyjadrili aj príslušné komisie a aby 
sa materiál vrátil na rokovanie 
ďalšieho zastupiteľstva.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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Písomný návrh na schválenie  
predaja budovy Domu služieb pred-
kladal primátor mesta Mgr. Ján 
Rubis. Ako sme vás informovali 
minulý mesiac, o  budovu prejavili 
záujem podnikatelia nášho mesta. 
Touto problematikou sa zaoberali 
jednotlivé komisie. Komisia správy 
majetku mesta navrhla budovu 
nepredať, skôr sa prikláňala k 
predaju budovy starého Mestského 
úradu. Primátor Ján Rubis s týmto 
návrhom nesúhlasil a vyjadril svoj 
postoj, že ak by k takému stavu malo 
dôjsť, vyhlásil by referendum, aby          

o tom rozhodli občania. Komisia 
výstavby a finančná komisia             
na svojich zasadnutiach neboli uzná-
šaniaschopné. Pred zasadnutím MsZ 
sa komisia výstavby predsa len zišla 
a  výsledok jej stretnutia bolo odpo-
rúčanie predaja budovy Domu 
služieb. Poslanci viedli o tejto prob-
lematike diskusiu, ktorá sa končila 
rozhodnutím budovu nepredať. 
Hlasovanie bolo nasledovné:                  
1 poslanec bol za predaj budovy,          
5 proti a 5 sa zdržali. My, občania, si 
môžeme teraz  klásť  otázky:  
Rozhodli sa poslanci správne?  Bude 

ešte možnosť odpredať Dom  
služieb za stanovených podmienok                    
s  m o ž n o s ťo u ,  a b y  f i n a n č n é  
prostriedky boli použité na opravu 
starej budovy Mestského úradu, 
ktorá čoraz viac chátra,  nezapadá do 
pešej zóny a jej zničený obraz je 
smutný výkričník centra Giraltoviec.

Výsledok hlasovania našich poslancov bol zarážajúci z dôvodu ich nerozhodnosti 
vyjadriť svoje za alebo proti.  Volili sme si predsa poslancov, od ktorých očakávame 
presné stanovisko.       Foto: M. Osifová

Na programe bol ešte odpredaj 
budovy bývalej knižnice. Ide                
o budovu a nádvorie s výmerou        

2 2793 m , a záhradu s výmerou 487 m . 
Doteraz prebehlo niekoľko obchod-
ných verejných súťaží na predaj tejto 
budovy, no neboli úspešné. Súdny 
znalec Ing. Emil Mati pripravil mini-
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málnu cenu 30 000 Ä. Neboli pripra-
vené podmienky verejnej obchodnej 
súťaže, pretože nebolo isté, či bude 
schválený samotný predaj. V prípa-
de, že áno, podmienky súťaže budú 
predložené na nasledujúce zasadnu-
tie MsZ. Poslanci schválili tento 

odpredaj formou obchodnej verej-
nej súťaže s výsledkom 8 hlasov za, 3 
sa zdržali.

O ďalších a podrobnejších informá-
ciách, ktoré odzneli na zasadnutí 
MsZ, sa môžete dočítať aj na stránke 
mesta Giraltovce.

Vypracovala: Ing. Iveta Kurčová  /  6.2.2017

Pre schválenie predaja budovy Domu služieb mali poslanci k dispozícii tabuľku príj-
mov a nákladov za obdobie 11 rokov, z ktorej vyčítame, že budova má za toto obdobie 
zisk 40 517,54 Ä. Ročne to je 3683,41 Ä, mesačný zisk je 306, 95 Ä.

Text: Alenka Kmecová

Už viac ako dva mesiace sa                 
v meste šíria reči o predaji budovy 
Domu služieb.  Je pravda,  že                 
v novembri 2016 p. Martin Jadlovský 
podal žiadosť o odkúpenie budovy 
do osobného vlastníctva s možnos-
ťou výstavby nájomných bytov             
na druhom nadzemnom podlaží          
z odľahčených stavebných materiá-
lov so zachovaním terajších nájom-
níkov. Ako štandardne, bol tento spis 

PÁR SLOV K NÁVRHU NA PREDAJ BUDOVY DOMU SLUŽIEB
prerokovaný vo vedení mesta,              
v príslušných komisiách pri mest-
skom zastupiteľstve (MsZ) a 
následne aj na zasadnutí MsZ                   
v decembri 2016 ako informatívna 
správa v bode programu Rôzne.              
V deň termínu ďalšieho zasadnutia 
MsZ v januári 2017 boli na mestský 
úrad podané ďalšie dve žiadosti             
o odkúpenie budovy a to od spoloč-
ností ALB Trade, s.r.o. a ZARA 
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na rekonštrukciu strechy, prekrytie 
terás a vonkajšej fasády od hlavnej 
ulice a vyčísliť zisk pre mesto 
(tabuľka je príloha k článku o mest-
skom zastupiteľstve). V posledných 
rokoch má mesto dosť problémov 
zhodnocovať svoj prebytočný maje-
tok, či už prenájmom alebo preda-
jom (napr. budova bývalej mestskej 
knižnice, ktorej cena od roku 2015 
do roku 2017 klesla zo 60 000 Ä na 
30 000 Ä). V rokoch 2013-2015 sme 
predali budovu poľnohospodár-
skeho družstva (ul. Kpt. Nálepku) 
súkromnému vlastníkovi a dnes tam 
m á m e  2 3  n á j o m nýc h  by tov.  
Súkromní podnikatelia skupujú             
v meste nehnuteľnosti, rekonštruujú 
ich a budú ponúkať svoje priestory 
na prenájom. Ako bude mesto zveľa-
ďovať svoj majetok, ak ostane prázd-
ny? Zmení sa postoj, ak my budeme 
ponúkať mestský majetok na predaj, 

HOLDING, s.r.o. Vedenie mesta 
zvažovalo efektívnosť predaja a 
ú č e l n o s ť  v y u ž i t i a  b u d o v y                       
pre potreby mesta a hlavne možnosť 
z í ska ť  f i n a n č n é  p ro st r i e dk y                  
na rekonštrukciu budovy starého 
mestského úradu a výstavby plavár-
ne. Ako primátor mesta som zadal 
vedúcim pracovníkom MsÚ úlohu 
pripraviť ekonomické tabuľky                
o nákladovosti a zisku z prenajatého 
majetku (Dom služieb). Tu nastal 
prvý nesúlad zamestnancov mesta 
pri podávaní informácií členom 
komisií, mestskej rady a poslancom 
MsZ. Po zasadnutí mestskej rady           
v januári 2017 som zadal úlohu vedú-
cej finančného oddelenia spracovať 
komplexnú tabuľku nákladovosti 
finančných prostriedkov na chod 
Domu služieb za posledných jede-
násť rokov (2006-2016) so spláca-
ním úveru, ktorý bol použitý               

Foto: M. Osifová
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ako keď je o majetok záujem? Reči, 
že predaj sa pripravoval pre kon-
krétneho podnikateľa sú nepravdivé 
a mrzí nás, ako o tom občania hovo-
ria, že tak to prezentujú poslanci 
MsZ. Zákon o majetku obcí jedno-
značne určuje spôsoby predaja 
majetku a v tomto prípade poslanci 
majú možnosť rozhodnúť o spôsobe 
predaja, či formou dražby alebo 
verejnou obchodnou súťažou.              
Na zasadnutí MsZ sa hlasovalo iba          
o tom, či budovu predať alebo nie. 
Stanoviská komisií boli nasledovné: 
komisia výstavby odporučila 
budovu predať, komisia správy 
majetku mesta odporučila budovu 
nepredať, ale predať budovu starého 
MsÚ, finančná komisia nebola uzná-
šaniaschopná a mestská rada nepri-
jala žiadne stanovisko. Samotné 
hlasovanie poslancov MsZ bolo: za 
hlasoval jeden poslanec, piati 
poslanci hlasovali proti a piati 
poslanci sa zdržali hlasovania (kom-
pletný videozáznam a zápisnica zo 
zasadnutia sú zverejnené na stránke 
mesta www.giraltovce.sk). 

Tu by som sa chcel ešte vyjadriť    
k stanovisku komisie správy 
majetku mesta, k odporúčaniu 
predať budovu starého MsÚ. Je to 
budova, ktorá bola postavená začiat-
kom 20. storočia a má svoju históriu. 
Nachádza sa v centre mesta a                   
z môjho pohľadu si zaslúži byť opäť 
radnicou, keďže na tento účel bola 
postavená. Ako primátor mesta 
mám vo volebnom programe, ako 
jeden z hlavných bodov hľadať 
finančné možnosti na opravu 
budovy a vrátiť mestský úrad             
do starej radnice. Chcem povedať,        
že záujemcu o budovu starého MsÚ 
nemáme a v prípade, že by bol vážny 
záujem o kúpu, v takom prípade by 
som ako primátor mesta vypísal 
referendum, či starú radnicu predať 
alebo nepredať. 

Vážení spoluobčania, tak toto sú 
konkrétne fakty o „predaji či nepre-
daji“ budovy Domu služieb v našom 
meste. 

Mgr. Ján Rubis

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
V marcovom čísle spravodajcu vám         

z kroniky nášho mesta prinášame infor-

mácie z oblasti ekonomiky a podnika-

nia, ktoré sa stalo začiatkom 90. rokov 

veľkým „koníčkom“. Okrem toho         

na území mesta vzniklo tiež niekoľko 

nových úradov ako Obvodný úrad 

práce, Obvodný úrad životného 

prostredia, Daňový úrad, Obvodný 

úrad miestnej štátnej správy a nové 

meno dostal aj Národný výbor, ktorý sa 

stal Mestským úradom a toto pomeno-

vanie nesie až dodnes.

