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Život je cesta do neznáma 
vedúca sveta chodníkmi, 
každý deň pútnik po nej kráča, 
kým bežia času hodiny. 

 
Čas jesene dýcha nostalgiou, spomienkami, je to čas bilancie 

života vo všetkých obmenách tohto slova. V jesennom mesiaci 
októbri si častejšie pripomíname našich predkov, veď je to 
Mesiac úcty k starším. Spomínať a pamätať na nich by sme mali 
nielen v októbri, ale častejšie si na nich nájsť čas, predovšetkým 
kým sú tu, s nami, trochu starší, menej obratní, ale o to viac 
čakajú a potrebujú pozornosť.  

Pamätajme, nám nikdy láskavosť a pomoc neodmietli, lebo 
my sme boli tí, pre ktorých pracovali, s ktorými sa tešili aj 
smútili. Stáli vždy pri nás. A dnes, keď sa karta obrátila, nastal 
náš čas. Čas, kedy máme, môžeme, ale aj nemusíme vrátiť 
požičaný groš. Rozhodnutie je na nás, aj náš čas bude raz 
zúčtovaný, aj naša jeseň raz príde, aj my budeme odkázaní na 
pomoc, budeme čakať na dobré slovo a láskavé ruky.   

Dnes takéto potreby ešte necítime, no čas sa neomylne 
posúva, nik ho nezastaví, ručičky bežia v monotónnom slede 
presne ako ľudský život. Jar strieda leto, leto jeseň a k jeseni 
vystiera ruky zima. Najvzácnejší je čas jesene, čas zbierania 
klasov úrody. Bohatá úroda, plodný život, jeseň spieva piesňou 
života. Piesňou tklivou aj radostnou, presne podľa ozvien 
vtlačených do duše. Jeseň je pokojná, vanie prežitou 
skúsenosťou a právom rozdáva zrnká múdrosti.  

Milovať čas jesene je správne, je dobre, ak sa jar poučí z jej 
múdrostí, no v živote to často neplatí. Mladosť je dychtivá, 
nechce čakať na múdre rady starších, a tak sa často rýchlo 
popáli. No tak to už býva, mladí sa ponáhľajú a tí starší viac 
premýšľajú, ich zrak vekom zjasnel a poodhalil im závoj 
múdrosti. Nuž sa poučme od nich, kým je čas. Kým je ich jeseň 
života krásna, kým chcú rozdávať ovocie svojich dní. 

Anna Mitaľová 
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tak znela tajnička jednej z krížoviek. Lenže čas odmeriava 

každému rovnako. A nikto si nemôže pridať k dobru ani jednu 
hodinu, len rovných dvadsaťštyri hodín denne. Tvrdí sa, že 
všetci sme vybavení tak, aby sme sa dožili 120 rokov. Na to 
máme genetické predpoklady. Závisí od nás, ako túto dispozíciu 
využijeme, ako svoj život prežijeme. 

 „Majú tváre, ktoré pripomínajú zem v dlhom bezdážďovom 
období. Ich ruky sa podobajú rukám sôch z dreva, ktoré z neho 
vykresali veľkí umelci. Oči svietia ako hviezdy, keď sa končí noc. 
Sú malej postavy, skrčení, neraz zhrbení, ako ich občas 
stretávame na uliciach našich miest i na dedinách.“ / R.W. /   

Áno, reč je o starších a starých. Ponúkame teda trochu 
prehľadne, v číslach, práve o nich tak, ako uvádzajú štatistiky 
v rámci Slovenska, ale aj u nás v meste. Venujme im viac 
pozornosti aspoň v „ich“ mesiaci októbri, ale najlepšie po celý 
rok. 

Slovensko je pomerne bohaté na Matuzalemov. 
● Eviduje sa 134 storočných občanov, poberateľov dôchodku, 

z toho 105 žien a 29 mužov. 
● 107 rokov má najstaršia Slovenka Amália Sabinovská 

z Nálepkova. 
● 10 tisíc dôchodcov dosiahlo 90 rokov. 
● Z Nálepkova pochádzajú aj ďalšie ženy len o niečo mladšie. 

„Asi je tu dobrý vzduch a žijeme skromne, jednoducho,“ 
uvádza sa ako tajomstvo dlhovekosti ľudí z tejto spišskej 
dediny. Aj naše mesto sa mohlo ešte nedávno hrdiť 
najstaršou storočnou občiankou. V tohtoročnom prehľade 
o stave obyvateľstva z februára v Spravodajcovi sa uvádza : 

- do 60 rokov         2584 obyvateľov 
- do 90 rokov           423 obyvateľov 
- nad 90 rokov             3  obyvatelia 
Bohužiaľ, z troch posledných k dnešku je žijúca už iba jedna 

91 ročná Zuzana Kucháriková. 
Ponúkame aj niekoľko stručných rád a záverov z dlhoročnej 

praxe Prof. Š. Kovala, popredného slovenského odborníka na 
gerontológiu a geriatriu: 
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● Práca človeka nezabíja, ale určitý spôsob života, áno. Ešte 

ani jeden obézny človek sa nedožil deväťdesiatky. A veľký 
lakomec takisto. Zdravý štýl života si žiada viac striedmosti 
a skromnosti. Veľa záleží od povahových vlastnosti, či sa 
človek dokáže povzniesť nad niektoré problémy, alebo, 
naopak, utopí sa v nich. 

● Jeden štamprlík ostrého koňaku nezaškodí. Zlepšuje 
trávenie a lepšie prekrvuje. 

● Z Nálepkova je niekoľko najstarších žien. Nemusí to byť 
náhoda. Na Slovensku sú lokality, napr. na Zemplíne, kde sa 
nedá očakávať dožiť sa vysokého veku. Naopak, horské 
prostredie žičí dlhovekosti. 

● Pozorovania profesora Š. Kovala  potvrdzujú: 
● Ak rodičia žili krátko, deti sa zvyčajne dožívajú vyššieho 

veku. 
● Problémom starých až storočných je prehlbujúca sa samota. 

Čím dlhšie žiješ, tým viac akoby si rodine a známym 
prekážal. V spoločnosti je málo úcty k dlhovekosti. 

● Vážiť si niekoho preto, že sa dožil stovky? Je to ako vystúpiť 
na Mount Everest, alebo získať zlatú olympijskú medailu. 
Dosiahnu to iba vybraní jednotlivci. A nie náhodou, aj tento 
výstup predpokladá určité schopnosti a umenie žiť. 

                                Margita  Gazdičová 
 
 
    
 
Pamätajme si, že stará mama je tou najväčšou vymoženosťou, 

akú kedy dieťa malo. 
Staré mamy majú staré nohy a mladé srdcia. 
Staré mamy a deti si užívajú život každú hodinu každého 

dňa. 
Kto je v našej rodine ten, kto vie chodiť rýchlejšie, viac 

hovoriť, lepšie variť, viac ľúbiť ako ostatní?  STARKÁ. 
Staré mamy počúvajú, keď už nikto viac. 
Čo robí zo starej mamy tú najlepšiu? Je, že tu je vždy pre vás. 

Vždy. 
Mamy rozhodujú, čo je pre nás najlepšie, keď ste malí. Staré 

mamy zas o tom, čo je najveselšie. 
Želám si, aby každé vystrašené dieťa, keď je samo či choré 

alebo načisto vyľakané, malo starú mamu, za ktorou by mohlo 
bežať.                        ooooo     Z knihy: Najmilšej starej mame 
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(ka) - V pondelok 8. septembra 2008, v zmysle zákona č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sa 
uskutočnilo 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. 
Zúčastnilo sa na ňom  10 poslancov, poslanec,  MUDr. Jozef Hrinko,  
bol ospravedlnený. Po procedurálnych otázkach poslanci schválili 
program, s nosným bodom, t.j. prerokovanie zakladateľskej listiny 
spoločnosti s ručením obmedzeným, zakladanej za účelom 
zabezpečovania tepelnej energetiky v meste Giraltovce. Predkladal 
ju  Miroslav Hiščár zo spoločnosti RAS Sveržov. Poslanci uložili 
prednostovi MsÚ Jánovi Čabalovi pripraviť zakladaciu listinu pre 
vznik novej  spoločnosti s termínom do 30. septembra 2008. 

V ďalšom bode poslanci prerokovali úpravu rozpočtu mesta a  
právomoc primátora mesta pri vykonávaní úpravy rozpočtu mesta. 
Rozpočtové opatrenie č. 3 predložila   Iveta Kurčová – vedúca 
ekonomického oddelenia MsÚ. Pôvodný návrh, prideliť primátorovi 
mesta právomoc pri vykonávaní úpravy rozpočtu  v položkách od  50 
do 100 tisíc korún, poslanci odhlasovali  do výške 50 tisíc korún. 

Dôležitým bodom rokovania je vždy aj odpredaj nehnuteľnosti. 
Návrh predkladal Ľubomír Filo, vedúci oddelenia správz majetku 
mesta Giraltovce. Poslanci odsúhlasili: 
● Predaj pozemku KN 1124 v k. ú Giraltovce na ulici SNP formou 

ponukového konania  s minimálnou cenou 100 korún za 1 m².  
● Kúpu pozemku KN 713/2 v k. ú. Giraltovce na Fučíkovej ulici s 

 rozlohou 65 m2 na vybudovanie chodníka. Poslanci schválili 
cenu 200 korún za 1 m². 

● Kúpu pozemkov na Budovateľskej ulici (pri areáli ZŠ) KN 261/2 
o výmere 563 m2 a KN 262 o výmere 89 m2  za 120 korún za 1 
m². Pozemky mesto využije na výstavbu športovísk pre potreby 
žiakov základnej školy. 

● Predaj troch garáží  na Hviezdoslavovej ulici – bytový dom T,  
formou ponukového konania, s minimálnou cenou 107 tisíc 
korún. 

V interpeláciách sa poslanci vyjadrovali k problémom v meste. 
Poslankyňa Slávka Vojčeková, sa vyjadrila k neporiadku pri 
stávkovej  kancelárii  v  budove  OD Jednota.  Správcovi  mestského 
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majetku,  Ľubomírovi Filovi preto poslanci nariadili osloviť majiteľa 
budovy s cieľom  zabezpečiť poriadok v budove a v jej okolí.  

Pán poslanec Emil Bzdil sa poďakoval za vybudovanie  chodníka 
na Tehelnú ulicu a zároveň vyslovil otázku,  ako to bude s úpravou 
priestoru pred garážami. Vedúci odboru výstavby MsÚ,  Emil Mati 
prisľúbil, že situáciu prešetri a postará sa o to, aby živičnú úpravu sa 
dali do pôvodného stavu.  

 Poslankyňa  Mária Digoňová požiadala o výmenu zastávok na 
autobusovej stanici. Jej požiadavka zatiaľ nemôže byť splnená, 
pretože SAD nenaplnila dohodnutú zmluvu, t. j.  nepostavila 
prevádzkovú budovu a nedokončila ochranu zástavok plexisklom.  

Poslankyňa Mária Digoňová pripomienkovala nevhodný stav 
chodníka a schodov  od  JánaVaľka, tiež sa jej nepozdáva chodník 
popri rodinného domu  p. Anny Ľuníkovej. Poukázala na jeho zlé 
riešenie. Poďakovala sa  organizátorov z CVČ za koncert  Michala 
Davida. 

Poslanec Dušan Verčimák upozornil na to,  aby sa pri 
rekonštrukcii chodníkov popri  ceste I/73 materiál neukladal na 
chodníky, lebo občania budú musieť chodiť po ceste. 

V bode rôzne primátor Ján Rubis avízoval prípravu a zároveň 
 pozval poslancov na Memoriál PaedDr.  Juraja Mackulína. Podujatie 
sa uskutoční v nedeľu, 14. septembra  t. r. Mesto zostaví súpisku 
futbalového mužstva proti Mackulín Teamu. 

Primátor informoval poslancov, že na vybudovanie  kanalizácie 
na ulici Kpt. Nálepku mesto požiada o nenávratné finančné zdroje zo 
štrukturálnych fondov. 

Podľa primátora si nevyhnutnú rekonštrukciu vyžaduje aj vyše 40-
ročná budova polikliniky, pričom len  na projektovú dokumentáciu je 
potrebné vyčleniť 700 až 800 tisíc korún. Z celkového rozpočtu bude 
mesto hradiť  5% a 95% z nákladov by mali pokryť nenávratné 
prostriedky zo štrukturálnych  fondov.  

Poslanci podľa predložených návrhov odhlasovali uznesenie o 
zhotovení projektovej dokumentácie na rekonštrukciu polikliniky vo 
výške do 800 tisíc korún, tiež  uznesenie na vybudovanie  
kanalizácie na  ulici Kpt. Nálepku s 5 % účasťou mesta vo výške 
1 177 275,35 korún. Celková hodnota projektu je 24 545 507,- Sk. 

