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Milí čitatelia! 
Je koniec novembra, keď si sadám 

k počítaču a začínam písať posledný 
tohtoročný úvodník nášho mesační-
ka. Práve som pozerala z okna, vonku 
svieti slnko, je to už pár dní, čo nám 
jeseň ukazuje svoju peknú tvár a my 
sa tak môžeme vyhrievať v lúčoch 
príjemného  žltého svetla.  Aspoň na 
chvíľu, keďže dni sú teraz veľmi krát-
ke...  S takouto dennou krátkosťou 
musíme počítať do Vianoc, do Nového 
roka, kedy sa to opäť začne meniť. 
A sme pri téme, ktorá je pre tento 
mesiac aktuálna... Vianočné sviatky...  
Trocha sa opravím, táto téma už nie je 
aktuálna len pre tento mesiac, veď to, 
že nás čakajú najkrajšie dni roka, 
počúvame, vidíme a cítime už od 
konca októbra. Zdá sa mi, že sme 
tento rok opäť pokročili dopredu ... a 
ponuku akéhokoľvek vianočného 
tovaru sme už v obchodoch a televí-
ziách mohli vidieť ešte pred dušička-
mi....  Mňa osobne prekvapila reklama 
na aviváž, ktorá vám 
z a r u č e n e  d o m a  
navodí vianočnú 
atmosféru... 
Premýšľam, či sa to 
niekedy zmení. Keď 
to tak pôjde ďalej, 
v ý n i m o č n o s ť  
Vianoc stratí svoju 
hodnotu. Alebo nie? 
O b r á ť m e  l i s t .  
V ý n i m o č n o s ť  
Vianoc je nemenná, 

napriek všetkým vonkajším vplyvom, 
ktoré nás doslova požierajú, sú pred-
sa tieto sviatky a ich príchod, čas 
adventu, zakotvené v našich srdciach, 
v láske, ktorú rozdávame naokolo,          
v detskej viere vo vianočný zázrak,        
v dobrote ľudí, v pokoji a radosti          
v rodinách, vo svetielkach a svetlách 
rôznych tvarov, ktoré skrášľujú aj 
naše mesto a tak prenikajú a rozo-
hrievajú naše vnútro, vo vôni ihličia či 
perníkov, v teple domova a, dúfajme, 
aj v snehových vločkách...   
V čase, keď čítate tento úvodník,          
v centre nášho mesta a na vašom 
stole, milí čitatelia, svieti druhá 
adventná svieca a ja si dovolím pripo-
menúť myšlienku, ktorú vyslovil pán 
prednosta pri zapaľovaní prvej: Je 
skutočne dôležité preniesť si pokoj a 
radosť prichádzajúcich Vianoc do 
nasledujúcich dní, týždňov a ďalšieho 
roka, či života...  Prajem vám, nech sa 
tak stane!

o  Michaela Marcinová 
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V poslednom decembrovom čísle som 
sa rozhodla, že vám prinesiem 
podrobnejší obraz z roku 1988. Bol 
posledný, ktorý patril do 40-ročného 
obdobia socializmu. V nasledujúcej 
etape sa zmenili celkový charakter, 
zmysel a dianie v našich životoch a to 
nielen v Giraltovciach, ale na celom 
Slovensku či Československu. Stojí za 
zmienku si ešte raz pripomenúť našu 
minulosť v kronike z tejto doby. 

Okrem politickej situácie sa rok 1988 
niesol, bohužiaľ, aj v znamení prírod-
ných katastrof, našťastie sa priamo 
netýkali našich občanov, to však 
neznamenalo, že im osud iných 
obyvateľov bol ľahostajný: „Najväč-
ším nešťastím bolo zemetrasenie           
v Arménsku (ZSSR) 7.  decembra, ktoré 
zrovnalo so zemou, alebo veľmi poško-
dilo niekoľko miest a desiatky dedín. 
Pri nešťastí zahynulo viac ako 25 tisíc 
ľudí, 15 tisíc bolo z trosiek domov 
zachránených a vyše 107 tisíc evakuo-
vaných do centrálnych častí Soviet-
skeho zväzu. Československý národ 
poskytol občanom postihnutých 
oblastí veľkú materiálnu pomoc – 
dodávky obývacích buniek, šatstva, 
liekov, potravín atď. Samotní Giraltov-
čania od prvej výzvy na pomoc postih-
nutým oblastiam zbierali finančné 
prostriedky na fond solidarity                
s Armenskom a dňa 11. decembra 
prejavili sa humánnym činom – odbe-
rom krvi od dobrovoľných darcov a 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
poskytnutím tejto životodarnej teku-
tiny zraneným Armenčanom.“ 