Často skloňovaným slovom v roku  



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

8

1991 sa stalo slovo dražba: „Verejný 

predaj prevádzkových jednotiek, pri 

ktorom sa vec ponúkala súčasne 

väčšiemu počtu záujemcov, sa nazýval 

– dražba. Dražbu viedol licitátor, občan 

určený orgánom republiky na vykoná-

vanie dražby. Účastníkom dražby bol 

vydražiteľ, ktorý pred dražbou skladal 

povinnú finančnú čiastku – dražobnú 

istotu, podľa zákona 10% vyvolávacej 

ceny, najmenej však 10 000 Kčs. Zaují-

mavosťou dražieb boli tzv. holandské 

dražby, pri ktorých ak boli najmenej 

piati záujemcovia o kúpu a ani jeden            

z nich objekt nevydražil, išlo sa cenou 

dole až na 50% hodnoty majetku,          

v prípade, že nik objekt nekúpil, ten išiel 

do druhého kola a tam cena klesla až  

na 20% pôvodnej hodnoty. V Giraltov-

ciach sa dražby uskutočňovali v MsKS, a 

to buď v malej alebo veľkej zasadačke. 

Vstupné bolo pre divákov 50 Kčs a 

dražiteľ platil poplatok 100 Kčs za 

registráciu a pridelenie príslušného 

evidenčného čísla, pod ktorým objekt 

vydražoval, niekedy v úplnej anonymi-

te.“

„V Giraltovciach bolo daných do dražby 

15 prevádzkových jednotiek, z toho boli 

4 vrátené pre majetkové alebo iné admi-

nistratívne nezrovnalosti. Prvá dražba 

sa uskutočnila 13. apríla a asi 50 

divákov bolo svedkami ako opravá-

renský podnik Československé automo-

bilové opravovne sa za 8 minút stal 

majetkom firmy Gira za 9 878 500 Kčs 

holandskou dražbou, hoci vyvolávacia 

cena bola 19 mil. 757 tisíc.“ Takýmto 

spôsobom boli vydražené aj KOVO – 

rádiotelevízna služba, hotel Družba, 

stánok pri gymnáziu, salaš  Grúň, 

obchodný dom Zdroj, mliečne lahôdky.

Ďalšia dražba mala už iný charakter: 

„Množstvo dražiteľov ako aj divákov         

v dražobnej miestnosti (veľká sála 

MsKS) 8. septembra dala tušiť, že 

priebeh dražby bude úplne iný ako 

doteraz. Záujem o ponúkané objekty 

bol miestami zdrojom až dramatickosti 

a nervozity. Aké boli výsledky tohoto 

dňa? Železiarske a kuchynské potreby - 

vyvolávacia cena 1.630 tisíc -  vydra-

žené za  2. 999 tisíc korún. Elektro – 

rádio – sklo dražba tohoto obchodu 

dvíhala zo sedadiel viac ako 150 divá-

kov, keď vyvolávacia cena 579 000, 

stúpala až na úctyhodných 4. 800 tisíc. 

Dramatický priebeh mala dražba 

pohrebníctva, keď za krátky čas štyria 

dražitelia zvýšili vyvolávaciu cenu zo 16 

tisíc na 199 tisíc korún. Jednou z najdlh-

ších dražieb bola dražba drogérie, 

ktorá trvala 1 hodinu a 10 minút a traja 

dražitelia po 125 ponukách dvihli cenu 

zo 102 tisíc na 600.300 Kčs. Dražby        

v meste urobili najväčší zásah a 

najväčšie zmeny v oblasti platených 

služieb a v obchodoch.“

Od obchodu a politiky poďme aj            

k príjemnejším oblastiam, ktoré majú          

v našom meste bohatú tradíciu a zastú-

penie: „V oblasti rozvoja športu v meste 

dominovala Telovýchovná jednota 

Slovan, ktorá sa podieľala hlavne           
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na rozvoji futbalu a volejbalu. A – 

mužstvo dospelých hralo II. Slovenskú 

futbalovú ligu na dobrej úrovni. Dobré 

meno mestu robili staršie a mladšie 

dorastenky vo volejbale. V rámci mesta 

sa v jeseni 1990 začala hrať mestská 

futbalová liga. V jeseni sa uskutočnila 

celonárodná akcia –Deň športu – a jej 

hlavný význam spočíval v poznávaní a 

utužovaní fyzických schopností detí.            

V samotných Giraltovciach boli                      

v Základnej škole športové zápolenia           

v prehadzovanej a volejbale. Medzi 

bytovkami sa súťažilo v jazde zručnosti 

na bicykloch, na skateboarde a v behu. 

MsKS pripravilo športovo-zábavné 

odpoludnie v sále a Dom detí a mládeže 

turistický pochod Dukla – Svidník.              

Za sychravého jesenného počasia sa         

v októbri uskutočnil V. ročník cestného 

behu „O štít mesta“. Na štart sa posta-

vilo 131 účastníkov, ktorí súťažili v 16 

kategóriách, od detí materských škôl až 

po kategóriu mužov – veteránov.“

Z kategórie Zaujímavosti - drobničky 

vyberáme fakty, na ktoré si skôr tí naro-

dení určite spomínajú: „Rok 1990, 

hlavne druhý polrok, značne rozvíril 

hladinu života motoristov. Prvé prekva-

penie zastihlo majiteľov osobných 

motorových vozidiel v auguste, keď 

bolo vládou vyhlásené zvýšenie cien 

benzínu z 8 Kčs za liter na 12 Kčs               

u špeciálu a z 9 Kčs na 13,50 Kčs                     

u benzínu super. Postrachom pre šofé-

rov, ktorí museli cestovať na dlhšie 

trasy, boli vytvárajúce sa kilometrové 

fronty áut s čakacou dobou aj 3 hodiny 

na načerpanie benzínu. V Giraltovciach 

fronty áut končili takmer pri dome 

občana Maťaša. V októbri bol stano-

vený limit benzínu 25 litrov za pôvodnú 

cenu a ďalšie litre už za 16 Kčs u špeciálu 

a 19 Kčs u supru. Od 1. novembra limit 

bol zrušený a benzín sa predával za 

posledné uvedené ceny.“

„2. mája desiatky občanov vylákal z ich 

príbytkov požiar domu občana Urbana. 

Dom bol v čase požiaru neobývaný, 

pretože ho MsNV vykúpil zo zámerom 

zriadenia Domu opatrovateľskej služby 

po rekonštrukčných prácach. Požiar 

založili maloleté deti a tak spečatili aj 

jeho osud, pretože pre silné poškodenie 

dom nakoniec bol zbúraný.“

„Ďalší vzrušujúci podvečer prežili 

občania mesta 17. mája, kedy mestom 

prechádzal prezident ČSFR Václav 

Havel pri príležitosti svojej návštevy 

Východoslovenského kraja. Pána prezi-

denta a jeho početný sprievod prišli 

pozdraviť stovky občanov. Prezident sa 

priamo v meste nezastavil, iba ním 

prešiel, ale urobil si malú prestávku          

na občerstvenie na neďalekom moto-

reste Čepcov.“

Priamo citované úryvky neprešli jazykovou 

úpravou a uvádzame ich v originálnej 

podobe.

Marcinová Michaela
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VIETE, E.Ž ..
Ifebruárové počasie nám dokazo-

valo, že zima ešte stále vládne a 
nehodlá sa tak skoro svojej moci 
vzdať?  (Verme, že - na rozdiel od 
politických strán - jej to nevydrží až 
do najbližších volieb.) Teplotné 
rekordy síce nepadali, ale  niektoré 
dni boli  také nepríjemné a chladné, 
že  sa nám nechcelo ani nohu z domu 
vystrčiť. 

Inázvy kalendárnych mesiacov 
majú svoju históriu? Január je odvo-
dený od mena rímskeho boha všet-
kých vecí, ochrancu dverí a brán Jana 
(lat. lanus). Hlavný sviatok má na 
Nový rok. Na jeho počesť si ľudia 
vzájomne blahoželali a posielali 
darčeky. Zobrazovali ho s dvoma 
tvárami, jednou sa pozeral dozadu – 
do minulosti a jednou dopredu – do 
budúcnosti. Február (lat. februus – 
očistný);  v tomto mesiaci sa konali 
obrady očisťovania od hriechov s 
prinášaním obetí bohom. A momen-
tálne vládnuci marec  má pôvod              
v mene boha vojny  Marsa (lat. Mars). 
Bol to vraj otec Romula a Rema, zakla-
dateľov Ríma. V starších časoch ho 
uctievali ako boha úrody a jari. 
Rimania pôvodne delili rok na desať 
mesiacov a začínali marcom. 

Iv meste pribudla nová predajňa 
zdravotníckych pomôcok? Nájdete ju 
na Dukelskej ulici pred odbočením          
na Družstevnú v zrekonštruovanej 

budove. Okrem profesionálneho 
prístupu k zákazníkom ponúkajú 
zdravotnícke pomôcky a materiál           
na voľný predaj aj na poukaz              
od   lekára.

IMedzinárodný deň žien je 
skutočne pekný a nenahraditeľný 
sviatok? Je to prejav úcty k ženám, 
ktorú si zaslúžia a preto je dôležité, 
aby sa im to aspoň raz v roku pripo-
menulo. Je to sviatok, keď sa ženy 
dostanú do popredia a užívajú si 
pozornosť nielen mužskej časti popu-
lácie. Milé blahoprajné slová, bonbo-
niéra, kytica kvetov, romantická 
večera. To je iba zlomok toho, ako 
muži obdarúvajú svoje mamy, 
manželky, dcéry, priateľky či kole-
gyne. Preto staňte sa pre dnešok 
mužmi činu a obdarujte ženy             
vo svojom okolí malou pozornosťou 
na znak úcty.