Po prezentácií a nasledujúcom  schválení Návrhu na uznesenie 
pán primátor sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
mestského zastupiteľstva ukončil. 
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     Mestská polícia (MsP) v Giraltovciach sa v septembri t. r. zameriavala na dohľad 
nad cestnou premávkou. Pozornosť sústredila na ranné hodiny, čas, kedy cez 
frekventovanú komunikáciu, Dukelskú ulicu, prechádzajú žiaci do škôl. Polícia sa 
sústredila na prechod pre chodcov pod rímskokatolíckym kostolom. 
    Za jazdu v protismere, po Fučíkovej ulici smerom na Dukelskú ulicu, hliadka MsP 
počas služby zistila spáchanie 6 priestupkov v zmysle ustanovenia § 22, Zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov. V troch 
prípadoch na základe zistených faktov, polícia rozhodla o vybavení priestupku 
dohováraním a v ďalších troch prípadoch vec vybavili uložením blokovej pokuty na 
mieste. 
     Za nerešpektovanie zvislých dopravných značení, a to dopravnej značky zákaz 
státia  a zákaz zastavenia na uliciach Dukelskej (vedľa baru Letisko a predajne 
Extreme), Hviezdoslavovej a Kukoreliho (pri reštaurácii Oáza) hliadka MsP v piatich 
prípadoch použila technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Za 
priestupok policajti udelili vodičom blokovú pokutu, v dvoch prípadoch neprítomných 
vodičov predvolali na oddelenie MsP. 
     Hliadka  MsP v dvoch prípadoch preverovala oznámenie občanov o rušení 
nočného pokoja v bytových domoch. Po príchode polície na miesto v obidvoch 
prípadoch sa sťažnosti občanov potvrdili S prihliadnutím na okolnosti a závažnosť 
spáchaného skutku sa to tento krát obišlo len s dohováraním na mieste. Rušitelia 
nočného pokoja po upozornení od svojho konania upustili. 
     Na základe požiadaviek občanov MsP vykonala kontrolu evidencie psov na 
Kukučínovej ulici a výsledky sú skutočne pozoruhodné. 
Piatich túlavých psov odchytili zamestnanci firmy Hunter. Majitelia psov prevzali 
vlastnoručným podpisom písomnú výzvu na odstránenie nedostatkov v evidencii 
psov s poučením o možnostiach postihu, ak ustanovenia výzvy nedodržia v určenej 
časovej lehote. Po jej uplynutí policajti preveria vyzvaných majiteľov, ako výzvu 
dodržali. V prípade, ak neposlúchnu, MsP vec postúpi na posúdenie závažnosti 
priestupku Obvodnému úradu vo Svidníku. 
MsP prijala aj 4 oznámenia o pálení trávy a konárov na území mesta. Po preverení 
skutkov policajti upozornili vinníkov na protiprávnosť ich konania a zdôraznili, že pri 
opakovanom porušení im bude udelená bloková pokuta. 

Juraj Šima – náčelník MsP v Giraltovciach 
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 Aj keď slovenskí meteorológovia hodnotili uplynulé leto ako 

podpriemerné, september nás vo svojej prvej tretine plne 
odškodnil a vniesol do nášho mesta horúčavy typické skôr pre 
júl. Ortuť na teplomeri sa šplhala nad 30 stupňov Celzia, vládlo 
suché tropické počasie. A tak CVČ-kárske atrakcie s chuťou 
využívali deti a mladí ľudia v tomto, inokedy už jesennom 
mesiaci. K slovu sa dostal minigolf, ale aj kúpalisko sa ešte 
ozývalo štebotaním kúpajúcich sa detí. Potom však skončila 
prvá dekáda a s ňou nečakane aj leto. Rovnými nohami sme 
skočili priamo do jesene so všetkými atribútmi. Dážď, chladno 
ako v novembri. Na horách dokonca prvý sneh. U nás sa 
rozfajčili komíny súkromných domov a my sme začali 
prikurovať aspoň v provizórnych pieckach a krboch, čakajúc, čo 
bude s cenou plynu. Meteorológovia nám opäť pripomínali, že 
také chladné počasie nebolo v našich zemepisných šírkach 
posledných 70 rokov. 

 Tri giraltovské družstvá si v piatok 5. septembra zahrali súťažne 
volejbal. Privítali hosťovské družstvo z krajského VÚC. K dobrej 
pohode i športovému vyžitiu prispelo nielen dobré počasie, ale 
aj chutne pripravené menu. Podujatia organizoval giraltovský 
Mestský úrad spolu s Centrom voľného času. Víťazom sa stala 
domáca základná škola a  druhí skončili zamestnanci MsÚ. 

 Školský rok 2008/2009 sa začal vo všetkých výchovných 
inštitúciách nášho mesta. Naša materská škola začala  so 140 
žiakmi. Hneď v úvode školského roka  sa  však deti 
a zamestnanci rozlúčili s dlhoročnou kolegyňou, pani učiteľkou 
Máriou Džalaiovou, ktorá odišla do zaslúženého dôchodku.  
Všetci vyjadrujeme pani učiteľke  poďakovanie za dlhoročnú 
obetavú a príkladnú prácu s deťúrencami. V mene giraltovskej 
verejnosti jej želáme slnečnú predjeseň života. 

 Všetci sa tešíme a so zamestnancami materskej školy 
očakávame schválenie projektu na jej rozsiahle úpravy 
a prístavby. V projekte sa počíta s  rekonštrukciou strechy, 
s dostavbou ďalších dvoch tried a pomocných prevádzkových 
priestorov. Budova  sa bude zatepľovať a dostane aj úplne novú 
fasádu. 

 Pred schválením je aj 60-miliónový projekt na dostavbu 
ďalšieho pavilónu základnej školy. S jeho umiestnením sa 
počíta v priestore od školskej jedálne smerom k vstupnej bráne. 
Zatiaľ škola rieši problémy so zatekajúcou a  nefunkčnou 
strechou na školskej jedálni. Potrebné sú aj podstatné úpravy, 
najmä dôkladná izolácia stropu v interiéri, keďže jedáleň školy 
už dlhodobo bojuje s plesňami. 
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 Počet žiakov základnej školy  zaznamenal v tomto roku 
podstatnejší úbytok. Škola začínala nový školský rok s 520 
žiakmi, teda o 61 menej ako vlani.  Poklesol počet prvákov, časť 
žiakov z 1 stupňa prešla do novej súkromnej školy, ktorá 
vznikla pri Združenej SŠ SD Jednota. Spolu so žiakmi prešli do 
súkromnej školy aj dve vyučujúce zo ZŠ. O jednu triedu 
poklesol aj počet tried na 2 stupni školy. Celkovo je 222  žiakov 
na 1.stupni a 310 žiakov na 2 stupni. Pozitívnym znakom tohto 
trendu je zníženie  počtu žiakov v jednotlivých triedach. Veď je 
vekmi overená skúsenosť, že s menším počtom žiakov sa 
dosahujú lepšie výchovné a vzdelávacie výsledky. Školský rok 
začali aj obidve vetvy giraltovského  gymnázia s počtom 199 
žiakov v osemročnom a 141 žiakov v štvorročnom gymnáziu. 
Súkromná stredná odborná škola začína školský rok s 295 
žiakmi  v štvorročnom študijnom odbore - škola podnikania, 
dvojročnom študijnom odbore – podnikanie v remeslách 
a službách (nadstavbové štúdium) a v trojročnom učebnom 
odbore – hostinský. 

 Základná umelecká škola  sa aj v tomto školskom roku postará 
o vzdelávanie našich  532 detí v odbore hudobnom, speváckom, 
tanečnom a literárno-dramatickom. Všetkým želáme šťastné 
vykročenie do nového školského roka. 

 V októbri sa očakáva ukončenie prác na medzinárodnej 
komunikácií 1/73, vedúcej na Svidník. Stavebné práce, s nimi 
stroje a ľudia sa presunú do centra Giraltoviec, aby pokračovali 
na radikálnych úpravách povrchu cesty a chodníkov cez mesto. 
Chodci už určite zaznamenali začínajúce sa práce na 
chodníkoch pri rodinnom dome Alžbety Fatľovej, tiež pri 
gréckokatolíckom chráme. V priebehu leta sa vybudovali aj nové 
vkusné schodiská. Jedno z nich má síce malú chybičku krásy – 
nerovnomerné zábradlie (od predajne    Jozefa Jurča smerom 
k evanjelickému kostolu), ale ináč poteší oči svojou peknou 
a praktickou povrchovou úpravou. Buduje sa aj nové schodisko 
pri poliklinike na Kukorelliho ul. tiež s podobnou povrchovou 
úpravou. Zažiarili aj nové chodníky smerom na Tehelnú, je 
potrebné ešte doplniť dopravné značenie. 

 Na ceste do Potučka sme si mohli všimnúť, že železná lávka od 
rodinného domu Márie Digoňovej už konečne dostala novú 
podobu, rešpektujúc pripomienky občanov. Hotový je aj 
chodníček z betónových dlaždíc, nechýba ani premostenie 
smerom na cestu. Poslanci mestského zastupiteľstva dokonca 
schválili aj požadovanú sumu  vo výške 13 tisíc korún na 
odkúpenie pozemku. 

 Ohlasy na koncert Michala Davida v našom meste sú 
mimoriadne pozitívne. Niektorých občanov však zaujímalo, kto 
sú VIP hostia. Nuž tí, ktorí neváhajú siahnuť do vlastného 
vrecka, aby podporili možnosť usporiadať aj v našom malom 
meste koncert podobnej úrovne. Lebo iste je nám jasné, že 
podobný koncert aj niečo stojí a získané vstupné nemusí stačiť. 
Občania si však žiadajú zopakovať podobné podujatia. 
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 Nové sociálne zariadenia na poliklinike sú vraj také zložité, že 
niektorí menej skúsení ľudia ich nedokážu obsluhovať. Môžeme 
teda očakávať, že v dohľadnom čase pribudnú na WC aj tabuľky 
s návodom na použitie. Nuž darmo, moderné výdobytky 
nezvládame všetci rovnako ľahko. Veď sa hádam pamätáme na 
naše rozpaky pri prvých cestách na Západ začiatkom 90-ych 
rokov. Tiež sme rozmýšľali, ako sa ten kohútik uvedie do 
pohybu, a ono stačilo natiahnuť ruky a voda sa spustila akoby 
zázrakom. 

 September v našom meste sa niesol opäť v znamení kultúry 
a športu. V nedeľu  14. septembra sa uskutočnil Memoriál Dr. 
Juraja Mackulína na futbalovom štadióne, o týždeň neskôr, 21. 
a 22. zasa tradičná a obľúbená výstava zeleniny, ovocia, kvetov 
a chovateľských úspechov, V pondelok 23. septembra hneď 
nasledovali dvojdňové Dni židovskej kultúry. 

 Špeciálna ZŠ začala školský  rok 2008/2009 s 59 žiakmi. Jej 
súčasťou je aj Komunitné centrum, pôsobiace v priestoroch 
CVČ, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zdravotne ťažko 
postihnutých detí. Okrem týchto činností má Špeciálna ZŠ aj 
Praktickú školu, v ktorej je 19 žiakov. O výchovu týchto žiakov, 
ktorí ukončili ŠZŠ a pokračujú vo vzdelávaní na strednej škole 
sa starajú učiteľky Jarmila Rubisová a Ľuba Varganinová. 
Z prenajatých priestorov v tomto roku prešli do vlastných 
priestorov. Ich činnosť je zameraná na remeselnú výrobu, 
konkrétne na šitie. V budúcnosti plánujú svojich zverencov učiť 
aj základy tkania. Žiaci Praktickej školy poberajú štipendium 
mesačne 1200 korún, zato nemajú iné sociálne výhody, teda 
doplatky na dopravu a zlacnenú stravu. V Špeciálnej ZŠ  
v tomto školskom roku pracuje 13 pedagógov a 4 prevádzkoví  
zamestnanci. Starajú sa o žiakov v 6 triedach ŠZŠ, 3 
oddeleniach Komunitného centra a 2 triedach Praktickej školy. 

 Žijeme v prostredí, v ktorom (aspoň si to myslíme) sa všetci 
navzájom dobre poznáme. O to nepochopiteľnejšie je pre nás, ak 
sa v našom prostredí vyskytnú nepríjemné udalosti. Nevieme 
pochopiť, ak niekto z nás okradne (dokonca opakovane) chorého 
človeka, bezmocného, neschopného sa brániť. Neváha siahnuť 
po cudzej peňaženke, a to aj v prostredí polikliniky, kam 
prichádzame po pomoc a lekársku radu, resp. v obchode (hoci 
tam sa to dá skôr čakať). Ešteže potom (po vybratí finančnej 
čiastky) dotyčný previnilec podhodil doklady okradnutej späť. 
To však nezmenšuje jeho vinu. 

 Dobrou správou pre všetkých Giraltovčanov je iste to, že sa 
konečne začalo s rekonštrukciou chodníkov v centre mesta. 
Tento fakt zaiste neušiel pozornosti občanov mesta, adresujeme 
ho skôr tým, ktorí žijú mimo mesta a čítajú nášho Spravodajcu. 

 Dvojhodinovú besedu o holokauste usporiadala v rámci Dni 
židovskej kultúry Dr. Eva Bäckerová so študentmi nášho 
gymnázia. Vysoko hodnotila pozornosť študentov a ich záujem 
o danú tému. 

 
Alžbeta  Škurlová 
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Pred rokom sme na pôde nášho mesta privítali mnohých 

vzácnych hostí, významných umelcov i rodákov, ktorí navštívili naše 
mesto počas štyroch Dní židovskej kultúry (DŽK). Už vtedy si 
organizátori podujatia povedali, že tieto návraty našej pamäti by 
nemali byť ojedinelým činom. Zasiate semienko vyklíčilo a my sa po 
roku opäť stretávame na pôde nášho mesta pri zavŕšení druhej 
etapy obnovy židovského cintorína, ktorá opäť vyústila do tentokrát 
dvojdňových Dní židovskej kultúry. 