Vo výstavbe sa v meste naďalej pokra-
čovalo a tak sa formoval a dotváral 
jeho vzhľad, ktorý vidíme dnes, 
samozrejme, už aj s ďalšími úprava-
mi: „V investičnej výstavbe bola dokon-
čená výstavba 156 bytových jednotiek 
na Tehelnej ulici. Dokončené „male 
sídlisko“ s pekne upraveným terénom a 
osadením množstva detských prelie-
zok, kolotočov, hojdačiek a pod. zme-
nilo panorámu mesta zo severo-
východného smeru. Ku koncu roka boli 
takmer všetky byty obývané občanmi. 
V nových bytoch bola problémom 
dodávka teplej a studenej vody            
do vyšších poschodí, avšak tento 
problém kompetentné zložky riešili 
výstavbou čerpacej stanice. V roku 
1988 sa začalo s výstavbou domova 
mládeže pre Stredné odborné učilište 
obchodné s nákladom 14 miliónov 
korún. Internát sa staval na pozem-
koch rodiny Packovej, od ktorej boli 
vykúpené domy a staveniská, a rodine 
poskytnutý pozemok na výstavbu 
nového domu na Serpentínach. Dlho 
odolávajúci Výčap piva bol asanovaný 
s vykúpeným domom Michala Koval-
číka a na uvoľnenom priestore sa 
začalo s výstavbou predajne Obuv, 
ktorá mala vylepšiť pracovné a pries-
torové podmienky predaja tohto 
sortimentu tovaru. Stavba dosť atypic-
ká, montovaná z panelov a vonkajším 
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obložením tvarovaným hlinikovým 
plechom bola začatá v auguste  nákla-
dom 3 milióny korún.“

Pozornosť chcem upriamiť aj              
na toľko spomínanú akciu Z, ktorá 
bola v kronike vyhodnocovaná  
každoročne. Dnes tento pojem je pre 
skôr narodených spomienka a pre 
tých mladších neznáma: „Akcia „Z“ 
bola významným prostriedkom plne-
nia úloh volebných programov Národ-
ného frontu. Charakteristickou črtou 
akcie „Z“ je dobrovoľná, aktívna a 
bezplatná účasť občanov na vytváraní 
hodnôt slúžiacich širokej verejnosti, čo 
významnou mierou prispieva ku 
skvalitňovaniu životnej úrovne obyva-
teľstva. Do prác vykonávaných              
v investičnej a neinvestičnej časti akcie 
„Z“ sa zapájajú podniky, závody, 
družstvá, organizácie združené               
v NF a ďalšie záujmové a spoločenské 
organizácie pri plnom využití zásad 
združovania prostriedkov a činnosti. 
Občania na pomoc pri tejto akcii 
prijímajú socialistické záväzky.“ 
Príkladnou akciou „Z“ bola aj úprava 
nášho futbalového ihriska: „Prvého 
júna sa začalo s kladením trávnika na 
futbalovom štadióne. Trávnik bol 
rezaný a vozený zo Želmanoviec a 
položenie trvalo 10 dní. Vydržalo 
hlavne počasie, pretože po celý čas ani 
raz nepršalo. Pri kladení bolo odpraco-
vaných vyše 2000 brigádnických 
hodín, vo veľkej miere pomohli pod-
niky a JRD poskytnutím brigádnikov, 
ale hlavne potrebnej techniky. Garan-
tom týchto prác bola telovýchovná 