Iokrem bozku,  čokolády či  
diamantov sú ženy najviac obdarú-
vané pekným kvietkom? Nedávny 
sviatok zaľúbených Valentín či Medzi-
národný deň žien dajú zabrať 
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nejednej kvetinárke v meste. Vedeli 
ste, že aj aranžované kytice podlie-
hajú módnym trendom? Ruže asi  
nikdy nestratia  popularitu, ale 
spôsob, ako vám ich naaranžujú, musí 
byť trendy. Niekedy sa do každej 
kytice, aj tej z ruží, pridával aspará-
gus. Časom ho vystriedali večne 
zelené listy rumohry zviazané nepre-
mokavou stuhou a celá kytica bola 
podviazaná fóliou s potlačou. Neskôr 
sa preferovala jednoduchá krása 
čistých ruží bez akejkoľvek ozdoby. 
Dnes sa však darujú kvety v škatuli.   
Prekrásna klobúková škatuľa napl-
nená až po okraj zamatovými, naprí-
klad bordovými, ružami, ktorá  môže 
mať tvar srdca, byť okrúhla či štvor-
cová,  vyzerá naozaj luxusne. Ak ste 
takúto už dostali, je vidieť, že váš  
obdarovateľ sa vyzná v najnovších 
trendoch a vo vás zanechá určite 

krásny nezabudnuteľný dojem. 

I15. február sa niesol v duchu 
dobrej nálady, pretože sa v materskej 
škole uskutočnil fašiangový karne-
val?  Nádherne vyzdobené triedy a 
ešte krajšie deti i panie učiteľky 
premenené na princezné, víly, pirátov, 
zvieratká a iné rozprávkové postavy        
s nadšením tancovali, spievali, skákali 
– veselo sa zabávali. Samozrejme, 
nechýbali ani zdravé občerstvenie a 
odmeny za nápadité masky, ktoré deti 
veľmi potešili. 

Izdravé občerstvenie a hlavne 
nápoje pre najmenších už čoskoro 
nájdete v priestoroch bývalého CVČ?  
Plánujú tam otvoriť detskú kaviareň, 
kde si mamičky budú môcť pokecať   
v priestoroch prispôsobených 
detskému zákazníkovi a detičky sa 
vyšantiť do sýtosti. A kde budú zatiaľ 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

12

„Kázaki, kazaki, Kázaki, kazaki...“          
V posledných januárových dňoch si 
môj syn túto pesničku pospevoval 
dookola, pretože vedel, že sa blíži 
ďalšie z vystúpení našej obľúbenej 
„rodinnej skupiny“.  Sólisti Dónskych 
kozákov navštívili Giraltovce už 
druhýkrát, síce v trocha pozmenenej 
zostave, ale s rovnakou tematikou 
ruských a kozáckych piesní. Sála 
kultúrneho domu bola 2. februára 

mierne naplnená, ale to vôbec 
neovplyvnilo výkon ruských umelcov, 
ktorí svoje rodné piesne predstavili 
naplno. Skoro 2-hodinová zmes 
hudby a spevu zahŕňala aj známe 
slovenské „hity“, ktoré sa Dónskym 
kozákom natoľko zapáčili, že ich ponú-
kajú aj na svojich vystúpeniach. Ich 
tohtoročné turné zahŕňalo skoro 40 
koncertov na Slovensku. Alexander 
Dzalashov, Grigorij Polovinka, Polina 

DONSKÍ KOZÁCI opäť v Giraltovciach 
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Odhliadnuc od všetkých skutočností, 
umenie v podobe piesní je liek            
na všetko. Na Giraltovskom koncerte 
nám mladí ruskí umelci predstavili 
tradičný dónsky a ruský folklór.              
Po skončení programu si mohli 
návštevníci kúpiť aj ich najnovšie CD 
Volnij Don. Tí, ktorí to urobili, mali  
tak možnosť zistiť, že je to výborný 
spoločník napr. aj do auta. Vystihne 
každú náladu, či už potrebujete dobiť 
energiu, alebo zvoľniť, prísť na iné 
myšlienky, zrelaxovať.  Vrelo odporú-
čam...  

Text: Michaela Marcinová, 

Dolgopjatova a Aljona Nikulicheva 
nás presvedčili o tom, že tradícia              
v akejkoľvek krajine má neutíchajúci 
význam, melódia prenikne do srdca a 
ostáva v ňom, príbeh piesne má dej a 
myšlienku, ktorá platila v dávnej 
minulosti a platí aj dnes. Ruskí hudob-
níci museli precestovať obrovskú 
diaľku, keďže sa chceli vyhnúť 
miestam nepokojov v ich krajine. 
Napriek tomu, že cesta bola náročná, 
vždy sa u nás cítia ako doma a my         
pri počúvaní ich piesní cítime ten 
domov v srdciach. Áno, tí skôr naro-
d e n í  ve d i a ,  o  č o m  h ovo r í m .   

ŠTETCOM na love
Obradná sieň mestského úradu akoby 

zrazu zdivočela. V sychravom zasne-

ženom počasí nám domáci maliar 

Marek Zimka v spolupráci s Mestom 

Giraltovce ponúkol jedinečnú možnosť 

dostať sa do krásnej zelenej prírody, 

vysokých hôr a byť blízko divej zveri, 

priam jej hľadieť do očí. 

 Je šťastie, že v dnešnej dobe už 

poznáme mená i vlastnosti mnohých 

hviezd vo vesmíre. No často nepo-

známe tú svoju, životnú, ktorá nám 

ukazuje správny smer. Česť výnimkám. 

Zažiarila im ešte v detstve a idú za jej 

svetlom po celý svoj život a pritom 

nikdy nezídu z cesty. Sú príklad toho, že 

aj popri talente je potrebná dávka 

trpezlivosti a úsilia, ktoré prinášajú ruže 

v podobe úspechu. Najmä to úsilie – 

dokázať sebe aj iným, že cesta, po ktorej 

vykročili, je tá jediná správna.  Takouto 

cestou kráča aj talentovaný maliar 

Marek Zimka, ktorý svojím umením 

oživil priestory MsÚ prekrásnymi  

obrazmi a ľudia tak mali možnosť 

zhliadnuť ďalšiu jedinečnú výstavu. 

  Vernisáž, ktorá sa konala v utorok           

7. februára poobede, otvorila básňou 

M. Marcinová, po úvodných slovách  

autor pridal krátky príhovor. Pán 

Marek, ako ho familiárne nazývam, 

nám svoje  diela opísal jednou krásnou 

vetou: „Nehľaďte na moje obrazy ako             

na umenie, pozerajte sa na nich ako          

na obrazy vyjadrujúce môj cit a lásku         

k prírode.“ 
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 Lásku k prírode nadobudol v čase, keď 

sa presťahoval z rodných Košíc                

do dedinky Vyšný Slávkov v okrese 

Levoča. Malebná dedinka zasadená        

do čarovného prostredia lesov a lúk 

lákala mladého umelca na potulky 

prírodou, pri ktorých mu spoločnosť 

robili ceruza a výkres. Takto vznikali 

prvé skice aj silná láska k prírode. Prvý-

krát vystavoval v Kežmarku v roku 2001 

a po pozitívnych ohlasoch si jeho tvorbu 

mohli prezrieť aj v ďalších mestách.         

Po presťahovaní sa do svojho terajšieho 

bydliska, do Giraltoviec, sa zamiloval 

opäť, tentoraz do svojej životnej part-

nerky. Krásne obrazy sa rodia v podkroví 

jeho domova a ja sa teším na ďalšiu 

spoluprácu. 

Text: Mária Osifová, 
foto: Ladislav Lukáč

FAŠIANGOVÝ VEČIEROK  
A opäť sú tu fašiangy, čas radosti, 

veselosti, čas zábavy a dobrej nálady. 
Čas, keď na krátku chvíľku poodchý-
lime dvere do minulosti a pripome-
nieme si zvyky predkov. Dobrá 
tradícia organizovať fašiangový 
večierok sa ujala v našom  cirkevnom 
zbore v Giraltovciach. A už tretí rok 
sme sa stretli na večierku, ktorý           
pre nás pripravil náš Evanjelický 
cirkevný zbor, pod vedením  zboro-
vého farára Mgr. Martina Fečka. 

Starostlivo zostavený program 
čakal na tých, čo neváhali a v piatok 
17. februára 2017 prijali úprimné 
pozvanie na spoločné posedenie.  
Dom kultúry sa ukázal ako vhodný 
priestor pre hojný počet bratov a 
sestier, ktorí sa opäť radi stretli v čase 
fašiangov. Je to pre organizátorov tá 
najlepšia vizitka, že približne 200 
členov nášho zboru už dávno pred  
17. hodinou zaujalo svoje miesta a 
tešilo sa na spoločne prežité chvíle.
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Čakal nás bohatý program,               
v úvode zaznelo Božie slovo, 
modlitbou sme sa poďakovali Pánu 
Bohu za milosť stretnúť sa a prežiť 
spolu požehnaný čas. Zborový 
spevokol opäť nezostal nič dlžný 
svojej povesti a potešil nás precítene 
zaspievanými  piesňami. 