Pondelok, 22. septembra patril umeniu. Umeniu fotografie 
a spevu. To prvé nám predstavili profesionálni fotografii Viera 
Kamenická a Martin Korčok na vernisáži výstavy dokumentárno-
umeleckých fotografií, na ktorých zachytili dnešný Izrael. Výstavu 
otváral koordinátor celého podujatia Peter Kimák-Fejko, so 
slávnostným príhovorom vystúpil podpredseda vlády SR  Dušan 
Čaplovič, vzácny hosť nášho podujatia, ktorý zároveň prevzal záštitu 
nad obnovou židovského cintorína, a tak, hoci len nakrátko, zavítal 
v prvý deň Dní židovskej kultúry medzi Giraltovčanov. Po ňom 
uviedli svoju výstavu jej autori. Predstavili nám Izrael ako: „plochou 
malú, ale prekrásnu krajinu, krajinu, ku ktorej sa jej deti, 
roztrúsené po svete, obracajú svojou modlitbou, ako pradávnu 
krajinu skál a piesku, ale aj zem zasľúbenú, krajinu medu a mlieka, 
ktorá i napriek všetkej nevraživosti rozkvitá a kde najvzácnejším 
slovom je shalom. Izrael je krajina vzbudzujúca hlbokú úctu 
k zázraku, ktorý vytvorili ľudské ruky a um a trvalo to iba 60 
rokov.“ 

Izrael si totiž v tomto roku pripomína 60. výročie svojho vzniku. 
Po vstupných slovách oboch autorov i vzácneho hosťa, ktorého 
vnímame už ako takmer Giraltovčana, Prof. Pavla Mešťana, riaditeľa 
Múzea židovskej kultúry v Bratislave, si prítomní hostia 
a Giraltovčania prezreli umelecky i dokumentárne vzácne snímky 
z bežného života Izraelčanov. Na výstave nechýbali ani ďalší vzácni 
a milí hostia - náš rodák Ing. Gabriel Lána a zástupkyňa 
izraelského veľvyslanectva  Táňa Sterson, ktorá Giraltovce navštívila 
už v decembri 2007. 

Večer pokračovali DŽK koncertom súboru KESAJ ČHAVE. Ich 
vystúpenie opäť uviedol Peter Kimák-Fejko, so slávnostným 
príhovorom vystúpil primátor mesta Ján Rubis. A potom už scénu 
ovládol strhujúci rytmus, nádherné veselé i tklivé rómske melódie 
a rytmické tance v podaní malých i väčších kežmarských detí. Ich 
vystúpenie očarilo prítomných, chytilo za srdce, a tak potlesk 
tanding ovation samozrejme ukončil ich dvojhodinové nepretržité 
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vystúpenie, skĺbené do choreograficky nápaditého, citlivého 
a pôvabného celku. Veď ich aj vedú skúsení manželia Akimovci. 
Obaja sa aktívne zapojili do vystúpenia detí, ona ako prváčka, on 
ako balalajkár a vedúci hudobnej zložky súboru. Obrovským 
prínosom pre celý koncert bolo vystúpenie francúzskej speváčky 
rusko-židovského pôvodu Belky (umelecké meno), ktorá sem, 
špeciálne do Giraltoviec, pricestovala až z ďalekého Paríža. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci DŽK zľava MUDr. Jozef Deutsch, Ján Rubis, Dušan Čaplovič, MVDr. 

Miroslav Deutsch, Prof. Pavol Meščan. Foto Alena Kmecová 
 

Jej famóznym vystúpením sa začala aj vernisáž v tento deň. 
Nádherný plný a zvučný alt nám priblížil židovské, ale aj ruské 
piesne. Musím priznať, že pre koncert, ktorý sme zažili 22. 
septembra, nenachádzame tie správne slová. Niektoré silné zážitky 
jednoducho nemožno opísať a koncert týchto detí bol takýmto 
nezabudnuteľným zážitkom iste pre všetkých. Bolo ho treba vidieť. 
Všetko to nadšenie, výdrž, presnosť, krásne kostýmy dievčat 
a vôbec – ich krásu, Ivana Akimova, ktorý so svojou balalajkou tvorí 
akoby jedno telo a ovláda ju naozaj majstrovsky. A predovšetkým 
jeho skromnosť, keď v závere ďakoval prítomným, že mali 
trpezlivosť vypočuť si, čo všetko jeho zverenci vedia. Oceniť tiež 
možnosť vystúpiť na takejto scéne, lebo nie vždy tú možnosť jeho 
deti majú. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
12 

Uvedomila som si, že hudba je naozaj univerzálnou rečou a dáva 
nám príležitosť hľadať a nachádzať cestu k sebe. 

Druhý deň DŽK patril pietnej spomienke na židovskom cintoríne. 
V príhovoroch k desiatkam prítomných občanov rezonovala ľútosť 
nad ťažkými omylmi a krivdami spáchanými v čase holokaustu aj 
na našich židovských spoluobyvateľoch. Primátor mesta Ján Rubis 
skonštatoval, že 2. ročník Dní židovskej kultúry završuje ďalšiu 
etapu rekonštrukcie židovského cintorína, na ktorom bude 
v najbližších dňoch inštalovaný veľký dvojtonový žulový blok, do 
ktorého budú vyryté mená všetkých občanov židovskej národnosti 
žijúcich v meste do r. 1942, teda ich násilného odvlečenia. Z 364 
občanov po vojne ostalo 58 živých. To konštatoval vo svojom prejave  
Marek Lisanský, ktorý zastupoval Úrad podpredsedu vlády Dušana 
Čaploviča. 

Významné posolstvo pre nás všetkých obsahoval príhovor  Pavla 
Mešťana, ktorý nám pripomenul, že dobu holokaustu je potrebné 
pripomínať neprestajne, lebo aj teraz hrozí, že sa môže zopakovať, 
a tentokrát sa nemusí týkať Židov. Vyjadril tiež uznanie tímu ľudí, 
ktorí sa ujali myšlienky obnovy cintorína, ktorý desaťročie chátral 
a jeho obnovením sa mestu a jeho občanom vlastne vracia pamäť, 
spomienka na veľkú časť občanov, ktorí tvorili jeho históriu 
a veľkou mierou sa v minulosti zaslúžili o jeho rozvoj. Toto ocenenie 
adresoval primátorovi mesta a  Petrovi Kimák – Fejkovi aj Haim 
Levy ambasador na Slovensku, ktorý zastupoval izraelského 
veľvyslanca Zleeva Bookera. 

Prítomných oslovili aj slová predsedu Zväzu židovských 
náboženských obcí  František  Alexander a s dojatím si vypočuli 
žalm Dávida, ktorý pre túto slávnostnú príležitosť zvolil a predniesol 
v slovenčine i v hebrejčine hlavný   židovský rabín na Slovensku, 
Jossi Steiner.  Na spomienke sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia 
židovskej obce –  Eva Bäckerová,   Táňa Sterson, za poslancov VÚC  
a ďalší. Pietna spomienka sa končila položením symbolických 
kamienkov k pamätníku na židovskom cintoríne. Pre všetkých 
Izraelský konzul k nim pridal aj kyticu  kvetov, rešpektujúc 
kresťanské obrady uctievania mŕtvych. 

V závere v prítomných silne rezonovali slová Pavla Coetha 
citované Petrom Kimák – Fejkom, ktorý povedal: „ Všetky 
náboženstvá vedú človeka k jedinému Bohu, a preto ich musíme 
rešpektovať. Keď si človek zvolí isté náboženstvo, zvolí si tým 
zároveň kolektívny spôsob uctievania Boha a spoločné prežívanie 
jeho tajomstiev. Za svoje činy a rozhodnutie je však zodpovedný 
výlučne sám.“ Kiežby nás tieto slová viedli k tolerancii nielen medzi 
občanmi nášho mesta, ale celého ľudstva.              Alžbeta Škurlová 
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STRETNUTIE GENERÁCIÍ - RAVENSBRÜCK 

17. - 23.7. 2008 
 
 

 
 

Kedysi nemecká dedinka, neskôr ženská väznica, napokon 
koncentračný tábor. Ravensbrück. Leží v blízkosti mestečka 
Fürstenberg, ktoré je o čosi väčšie, ako naše Giraltovce. 

Fürstenberg Havel - prvá orientačná tabuľa, na ktorú  sme 
upriamili pozornosť hneď po príchode na vlakovú stanicu. Eva 
Bäckerová, vďaka ktorej sme sa sem dostali, nám vysvetlila, že 
Havel označuje rieku pretekajúcu touto oblasťou a nie bývalého 
českého prezidenta. 

Náš výlet sa konal za účelom stretnutia s preživšími. Tridsať 
mládežníkov, z čoho jednu tretinu predstavovala naša desiatka 
z  giraltovckého Gymnázia, mala možnosť stráviť pár dní 
s „preživšími“, vypočuť si ich príbehy, viesť s nimi rozhovory ...  

Pojmom preživší  sú označovaní ľudia, ktorí prežili 
koncentračný tábor. My sme mali možnosť stretnúť sa s tromi  
dámami, s Evou Bäckerovou zo Slovenska,  s Galinou   
z Bieloruska a s   Batshevovou  z Izraela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Bäckerová so študentmi gymnázia. Foto: autorka článku. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
14 

 
Eva Bäckerová ako 4-ročná sa dostala do koncentračného 

tábora. Prežila vďaka prítomnosti svojej matky. Na tábor nemá 
úplne jasné spomienky, vedela, že po návrate domov chce túto 
kapitolu vymazať zo svojho života. Koncentrák jej vzal mladšiu 
sestru, ktorej meno našla v Knihe obetí Ravensbrücku. Doteraz 
je pre ňu pohľad na knihu a sestričkine meno bolestivý. Vojna 
jej vzala aj otca, ktorý niekoľko dní pred oslobodením zahynul. 
Naša skupina mala tú česť urobiť s pani Evou interview pod 
dohľadom ozajstných profesionálov ....  

Osud koncentračného tábora Ravensbrück zasiahol aj pani 
Galinu. V koncentračnom tábore mala po svojom boku matku 
len veľmi krátko. Ešte v Osvienčime, kam sa dostala najprv jej 
mama zomrela na týfus, zostala celkom sama. Malé dieťa 
uprostred hrôz koncentráku. Dostala sa sem ako 4-ročná 
z partizánskej rodiny.  Jej príbeh nás dojal k slzám. Vojna jej 
vzala akúkoľvek spomienku na obdobie  pred koncentračným 
táborom. Jej rodný dom bol do tla spálený. Občas sa jej zjaví 
žena, ktorú volá mama, vie, že je to jej matka, no na jej tvár si 
nespomína.  

Najväčší kus cesty merala pani Batsheva, ktorá prišla do 
Ravensbrücku z Izraela, kam sa rozhodla odísť po skončení 2. 
svetovej vojny. Jej spomienky sú najživšie. Vystriedala tri 
koncentračné tábory. Ako 14-ročnej dievčine sa jej párkrát 
podarilo oddialiť od pekelných brán  koncentráku, no napokon 
sa krutosti nemeckého nacizmu nevyhla. Začalo to 
Osvienčimom, na ktorý má najhoršie spomienky. Už pri prvej 
separácii ju  oddelili od členov vlastnej  rodiny .  
Častokrát pri počúvaní príbehov žien sme sa pozastavili nad 

tým, kam až siaha ľudská zloba. Čo všetko sú ľudia ľuďom 
schopní vykonať. Na znak úcty k zomrelým sme položili kvet do 
jazera,  na dne ktorého leží popol spálených väzňov 
koncentráku.      

Vidieť naživo ženy, ktoré prežili peklo na zemi, vypočuť si ich 
príbehy, stáť v ich blízkosti, bolo samo osebe zážitkom. Ženy 
s mimoriadnymi životnými osudmi ... Dnes sú z nich mamy, 
staré mamy, žijúce bežným životom. Krutých spomienok na život 
v koncentráku sa nemôžu zbaviť ...  A tak žijú s vierou, že každý 
ich vypovedaný príbeh má svoj zmysel. Núti nás pozastaviť sa 
nad naším správaním, nad sebou ... nad svojimi skutkami ...  

 
ooooo   Ivana Rubisová, septima, Gymnázium Giraltovce 
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Naše dnešné rozprávanie bude mať trocha inú podobu, ako zvyčajne 

máva. Opäť sa ním chceme vrátiť k človeku, ktorého životný príbeh sme 
prednedávnom vyrozprávali našim čitateľom, no zároveň sa aj zamyslieť 
nad tým, čo pre nás znamená naše rodisko, domov, kde sme sa narodili 
a ktorý navždy ostáva ukrytý hlboko v našom srdci. 

Po víkende 22. a 23. septembra sme opäť čestne privítali na pôde 
nášho mesta  Gabriela Lánu, ktorý z Giraltoviec odišiel do Izraela v r. 1949 
ako 23-ročný a dlhé roky nemal možnosť vrátiť sa späť. Bol však 
v neustálom kontakte s rodným krajom i krajanmi, pozorne sledoval a stále 
sleduje a mapuje osudy ďalších svojich krajanov roztrúsených po celom 
svete. Pripomínam našim čitateľom, že G. Lána je člen rodiny 
Lichtenšteinovcov, jeho starí rodičia boli vlastníkmi mlyna a zároveň 
elektrárne v Giraltovciach. 