jednota Štart  Družstevná pri Horná-
de. Začiatky práce pri kladení trávnika 
boli veľmi zdĺhavé. Všetky práce – 
nakladanie, vykladanie a rozvoz drnov 
po hracej ploche – sa robili ručne. 
Práce sa urýchlili nasadením potreb-
nej mechanizácie. Preprava rezaného 
trávnika sa robila na paletách, ktoré 
vysokozdvižné vozíky nakladali                
na nákladné autá a na ihrisku opäť 
skladali presne na miesta, kde sa 
trávnik kládol. Trávnik sa kládol              
po celý deň, v sobotu aj nedeľu, a tak 
čas položenia – 10 dní – svedčil o 
vysokej pracovnej morálke brigádni-
kov pracujúcich na štadióne. TJ Slovan 
poskytovala brigádnikom stravu a 
občerstvenie počas prác.“

V kultúrnej oblasti mali podujatia a 
oslavy charakter pripomínania si 
výročí významných udalostí a dejate-
ľov, o zmene režimu v tomto roku ešte 
zďaleka nebolo nič počuť: „Rok 1988 
bol rokom významných výročí v našich 
novodobých dejinách. Dôraz bol 
položený hlavne na dôstojné oslavy 40. 
Výročia víťazstva pracujúceho ľudu 
nad reakciou vo februári 1948 a 70. 
Výročie vzniku samostatného Česko-
slovenska (28. októbra 1918). Všetky 
výročia prebiehali v znamení plnenia 
záverov XVII. Zjazdu KSČ, kde boli 
zvýrazňované úspechy dosiahnuté pri 
budovaní socializmu a vysvetľovanie 
perspektív ďalšieho vývoja v ČSSR. 
Občania mesta už tradične si ako prvé 
v roku pripomenuli 43. Výročie oslobo-
denie mesta Sovietskou armádou dňa 
18. januára na verejných oslavách. 
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Medzinárodný deň žien si ženy pripo-
menuli a oslávili vo vlastných podni-
koch stretnutiami s vedúcimi hospo-
dárskymi pracovníkmi, kde bola ich 
práca vysoko hodnotená. 118. výročie 
narodenia V.I. Lenina si občania 
pripomenuli v kinosále na verejnom 
zhromaždení, po oficiálnej časti bol 
premietnutý film. Najmohutnejšími 
oslavami každoročne sú oslavy                  
1. mája, ktorým predchádza lampió-
nový sprievod mestom. Prvý máj bol 
mohutnou manifestáciou mládeže a 
občanov mesta a okolia, ktorých prišlo 
do sprievodu viac ako 5 tisíc. V letných 
mesiacoch sa uskutočnili v meste 
oslavy Medzinárodného družstevného 
dňa a obvodové slávnosti mieru.             
V auguste sa uskutočnilo 18. stretnutie 
mládeže okresu pri príležitosti osláv 
44. Výročia SNP. Oslavy 71. Výročia 
VOSR sa uskutočnili vo veľkej sále. 
Mesiac Československo-sovietského 
priateľstva bol ukončený verejnými 
oslavami 12. decembra.“

Popri týchto celoročných oslavných 
činnostiach, naďalej v našom meste 
fungovali a vykonávali svoju prácu 
jednotlivé ustanovizne, či už v oblasti 
verejného života, školstva, kultúry, 
športu, zdravotníctva, priemyslu, 
služieb a taktiež sa občania Giralto-
viec združovali v rôznych záujmových 
krúžkoch a spoločenstvách. Charak-
teristická pre tieto roky bola tabu 
téma a to  život našich jednotlivých 
cirkví.