Tento rok je pre nás evanjelikov 
zvlášť významný, je to rok 500. 
výročia reformácie a deti z hudobno-
dramatického krúžku nám vo svojom 
programe  priblížili tieto významné 
dejinné udalosti. V priebehu večera sa 
nám predstavili aj naši hostia                 
z Biskupského úradu z Prešova,         
ktorí zaujali kvízom o Dr. Martinovi 
Lutherovi.

Nasledovalo  vystúpenie folklór-
neho súboru Makovica, bohatý 
potlesk im bol odmenu za ich 
spevácke a tanečné umenie.  Nechý-
bali chutné pohostenie, zábavný  
program, spev konfirmantov a, 
samozrejme, tombola. Moderátor 

programu bol  Ing. Dušan Verčimák, 
zborový kurátor.  

Úsmevy a dobrá nálada sa zračili 
na tvárach všetkých prítomných, 
každý sa chcel podeliť s dobrým 
slovom. To je tá pravá atmosféra na 
návrat ľudskosti, ktorou v čase 
fašiangov nešetrili naši predkovia a 
kúsok z nej sme prežili my všetci, čo 
sme prišli na krátky okamih vrátiť sa 
k zvykom našich otcov a materí. 
Prežili sme spolu s bratmi a sestrami 
milé posedenie a dojmy z bohatého 
programu budú ešte dlho rezonovať  
v našich dušiach. 

Na záver fašiangového večierka 
zazneli modlitba, poďakovanie a 
požehnanie. Verím, že o rok sa              
s Božou pomocou a pri dobrom  
zdraví opäť stretneme. Vďaka všet-
kým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto 
vydarenej akcie, vďaka za ochotné 
ruky a otvorené srdcia. 

Text: Anna  Mitaľová, 
foto: J. Hažlinský          

Stretnutie so Šalianskym Maťkom
Už piatykrát sa naša Základná škola na Budovateľskej ulici v Giraltovciach 30. 
januára 2017 stretla so Šalianskym Maťkom v podobe okresného kola reci-
tačnej súťaže v kontexte s gesciou Matice slovenskej. 22 žiakov 2. – 7. ročníka      
v troch kategóriách prezentovalo svoje rečnícke i recitačné spôsobilosti, svoje 
umenie dramatizácie. V I. kategórii zvíťazila K. Vygodová (SŠ Svidník), na 2. 
mieste skončila T. Lechmanová (SZŠ Giraltovce) a 3. miesto si odniesla E. M. 
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Michlíková (ZŠ Giraltovce). Najlepšia recitátorka v II. kategórii bola L.  Onofre-
jová (SZŠ Giraltovce). Hneď za ňou skončila D. Koreňová (ZŠ Kračúnovce). Na 3. 
mieste sa umiestnili L. Surdeníková (SŠ Svidník) a R. Havrila (ZŠ Giraltovce).         
V III. kategórii získali 1. miesto D. Lechman (ZŠ Kračúnovce), 2. miesto K. Cibuľ-
ková (ZŠ Giraltovce) a 3. miesto L. Safková (ZŠ Komenského vo Svidníku). 

Je chvályhodné, že v dnešnej pretechnizovanej dobe naši žiaci majú záujem           
o čítanie a prezentáciu umenia. Keďže víťazi okresnej súťaže postupujú do kraj-
ského kola a víťazi kraja postupujú do celonárodného kola, verím, že naša 
konečná stanica bude raz až tam v Šali – v rodisku Šalianskeho Maťka.

Text: PaedDr. J. Čubirková

Zimné prikrmovanie
Tohtoročná zima nás prekvapila nielen silnými dlhotrvajúcimi mrazmi, ale aj 
množstvom snehu na dedinách i v mestách. My ľudia si s tým vieme poradiť.        
Pri pobyte v prírode nezabúdame na zimné bundy, šály, čiapky, rukavice a teplé 
topánky. Ale čo zvieratá v prírode? Na zemi žiadna poživeň, na stromoch žiadny 
lístoček. A tak sa žiaci 4. A triedy spolu s budúcimi prvákmi z MŠ vybrali pomôcť 
našim spevavým operencom. Na vychádzke do blízkeho „Potúčka“ rozvešali 
niekoľko vtáčích kŕmidiel a naplnili ich zrnom a semenami, ktoré vtákom 
pomôžu prežiť tieto kruté, chladné dni.                           

Text: Mgr. T. Sabolová

Všetkovedko
Koncom minulého roka bojovalo 43 žiakov 2. - 5. ročníka o titul VŠETKOVEDKO. 
Podarilo sa ho získať 5 žiakom našej školy. Z druhákov sa Všetkovedkom stali       
K. Šimoňák (2. A), S. Čipčovská a D. Imrich (2. B). Z piatakov to bol L. Vasičko (5. 
A). Absolútnym víťazom a VŠETKOVEDKOM ŠKOLY sa stala žiačka z 3. A triedy  
T. Hudáková, ktorá dosiahla najlepší percentil v rámci školy. Všetci ostatní      
súťažiaci sa stali učňami Všetkovedka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Text: Mgr. M. Oravcová

Stravujme sa zdravo!
 Počas posledného januárového dňa sa v  spoločenskej miestnosti Základnej 
školy  konala prednáška na tému Nutričné hodnoty potravín. Prednášajúci bol 
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Mgr. F. Vojtek, učiteľ a koordinátor pre výživu a zdravý životný štýl na škole.  
Cieľ prednášky bol priblížiť žiakom problematiku výživovej hodnoty potravín. 
Počas nej mali možnosť nazrieť do jednotlivých tabuliek výživových hodnôt, 
ozrejmiť si, čo znamenajú jednotlivé skratky a značky. Taktiež  mali možnosť 
reálne si odvážiť, aké množstvo cukrov sa nachádza v jednotlivých výrobkoch, 
ktoré  neraz konzumujú každý deň. Prednáška bola venovaná žiakom siedmeho 
ročníka, no do konca roka plánujeme tieto prednášky realizovať aj s ôsmakmi a 
deviatakmi.                Text: Mgr. F. Vojtek

Naše úspechy
V januári a februári sa žiaci našej školy zapojili do okresných kôl predmetových 
olympiád z anglického jazyka, dejepisu a geografie. 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku vo Svidníku: 

 1. miesto v kategórii 1B získal  J. Orečný  (9. B), v kategórii 1A sa na 2. mieste 
umiestnil M. Liháni (6. A).

Okresné kolo Geografickej olympiády vo Svidníku: Najúspešnejšia bola                       
S. Vasičková (7. B), ktorá sa v kategórii F umiestnila na 2. mieste. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády vo Svidníku:   v kategórii F sa na 3. mieste 
umiestnila V. Kačmárová (6. B), v kategórii E získala žiačka 7. B triedy S. Vasič-
ková 1. miesto, v kategórii D sa umiestnila na 1. mieste P. Šoltysová  (8. B) a v 
kategórii C  na 2. mieste  skončil M. Chrobák (9. B). 

V medzinárodnom kole ručne robených betlehemov získala 2. miesto L. Janovi-
čová (9. ročník) a 4. miesto P. Partila z 3. ročníka. 

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov  v krajských kolách.

Text: Mgr. Radka Tkáčová

Noc s deviatakmi v SSOŠ Giraltovce 
V období pred podávaním prihlášok         

na stredné školy  stoja deviataci, ich 

rodič ia  a  výchovní  poradcovia           

pred ťažkou úlohou - zorientovať sa        

vo veľkom množstve informácií,       

ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov a                   

v rôznych podobách. Nie nadarmo sa 

však hovorí, že raz vidieť je lepšie ako 

stokrát počuť. 

Cenným zdrojom informácií o SSOŠ 

Giraltovce sa už  štvrtýkrát stala Noc           

s deviatakmi. Každoročne žije touto 

akciou celá škola. Jeden deň prezentu-

jeme „naživo“ svoju prácu a chceme 

ukázať, že SSOŠ je škola, ktorá 

študentov baví.
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Deviataci zo Základnej školy  Kračú-

novce, SZŠ Giraltovce, ZŠ Giraltovce a  

Hanušoviec nad Topľou navštívili           

v  tento deň vyučovacie hodiny, aby si 

vyskúšali pocity stredoškoláka – 

študenta školy podnikania či hostin-

ského. Popoludňajšie zábavné hry rozo-

hriali hostí i domácich. Program pokra-

čoval večerným kvízom, veselou disko-

tékou a priateľskými rozhovormi dlho 

do noci.

Tieto zdanlivo prosté aktivity mali dôle-

žitý cieľ – predstaviť priestory školy, 

profilové predmety, jazykové vyučova-

nie, projekty a predovšetkým ľudí. 

SSOŠ Giraltovce počas Noci s devia-

takmi umožnila vidieť prácu učiteľov, 

zažiť atmosféru školy, okúsiť zopár 

receptov zo školskej kuchyne – tej peda-

gogickej, ale i ozajstnej. Veríme, že nami 

namiešané ingrediencie deviatakov 

oslovili natoľko, že si ich v septembri 

prídu vychutnať zas.

Mgr. Anna Kalafová, SSOŠ Giraltovce

Súkromnú strednú odbornú školu
navštívili naši priatelia z Francúzska 

Ak ste počas prvého februárového 
týždňa počuli v Giraltovciach smiech 
a slová ako bonjour či merci, možno 
ste sa čudovali, odkiaľ sa tu vzali Fran-
c ú z i .  O d p o v e ď  m o ž n o  n á j s ť                    
v Súkromnej strednej odbornej škole, 
ktorá v rámci projektu Erasmus +           
s názvom Can you tell me the way to... 
hostila žiakov a učiteľov z francúzskej 
partnerskej školy. 