V rozhovore s ním, veľmi čulým, dnes 82-ročným pánom, som sa 
dozvedela, že sa veľmi potešil pozvaniu na tohtoročné Dni židovskej kultúry 
v našom meste, a hoci má doma ťažko chorú manželku, ktorú musel zveriť 
na tento čas do opatery ošetrovateľky, „...nevedel  som si predstaviť, že by 
mohol neprísť do Giraltoviec.“ Rozmýšľala som, aká obrovská sila je v nás, 
v ľuďoch, ktorá nás ženie prekonávať veľké vzdialenosti a 
ostatné prekážky, aby sme sa mohli opäť dotknúť krajiny nášho detstva. 

Gabriel  Lána tu teda trávil krátke dva dni, počas ktorých si opäť 
zaspomínal na detstvo. Spomínal najmä na časť Giraltoviec – Kóreu, ktorá 
v tom čase mala celkom inú podobu. Jeho rodina tam bývala na tzv. Majeri. 
Pozdĺž dnešného Kovaľovho domu viedol vysoký múr, ktorého torzo 
môžeme vidieť aj dnes, hore bývali aj ďalšie židovské rodiny. Ináč boli 
všade záhrady a polia, obývaná bola aj oblasť dnešného domu Márie 
Paľovej. Tam bývala nemecká rodina, u ktorej sa súkromne učil nemčinu. 
Je totiž známe, že Židia prikladajú vzdelaniu svojich detí najväčší význam. 

Starí rodičia bývali v susedstve bývalej synagógy (neskôr tam stal dom 
Dvorských, plynáreň a teraz nový prestavaný dom), vedľa bol židovský 
cintorín. A tak si dobre pamätá jednotlivé rodiny, ktoré žili v susedstve. 
V pamäti mu utkvel najmä starý pán Štefan Hažlinský, ktorý bol vynikajúcim 
stolárom a ktorého prácu ako dieťa rád pozoroval. 

Bol to majster, ktorý zhotovoval aj lyže, ktoré potom chlapci využili na 
prvé športové pokusy. Sánkovačka a lyžovačka prebiehala na konci vedľa 
židovského cintorína. 

A kde sa vtedajšia mládež korčuľovala? Samozrejme, na Radomke – 
pod mostom a v priestore pod Vaľkovým domom. 

Korčule boli šrubovacie a kľúčikom sa pripínali priamo na pevnú koženú 
obuv. Stalo sa, že sa korčuľa uvoľnila a bolo ju treba skrehnutými prstami 
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opäť pripevniť. (Ale tieto spomienky mám ešte aj ja – povojnové dieťa.)  
Trocha nižšie,  na úrovni Luníkovho domu,  sa nachádzal rituálny očistný 
kúpeľ (mikve). Dnes by sme z neho nenašli už ani zvyšky. 

Dominanciu medzi giraltovskými budovami mal vtedy Bánov kaštieľ – 
ešte v originálnej podobe – a sám majiteľ  v ňom v tom čase býval. Oproti 
stáli staré domy (dnešné Nebíčko) a v nich bývali českí úradníci. 

Slovom, tvár Giraltoviec mala inú podobu. Napokon, vieme, že hlavná 
cesta, ktorú dnes používame, postavili až v 70-ych  rokoch minulého 
storočia. Významné postavenie mali aj obe budovy bývalej Jednoty. V prvej 
z nich sídlil Okresný súd, druhá, nad ňou vyššie, slúžila ako okresné 
väzenie. V čase, keď v nej nikto nebol uväznený, na budove vztýčili bielu 
vlajku. Sú to detaily, ktoré sú pre nás dnes zaujímavosťou, G. Lána ich má 
pred očami, akoby prebiehali práve dnes. Veď s pamäťou starších je to tak, 
detailne si pamätáme najmä dávnejšie príbehy. 

A ako žije G. Lána dnes? Celý život pracoval ako letecký inžinier. Je 
odborníkom na letecké pohonné látky, a tak budoval – konštruoval palivové 
nádrže a zásobníky pre lietadla. Je zručný, veď v čase vojny, keď platili 
zákony židovského kódexu, musel prerušiť vzdelávanie na gymnáziu 
a vyučil sa remeslu. Potom už len pridal inžinierske teoretické vedomosti 
k praxi. 

Do Izraela odišiel spolu s oboma rodičmi. Otec sa dožil požehnaného 
veku  - 99 rokov, matka zomrela v nedožitej deväťdesiatke. G. Lána sa 
v Izraeli oženil s rodenou Izraelčankou, majú spolu dve deti, obe im 
darovali po dve vnúčatá, a tak sa dnes teší z ich úspechov. Sú šikovní, 
študujú alebo už ukončili vysoké školy. Jeden vnuk pracuje v armáde, 
druhý zatiaľ v námorníctve, a ako mnohí ľudia dnešnej doby, uvažuje, čo 
ďalej, ďalšie dve vnúčatá sú ešte školopovinné. 

Pán Gabriel sa venuje písaniu. Pripravuje sa na vydanie knihy 
o giraltovských Židoch, a tak si ešte chce podrobnejšie spracovať náš 
židovský cintorín. Tomu chce venovať svoj ďalší pobyt. To si však vyžaduje 
dlhšiu dobu, pretože mnohé nápisy sú poškodené časom. Svoj vzťah 
ku Giraltovciam vyjadril aj konkrétnou pomocou obnove cintorína 
usporiadaním finančnej zbierky na jeho rekonštrukciu medzi ďalšími 
rodákmi. 

Krajina detstva je navždy zapísaná v jeho srdci, dokazuje to aj jeho 
dobrá úroveň slovenčiny, hoci ju doma málo používa (rozprávajú 
hebrejsky). Problémy má len s niektorými novotvarmi, napr. sme mu 
vysvetľovali slovo linka (kuchynská). 

Želajme Gabrielovi Lánovi dobré zdravie a veľa síl a chuti na ďalšie 
návraty do rodného kraja. Prichádza vždy v dobrom, je to láskavý 
a srdečný človek, vyznačuje sa tou prirodzenou vlastnosťou múdrych ľudí - 
skromnosťou. Dobre sa tu cíti a je rád, keď môže priamo vnímať dnešnú 
podobu nášho života. Je naším hosťom v duchu hebrejského shalom. 

 
ooooo   Alžbeta  Škurlová   ooooo 
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Nový školský roko 2008/2009 odštartoval od  1. septembra  
aj nový zákon o výchove a vzdelávaní. Do školských lavíc sa 
v rámci Slovenska vrátilo približne 700tisíc žiakov základných 
a stredných škôl. Prváčikov na základných školách bude viac 
ako 49tisíc. V pôsobnosti Školského úradu v Giraltovciach  so 
zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí evidujeme k septembru t. r. 
spolu 1094 žiakov v základných školách, čo je oproti 
minulému školskému roku pokles o  92 žiakov. Je to dôsledok 
nižšej populácie, tiež aj zriadenie Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach. Pokles populácie sa pomaly zastavuje, čoho 
dôkazom je zvýšenie detío jedno dieťa v porovnaní 
s uplynulým školským rokom. Do MŠ v pôsobností školského 
úradu je zapísaných 303 dedí. Zmeny sa budú zavádzať aj 
v ďalších ročníkoch tak, aby proces reformy sa dovŕšil 
v nasledujúcich štyroch rokoch 

Reforma smeruje ku skvalitneniu prípravy detí a žiakov 
v ovládaní cudzích jazykov,  informačných technológií tak, aby 
im škola otvárala dvere aj na európsky trh práce. Výzva učiť 
detí pre život rezonuje v našej spoločnosti od schválenia 
národného programu Milénium. Jeho zámerom je rozvíjať 
u detí a žiakov komunikačné a personálne schopnosti. 
Dôležitým krokom k naplneniu týchto myšlienok bude práve 

nový zákon, ktorý nahra-
dí už nevyhovujúci škol-
ský zákon z roku 1984. Po 
novom sa začali učiť 
prváci a piataci základ-
ných škôl, ako aj žiaci 
prvých ročníkoch stred-
ných škôl. Zmeny sa budú 
zavádzať aj v ďalších roč-
níkoch tak, aby reforma 
nabiehala ďalšie štyri 
roky. Tvorivý prístup pe-
dagógov pomôže skvalitniť 
výchovno-vzdelávací pro-
ces. 
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Škola má a môže využiť voliteľné hodiny, napríklad na 

posilnenie výučby povinných predmetov zo Štátneho 
vzdelávacieho programu, na vyučovanie odporúčaných 
voliteľných predmetov, môže si vytvoriť aj nový predmet, 
ktorého obsah si zvolia učitelia. Okrem toho sú voľné hodiny 
využiteľné aj pre experimentálne overené inovačné programy, 
profilovanie programového zamerania školy alebo doplnenie 
predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Na prvom stupni ZŠ majú školy k dispozícii 5 
voľných vyučovacích hodín týždenne a na  druhom stupni ZŠ 
6 hodín.  

Rodičia tiež môžu ovplyvňovať zameranie školy a využitie 
voliteľných hodín prostredníctvom svojich zvolených 
zástupcov v rade školy. Aj to vyplýva zo zákona o výchove 
a vzdelávaní. V rade školy pri ZŠ majú rodičia štyroch 
zvolených zástupcov. 

Deti by mali vedieť lepšie komunikovať v cudzom jazyku. 
Cieľom vzdelávania je naučiť žiaka komunikovať aspoň v 
dvoch cudzích jazykoch. Školská reforma zavádza jednotný 
model ich výučby. Žiaci sa začnú učiť prvý cudzí jazyk 
v treťom ročníku ZŠ a druhý  od šiesteho ročníka ZŠ. 

Vzdelávanie v informačno-komunikačných technológiách 
začína už na prvom stupni ZŠ, kde by mali všetci žiaci získať 
v rámci nového predmetu, Informatická výchova, základnú 
digitálnu gramotnosť. Zoznámia sa s počítačom a možnosťami 
jeho využitia v každodennom živote, získajú základné 
zručnosti v používaní počítača. 

Väčší dôraz sa bude klásť na výchovu detí. Nový školský 
zákon považuje výchovu a vzdelávanie za rovnocenné 
a neoddeliteľné. O význame, ktorý  prikladá školská reforma 
výchovnej stránke, svedčí aj fakt, že spomedzi 11 cieľov 
výchovy a vzdelávania, ktoré stanovuje zákon, sa šesť týka 
výchovy. Tieto princípy musia školy zohľadniť pri tvorbe 
svojich vlastných vzdelávacích programoch. 

Želám pedagógom a žiakom  veľa elánu, odvahy, vytrvalosti 
a tvorivých síl pri realizácií výchovno-vzdelávacieho programu 
v tomto školskom roku. 

 
Mgr. Jozef Kozák, 

odborný  zamestnanec Školského úradu Giraltovce 
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Ani maximálne nepriaznivé počasie, dážď, vietor a chlad 

neodradili našich nadšencov – pestovateľov a chovateľov, aby na 
prelome druhej tretiny septembra usporiadali svoju tradičnú 
výstavu, na ktorej prezentujú výsledky svojho celoročného snaženia. 

A tak kroky Giraltovčanov smerovali 19. septembra do Parku 
mieru, kde vo výstavnej budove i v priľahlom areáli našli svoj 
dočasný domov početné druhy domácej hydiny i vtáctva. V čistých 
klietkach sme mohli obdivovať prekrásne ušaté králiky od 
nemeckého obrovitého 
strakáča až po maličkého 
barana. Za nimi nasledovala 
expozícia hrabavej hydiny a tu 
sa potešilo srdce nejednej 
gazdinky pri pohľade na 
nádherné, urastené, 
pestrofarebné druhy sliepok 
a kohútov. Hospodárske 
zvieratá reprezentovala 
osamelá kozička, a aby jej 
nebolo smutno, do susedstva 
jej nasťahovali husi, kačice 
i bažanta. Vnútri sa usídlili 
početné exotické vtáky – 
rosely, papagáje, alexandre, 
brnardy i menšie andulky, 
všetky hýrili pestrými farbami. 
V elegancii chvostov a hrvoľov 
sa zasa predbiehali mnohé 
druhy holubov – slovenských, 
poľských, amerických kingov i moravských. Všetky boli utešené. 
Výstavu spestrovali aj akvárijné rybičky a veľhad kráľovský, ktorého 
poznáme od Antoineho de Saint  Exupéryho z jeho Malého princa. 