Nedá mi ešte nespomenúť poslednú 

kapitolu roku 1988 zapísanú v kro-
nike pod názvom Drobničky, zaujíma-
vosti, ktorá sa v predchádzajúcich 
rokoch neobjavovala.: „Boli Giraltov-
čania a ich susedia z okolitých obcí 
bohatí? Na túto otázku nám odpovie 
niekoľko údajov zo štatistiky. Sloven-
ská štátna sporiteľňa v Giraltovciach, 
ktorej vedúcou bola Mária Osifová, 
evidovala 10 714 vkladných knižiek 
občanov mesta a okolia. Na vkladných 
knižkách bolo vložených 185, 320 tisíc 
Kčs, priemerný vklad 16 tisíc korún. 
Ďalších 275 tisíc Kčs mali občania 
vložených na sporožírových účtoch, 
ktoré existovali od roku 1972. Majite-
ľom sporožírového účtu sa mohol stať 
každý občan, ktorý vložil na účet určitú 
sumu peňazí, dostal šekovú knižku         
z ktorej mohol platiť za tovar šekmi        
v obchodných domoch a mnohých 
vybraných predajniach v celej republi-
ke. Z účtu bolo možné vyberať aj 
peniaze v hotovosti, šekom na to 
určeným v šekovej knižke. Výhodou 
účtu bola možnosť platenia rôznych 
platieb, napr. nájomné za byt, časopisy 
a iné platby, takisto vkladať na účet 
peniaze buď v hotovosti alebo zráž-
kami zo mzdy. Za finančné čiastky          
na účtoch majiteľovi sporiteľňa pripi-
sovala ročne 2% úrok.

Ďalšia zaujímavosť: „Medzi motoris-
tami nielen Giraltoviec, ale celej 
motoristickej verejnosti v republike sa 
netrpezlivo očakával nový osobný 
automobil ŠKODA Favorit, ktorý stal 
takmer 85 tisíc Kčs. Nový favorit                 
v meste dostal MsNV ako služobné 
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vozidlo. Prvým zo šťastných súkrom-
ných majiteľov bol Ján Sabol, vedúci 
Stavebnín.

Záver v  kronike roku 1988 sa niesol           
v tomto znení: „Nadišiel koniec roka, 
čaše naplnené zlatistým šampanským, 
posledné nadýchnutie pred slávnost-

ným prípitkom do šťastného a pokoj-
ného roku 1989. Aký bude ten nasledu-
júci? Nikto to nevedel...     

Priamo citované úryvky neprešli 
jazykovou úpravou a uvádzame ich         
v originálnej podobe.

Michaela Marcinová

, EVIETE  Ž ...
Izima  k nám svojím chladným poča-

sím zavítala o čosi skôr ako minulého 

roku v takomto čase, ale slniečko a 

zvýšené teploty sa k nám koncom 

novembra opäť vrátili? Aj hubári sa 

stále vytešujú. Tí úplne zanietení na 

obdiv všetkých stále dokážu priniesť 

plný košík dubákov. 

Isa blížia najkrajšia sviatky v roku, 

kedy zvykneme obdarúvať svojich blíz-

kych milým darčekom? 16. novembra 

darovali  študenti našich škôl a občania 

to najvzácnejšie, čo človek môže dať. 

Darovali krv. Koľkokrát v živote môže 

človek spraviť niečo také vznešené ako 

zachrániť život? Pani D. Macáková za 

miestny spolok Slovenského Červeného 

kríža nám poskytla informáciu, že pre 

tento čin sa rozhodlo 35 darcov, z toho 

31 ich mohlo darovať krv. Aj napriek 

chrípkovému obdobiu je to podľa slov 

iniciátorky  veľmi chvályhodný počet. 

Ichceme pomôcť životnému prostre-

diu, ale aj sebe? Mesto plánuje zriadiť 

kompostáreň čím sa zvýši zhodnotenie 

odpadu a mesto tým vyprodukuje kva-

litný kompost. Minis-

terstvo životného pros-

tredia schválilo projekt 

Zariadenie na zhodno-

covanie biologicky 

rozložiteľného odpadu 

– kompostáreň, ktorá 

má už aj svoje miesto a 

to v bývalom areáli 

vodární smerom na 

Bardejov. Projekt zahr-

ňuje aj  zakúpenie 

potrebnej techniky.
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Iznáma cestovateľská spisovateľka 

Camille Labas opäť navštívila naše mes-

to, aby predstavila žiakom a našim obča-

nom svoju novú knihu Pevnosť Narika-

la? Slovenská spisovateľka z Rakúska         

v nej otvára bránu k najkrajším gruzin-

ským dejinám, popisuje Gruzínsko               

v dobách antiky a ranného kresťanstva. 