O svojich dojmoch z mobility hovorí 
Antónia Harčariková, žiačka 3. A, 
odbor škola podnikania.

„Pred príchodom žiačok z Francúzska 
sme boli všetky nervózne, nevedeli 
sme si celkom presne predstaviť, čo 
na nás čaká.  Keď sme ich však zba-
dali, všetok stres z nás opadol. V deň 
ich príchodu sme navštívili Barde-
jovské kúpele, v ďalších dňoch sme sa 

vybrali na cestu za  poznávaním dre-
vených kostolov v Hervartove a Tro-
čanoch a kaštieľa v Markušovciach. 
Súčasť prehliadky kaštieľa bola mož-
nosť  zahrať si  na organe a tak naša 
nová kamarátka Sophie s nadšením 
využila túto príležitosť. 

Na ďalší deň naše kroky smerovali   
od Travertínového jazierka cez  
Spišskú  Kapitulu až do Levoče, kde 
sme navštívili Baziliku Sv. Jakuba.                
V nej sme sa od sprievodkyne dozve-
dali pikošky o Levočskej bielej panej. 
Po zaujímavej prehliadke mesta 
Levoča sme sa už nevedeli dočkať 
večerného programu, návštevy Aqua-
city Poprad. 

Vo štvrtok nás čakal namáhavý, ale 
zaujímavý deň. Okrem návštevy 
Belianskej jaskyne sme sa tešili aj       



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

20

na najlepšiu časť týždňa – sánko-
vačku z Hrebienka, ktorá sa tiahla  2,5 
km dlhým kopcom. Je to najlepší 
z á ž i t o k  n i e l e n  p re  n á s ,  a l e ,   
samozrejme, aj pre francúzske 
dievčatá, ktoré ostali v úžase, keď 
videli toľko snehu. 

Čas sa už kráti a ide sa domov, ale 
predtým nás ešte čakala túra v Slo-
venskom raji. Fascinujúce bolo chodiť 

najmä po zamrznutom Hornáde, 
keďže to bola i pre nás domácich prí-
ležitosť, ktorá sa len tak neopakuje. 

Po skvelom týždni nastal čas lúčenia. 
Bolo nám veľmi ľúto, že odchádzajú a 
nezaobišlo sa to ani bez sĺz. Ešte 
posledné objatie a každý si išiel 
vlastnou cestou. Verím, že sa ešte 
niekedy uvidíme.“

Mgr. Andrea Kytíková a Antónia Harčariková, 3.A

V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
FAŠIANGOVÁ NÁLADA

Fašiangové radovánky a s nimi 
spojené akcie si každý pochvaľuje. 
Radosť, veselie a taká zvláštna chuť 
do života sú ten najlepší pohon               
do ďalších dní. My sme takýto pohon 
mali česť vyskúšať hneď druhý deň         
v mesiaci. Je to najchudobnejší mesiac 
v roku, čo sa počtu dní týka, ale 
počtom akcií  je určite najbohatší.

V spomínaný deň sa celá škola už            
v ranných hodinách presunula           
do blízkej Športovej haly Igora 
Nováka a pripravovala sa na Literárny 
karneval. Áno, literárny!

Prívlastok literárny nedostal len tak. 
Všetko to zapríčinila snaha o niečo 
nové, tvorivé, nielen u žiakov, ale aj         
u nás učiteľov. Vstupenka na takýto 
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karneval bola maska, či skôr prezle-
čenie za literárnu postavu z knihy. 
Žiaci z ročníkov 5. – 9. to mali sťažené 
o ďalšiu podmienku. Tou bola tzv. 
kolektívna, triedna maska. A tak sme  
v jednom okamihu mohli obdivovať 
všetkých z knihy o zelenom zlobrovi 
Shrekovi, Harryho Pottera, Snehu-
lienku, Alibabu a jeho zbojníkov, Bedá-
rov, Pirátov z Karibiku.

Po predstavení všetkých literárnych 
postáv sa hlavne tí starší museli ešte 
popasovať aj s obsahom daného diela, 
aby vedeli, koho stvárňovali. No, byť 
na škole starší spolužiak nie je už také 
jednoduché!

Ale popretkávala to všetko hudba 
mixovaná shakerom Paľom Chovan-
com, ktorý do všetkého miešal len tie 
na rytmus najbohatšie ingrediencie. 
Každá žilka v telách sa rozihrala a 
nikoho sme nemuseli nútiť k pohybu 
v rytme salsy či lambady.

K fašiangovému obdobiu v školách 
neodmysliteľne patria aj okresné, či 
krajské kolá rôznych súťaží. Krajské 
kolá v Prešove sa konali hneď dve         
po sebe. Jedna v deň venovaný 
všetkým zaľúbeným. Ten si žiačka         
zo 4. A Lucia Onofrejová pripomenula 
prednesom povesti o vrchu Vtáčnik          
v súťaži Šaliansky Maťko, ktorá mala 
už 24. ročník. Porota ju ocenila 
čestným uznaním a pridelila jej           
4. miesto v II. kategórii. Po tzv. 
Ružovom dni sa zase žiak 7. A triedy 
Jaroslav Hliboký v krajskom kole 
Olympiády z anglického jazyka 
umiestnil na 6. mieste v II. kategórii.

Text: E. Tchuríková, 
Foto: Ján Ďuráš ml.
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Obyvateľov Tehelnej ulice čakalo pred 

niekoľkými týždňami pod oknami 

príjemné prekvapenie. Srnky sa počas 

zimy objavovali až pri kontajneroch.

Lesná zver si v chladných mesiacoch 

hľadala potravu aj v blízkosti obydlí a 

pritiahli ju aj nádoby na odpad. Príklad 

bola milá „návšteva“ dvoch sŕn pred 

bytovkami na Tehelnej ulici. Srnky boli 

zjavne zvyknuté na hluk a neboli 

nesmelé. „Vzhľadom k tomu, že táto 

zima je pre zver mimoriadne nepriaz-

nivá, koncentruje sa v nižšie položených 

miestach zvyčajne pri ľudských obyd-

liach, kde je spravidla nižšia pokrývka 

snehu a taktiež hľadá útočisko          

pred predátormi, pre ktorých je lov        

vo vysokej snehovej pokrývke jedno-

duchší,“ tvrdí vedúci pozemkového a 

lesného odboru OÚ Svidník Stanislav 

Magera. Po prerokovaní početných 

stavov zveri na chovateľských radách, 

ktoré sa každoročne konajú, sa zvyšuje 

už niekoľko rokov  odlov raticovej zveri  

v našom okrese. „Tým sa snažíme 

postupne znižovať jej počtet a 

dosiahnuť normovaný kmeňový stav 

zveri. Lebo čo sa týka premnoženia zveri 

v našom okrese, počas uplynulých 

rokov sa zvýšili stavy raticovej zveri        

z dôvodu miernejších predchádzajúcich 

zím a vhodných podmienok pre ich život 

v našom regióne.“ Zveri je v zime viac a 

čo sa týka prikrmovania zveri poľov-

níkmi, okresný úrad, pozemkový a lesný 

odbor, v uplynulom období vykonával 

kontrolnú činnosť v okolitých revíroch. 

„Musíme podotknúť, že zver je riadne 

prikŕmená, z čoho vyplýva, že si poľov-

níci v našom 

okrese p ln ia  

svo j e  p o v i n-

nost i  a  zver          

v dobe núdze 

p r i k r m u j ú .“  

Približné počty 

s r n i e k  n a  

našom území je 

ťažké zistiť, zver 

migruje. 

Text a foto:
Martina

Cigľárová

Zima prilákala srnky až pred bytovky
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Príjem TV signálu prostredníc-
tvom antény je už minulosť. Všetky 
kanály postupne vypínajú. 

Giraltovský elektromechanik Fran-
tišek Štofko z firmy Elektro - Ľuník 
odporúča pripraviť sa na prebieha-
júce zmeny, čo sa týka vysielania 
programov v HD rozlíšení. Upozor-
ňuje, že sa ráta  s postupným vyraďo-
vaním programov, ktoré sa vysielajú  
v SD norme. „Všetko už bude vysie-
lané len v HD kvalite. Čím skôr by ste 
si mali zabezpečiť prijímač v HD 
norme, ak ho ešte nemáte. Inak hrozí, 
že televízne kanály vám nepôjdu, ak 
máte len staré SD štandardné rozlíše-
nie. Éra SD sa úplne končí a bude už 
len HD, ktorá  ju nahradí. Postupne 
r u š i a  v š e t k y  
satelitné pro-
gramy.“ Tri tele-
vízne komerčné 
p r o g r a m y  -  
Markíza, Dajto a 
D o m a  -  u ž             
v štandardnom 
r o z l í š e n í  
p r o s t r e d n í c-
t v o m  D V B - T  
vysielačov nie 
sú dostupné a  
nie je viac šírený 
s i g n á l  c e z  
p o z e m n ú  
anténu. „Prináša 
to lepší divácky 
zážitok vďaka 

neporovnateľne kvalitnejšiemu 
obrazu. Ako prvá slovenská televízia 
nakrúcame všetky naše seriály v HD a 
preto bude aj pre divákov neporovna-
teľne väčší zážitok možnosť sledovať 
ich práve v HD,“ uviedol na webe tele-
vízie riaditeľ Centra techniky TV 
Markíza Zdenko Ryšavý. „Väčšina 
programov Skylinku už dnes vysiela 
vo vysokom rozlíšení (HD), resp.          
v kompresnom formáte MPEG-4.         
Pre príjem týchto programov je 
potrebný HD satelitný prijímač,“ 
uvádza sa na portáli Skylinku.            
Pre príjem týchto programov je 
potrebný HD satelitný prijímač. 