Náš Mestský klub chovateľov, ktorý vedie Ľubomír Bakaľár 
a ktorého výbor tvoria  Ľubomír Kmec a Tomáš Bakaľár za čestného 
predsedníctva primátora mesta Jána Rubisa nezaháľal celý rok. Aj 
v priebehu roka sa pracuje na ďalšej výrobe či oprave klietok, 
krížení zvierat, návštevách výstav spojených s predajom, slovom, je 
to práca, v ktorej nesmie chýbať srdce, nadšenie, ale aj odbornosť 
a ochota fyzický pracovať. 
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Pred výstavou sa do práce energicky pustil výstavný výbor 
s čestným predsedom primátorom mesta  Jánom Rubisom v zložení 
Marián Foltín, Ľuboslav a Tomáš Bakaľárovci. Garantmi výstavy 
boli :  

za králiky -  M. Foltín, I. Stach, J. Sabolčík a T. Bakaľár 
za hydinu -  J. Hliboký, P. Iličko, M. Mitaľ a J. Končár 
za holuby -  A. Polák, M. Končár a Ľ. Katuščák 
za exoty   -  Ľ. Bakaľar, M. Digoň, F. Bakaľar ml. a J. Šima. 
   V ďalšej časti budovy sme mohli obdivovať plody našich záhrad 

a políčok. Tu sa zasa činila 80-členná organizácia Zväzu 
záhradkárov pod vedením Aleny Kmecovej za výdatnej pomoci D. 
Štefánika, J. Saba i ďalších členov výboru. 

Aj keď tohtoročné leto nepatrilo medzi najteplejšie, zápasili sme 
s dažďom i povodňami, plesňami i mnohými starými i novými 
druhmi škodcov, predsa to najkrajšie zo záhrad putovalo na 
výstavu. A tak na krásne naaranžovaných stoloch trónili koše plné 
zeleniny  Márie Osifovej, H. Schrenkovej, D. Štefánika, Márie 
Mikulovej aj Alžbety Majerníkovej. Obdiv zožali paradajky  Márie 
Hažlinskej a paprika jej dcéry Marianny Kimák-Fejkovej, žasli sme 
nad veľkou cibuľou Alžbety Majerníkovej a už tradične jej peknými 
kvetmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aj napriek zlému letu sa  Petrovi Žížkovi podarilo vypestovať 9 

druhov hrozna, ktoré  sme obdivovali s povestnou lipovinou Dušana  
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Štefánika. Miško a Janík Gdovínovci zasa obsadili celý stôl rôznymi 
druhmi nápadito naaranžovaných tekvíc, tiež M. Končárová. 
Velikánske zemiaky sa urodili   M. Mikulovej, chutné ovocie (jablká 
a hrušky) zasa   P. Hlibokému, Jánovi Hlibokému a M. Digoňovi. 
Tradične prekvapila M. Sciranková, tentokrát ozdobne vyrezávanou 
zeleninou na vysokej profesionálnej úrovni. A ešte koše Jana 
Roguľu a Ľ. Dzurišovej, paprika. A. Bakaľárovej vedľa stola, o ktorý 
sa postarali študenti ZSŠ SD Jednota, ktorý bol venovaný téme: 
Vinobranie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víťazi v aranžovaní – žiaci ZŠ Giraltovce. Foto: Alena Kmecová 
Výstavu doplnili jablká zo Záhradníctva Čaklov, ktoré zároveň 

ponúkalo na predaj ovocné stromčeky vystavovaných druhov, 
podobne vresovce a ihličnany Ľubomíra Kmeca. J. Sabo bol nielen 
ochotným usporiadateľom, ale obohatil výstavu aj o obrovskú repu 
a veľkú rastlinu plnú feferónkov. 

K pozitívam výstavy patrí aj premiéra súťaže v aranžovaní rastlín, 
do ktorej sa prvýkrát zapojili aj žiaci ZŠ pod vedením učiteľky Edity 
Pribulovej. Porota obdivovala výtvory 9 súťažiacich, a keďže 
nevedela rozhodnúť, ktorý naaranžovaný kôš je ten najkrajší, 
odmenila všetkých zúčastnených finančnou odmenou. 
Čo povedať na záver? Vždy sa teším na september, čas tejto 

výstavy, nájdeme tam vždy niečo nové, ďalšie zaujímavé nápady, 
vládne tam výborná atmosféra, aká býva medzi ľuďmi, ktorých ich 
práca baví a napĺňa až po okraj. Napriek počasiu sme prežili 3 
perfektné dni, ktoré k nám opäť prilákali aj ľudí z okolia 
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a presvedčili nás, že tu žijú ľudia pracovití, s dobrým vkusom 
i ochotou predstaviť svoje dielo iným. 

Ocenení: Iveta Katuščáková – MŠ Giraltovce, Monika Jurková – 
ZSŠ SD Jednota a za ZŠ Giraltovce – Štefan Pacák, Kristina 
Partilová, Kristina Kuriplachová, Klaudia Čušková, Michaela 
Kostiková, Daniela Žultáková, Lucia Štefaniová, Jarmila 
Červeňáková a Stanislava Pankuchová v aranžovaní kvetov 
a jesenných košíkov. 

Vystavovatelia záhradkári: Mária Osifová, Peter Žižek, Monika 
Sciranková, Alžbeta Majerníková, Mária Mikulová, Mária Hažlinská, 
Ján Roguľa, Milan Dulina, Mária Bednárová, Jozef Szabo,  Helena 
Schrenková, Dušan Štefaník,  Ľuba Dzurišová a Janík s Miškom 
Gdovinovci. 

Ocenení chovatelia:  
Za chov králikov - Marián Foltín, Peter Kožar, David Jacak 
Za chov hydiny  - Ján Hliboký, Iličko Peter, Marko Martin 
Za chov holubov - Ľubomír Katuščák, Andrej Polák 
Za chov exotov  - Martin Digoň, Tomáš Hanisek 

         ooooo    Alžbeta  Škurlová 
PS: Tentokrát mi chýbala poľovnícka výstava, ktorá mala 

minulého roku iskru, vtip i bohatstvo trofejí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holuby. Foto: Alena Kmecová. 
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(Pokračovanie) 
 
Po vojne sa Rómovia v Giraltovciach postupne zaradili do 

pracovného pomeru. Údaje z r. 1989 hovoria o počte 520, z nich 
262 žien. Tvorili 13,76 % z celkového počtu obyvateľov. Do 
pracovného procesu sa v tom čase zapojilo 156 mužov a 99 žien. Aj 
keď v meste neboli veľké možnosti pracovného uplatnenia, zvlášť 
pre mužov, 57 z nich si našli prácu v Kožiarskych závodoch,  22  
zamestnávalo roľnícke družstvo, prevažne v živočíšnej výrobe. Ďalší 
pracovali v Jednote SD, v Okresnom stavebnom podniku pri 
stavebných prácach, v Lesnom závode Giraltovce, tiež 
v Technických službách pri Mestskom národnom výbore. Ženy 
pracovali ako šičky v Kožiarskych závodoch, no uplatnili sa aj ako 
predavačky, kaderníčky, v reštauračných službách a pod.  

Na území mesta v tom čase evidovali 14 chatrčí sústredených 
v rómskej osade, v štátnych bytoch, spolu s majoritným 
obyvateľstvom, bývalo v r. 1986 najprv 16 rodín, v r. 1987 už 18 
rodín a v r. 1988 až  28 rómskych rodín. V družstevných 
podnikových bytoch bývalo 8 rodín, o dva roky v r. 1988 10 rodín. 
Vo vlastných murovaných domoch bývalo 53 rodín, stáli síce  
v rómskej osade, ale murovaniny mali aj štandardné vybavenie. 
Rómovia si domy vybudovali vďaka pôžičkám (aj nenávratným) 
svojpomocne. V novembri 1988 sa začalo s výstavbou bytovej 
jednotky pre Rómov s 8 bytmi. 

V súčasnosti je dokončená výstavba 28 bytov nižšieho 
štandardu, v ktorých našlo svoj domov 28 rómskych rodín. 
Výstavba sa financovala z prostriedkov Fondu rozvoja bývania, kde 
sa Rómovia podieľali na 20 percentách nákladov formou pomocných 
i odborných prác. Byty majú hodnotu 18,6 mil. Sk. 

Naši, giraltovskí,  Rómovia sami často konštatujú, že spolužitie 
minoritného rómskeho a majoritného obyvateľstva je veľmi dobré. 
Nezrodilo sa však samo od seba, mnohí giraltovskí učitelia, 
riaditelia škôl, vedúci závodov a výrobných prevádzok, športových 
trénerov, lekárov a ďalších jednotlivcov venovali tejto problematike 
značnú pozornosť. 

Pozitívne následky zanechalo aj to, že sa už v minulosti, v časoch 
socializmu, nezanedbávala dochádzka rómskych detí do školy. 
Návštevy učiteľov  v rómskych rodinách už v 60-ych a v 70-ych 
rokoch stali  pravidlom a samozrejmosťou. Stávalo sa, že musela 
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vypomôcť aj polícia, ale dosiahlo sa povedomie, že deti patria do 
školy, že ich vzdelávanie je potrebné. Mali sme šťastie aj na 
jednotlivcov – nadšencov, ktorí roky viedli rómske deti, ale aj 
dospelých k základným hygienickým návykom, umožnili im okúpať 
sa v priestoroch školy v sprchách pri telocvični, ak bolo treba, sami 
priložili ruku k dielu. Pán učiteľ Štefan Potaš bol takýmto učiteľom, 
ktorý láskavo, ale prísne a náročne pristupoval k rómskym deťom 
i dospelým. Organizoval kurzy varenia, pečenia, učil základné 
pravidlá spoločenského správania.                         Alžbeta Škurlová 

Prevzaté: Zvyšovanie vzdelánostnej úrovne sociílne zvýhodnených skupín 
obyvateľstva                                                                  (Pokračovanie nabudúce.) 

  
 
 
 
 

24.september patril bielej pastelke, presnejšie verejnej 
zbierke, ktorú už siedmy rok organizuje Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. Z rozhlasu sme mohli počuť, že 
v Bratislave sa do tejto aktivity zapojilo 15 škôl a asi 300 
dobrovoľníkov. Ale vzápätí aj informáciu, že zbierku môžeme 
podporiť na celom Slovensku a za 20 kurún si kúpiť od 
dobrovoľníkov bielu pastelku, symbol nevidiacich.. Potešilo ma, 
že aj v našom meste v tento deň na na uliciach dominovala biela 
pastelka. Okoloidúcim ju aj s letáčikom ponúkol pár príjemných 
dievčat s pripravenou pokladničkou. Boli to študentky 
Súkromnej strednej odbornej školy, a tak som si šla po bližšie 
informácie k  Dáši Drábikovej. Už niekoľko rokov sa ich škola, 
jej dobrovoľníci podieľajú na tejto zbierke, rovnako aj giraltovské 
Gymnázium. Dve z dievčat v tento deň plnili rovnakú úlohu aj 
na inom mieste. 

Zaujímal ma celkový výnos zbierky, ale ešte zapečatené 
pokladničky sa odovzdávajú na okresnú pobočku Únie 
nevidiacich a slabozrakých, ktorá je organizátorom zbierky. 
Potešiteľné pre nás je konštatovanie s pochvalou, že sa nám darí 
zozbierať väčšiu sumu, než sú zbierky vo väčších centrách. 

Kto by ešte chcel prispieť na tento účel, môže tak urobiť do 
konca tohto roka formou SMS na číslo 820. Prispejte tak sumou 
30,- Sk. Peniaze možno poukázať aj účet zbierky 
4030016212/3100. Všetky získané prostriedky pomôžu 
nevidiacim a slabozrakým žiť kvalitnejší život. Prispejte k tomu 
aj Vy!                                                  ooo      Margita Gazdičová 
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☺ PREČO SOM NA SVETE RÁD/ RADA – výstava 

venovaná  protidrogovej tematike   v priestoroch 
Galérie Slniečko. Súčasťou výstavy budú vo 
všetkých školách v meste besedy a prednášky 
s touto tematikou – 1. 10. – 20. 10. 2008 

☺ Prežili sme GULAK – beseda s premietaním DVD 
pre žiakov Gymnázia – 2. 10. 2008 

☺ Benefičný koncert pod názvom „Spojme srdcia 
pre zdravie“  - 19. 10. 2008, v Dome kultúry v 
Giraltovciach o 16.00 hod. 

☺ Bábkové divadlo pre žiakov ZŠ -  22. 10 2008, v 
Dome kultúry o 9.00 hod. 

 
 
  
 
 
 
 

E Keď sa v októbri blýska, zima je blízka. 
E Ak je október dlho zelený, bude január studený. 
E Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu a mnoho snehu. 
E Keď je v októbri mnoho sršňov a ôs, bude dlhá zima. 
E Svätý František  (4.október) zaháňa ľudí do chyžiek.  
E Teplý október, studený november. 
E Po svätej Tereze (15.október), mráz na strechy leze.  
E Svätý Havel  (Gál) na poli prácu zastavuje. 
E Na Šimona a Júdy  (28.október) mrznú v poli hrudy. 
E Na jeseň dievky krásnejú a hory špatnejú . 
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DESAŤ NAJKRAJŠÍCH MIEST NA 
SLOVENSKU: 

 
 
1. Banská Bystrica - Navštívte Mestský hrad 

s neskororománskym Kostolom Panny Márie 
s oltárom od Majstra Pavla z Levoče, gotický Matejov 
dom a radnicu, Thurzov dom, Benického a Bethlenov 
dom, Múzeum SNP. 

2. Banská Štiavnica - Navštívte 360 objektov Mestskej 
pamiatkovej rezervácie (UNESCO), Starý zámok 
a Nový zámok, Hellenbachov dom, Klopačku, gotický 
Kostol sv. Kataríny, skanzem Banské múzeum 
v prírode s podzemnou expozíciou  (9. h – 17. h, 
vstupné 70 korún dospelí, 30 korún deti), barokovú 
Kalváriu. 