Knihu si môžete zapožičať v našej mest-

skej knižnici. 

Iposledná novembrová nedeľa mala 

prívlastok sviatočná? Bola prvá 

adventná a v mnohých rodinách zažali 

na adventnom venci prvú zo štyroch 

sviec. Tento krásny 

zvyk sa čoraz častejšie 

prenáša aj na praco-

viská, do inštitúcií či 

nemocníc. V posled-

nej dobe sa týmto 

symbolom Vianoc 

pýši nejedno mesto. 

O  v ý zd o b u  t o h o  

nášho sa postarali 

žiaci ZUŠ a stavili na 

detský motív. Koníky, 

hviezdičky, perníky 

vynikajú na venci, 

ktorý je  podstatne väčší ako ten minu-

loročný. Je situovaný pri hlavnej ceste a 

tak dobre viditeľný pre všetkých pre-

chádzajúcich cez naše mesto. Jeho 

rozsvieteniu predchádzal koncert žia-

kov ZUŠ v zasadačke MsÚ. Melancho-

lické skladby typické pre toto obdobie 

popretkávané poéziou zavŕšil dojem-

ným príhovorom prednosta úradu        

Ing. Pavol Tchurik. 

Ikým adventný veniec nám rozsvietil 

pán prednosta, vianočnú výzdobu má 

na starosti svätý Mikuláš? Niekoľko-

metrovú jedličku, ktorá každoročne 

hrdo stojí pri MsÚ nám do tohtoročnej 

výzdoby darovala rodina Vojčekovcov             

z Bardejovskej ulice. My len dúfame, že 

všetky deti boli dobré a 6. decembra        

k nám Mikuláš spolu s anjelom a čertom 

zavítajú aj tohto roku s batohom plným 

sladkostí. 

ooo Mária Osifová,
foto: autor, R. Koreň
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piesňou  so sprievodom hudobného 
nástroja. Trojčlenná porota to vôbec 
nemala ľahké. Marianna Železná – 
speváčka rusínskych piesní, Anna 
Servická - speváčka rusínskych a 
šarišských ľudových a duchovných 
piesní, bývalá speváčka v Poddukel-
skom ukrajinskom ľudovom súbore-
PUĽS a Igor Kreta – pedagóg a akorde-
onista majú ľudovú hudbu prirastenú 
k srdcu a tak nešetrili chválou            
na mladých spevákov,  t iež aj                    
na zorganizovanie celej súťaže. Ich 
vychýrený talent si mali možnosť 
vypočuť všetci prítomní, pretože  
jednotlivé prestávky medzi  súťaž-
nými kategóriami vypĺňali známymi 
piesňami. Nesúťažné memento boli 
určite aj kroje. Naškrobené košieľky, 
spodnice alebo zásterky bohato 
vyšívané, čipkované sedeli každej ako 
uliate. Aj chlapci si dali záležať          
na svojom výzore. 

Predsedníčka  poroty A. Servická           
pri vyhlasovaní výsledkov dodala, že 
pre ňu bol každý víťazom a že je 
pekné, že deti a mladá generácia chcú 
šíriť a zachovávať ľudové piesne.

Vo štvrtok 13. novembra sa tu 
konal 22. ročník  súťaže v inter-
pretácií ľudových piesní -       
Giraltovský   hudák   2016 .

V tento deň sa stretlo 51 talentova-
ných spevákov vo veku od 5 do 18 
rokov zo  Svidníka, Bardejova, Strop-
kova, Giraltoviec a blízkeho okolia, 
rozdelených do 4 súťažných kategórií 
podľa veku. Súťažiacich bolo opäť       
o čosi viac ako po minulé roky, čo je 
dôkaz toho, že ľudová pieseň má stále 
miesto a teší sa svojej popularite.  
Bodaj by aj nie, veď ľudová pieseň je 
náš verný sprievodca životom. Je          
s nami od kolísky až po hrob. Nezao-
bídu sa bez nej žiadne oslavy, svadby 
či priateľské posedenia.  Vie potešiť 
dušu, vliať novú energiu, vniesť 
dobrú náladu. A to sa podarilo hneď        
v úvode prvej kategórie - tým najmen-
ším speváčikom do 6 rokov. Ich vôbec 
prvé vystúpenie pred odbornou 
porotou nebolo poznačené štipkou 
trémy či ostychu. Aj interpretácia 
starších žiakov v tejto súťaži sólových 
piesní bola na vysokej úrovni a bolo 
vidieť, že každý z nich si na príprave 
dal veľmi záležať. Predstavili sa 
jednou rýchlejšou a jednou pomalšou 