Text: Martina Cigľárová,
foto: internet

ELEKTROMECHANIK RADÍ, ako sa pripraviť na HD vysielanie!
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Giraltovskí psičkári zanechávajú neporiadok
Problém s nedisciplinovanými psič-
kármi a neodstránením exkrementov 
po psích miláčikoch sa vyskytuje             
i u nás. Aj napriek tomu, že ich mesto 
zásobuje  vrecúškami.

Hoci sú v našom meste už niekoľko 
rokov osadené kontajnery na psie 
exkrementy, mnohí psičkári stále neve-
dia, ako sa o potreby svojho zvieratka 
postarať a už vôbec si nevšímajú a 
neberú ohľad na životné prostredie. 
Počas zimy boli stopy z výkalov výrazne 
zaborené v snehu. Podľa VZN mesta 
Giraltovce č. 44/2012 o udržiavaní 
čistoty a poriadku na území mesta Giral-
tovce, čl. IV., na verejných a verejne 
prístupných priestranstvách je však 
zakázané znečisťovať plochy exkremen-
tami zvierat a venčiť psov. Týka sa to aj 
cintorína. Za neporiadok sa platí. 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 
sa riadi VZN č. 20/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov v meste 
Giraltovce s dodatkom č. 1 k VZN (28. 
11. 2008). „Na základe neho ten, kto 
vedie psa, má povinnosť 
bezprostredne odstrániť 
výkaly, ak pes znečistí 
verejné priestranstvo. Ak 
p e s  z n eč i st í  ve re j n é  
priestranstvo výkalmi, je 
ten, kto psa vedie, povinný 
výkaly bezprostredne 
odstrániť zo všetkých spev-
nených plôch v intraviláne 
mesta, z priestorov parkov, 
kvetinových záhonov a 

zahustenej výsadby,” uviedla Tatiana 
Mitaľová z MsÚ v Giraltovciach. 
„Postihy priestupkov neodstránenia 
výkalov, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo,  sú zakotvené v §7 zák.    
č. 282/2002 Z.z., Zákon, ktorým sa upra-
vujú  podmienky držania  psov.  
Priestupky prerokúvajú obecná/-
mestská polícia a orgán policajného 
zboru.  Na priestupky a ich preroko-
vanie sa vzťahuje všeobecný predpis           
o priestupkoch. Podľa zákona môže        
byť uložená pokuta do výšky 65 eur,” 
uviedla. Prezradila, že Mesto Giraltovce 
má od 1. septembra 2013 pre každého  
platcu dane za psa v bytovom dome, 
ktorý nemá na tejto dani evidovaný 
nedoplatok, pripravený špeciálny 
bonus – jednorazové vrecká. „Nárok na 
vrecká má každý daňovník v počte 250 
ks na každého evidovaného psa ročne. 
Je možné si ich prevziať v kancelárii č. 27 
mestského úradu.“ 

Text: Martina Cigľárová, foto: internet
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Pekný januárový víkend účastníčky 

súťaže Babička Topľanskej doliny 

2016 strávili v hoteli Alexander          

v Bardejovských kúpeľoch. Tento 

pobyt im umožnil poslanec Prešov-

ského samosprávneho kraja, pán 

Ján Vook, ako odmenu v súťaži Miss 

Babička. Komentoval to asi takto: 

Nájsť odvahu, zručnosť, šikovnosť a 

reprezentovať svoju dedinu alebo 

mesto a ukázať nielen divákom, ale 

aj svojej rodine, priateľom a 

známym, že vždy,  v každom veku,  

pokiaľ nám slúži zdravie, sa dá 

niečo urobiť. Seniorky – babičky si 

tento pobyt veľmi pochvaľovali aj 

napriek tomu, že v takejto  zostave 

sa zišli po druhý raz. Stále si mali čo 

povedať, vymeniť skúsenosti, zrela-

xovať a zregenerovať svoje sily            

vo wellness alebo inými procedú-

ra m i ,  k t o ré  p o n ú k a l  h o t e l .                   

V príjemnom prostredí strávili 

babičky aj pekný večer s poslancom, 

ktorý si našiel čas a prišiel ich 

pozdraviť. 

Touto cestou by sme sa mu chceli 

poďakovať a popriať veľa úspechov 

v jeho ďalšej práci.
 Alenka Kmecová

POĎAKOVANIE... 
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Jozef Čížek sa narodil 16. 3. 1917           
v Giraltovciach. Život človeka je dar 
veľkej hodnoty, nikto však nevie, ako 
dlho bude trvať. Kvalita jeho prežíva-
nia je u každého iná a často ovplyv-
nená uhlom pohľadu samotného 
človeka, ako aj jeho okolia. Nech je 
však život akýkoľvek, drvivá väčšina 
ľudí chce žiť čo najdlhšie. Taká päťde-
siatka je väčšinou na veľkú oslavu. Je 
to však len polčas stovky.

S potešením by sme vám chceli ozná-
miť, že člen našej početnej rodiny 
Jozej Čížek si bude od 16. marca písať 
svoj vek trojciferným číslom – 100. 
Jeho rodičia Julián a Jozefína Číže-
kovci odcestovali z Poľska do Ameri-
ky, odkiaľ sa vrátili na Slovensko. 
Usadili sa na kopci za Giraltovcami, 
kam sa jubilant dodnes rád vracia, aby 
si oživil spomienky a navštívil brata 
Štefana a ostatnú rodinu. Keďže bol 
technicky veľmi zručný, už ako 17-
ročný chodil s mláťačkou mlátiť         

po Giraltovciach a okolí. V roku 1939 
ho povolali do slovenskej armády         
k delostreleckému pluku v Žiline.           
Do rodiska sa už nevrátil, pretože        
pri návrate z vojenčiny sa zoznámil    
so svojou manželkou Veronikou. Natr-
valo sa usadil vo Veľkej Lomnici, kde 
vychovali aj svoje tri dcéry. Pracoval 
na rôznych pozíciách na železniciach 
a aký je odkaz jeho života pre nás 
mladších? Aj keď mal celý život zdra-
votné problémy, dokázal si svoj 
životný štýl nastaviť podľa hesla 
Lepšie zomrieť zdravý na starobu, 
ako mladý na chorobu. Striedmosť a 
aktivita mu umožňujú plnohodnotný 
život aj vo vysokom veku. Ako 90- 
ročný ešte cestoval sám k dcére          
do Ameriky. Dodnes je úplne 
samostatný. Celá rodina mu s úctou a 
uznaním praje veľa fyzického a dušev-
ného zdravia, ako aj rodinnej pohody, 
dúfajme, do ďalších rokov života.

Text a foto: Ján Čižek

Jozef Čížek v súčasnosti a ako 22 ročný vojak v Žiline.

Na zdravie nášmu rodákovi 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

27

Kváskové pečenie - 
2. časť. 

Ako si zaobstarať kvások na pečenie 
svojho chlebíka? Sú dve možnosti: 
buď si kvások vypestujete sami, 
alebo vám ho niekto daruje. Na inter-
nete existuje tzv. kvásková mapa, kde 
sa zaregistrovali nadšenci kvásko-
vého pečenia. Tí vám zadarmo alebo 
za drobnú protislužbu kvások 
darujú. Druhá možnosť je trochu 
komplikovanejšia, ale ak máte trošku 
vôle, tak sa to určite podarí. Keď som 
to zvládla ja, zvládnete to  aj vy. 
Pokúsim sa vám v jednotlivých 
bodoch popísať, ako som to robila ja. 
Samozrejme, niekoľko postupov je aj 
na internete, môžete sa riadiť aj niek-
torým z nich.

Kvások nie je nič iné ako fermento-
vaná zmes múky s vodou. Kvasenie 
zaobstarajú enzýmy, ktoré rozkla-
dajú škroby na jednoduché sacha-
ridy. Tými sa živia kvasinky a 
baktérie prirodzene sa vyskytujúce  
v múke. Baktérie následne vytvárajú 
kyseliny zodpovedné za typickú chuť 
a kvasinky nakypria cesto.

Ako som sa už minule zmienila, svoj 
kvások som založila v apríli 2016. 
Kŕmila som ho týždeň, potom som         
z neho upiekla svoj prvý chlieb. 
Niektoré zdroje na internete 
uvádzajú kŕmiť len 4 dni, iné 10-14. 
Ja som si zvolila strednú cestu, chlieb 
mi z kvásku pekne narástol. Tu je 
teda môj postup:

Pripravíme si čistý 7 dl zaváraninový 

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

PS: Ak máte o kvások záujem, ja vám ho na prvé pečenie darujem.
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pohár:

1. deň: navážime si 100g ražnej 
(celozrnej alebo chlebovej) múky + 
100 g vody (vodu nedávajte priamo         
z vodovodu, lepšia je odstáta alebo 
filtrovaná). Zamiešame, najlepšie 
plastovou alebo drevenou lyžičkou. 
Pohár prikryjeme potravinárskou 
fóliu a tú upevníme gumičkou.         
Vo fólii urobíme ihlou niekoľko 
dierok. Odložíme na teplé miesto bez 
prievanu (ja som ho dala hore           
na chladničku, ale neskôr sa mi 
o sve d č i l a  r ú ra ,  s a m o z re j m e ,  
vypnutá. Je tam konštantná teplota,  
bez prievanu).

2. deň: v pohári sa ešte nič nedeje, 
pridáme 50 g múky + 50 g vody, 
zamiešame, prikryjeme, odložíme.