3. Bardejov – Navštívte 273 objektov Mestskej 
pamiatkovej rezervácie (UNESCO), gotické hradby 
s 11 baštami a 2 bránami, gotický Kostol sv. Egídia 
s 11 krídlovými oltármi a vežou sprístupnenou 
verejnosti, mestskú radnicu zo 16.stor., gotický dom 
- sídlo Šarišského múzea, dom Gantzuhof, kostol 
a kláštor františkánov. 

4. Bojnice – Navštívte Bojnický zámok s nočnými 
prehliadkami, bohatými umeleckými zbierkami (aj 
bojnickým oltárom), kruhovú travertínovú jaskyňu 
s jazierkami, Pálffyho hrobku, zoologickú záhradu, 
Bojnické kúpele s termálnym kúpaliskom Čajka, 
Prepoštskú jaskyňu s náleziskami neandertálcov. 

5. Bratislava – Navštívte Starú radnicu, Bratislavský 
hrad, hrad Devín, múzeá, galérie a kostoly, 190 
podujatí - v októbri,  vyhliadkovú plavbu po Dunaji 
v smere, rekreačnú oblasť Zlaté piesky, bratislavský 
lesopark. 
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Nový školský rok – nové CENTRUM 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE 

 
Po bezstarostných dvoch mesiacoch prázdnin prichádza 

opäť september – mesiac, kedy začínajú pre žiakov škôl a pre 
deti predškolských zariadení dni objavovania, poznávania 
nepoznaného, získavania nových zručností a návykov, 
hľadania pravdy, odstraňovania chýb, sebapoznávania, 
sebahodnotenia, hľadania nových priateľských vzťahov. Pre 
učiteľov je september mesiacom plánovania, hľadania nových 
foriem a metód práce na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania. 

S novým školským rokom prichádza aj nová školská 
reforma a s ňou nový školský zákon. Čo to pre školy a nás 
všetkých znamená? Viac praktickej realizácie, kreativity,  
neučiť žiakov veľa, ale aplikovať také formy a metódy 
vzdelávania, pri ktorých žiak postupuje a rozvíja sa vlastným 
tempom tak, aby bol dostatočne pripravený pre život, 
jednoducho aby pre deti a mládež bola „škola hrou“. 

Cieľom nášho zariadenia, ktoré má od 1. septembra 2008  
v súlade novým školským zákonom nový názov CENTRUM 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 
A PREVENCIE je naďalej zabezpečovať komplexnú 
psychologickú, špeciálnu pedagogickú, diagnostickú, 
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom 
a mládeži v otázkach osobnostného, vzdelávacieho 
a profesionálneho vývinu od troch rokov až do prípravy na 
povolanie, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä 
v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho 
a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, 
eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania. 
Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom 
poskytuje poradenské služby.    

Pre plnenie týchto náročných úloh máme tím odborníkov 
v týchto oblastiach: 
Ø poradenstvo osobnostného vývinu – výchovné 

problémy, poruchy emocionality, posúdenie školskej 
pripravenosti, odklady školskej dochádzky, vyšetrenie 
ľavorukosti, zmyslové poruchy, osobnostné a psychické 
problémy,  
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Ø špeciálne pedagogické poradenstvo a logopedická 

starostlivosť – sledovanie detí s narušeným vývinom, 
narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchy výslovnosti, 
starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia a pod., 
Ø poradenstvo vzdelávacieho vývinu – starostlivosť  

o detí a mládeťdež, najmä pri špecifických poruchách učenia – 
(dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.), starostlivosť 
o integrované  deti, vyhľadávanie mimoriadne nadaných 
žiakov a pod.,  
Ø poradenstvo sociálneho vývinu a prevencie – zaoberá 

sa antidrogovou prevenciou, koordináciou a metodickým 
usmernením koordinátorov antidrogovej prevencie 
v základných a stredných školách, 
Ø poradenstvo v kariérovom vývine – pomáha žiakom 

a študentom pri profesionálnej stratégii – voľba štúdia, 
monitoruje nadaných  a talentovaných žiakov s možnosťou 
ďalšieho uplatnenia, úzko spolupracuje s rodičmi a pod., 
Ø metodika výchovného poradenstva – zabezpečuje 

metodickú pomoc výchovným poradcom vo všetkých typoch 
a stupňoch škôl. 

Vážení rodičia, pokiaľ sa akýkoľvek problém z uvedených 
oblastí týka vášho dieťaťa, alebo potrebujete určité informácie, 
tešíme sa vašu návštevu. 

Kontakt: CENTRUM PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, 
CENTRÁLNA 102, SVIDNÍK (budova Obvodného úradu, 
Pavilón C – I. poschodie, tel. č. 054/7522367, mobil  
0911/828 277) 

Dodávame, že CPPPaP Svidník má detašované pracovisko aj 
v Giraltovciach – Dom služieb (1.poschodie), Dukelská 57/64, 
087 01 GIRALTOVCE 

 
Všetky tieto služby sú u nás BEZPLATNÉ !!! 

 
Všetkým učiteľom a vychovávateľom želáme, aby v dobrom 

zdraví kvalitnou záujmovou činnosťou rozvíjali záujmy 
a talenty detí, deťom a študentom, aby  mali dostatok 
vytrvalosti a síl vytvárať aktívne prostredie plné múdrosti, 
empatie, vzájomného počúvania a tolerancie. 

 
ooooo   PaedDr. Vladislav Artim, riaditeľ 
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I N F O R M U J E  
 

 
 
Hoci pravidelná záujmová činnosť v Centre voľného času (CVČ) 

Slniečko v Giraltovciach začala slávnostným otvorením 2. októbra t. 
r., už počas celého septembra sme usporadúvali množstvo pekných 
podujatí. Začali sme športovou súťažou v plážovom volejbale: 
zapojili sa družstvá z VÚC Prešov, ZŠ, mesta a CVČ z Giraltoviec. 
Víťazov sme odmenili krásnymi športovými pohármi a diplomami. 
Umiestnenie v súťaži: 

 
1. ZŠ Giraltovce, 2. Mesto Giraltovce, 3. CVČ. 
Úspechy zožínali aj ďalšie podujatia, napr. opekanie, Memoriálu 

Dr. Juraja Mackulína, minigolfový turnaj pre deti a rodičov, 
návšteva židovskej synagógy, Múzea židovskej kultúry v Prešove a 
Technického múzea v Solivare, výstup na Čiernu horu. 

Zapojili sme sa aj do mediálne známeho podujatia ašpirujúceho 
na zápis do Guinessovej knihy rekordov v Roztokoch. V spolupráci 
so svidníckym Podduklianskym osvetovým strediskom 
a Občianskym združením Chránený kraj pod Duklou sme 
pripravovali a zúčastnili sa na varení megahrudky. Varila sa z 5 
tisíc vajec. 350 litrov mlieka a pochutilo by si na nej okolo 250 
rodín. Počas jej varenia v areáli Hvezdárne v Roztokoch sa prítomní 
pobavili na pestrom kultúrnom programe, kde nechýbalo  
vystúpenie známeho folklórneho súboru Makovica, ale aj ďalších 
známych ľudových umelcov a skupín. 

Pravidelnými sú návštevy hokejových zápasov v košickej Steel 
aréne. Pre fanúšikov tohto športu výjazdy za hokejom do Košíc 
organizujeme spravidla dva až päťkrát mesačne v závislosti od počtu 
zápasov. 

Pre svoje zdravie a krásu veľa robia aj ženy, ktoré pravidelne, 
každý pondelok a štvrtok od 19. h sa schádzajú v telocvični ZŠ 
v Giraltovciach na aerobicu. 

Svoj podiel sme zanechali aj na dvojdňovej výstave záhradkárov 
a chovateľov, ktorá sa uskutočnila v Parku mieru. 
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K našim gro podujatiam patria aj návštevy divadelných 
predstavení v Prešove, či kúpaliska v Stropkove. September však 
vyvrcholil športovým podujatím Beh zdravia o  pohár  primátora 
mesta Giraltovce. Zúčastnilo sa 181 žiakov z giraltovských 
aj okolitých škôl. S úžasným zanietením a športovým zápalom 
prebehlo trasou 40 chlapcov a dievča z materskej školy 

V každej kategórii víťazov odmenili diplomom a medailou: 
Kategória materská škola: 
Dievčatá: 1. Soňa Hamarová, 2. Katarína Mašlejová, 3. Simona 

Imrichová 
Chlapci: 1. Timotej Bajcura, 2. Radoslav Varganin, 3. Adrián 

Bobák 
Kategória 1. – 4. ročník ZŠ – všetci víťazi sú zo súkromnej ZŠ: 
Dievčatá: 1.Nikola Gurčíková, 2. Andrea Maliňáková, 3. 

Alexandra Vaňková  
Chlapci: 1. Roman Timko, 2. Kristián Cigán, 3. Matej Anderko 
Kategória mladší žiaci: 
Dievčatá: 1. Veronika Lukáčová – Gymnázium Giraltovce, 2. 

Hana Skuncová, 3. Lucia Kmecová – obidve zo ZŠ Okrúhle.  
Chlapci: 1. Luáš Havíra – ZŠ Giraltovce, 2. Ján Daňko – 

Gymnázium Giraltovce, 3. Jakub Roba – ZŠ Giraltovce 
Kategória starší žiaci: 
Dievčatá: 1. Pavla Petričková – ZŠ Okrúhle, 2. Dominika 

Pališinová, 3. Patrícia Kristiňáková – obidve Gymnázium Giraltovce. 
Chlapci: 1. Ľubomír Kočiš – ZŠ Okrúhle, 2. Damián Slávik – 

Spojená škola Svidník, 3. Filip Schrenk – Gymnázium Giraltovce. 
Kategória stredoškoláci – mali najdlhšiu trasu. 
Dievčatá: Simona Gereczová – SSOŠ Giraltovce, 2. Veronika 

Andrejková, 3. Ivana Rubisová  - obidve Gymnázium Giraltovce. 
Chlapci: 1.  Jozef Kmec – SSOŠ Giraltovce, 2. Stanislav Pankuch 

– Gymnázium Giraltovce, 3. Ján Leško – SSOŠ Giraltovce. 
Podujatiu prialo aj pekné slnečné počasie a v krásnej prírode 

Parku mieru vyhrali všetci už tým, že sa na akcii zúčastnili a takto 
priuspeli aj k svojmu zdravie. Všetci účastníci sa osviežili vďaka 
kuchárkam aj horúcim čajom. Víťazom z giraltovckého Gymnázia 
držíme palce, aby dosiahli pekné úspechy na ďalších atletických 
súťažiach, ktoré ich už o pár dbí čakajú.  

CVČ usporiada Okresnú volejbalovú ligu D STAV CENTRUM, do 
ktorej ešte môžete prihlásiť svoje družstvo. Liga sa skladá 
z mestských líg miest Giraltovce a Svidník. Do giraltovskej časti sa 
už prihlásilo 9 družstiev. Prvé súťažné kolá začnú 14. a 15. októbra 
t. r. v telocvični ZŠ v Giraltovciach.  
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Veľmi pekné a zaujímavé podujatia na nás čakajú už od prvého 
októbrového dňa. O ich priebehu budeme informovať 
v nasledujúcom čísle Spravodajcu mesta. Informácie a fotografie 
priebežne však nájdete na web stránke CVČ www.cvcgir.edu.sk 

Tešíme sa na stretnutia s vami na všetkých podujatiach 
organizovaných  giraltovským CVČ Slniečko.    

 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU A JEHO AKTIVITY 
 
Robo Mikla na margo  letného tábora Domaša v RO Dobrá 
 
Tematika voľného času sa v poslednej dobe stáva v našich 

zemepisných šírkach pomaly archaickým pojmom. Dospeláci máme 
často pocit, že je to záležitosť, s ktorou si musia deti poradiť 
samotné, deti zas čakajú na tvorivý podnet od starších. Neviem, ako 
to je v praxi na východe republiky, no priznajme si, že celoslovensky 
je v rámci pedagogickej, didaktickej, kultúrnej, tvorivej a športovej 
činnosti sú voľnočasové aktivity na úpadku. 

Práve preto som nesmierne rád, že sa našli nadšenci, profesionáli 
a priaznivci voľnočasových aktivít, ktorí neváhali obetovať čas, 
finančné prostriedky, vlastnú energiu pre deti a myšlienku príjemne 
motivovaného trávenia voľného prázdninového času. Zahrnuli do 
nej rôzne didaktické aktivity, prácu v kolektíve i zdokonaľovanie 
jednotlivca a jeho osobnosti vlastnou cestou.  

Jani Vook, Helenka Sušinková - Helča, Vladko Kaliňák, Agáta 
Štiavnická - Šamanka, Milenka Tribulová s celým kolektívom hotela 
Dobrá, poslanci, sponzori, vedúci skupín - Karol Medveď - Ležovič, 
Ivan Orech - Borlok, Janka Džana - Rusnáková, Miro Zegi -Chovan, 
Ivan Cibi - Vnučko, Majka Majrin - Miklová, Pavol Sahib - Plevčík, 
tým všetkým patrí za mňa a hlavne za  D E T I  veľké ĎAKUJEM. 

 
 Mám Vás veľmi rád, ľudia ... 
 

Váš Hudbuuu  Zeng.Ha – Róbert Mikla. 
 