MESTSKÝM ÚRADOM 
    SA NIESLI TÓNY 

        ĽUDOVÝCH PIESNÍ 
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Výsledky súťaže:
I. kategória
I. miesto – Charlotte Štofková
I. miesto – Adam Drábik
II. miesto – Karin Kočišová
II. miesto – Lýdia Mihaľová

II. kategória
I. miesto – Bibiana Vaňová
I. miesto – Timea Lechmanová
II. miesto – Faustína Maťašová
II. miesto – Mária Juliana Janočková
III. miesto – Karin Suchaničová
III. miesto – Laura Čušková
Cena poroty – Tobias Jancura

III. kategória
I. miesto – Šimona Cichá
I. miesto – Lucia Onofrejová

II. miesto – Petronela Štefaníková
II. miesto – Amália Plavčáková
III. miesto – Liliana Mihaľová
III. miesto - Stephanie Kováčová
III. miesto – Daniela Koreňová 
Cena poroty – Sabina Hošková

IV. kategória 
I. miesto – Dominika Paňková
II. miesto – Magdaléna Peržeľová
II. miesto – Tobias Čerkala
III. miesto – Juliana Vargová
III. miesto – Ivana Koreňová
III. miesto – Adrián Kvašňák

V. kategória
II. miesto – Klára Novotná 

ooo  Mária Osifová

Aj tohtoročné Katarínske predajné 
trhy sa niesli v dobrej predvianočnej 
n á l a d e .  G i r a l t o v č a n i a  m o h l i                  
pre svojich blízkych nakúpiť v stán-
koch darčeky pod stromček.

Zimné Katarínske predajné trhy majú 
v Giraltovciach približne dvadsaťpäť-
ročnú tradíciu. Aj v tomto roku  mali 
naši občania či návštevníci z Giralto-
viec možnosť nájsť počas dvoch dní,  
piatka a soboty,  v stánkoch niečo 
zaujímavé – či už z odevov, hračiek, 
spotrebného tovaru alebo občerstviť 
sa chutným, sladkým i slaným jar-
močným jedlom a cukrovými dobro-
tami aj nápojmi ako punč, burčiak či 

Katarínske trhy voňali medovinou
a predvianočnou atmosférou

medovina. Prišlo okolo 40 predajcov  
s potravinovým i nepotravinovým 
sortimentom. Svojimi výrobkami 
každoročne zaujmú aj remeselníci. 
Tentokrát sme mohli nájsť ručne 
robené levanduľové vrecúška, dre-
vené ozdoby na stromček či drevené 
magnetky a anjelov. „Mali sme kla-
sické stánky, ale prišli aj predajcovia  
s ručnou výrobou z dreva, papiera a 
textílií. Na predaj boli i náboženské 
predmety - kalendáre či sviečky. SSOŠ 
mala svoj stánok s pečeným čajom a 
suvenírmi. Zaujímavosťou bola 
vlastná výroba čokolády. Taktiež 
nechýbali predaj ovocných vín, 
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pečené gaštany, pagáče, trdelníky, 
langoše, gofry a grilované dobroty,“ 
uviedla Mária Osifová ml., vedúca 
oddelenia kultúry. Vyjadrila sa aj           
k tomu, že niektorí občania či predá-
vajúci hromžia na cenu nájmu. Prob-
lém je však podľa nej niekde inde, a to 
v menšej kúpyschopnosti a v prekrý-
vaní termínu s jarmokmi v iných 
mestách. „Niektorí predávajúci sa 