3. deň: v pohári by sa mali objaviť 
prvé bublinky, opakujeme postup          
z druhého dňa.

4. deň: počet bubliniek v pohári sa 
zvýšil, baktérie začali intenzívne 
pracovať. Kvások nabral na objeme. 
Už by sa nám do pohára nezmestil. 
Pripravíme si čistý pohár, do ktorého 
si navážime 100 g kvásku. Pridáme 
50 g múky + 50 g vody, zamiešame, 
prikryjeme, odložíme. Zvyšný 
kvások vyhodíme alebo skúsime 
upiecť chlieb, ale pravdepodobne to 
ešte nebude to pravé orechové.

5. deň: Kvások intenzívne rastie, má 
veľa bubliniek, vonia kyslo. Postup 
rovnaký ako 4. deň.

6. a 7. deň postupujeme rovnako ako 
v predchádzajúcich dňoch. 

Po 7 dňoch by mal byť kvások použi-
teľný na pečenie. 

Ja som si z vypestovaného kvásku  
odložila 1 PL (polievkovú lyžicu 
kvásku som dala do čistého malého 
zaváraninového pohára, prikryla 
viečkom a šupla do chladničky), 
zvyšok som použila na pečenie. Ak 
pečiete pravidelne, tak kvások 
netreba prikrmovať, lebo si budete 
zakaždým pripravovať rozkvas a         
z toho si zas 1 PL odložíte. Ak budete 
piecť nepravidelne, stačí 1x za 
týždeň kvások prikŕmiť, to znamená 
vybrať z chladničky, primiešať lyžicu 
múky, lyžicu vody a šup naspäť        
do chladničky. Treba vždy používať 
čisté pomôcky,  aby sa v kvásku neza-
čali množiť  nežiaduce baktérie.        
Ja mám vyčlenené zaváraninové 
poháre a lyžice, ktoré používam len 
na kvások. Vykysnutý kvások vonia, 
teda aspoň mne ako kvas z ovocia.

Tak čo? Pustíte sa do toho? Nene-
chajte sa odradiť počiatočnými 
neúspechmi a trénujte pestovanie 
vlastného kvásku. Upiecť si vlastný 
chlebík sa určite oplatí!

Nabudúce: recept na základný 
pšenično-ražný kváskový chlieb 
spolu s tipmi na správne načasovanie 
pečenia.

Teším sa na vás! 

MVDr. Monika Končárová
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Podľa pranostík síce staré baby, psi a 
daňový úradníci zaliezajú za pec, ale 
záhradkár sa určite ponáhľa na svoj 
pozemok. Aj keď zlé jazyky tvrdia, že 
uteká pred manželkou, ktorej má už za 
celú zimu po krk, pravda je iná.

Či už je to tak alebo inak, marec je kli-
maticky prvý jarný mesiac.

?pôda sa konečne otepľuje a prebú-
dza, do práce sa môžeme pustiť, hneď 
ako trochu oschne a prestane sa 
mazať,

?ak sme sa o ňu po celý rok dobre 
starali, je zbytočné ju zhlboka prerýľo-
vať, stačí prevzdušniť kultivátorom, 

?pohnojíme priemyselnými hnoji-
vami a do povrchovej vrstvy zapra-
víme kompost, urovnáme hrabľami a 
povrch jemne utlačíme doskou, 

?výsevmi do voľnej pôdy môžeme 
začať potom, čo očividne ustúpia 
trvalé mrazy,

?pre prvý výsev zvolíme otužilejšie 
druhy zeleniny, ktoré klíčia i pri niž-
ších teplotách (špenát, valeriánku, 
hlávkový a ľadový šalát, hrach, cibuľu, 
reďkvičku, mrkvu, čierny koreň, 
reďkev a ďalšiu koreňovou zeleninu),

?urobíme dobre, keď vysiate záhony, 
spočiatku prikryjeme netkanou textí-
liou alebo fóliovým krytom,

?je už najvyšší čas začať s výsevom 
teplomilnej zeleniny (paradajky, 
papriky, baklažány a zeler), do vykuro-
vané skleníka, teplého pareniska, 
alebo uspokojíme sa s tradičnou domá-

cou záhradkou na okennom parapete,

?po vyvinutí dvoch klíčnych lístkov sa 
pustíme do ich presádzania – naprí-
klad do väčších téglikov od jogurtu, 
najlepšie však rašelinových kvetiná-
čov,

?len čo to pôda dovolí, sadia sa 
ovocné stromy a kríky,

?začíname aj s prevrúbľovaním jablo-
ní, hrušiek, čerešní a višní,

?neodporúča sa prevrúbľovať slivko-
viny a marhule, aby sa nešírila šárka 
sliviek,

?rozmnožujeme ríbezle, predovšet-
kým čierne,

?je čas na prihnojenie rýchlo pôsobia-
cimi hnojivami,

?na záhonoch jahôd odstránime staré 
suché lístie, prihnojíme ich a plytko 
okopávame,

?broskyne ošetríme v období nalieva-
nia pukov proti kučeravosti listov 
napr. Kuprikolom,

?vysádzame cibule ľalií, dvojročné 
byliny ako sú violky – fialky,

?zostrihávame odkvitnuté vresy a 
vresovce,

?zrezávame okrasné trávy tesne nad 
zemou,

?vysievame nové trvalky,

?ukončíme vysádzanie ruží, odhr-
nieme nakopenú zeminu pri koreňoch 
starších ruží, 

?tvarujeme v lete kvitnúce dreviny, 
niektoré z nich zrežeme hlboko, napr. 
nátržníky, levandule.

Zdroj: Intrenet,

spracovala Antónia Juhová

Marec je pre život v záhradke
najdôležitejší 
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kerovac – šoférovať

motor – auto

kormaň – volant

draha – cesta

Po našemu...Po našemu...

Richtár z Giraltoviec, pán 
Maťaš (v strede),  spolu              
s  o s t a n ý m i  r i c h t á r m i                     
z okolitých obcí po roku 1900.  
Snažil  sa  o  založenie  školy.

 Foto: Archív J. Maťaša

Ján Harčarik pri Škode 
Octavia začiatkom 60. 
rokov. 
Foto:  Archív  rodiny 
Eliašovcov z Lužan.

Mária Osifová

Buli z drahi barz strapene. – Cesta ich veľmi zmorila.

berňak – daňový úrad

fundovac – ustanoviť, založiť
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NARODILI SA:

Kristián Fedák Stella Raganová

Tobias Kuzma Martin Bolvan

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia

Mária Gregová 1954 09.02.2017

František Kurečaj 1946 19.02.2017

Ernest Fedák 1973 21.02.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci marec oslávia:

85 rokov Mária Daňková 60 rokov Gabriela Kopecká

Juraj Koščo

75 rokov Helena Hvozdovičová Anna Čellárová

Alžbeta Gerátová Ján Čellár

Nataša Mašlejová

70 rokov Mária Robová

Pavol Hliboký 55 rokov Vladimír Pavlišin

Ján Červeňak Vladimír Šoltýs

Milan Imre

65 rokov Anna Hliboká

Mgr. Daša Drabiková 50 rokov Jozef Tkáč

Mgr. Jozef Juházy MVDr. Martin Končár

Mária Gašpariková Eva Germeková

Ing. Mária Žížková Peter Zajaroš

Jozef Kľučár

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. 

Z POZ
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MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Tomáš Miko              a              Marcela Fedáková
Bardejov                                          Giraltovce

Roman Hurák              a                Tímea Vaľanyová
Tisovec                                         Giraltovce

Bc. Pavol Vasiľ              a               Ivana Ciganová
Fijaš                                             Giraltovce

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

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

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

SLOVAN S NOVÝM TRÉNEROM

A NEZMENENÝM KÁDROM

Začína sa jarná časť III. futbalovej ligy 

Po dlhej zimnej prestávke sa v marci 
opäť rozbehnú regionálne futbalové 
súťaže. Priaznivcov MFK Slovan Giral-
tovce, pochopiteľne, najviac zaujíma 
dianie v III. futbalovej lige, kde 
úspešne účinkujú giraltovskí futbalis-
ti. 

Ako sme už informovali, najväčšia 

zmena sa  udiala na trénerskej lavič-
ke. Doterajšieho lodivoda Ondreja 
Desiatnika nahradil Jozef Košút, pre 
ktorého to bude v Giraltovciach 
premiéra. Pod jeho vedením sa Giral-
tovčania pripravujú od polovice janu-
ára s nezmeneným kádrom, s ktorým 
aj vstúpia do treťoligových zápolení. 
Osvedčený tím okolo Matúša Digoňa  
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dopĺňajú mladíci  D.  Pankuch,               
R. Furmánek, K. Smetánka, D. Duda a 
R. Pivovarský. Títo chlapci by mali 
dostávať aj viac príležitostí, aby 
rozvíjali svoj talent. Podľa slov mana-
žéra klubu Jozefa Matiho je cieľ 
Slovana  umiestniť sa do piateho 
miesta a uspokojiť svojich fanúšikov 
peknou útočnou hrou. Ak sa to podarí 
tak ako v jesennej časti, budú všetci 
spokojní.

Jarná časť súťaže sa očakáva s veľkým 
záujmom. Aj keď veľký favorit je 
Trebišov, do boja o prvú priečku môžu 
vstúpiť aj ďalšie mužstvá. V Trebišove 
vymenili trénera, keď M. Urbana 
náhle vystriedal skúsený J. Škrlík a 
čierny kôň by chcel byť Vranov, kde 
taktiež menili trénera. Doterajšieho 
kormidelníka B. Petra nahradil           
E. Sudimák. Na opačnej strane 
tabuľky sa zdá byť všetko jasné, ale...