Letný tábor Domaša na Dobrej 
Desať krásnych prázdninových dní naplnených súťažami, hrami, 

pesničkami, kúpaním, slnením, športovaním a odpočívaním 
umožnilo CVČ Slniečko z Giraltoviec svojim členom v letnom tábore  
(LT) na Domaši v rekreačnej oblasti (RO) Dobrá. 

Hovorí sa: „ ... piatok – zlý začiatok,“ ale aj keď sme prišli v tento 
daždivý deň do tábora, s úsmevom nás už vítal Róbert Mikla a jeho 

http://www.cvcgir.edu.sk
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tím vedúcich. Po ubytovaní sme sa zišli na otvorenie LT, ktoré sa 
konalo na dvore pred hotelom Dobrá (a potom aj všetky denné 
nástupy) s účasťou hostí a riaditeľa CVČ. Všetci nám popriali pekné 
slnečné dni a splnenie našich prázdninových plánov, nové 
kamarátstva a odpočinok v peknej prírode.  

Keď nás Robo Mikla, vedúci LT oboznámil s programom, 
predstavil vedúcich a zasvätil do tajov džungle, ktorú sme mali od 
tohto okamihu tvoriť, spadli z detí všetky obavy: Išlo o tých, ktorí do 
LT prišli po prvýkrát, no a keď sa rozozvučala Robova gitara, ani 
jedno z detí neľutovalo, že prišlo do tábora, v ktorom je vedúci 
kontraverzný spevák Robo Mikla. Deti si vybrali nové mená a názvy 
tlúp, ich pozdrav v tábore bol: „Šazem!“ a odpoveď: „Ša!“, na nástup 
sa zvolávali znelkou z Levieho kráľa, každá ich činnosť sa začínala 
hudobným signálom, ale aj upozornenie na stíšenie malo svoje  
zaujímavosti. Vedúci zvolal: „KRI!“ a deti odpovedali: „KRA!“ 
a odrazu bolo pekne tichučko, mohli sme pokračovať v rôznych 
súťažiach, hrách, príprave masiek na večerné programy, robení 
náramkov a náhrdelníkov, vlajok a označovaní tlúp, či prípravách 
diskoték. 

Preniesli sa spoločne do detskej ríše snov a naskytli sa im 
prekrásne obrazy máp miest, ktoré deti vytvorili v lese z prírodného 
materiálu, teda zo všetkého, čo sa im podarilo tam nájsť. Ostatní 
tak mohli vidieť ich mestečko a zoznámiť sa s jeho históriu. Veľmi 
zaujímavo pôsobilo aj mesto Biecz, ktoré vytvorili poľské tlupy. 
Dostali pozvánku na jeho návštevu, aby ho videli skutočné, a tak 
má CVČ znova možnosť pripraviť výmennú akciu. 

V LT zneli každý večer pesničky, deti ich s Robom aj sami tvorili, 
Robo – Hudbu Zenga im pripravil svoj koncert, na ktorom vedúci: 
Cibi, Orech a Sahib tvorili jednu kapelu. Nezabudnuteľnou pre deti 
bola aj laserovo-penová disco. Usporiadal ju riaditeľ CVČ. Deti 
v maskách  vyhodnotili členovia televízneho štábu Markíza. Vidieť 
Markizákov naživo, medzi sebou, tomu sa hovorí skutočný zážitok!  

Na každý deň pripravili vedúci tlúp zaujímavý program a ani sa 
nenazdali  ako rýchlo ubehli dni. Prišiel sobotný večer, večer 
rozlúčky a premeny. Na obrade premeny sa deti džungle - zvieratá 
premenili znovu na ľudí so svojimi menami. Tento obrad, počas 
ktorého deti zapaľovali toľko sviečok, koľko počas súťaží získali, 
sprevádzal akt vodnej fajky a pitie čaju na očistenie, no aj veľmi 
zaujímavý a dojemný príhovor vedúceho tábora Roba Miklu. 
Sviečkami vytvorili obrazec svetla jing a jang, ktorý znázorňoval boj 
svetla a tmy, boj dobra a zla. Robo povedal deťom, že zlo vždy 
prichádza a treba s ním stále bojovať a vyhrať nad ním. Treba ho 
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dobrom a dobrými skutkami premôcť. Tak to bolo a aj je i v jeho 
živote, s ktorým sa už veľakrát popasoval, ale taktiež príde aj k nim. 
On im však praje, aby sa s ním vedeli popasovať, aby to svetlo 
dobra vždy vyhralo nad zlom a tmou. Veľa toho Robo deťom povedal 
a pri tejto jeho spovedi sa mnohým rinuli po tvári slzy. Takého 
Miklu nepoznali. Vzácne je, že pochopili, čo je potrebné v živote – 
svetlo a dobro, nik neľutoval, že prišiel do„ jeho - Robovho tábora, 
ale všetkým sa uľútostilo, že už iba jedna noc a zajtra sa rozídu. 
Plač utíchol až keď im Robo sľúbil nočné prekvapenie. 

V tejto zostave, v tom istom hoteli si sľúbili všetko zopakovať aj 
o rok. Mali sme perfektné ubyxtovanie, stravu, ktorú pre nás 
v kuchynui s láskou pripravovali zamestnanci Mileny Tribulovej. 
Úžasné, skvelé, patrí im naše poďakovanie so želaním všetkého 
dobrého, zdravíčka, elánu a potešenie v kruhu hostí a ich 
domácnosti. Naše poďakovanie patrí aj  V. Kaliňákovi, riaditeľovi 
ŠZŠ vo Svidníku, vďaka ktorému sme sa mohli na jachte Victory  
poprevážať po Domaši, a samozrejme, aj  Janovi Vookovi, riaditeľovi 
CVČ, ktorý nám zabezpečil tento skvelý prázdninový tábor. 

Nedeľné ráno sa mnohí zobudili s pomaľovanými tvárami  (nočné 
prekvapko od vedúcich), dopoludnie  strávili výmenou adries, 
poslednými chvíľkami v prírode a rozlúčkou s novými kamarátmi, 
balením a odchodom autobusmi k rodičom. 

Presvedčili sme sa, aký úžasný je Robov tím, aký pekný prístup 
majú  k deťom, ako zaujímavo viedli a programovo napĺňali voľný 
čas im zverených detí a hlavne aký človek je Robo Mikla. Ľutovať 
môžu iba tí, čo s nami LT na Domaši neprežili. Tak o rok znova na 
letných táboroch Centra voľného času Giraltovce! 

    
Po bohatej letnej činnosti vo forme denných aktivít v Girlandii, t. 

j. na kúpalisku, minigolfe, horolezeckej stene,  posilňovni, altánku, 
či v ZOO a  táborov na Domaši v RO Dobrá a Vysokých Tatrách – 
Batizovciach,. pripravilo CVČ na september množstvo zaujímavých 
podujatí pre detí, mládež a dospelých.  Minigolfový turnaj o Pohár 
primátora mesta Giraltovce Jána Rubisa. V prvom ročníku tejto 
súťaže sa na víťazné priečky dostali súťažiaci : 1. Matej Lukáč, 2. 
Kristián Kušnír, 3. Milan Varganin. Nesúťažne sa zúčastnili rodičia , 
z nich najlepší  - Jaroslav Kušnír.  Svoju šikovnosť si skúsili aj 
pracovníci CVČ. Víťazi sa potešili peknými vecnými cenami, ale 
spoločne všetci sa radovali aj pekne prežitému nedeľnému 
odpoludniu. Fotografie z tohto, ale aj iných podujatí si môžete 
prezrieť na našej webovej stránke: www.cvcgir.edu.sk  

Pracovníci CVČ 

http://www.cvcgir.edu.sk


Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
 
 
Vážení rodičia,    
Slovenská rada rodičovských združení(SPPZ) vám ponúka  do 

pozornosti   brožúrku AKO TO POVIEME NAŠIM  DEŤOM? , ktorú 
vydala Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. 
Venujeme niekoľko viet z jej úvodu na priblíženie obsahu.  

Rodina je privilegované miesto vzniku života, a preto je aj 
privilegovaným miestom odovzdávania pravdy o vzniku života, 
o ľudskej sexualite, o vzťahu muža a ženy. Je to miesto, kde deti 
a mládež potrebujú dostať od „milovanej autority“ v postupných 
krokoch, podľa potreby konkrétneho dieťaťa neskreslenú pravdu 
o živote. Ak sa  táto  potreba, spolu so sprostredkovaním základnej 
životnej dôvery napĺňa bez vážnejších porúch, je to šťastie pre deti 
a tá najlepšia výbava do ich života. Podmienkou pre úspešné 
naplnenie týchto cieľov je láskyplná a múdra komunikácia medzi 
rodičmi a deťmi. Brožúrka prichádza na pomoc rodičom pre 
prehĺbenie komunikácie s ich deťmi a dospievajúcimi mladými 
ľuďmi o týchto citlivých a pre osobnostný rozvoj ich deti tak 
dôležitých témach. 

K prirodzeným právam a povinnostiam rodičov, otcov a matiek 
patrí, aby svojich potomkov v rámci starostlivosti a celkovej výchovy 
ich osobnosti uviedli do tajomstva života. Ponúkame vám túto 
brožúrku v cene  l kus  50,-Sk. Informácie a predaj: Helena 
Sušinková - členka VV SRRZ. 

SPOLOČNE ÚSPEŠNÍ 
Spoločne úspešní je projekt V4, ktorého prvú časť zrealizovala 

SRRZ s maďarskými rodičmi počas letných prázdnin v Budapešti. 
Projekt je ešte v štádiu riešenia, do ďalšej realizácie budú zapojení 
rodičia z partnerských krajín - Poľsko a Česko. Cieľom projektu je 
spolupráca rodičov a pedagógov a snaha túto spoluprácu skvalitniť 
v  prospech žiakov. Rozpracovaný projekt po schválení v Maďarsku 
(je jeho garantom) bude na webovej stránke www.srrz.sk  Jeho 
druhá časť takto bude aj pokračovať na Slovensku 20.októbra t. r. 
a aj počas Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa bude konať 
21.októbra v Košiciach. 

Národný, 7.stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl umožní 
rodičovským združeniam jednotlivých škôl a školských zariadení 
oceniť žiakov, pedagógov, rodičov a členov samospráv za ich aktívnu 
činnosť, spoluprácu,  dobré výsledky   a nezištnú pomoc. Toto 
morálne ocenenie im za prítomnosti pozvaných hostí a účastníkov 
podujatia odovzdajú členovia VV SRRZ. 

http://www.srrz.sk
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Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.  /sv. Augustín/ 
 

Medzinárodné katechetické dni  Spoločne proti násiliu 
zorganizovala 4. až 6. septembra t. r.  SRRZ v spolupráci so 
spišskonovoveskou neziskovou organizáciou Katolícke 
pedagogické a katechetické centrum. Podujatie  sa 
uskutočnilo v Eisenstadte, v Rakúsku s hlavnou témou: 
„Teológia – náboženstvo – prevencia proti násiliu.“ Cieľom 
projektu je  osvojiť si a vedieť obhájiť princípy kresťanského 
životného štýlu,  naučiť sa konfrontovať každú stránku života 
s požiadavkami evanjelia. V ďalšej rovine vzdelávania,  
psychomotorickej, pedagógovia a rodičia  získavali zručnosti 
na konkrétnu spoluprácu s katechetickou činnosťou pri 
riešení rôznych problémov. Na podujatí sa zúčastnili katechéti 
a rodičia zo SR a z Rakúska. Odbornú garanciu projektu  
a zodpovednosť za realizáciu mal  Prof. Herald Mandl 
z Eisenstadtu, ktorý už viackrát prednášal v slovenských 
školách. Odborné prednášky a workshopy viedli rakúski 
profesori a kňazi a tiež František Tondra, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska, ktorý počas druhého dňa 
seminára celebroval bohoslužby aj pre účastníkov podujatia.. 
V kultúrnom  programe počas  realizácie projektu 
a bohoslužby vystúpili členovia speváckeho zboru ANDREJKO 
z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. 
Na trojdňovom seminári ziskalo vyše sto účastníkov obidvoch 
krajín  nové poznatky a námety na riešenie prejavov násilia. 
Ciele projektu budú účastníci napĺňať na svojich pôsobiskách  
v slovenských aj v rakúskych školách a rodinách. Takáto 
forma cezhraničnej spolupráce takto získala podporu aj 
v rámci katechézy. Slovenskí účastníci si na záver prezreli 
historickú časť mesta a navštívili najväčší kostol v meste, 
v ktorom sa nachádza  Kalvária s 34-zastaveniami. V kostole 
zazneli náboženské piesne a sprievodca,  rakúsky kňaz, nás 
ešte niekoľko krát požiadal o spev. 
  

Helena Sušinková, VVSRRZ 
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Práce v ovocnej záhrade: 
Zber úrody práve vrcholí, 

zbierajú sa odrody určené 
na uskladnenie, ktoré 
vydržia celú zimu. S plodmi 
treba opatrne, keď chceme, 
aby sme ich mohli dlho 
skladovať. 

Teraz je čas vysadiť nové 
kríky ríbezlí a egrešov. Vysádzať môžeme aj jadroviny 
a kôstkoviny, okrem broskýň a citlivých odrôd marhúľ, ak 
ich sadíme neskoro. 