sťažujú, že máme vysoké ceny za 
prenájom miesta. Porovnali sme ich 
však s inými mestami a vôbec ich 
nemáme vyššie. Problém je skôr to, že 
práve tohto roku v tom čase je trhov 
viacero. Nechceli sme tie naše však 
kvôli tomu posunúť na iný dátum. 
Naše trhy sú typické “katarínske.“

o  Martina Cigľárová

NAJSTARŠIA GIRALTOVČANKA
OSLÁVILA STOROČNÉ JUBILEUM

Najstaršia obyvateľka nášho 
mesta Zuzana Kucháriková 
oslávila storočné jubileum.       
Pri živote ju držia láska k rodine 
a viera.

Zuzana Kucháriková sa narodila         
24. novembra 1916 v Stuľanoch. 
Oslávenkyni k stým narodeninám 
zablahoželalo vedenie mesta a mali aj 
rodinnú oslavu, ktorej sa zúčastnilo 
65 ľudí. Aj to vraj neboli všetci. Sym-
patická útla žienka, ktorá na sto rokov 
ani zďaleka nevyzerá, žila ťažký život. 
Mala šesť súrodencov a okrem nich 
vyrastala so sesternicou. „Môj otec, 
ktorý pochádzal z Buclovian, mal 
pred mamou prvú ženu a s ňou dvoch 
chlapcov. Mama sa mladá vydala        
do Lužian a mala tiež jedného chlap-
ca, muž jej zahynul v Amerike. Dali ich 
dokopy, keď mali okolo 24 rokov. 
Spolu mali ešte dvoch synov a dve 
dcéry, čiže nás bolo spolu sedem detí 

a ďalšia bola dcéra maminej sestry. 
Mama jej ako trojročnej umrela. Žili       
v Amerike a keď ochorela, prišli 
domov, no požila si už len tri mesiace. 
Hoci sme boli štvoraké deti, dobre 
sme sa znášali a žiadny rozbroj medzi 
nami nebol,“ prezradila o svojom 
živote storočná jubilantka. Na detstvo 
rada spomína, i keď ho ľahké nemala. 
Jej bratia išli do Ameriky, niektorí        
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do škôl. Hoci sa sama dobre učila, na 
vzdelanie mohla v tých časoch zabud-
núť. „V škole som mala jednotky,        
do kostola aj do školy som chodila       
v Lopúchove. Ostala som na gazdov-
stve i keď som sa dobre učila. Náš 
majetok bol veľký, bolo treba robiť, 
natrápiť sa a nedostali sme za to plat, 
ako teraz. Musela som robiť, čo prišlo, 
či sa mi chcelo alebo nie. Všetko som 
vedela robiť, i domáce roboty, tkali 
sme pokrovce, vyšívali ručníky. 
Doteraz mám pred očami, ako k nám 
prišiel učiteľ a povedal otcovi: Budeš 
mať hriech za to dievča, keď ju nedáš         
do školy, lebo má veľké nadanie          
na učenie. A otec mu odpovedal: Kúp 
jednu zem a dám ju do školy. Vtedy 
nebolo ani komu predať zem. Boli to 
ťažké, ťažké časy.“

Z dediny do mesta

Zaujímavé bolo, že jej sestra mala za 
muža jeho brata. Dochovala otca            
i muža, za ktorým sa vybrala pešo až 
do Prešova, keď ležal chorý v nemoc-
nici. Trápil sa tri roky a ona si vtedy 
myslela, že po jeho smrti už dlho žiť 
nebude. A dnes má úctyhodnú stovku. 
„Starali sme sa o chorého otca, nikdy 
som to neľutovala, otec je otec. Pred 
smrťou ho trápilo, že synovia išli           
do sveta a ja som sa ostala trápiť          
na gazdovstve. Kosila som s chlapmi, 
orala, chodila so statkom a robila 
všetko, čo bolo treba. A pozrite sa, 
dožila som sa sto rokov. S mužom sme 
boli vyše šesťdesiat rokov, zomrel 
pred dvadsiatimi dvoma rokmi,“ 