V slovenských futbalových súťažiach 
nikdy neviete, či niekto neodstúpi, 
alebo či sa prihlási do ďalšieho 
ročníka v tej ktorej súťaži. Finančná 
otázka v jednotlivých kluboch môže 
spôsobiť nepredvídateľné presuny a 
tak sa jeden bývalý funkcionár Pušo-
viec vyjadril, že ani tento klub nemusí 
nakoniec vypadnúť, aj keď bude mať 
na svojom bodovom konte nulu. 
Najnovšie informácie hovoria, že 
zmráka sa aj vo Veľkom Horeši. Tam 
by chceli dohrať súťaž s náhradným 
mužstvom a zbavili sa najskúsenej-
ších hráčov, čo prakticky znamená, že 
odišla celá základná jedenástka. 
Bodov majú síce dosť, ale či sa vyspo-

riadajú s realitou tak ako v Pušov-
ciach, to sa ešte len uvidí. Každopád-
ne, bude to zaujímavá jar.

Program futbalistov
MFK Slovan Giraltovce:

19. 3.
Bardejovská Nová Ves - SLOVAN

25. 3.
SLOVAN - Veľké Revištia

1. 4.
SLOVAN - Svit

9. 4.
Veľký Horeš - SLOVAN

15. 4.
SLOVAN - Svidník

23. 4
Snina - SLOVAN

29. 4.
SLOVAN - Tatran Prešov B

7. 5.
Pušovce - SLOVAN

13. 5.
VOĽNO

20. 5.
Plavnica - SLOVAN

27. 5.
SLOVAN - Vyšné Opátske

4. 6.
Stropkov - SLOVAN

11. 6.
SLOVAN - Vranov

18. 6.
Trebišov - SLOVAN

 
o Miroslav Deutsch
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SVOJ ŽIVOT SPOJIL
S GIRALTOVSKÝM FUTBALOM
MFK Slovan Giraltovce počas svojej 
storočnej histórie odchoval veľké 
množstvo futbalistov. Mnohí sa         
po skončení aktívnej činnosti stali 
fanúšikmi Slovana, niektorí sa dali             
na trénerskú dráhu a v tretej skupine 
sú tí, ktorí sa stali funkcionármi a 
pracovali pre giraltovský futbal.                
A práve v tejto skupine sa stal lídrom 
pán Jozef MATI mladší. 

V Slovane začínal v žiackej kategórii 
pod vedením Pavla Matiho a Jána 
Kuseka. V doraste ho potom viedol 
Pavol Farský a nakoniec bol člen tímu, 
ktorý postúpil do II. dorasteneckej 
ligy. Jeho trénermi boli Jozef Barnáš a 
Ján Čížek. Nasledovala vojenčina a         
po nej si zahral vo Vyšnej Šebastovej a 
v Bystrom. Konkurencia v Slovane 
bola v tom čase veľmi silná. O miesto  
v giraltovskom tíme 
tuho bojoval a nako-
niec sa stal oporou 
a odohral množstvo 
zápasov v tretej         
i štvrtej lige. 

Pričinil sa o postup 
do III. ligy ako hráč  
i funkcionár. Už ako 
aktívny futbalista 
sa zaujímal o dianie 
v klube a potom sa 
v y p r a c o v a l  n a  
kľúčovú osobnosť  
v  ňom a to platí aj     

v súčasnosti. K jeho veľkým funkcio-
nárskym ťahom patrí prestup Petra 
Štefánika z Kračúnoviec, ako aj 
opakované angažovanie trénera Igora 
Nováka. To, že sa z MFK Slovan stal 
uznávaný aj stabilný klub, je aj jeho 
veľká zásluha. V jeho funkcionárskom 
živote prišli aj chvíle, keď chcel všetko 
hodiť za hlavu a venovať sa niečomu 
inému. Našťastie sa ozvalo jeho slova-
nistické srdce a on aj naďalej pracuje 
pre giraltovský futbal s jemu vlastnou 
oddanosťou a húževnatosťou. Svojou 
činnosťou nadviazal na najúspešnej-
šie roky giraltovského futbalu.

Pán Jozef Mati oslávil v sobotu 18. 
februára okrúhle životné jubileum - 
päťdesiatku. K množstvu gratulantov 
sa pripájame aj my. ŽIVIÓ, Jožko!

   

 foto: L. Lukáč

o Miroslav Deutsch
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Pre I. stupeň ZŠ  

Rozprávková plavba 

s Jánom Navrátilom  

 
 

Pre II. stupeň ZŠ a SŠ  

Vedecko-fantastická  

literatúra  

 

 

Pre MŠ  

Chcete vidieť 

rozprávku?  

 

 

Pre dospelých 

Stretnutie so 

spisovateľkou Ivanou 

Ondriovou  

 
 

 

Hlovíkova akadémia  

 

Marcové aktivity v našej knižnici

Tešíme sa na Vás!



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

36

Azylové centrum

adresa: Dukelská 87/83

tel. č.: (+421) 54 732 20 39

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

adresa: Dukelská 57/64

tel. č./fax: (+421) 54 752 23 67, (+421) 911 828 377

Domov mládeže – školský internát

adresa: Dukelská 31/35

tel. č./fax: (+421) 54 732 26 97, (+421) 918 266 531

Domov sociálnych služieb

adresa: Kukorelliho 17

tel. č./fax: (+421) 54 732 25 55

email: dssgiraltovce@stonline.sk

 www.dssgiraltovce.sk

Evanjelický farský úrad

adresa: Dukelská 48/52

tel. č./fax: (+421) 54 736 41 87

email: giraltovce@ecav.sk

www.ecavgiraltovce.sk

Gymnázium

adresa: Dukelská 30

tel. č./fax: (+421) 54 732 23 25

email: skola@gymgir.edu.sk

gymgir.edupage.org

 

Zoznam inštitúcií v našom meste
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Hasičský a záchranný zbor

adresa: Mlynská 18

tel. č./fax: (+421) 54 732 22 22, tiesňové volanie: 150

Materská škola

adresa: Dukelská 62

tel. č.: (+421) 54 732 28 68

email: msgiraltovce@centrum.sk

www.materskaskola.giraltovce.sk

Mestská knižnica

adresa: Dukelská 158/59

tel. č.  (+421) 54 732 24 87

email: kniznicagiraltovce@gmail.com

Mestský podnik služieb, s.r.o.

adresa: Tehelná 779

tel. č./fax: (+421) 54 732 23 31, fax: (+421) 54 732 27 60

Mestský úrad Giraltovce

adresa: Dukelská 75

tel. č.: (+421) 54 732 24  47 fax: (+421)54 732 23 01, 

email: sekretariat@giraltovce.sk

www.giraltovce.sk

Polícia

adresa: Bardejovská 9

tel. č./Fax: (+421) 54 732 23 33

Rímsko-katolícky farský úrad

adresa: Budovateľská 161/2

tel. č.: (+421) 54 732 22 16

 www.farnostgiraltovce.sk

 

 

 

 

 

 

,
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Gréckokatolícky farský úrad

adresa: Dukelská 45

tel. č.: (+421) 54 732 25 49

email: giraltovce@grkatpo.sk

SAD, a.s.

adresa: Dukelská  790

tel. č.: (+421) 54 778 18 70

www.sad-po.sk

Slovenská pošta

adresa: Hviezdoslavova 445/1

tel. č./fax: (+421) 54 732 21 05

email: zakaznickyservis@slposta.sk

Slovenská sporiteľňa

adresa: Dukelská 64

tel. č./fax: (+421) 54 472 50 89

www.slsp.sk

Sociálna poisťovňa

adresa: Hviezdoslavova 447/3

tel. č./fax: (+421) 54 786 411, (+421) 54 732 27 78

www.socpoist.sk

Spojená škola

adresa: Kpt. Nálepku 122

tel .č.: (+421) 54 736 41 62

email: szsgi@post.sk, szskpt.nalepku@gmail.com

 szsgi.edupage.org
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Súkromná stredná odborná škola

adresa: Dukelská 33

tel. č./Fax: (+421) 54 732 25 10

email: ssosgiraltovce.edupage.org

ssosgiraltovce.edupage.org

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

adresa: Hviezdoslavova 447/3

tel. č./fax: (+421) 54 244 23 11

VVS, a.s.

adresa: Bardejovská

tel. č./fax: (+421) 54 732 22 83

Všeobecná úverová banka, a.s.

adresa: Dukelská 58/65

tel. č./fax: (+421) 54 485 83 57

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

adresa: Hviezdoslavova 447/3

tel. č./fax: (+421) 54 282 45 51

Základná škola

adresa: Budovateľská 164

tel. č./fax: (+421) 54 732 22 07

email: zsgiraltovce@gmail.com, zsgir@post.sk

zsgir.edupage.org

Základná umelecká škola

adresa: Dukelská 49/53

tel. č./fax: (+421) 54 732 22 13

email: zusgiraltovce@stonline.sk, zusgiraltovce@gmail.com

www.zusgiraltovce.sk
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Poskytovanie právnych služieb v meste Giraltovce

Mgr. Ing. Adrián Cupák
Advokát

www.advokat-cupak.sk

Každý utorok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 Dukelská 137/841
Giraltovce

>vypracovanie a autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností               
(bez nutnosti overenia podpisu notárom),

>založenie spoločností (s.r.o.), zmenové zápisy do obchodného 
registra,

>vypracovanie žalôb, návrhov a podaní na súd,

>zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi.
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