 
Októbrove práce v bodoch: 
 
Zeleninová záhrada 
 
 hrubá úprava ťažkých pôd, 
 výsev rastlín na zelené hnojenie, 
 výsadba kuchynských byliniek do kvetináčov. 
 
Kvetinová záhrada 
 
 výsadba ruží, 
 množenie delením trsov prerastených trvaliek, 
 sťahovanie teplomilných rastlín na zimné stanoviská, 
 výsadba jarných cibuľovín, 
 Vysádzanie hľúz gladioldo 

skleníka, 
 čistenie, dezinfekcia 

a príprava na zimu, 
 kontrola funkčnosti vykuro-

vacieho telesa. 
 

 
Ľubomír  Krupa 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Lukasa Josepha Carrolla 
Emíliu Hasarovú 
Sáru Šamkovú 
Sofiu Juhasovú 
Jána Tuleja 
Šarlotu Hviščovú 
 
V mesiaci október svoje životné jubileá oslávia: 
 
Imrich Šramko  85     Tomáš Hažlínský   60 
Zuzana Maťašová 80     Milan Dudiňák   55 
Ing. Jozef Majláth 70     Pavol Kundra    55 
Peter Digoň   70     Mgr. Eva Bačkayová 55 
Alžbeta Škurlová  65     František Juha   50 
Mária Drabová  65     Miroslav Havíra   50 
Bohuslav Červík  60     Mária Orečná    50 
 
 
 

 
Ing. Vladimír Švač PhD. - Ing. Zuzana  Hudáková 
            Giraltovce                                     Kračúnovce 
Radovan Ondov  -   Miriam Žoldáková 

Giraltovce                                 Bystré 
Ing. Stanislav Jankuv - Júlia Šinaľová 

Giraltovce                                   Brezov 
Zdenko Staš - Mária Bendíková 
    Giraltovce                   Kračúnovce 

Jozef Goliáš - Lucia Mihaľová 
    Giraltovce                       Kračúnovce 

Peter Žec - Silvia  Jankuvová 
Vranov nad Topľou            Giraltovce 

Stanislav Kuča  - Andrea  Hajdová 
Vyšný Žipov                          Giraltovce 
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  GIRALTOVSKÁ PEVNOSŤ STÁLE NEDOBYTNÁ 

 
   III. futbalová liga má za sebou už jednu 

tretinu. Umiestnenie jednotlivých mužstiev 
naznačuje ich ambície. Podľa predpokladu boj 
o prvú priečku zvádzajú dvaja top favoriti 
Moldava nad Bobvou a Bardejov. Na chvoste je 

akási zlúčenina Šaca-Brekov a prekvapujúco 
Stropkov, ktorý prežíva azda najväčšiu krízu 
vo svojej bohatej histórii. Názov talianskeho 

poloerotického filmu Bože, ako hlboko som klesla presne vystihuje 
súčasnú situáciu Tesly v III.lige. Žeby sa chytil už v najbližšom kole 
proti rozbehnutému giraltovskému Slovanu? Uvidíme. Giraltovčania 
vykročili  správnym krokom a sú už na treťom mieste za 
favorizovanou dvojicou. Ako dlho sa tam udržia, ukážu už najbližšie 
zápasy. Najdôležitejšia je skutočnosť, že na domácom ihrisku 
Slovan nestratil ani bod a inkasoval len jeden gól od Barce. To je 
teda parádna bilancia! Tréner Slovana, Ľubomír Puhák, vysvetľuje: 
„ Snažím sa o zmenu herného štýlu mužstva. Je to pomalší proces 
a hráči to musia dostať do krvi. Našim cieľom je zbytočne 
neinkasovať a trpezlivo čakať na svoje príležitosti. Máme šikovných 
futbalistov, ktorí to začínajú využívať, a tak narastá aj naše bodové 
konto. Len netreba zahadzovať vyložené šance, lebo ja som ich 
narátal v predošlých zápasoch vyše dvadsať.“ S tým sa dá súhlasiť, 
veď napríklad v Krásnej smrtiace kontry Slovana mohli znamenať aj 
výrazné víťazstvo. Podobne to bolo aj proti poslednému mužstvu 
tabuľky FK Šaca - Brekov, keď len v II. polčase mohlo byť tých gólov 
až sedem. Bolo by vynikajúce, keby si futbalisti Giraltoviec udržali 
súčasné postavenie. To si bude vyžadovať vo zvyšných piatich (alebo 
šiestich) zápasoch uhájiť na domácej pôde (Veľký Šariš, Sabinov, 
Vysoké Tatry) svoju stopercentnú úspešnosť a zo súperových ihrísk 
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(Stropkov, Spišské Podhradie, Svidník ) doniesť nejaký ten bodík. To 
sa však mužstvu musia vyhýbať zranenia a zbytočné tresty za žlté 
a červené karty. Veď vážne zranenie D. Harčaríka v Krásnej veľmi 
kolektív oslabilo. Pacho sa totiž dostal do výbornej formy. Aj ďalších 
hráčov kvária rôzne zranenia, navyše pribúdajú tréningové 
absencie. A keď aj v tejto situácii je tréner nútený poslať futbalistu 
na tribúnu pre potušenie životosprávy, tak to je už naozaj poriadna 
smola. Úspešný september narušilo vypadnutie z pohárovej súťaže. 
Remíza s priemerným celkom IV. ligy je pre Slovan veľkou hanbou 
a s nervovou sústavou verných skalných to poriadne zamávalo. S 
menom klubu je neradno sa zahrávať a takýto zbabraný zápas 
s nákladmi cca 5 500 korún je pridrahý luxus. 

                        MVDr. Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nedeľu 14. septembra 2008 sa v športovom areáli uskutočnil 

3. ročník Memoriálu Dr. Juraja Mackulína. Hoci vládlo chladne 
počasie, prítomným mladým športovcom, ale aj divákom, to vôbec 
neprekážalo. Zámerom a hlavnou myšlienkou  podujatia ostalo 
uskutočniť spoločné stretnutie mladých športovcov a  v duchu fair 
play stráviť pekný športový deň plný zážitkov a prekvapení. Táto 
akcia sa konala v spolupráci s CVČ, ale k úspechu akcie prispel aj 
MsÚ, ktorý postavil svoj TEAM PRIMÁTOR  proti TEAMU 
MACKULÍN. Súboj sa  skončil  7: 7, na pokutové kopy 8 : 8. 

Šesť družstiev súťažilo vo futbalových a športových disciplínach. 
Celkový priebeh akcie mal vďaka rodine Mackulínových veľmi dobrý 
priebeh počas celého športového dňa. 

Zúčastnené mužstvá: Giraltovce, Gymnázium Giraltovce, 
Okrúhle, Kračúnovce, Hanušovce n/Topľou, ŠZŠ Giraltovce. 
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Účastníci memoriálu. Foto: Alena Kmecová. 
 

 
 
                                                   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL STARS TEAM. Foto: Alena Kmecová. 
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Výsledky memoriálu: 
 
 1. miesto - Gymnázium Giraltovce, 2. miesto – ZŠ Okrúhle, 3. 

miesto – ZŠ Giraltovce, 
 4. – 6. miesto ŠZŠ Giraltovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ 

Kračúnovce. 
 
Športové diciplíny:  
 
ALL STARS TEAM: Patrík Čurlík – ZŠ Giraltovce, Peter Verčimák 

– ZŠ Hanušovce nad Topľou, Ľubo Kočiš – ZŠ Okrúhle Dávid Palián 
– ŠZŠ Giraltovce, Erik Tomko – Gymnázium Giraltovce. 

Najlepší strelec: Patrík Čurlík – 7 gólov (ZŠ Giraltovce), NAJ 
presnejší hráč: Cigán Miroslav – ZŠ Giraltovce, NAJ koníčkar: 
Rastislav Jurč – ZŠ Giraltovce, Najrýchlejší pár: Ján Peta ŠZŠ 
Giraltovce a hostess Miriam Mackulínová, NAJ hráč/ka: Pavla 
Petričková – ZŠ Okrúhle.  

Hosťom bol aj hráč Tatrana Prešov Jaroslav Prekop, ktorý za, 
NAJ hráča určil a venoval mu svoj dres Ľuba Kočiša zo ZŠ Okrúhle.  

                                                                        Ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceňovanie víťazov. Foto: Alena Kmecová 
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Pred nedávnom sme vyprevadili na poslednú cestu bez 
návratu nášho milovaného manžela, otca, dedka PAVLA 
MATIHO. Ťažká choroba ho nemilosrdne vytrhla z kruhu 
najbližších, ktorých mal tak veľmi rád a od ktorých tak 
ťažko odchádzal. 

V jeho chorobe mu bol ustavične oporou a stal po jeho 
boku aj v jeho posledných chvíľach ošetrujúci lekár Mudr. 
Jozef Deutsch. Celá naša rodina je mu nesmierne vďačná, že 
kedykoľvek aj v čase svojho voľna, bol nášmu ťažko 
chorému otcovi a manželovi k dispozícií, nielen odbornou 
radou, ale aj slovami povzbudenia a nádeje. Ďakujeme aj 
jeho manželke Vierke za trpezlivosť, ktorú preukázala, keď 
odchádzal od rodiny k nášmu nebohému otcovi. Vážime si 
to o to viac, že nie je až také samozrejme, ak lekár obetuje 
množstvo svojho času pre trpiaceho pacienta. Naše 
poďakovanie patrí príbuzným priateľom a známym, ktorí 
vyprevadili nášho manžela a otca. Zvlášť sa chceme 
poďakovať železníckym futbalistom tímu ŽELVY, ktorí 
nezabudli na svojho bývalého spoluhráča. Rovnako sme 
vďační starostovi Železníka Ondrejovi Mitaľovi, ktorý sa 
s ním lúčil za občanov Železníka. 

Smútiaca rodina                              
   
 
„Mala som Vás všetkých rada a 
chcela som veľmi žiť, ale prišla 
chvíľa, keď som do večnosti 
musela ísť. Neplačte, nechajte ma 
tíško spať, čo mi bolo súdené 
muselo sa stať. 

 
ANNA  ČOREJOVÁ nás navždy opustila 10. septembra 2008 

vo veku 76 rokov. Bolesť a žiaľ sú vždy nevítaným hosťom 
a svoje mocné perute rozprestreli aj v ich rodine. Zakrátko po 
otcovi sa svojimi najbližšími lúči aj ich milovaná mamka. 
Zostalo prázdne miesto v ich vnútri, ktoré im už nikto a nič 
nenahradí. Niet mierky, ktorou by sme zmerali hĺbku bolesti jej 
blízkych. Jej odchod zarmútil aj jej kolegov, celú giraltovskú 
verejnosť a početné rady jej bývalých žiakov. 

 
Česť jej pamiatke ! 
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3 1 6 7 2 8 9 5 4 
9 8 2 5 4 3 6 7 1 
7 4 1 3 5 2 8 9 6 
5 3 9 6 8 7 1 4 2 
2 6 8 9 1 4 7 3 5 
6 2 3 8 7 5 4 1 9 
1 9 5 4 3 6 2 8 7 
8 7 4 2 9 1 5 6 3 
 

 
 
Správna odpoveď na sudoku č.4 

V tomto čísle začíname trocha 
nezvyčajne. Najprv uverejňujeme 
riešenie sudoku z minulého čísla.. 

 
Riešiť sa oplatí! Čakajú na Vás, milí 
sudokári, ďalšie prekvapenia. 
Pripomíname, Tí ktorí zašlú aspoň 
jedno správne riešenie označené 
šípkou ma kupónoch spravodajcu, 
zaradíme do decembrového 
žrebovania o prekvapenie, ktoré pre 
súťažiacich pripravil  primátor 
Giraltoviec. 

Do prázdnych políčok treba použiť čísla od 1 do 9 tak, aby v 
riadkoch, stĺpcoch a štvorcoch 3x3 sa objavili len raz. Teda hor sa 
ponamáhať mozgové závity! Veľa zábavy a trpezlivosti. 

 
Sudoku č. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troch riešiteľov, ktorí doručia vyplnené kupóny, odmenia 

poslanci mestského zastupiteľstva, o čom budeme informovať v 
budúcom čísle. 

    1    2 
7    3   9  
8   6     4 
 5        
  1 8  9 6   
       7  

4     2   5 
 3   7    8 

9    4     
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Klienti a pracovníci Domova sociálnych služieb 
v Giraltovciach Vás týmto pozývajú na 

 
 
 
 

ktorý sa uskutoční:  
Dňa:     24.10.2008   (piatok) 
V čase:    od 9,00 hod. do 15,00 hod.  

       (slávnostné otvorenie o 10,00 hod.)  
Kde:     Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17 

v Giraltovciach 
Kto organizuje: My!  Klienti domova. 
Pre koho:   Pre všetkých, ktorí majú záujem. 
Prečo:    Preto, aby sme sa zoznámili navzájom, 

aby ste videli, ako žijeme. 
 

Milovať ľudí s peknou tváričkou nie je ťažké, ale milovať ľudí, ktorým 
osud vtisol do tváre znak odlišnosti, to si vyžaduje ľudí celých so 

šľachetným srdcom.  
Spolu s nami sa naučte tešiť z maličkostí, ktoré Vám pomôžu 

viac porozumieť nášmu svetu!  
Tešíme sa a čakáme Vás!  
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