spomína. Zhruba toľko rokov je už      
so svojou ženou aj syn Pavol. Keď sa 
pani Zuzana vydala, tri roky ešte           
s mužom žili v Buclovianoch. Potom 
prišli bývať do Giraltoviec, kde žije 
dodnes. „Bývala tu mamina sesterni-
ca, ktorá nemala deti, tak stále chcela, 
aby som prišla k nim. Bola som             
z majera, tak sa mi do menšieho 
nechcelo ísť. Aj v Buclovianoch mi 
bolo dobre, mala som tam veľmi 
dobrú svokru. Nakoniec sme sem 
prišli v roku 1941. Žili sme spolu, 
natrápili sa a prežili sme všeličo,          
no nikdy sme sa nevadili. Bolo mi len 
ľúto, že sme tu nemali vráta,“ spomína 
s úsmevom. 

Šikovná, pracovitá a sčítaná

Vychovala tri deti – Pavla, Jána a 
Máriu. Dcéra Anna jej zomrela krátko 
po pôrode. Má jedenásť vnúčat a teší 
sa dvadsiatim siedmim pravnúčatám. 
Najmladší člen má byť jedna praprav-
nučka. Okrem bežných problémov         
vo svojom veku nemá žiadne vážnej-
šie zdravotné ťažkosti, len slabšie 
počuje a ťažšie sa jej chodí. Lieky 
začala brať až v sedemdesiatke, keď 
spadla a operovali jej koleno. Deti, 
ktoré bývajú nablízku, jej už so všet-
kým pomáhajú, akurát kávu a čaj si 
vie pripraviť sama. „Všetko, čo má, 
štedro rozdá po rodine. Najradšej má 
mäso, halušky a chlieb s kečupom. 
Vždy bola múdra a sčítaná. Dodnes 
rada číta a okuliare nepotrebuje,“ 
vravia o nej syn Pavol a nevesta Mária. 
Dokonca aj do pamätnej knihy mesta 
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sa podpísala bez okuliarov krásnym 
písmom. „Počítam si, pomodlím sa, 
poležím. Keď si oddýchnem, zas si 
počítam a ľahnem. Len keby som 
lepšie počula,“ hovorí  o sebe. Najťaž-
šie chvíle a najväčší strach v živote 
prežívala počas  vojny. „Žijem dlho na 
to, ako ťažko sme žili. Bola vojna, 
bieda a trápenie. Muža som však od 
vojny dvakrát zachránila,“ teší sa 
oslávenkyňa, ktorá sa dennodenne 
modlí. Do budúcna si nepraje už nič, 
len zdravie. „Boh mi pomáha, dopus-
til, no neopustil. Všetko Božia moc, 
dokedy budem žiť. Ďakujem mu veľmi 
pekne a modlím sa, aby mi dal zdra-

via. Ak dá, želám si len, aby ma deti 
dochovali k smrti. Musíme prijať 
všetko, ako príde, lebo nie my rozho-
dujeme, ale on,“ dodáva veriaca a 
pokorná Zuzana. „Starších ľudí je tu 
viacero. Pani Packová má 97 rokov, 
pán Mašlej 93, ďalej tu máme 91-
ročnú občianku,“ vraví syn s manžel-
kou. 

Storočnej jubilantke Zuzane           
v mene celej redakcie srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné 
zdravie a ako sama povedala, ak 
Pán Boh dá, nech žije ešte dlhé 
roky.

ooo  Martina Cigľárová

SPOMIENKA NA TRAGICKÉ UDALOSTI
V piatok 18. novembra sa pietnej 

spomienky a aktu kladenia vencov          

pri pamätníku  Tokajskej tragédie v obci 

zúčastnili aj členovia ZO SZPB v Giraltov-

ciach. Priblížme si osudové chvíle tejto 

vojnovej tragédie, ktorá bola prvá         

na povstaleckom území na východnom 

Slovensku.

Vojnový masaker sa udial 19. a 20. 

novembra 1944, ako odvetná akcia 

nemeckých jednotiek za pomoc miest-

nych obyvateľov partizánom. Osud-

ného 19. novembra nemeckí vojaci 

sústredili všetkých mužov z obce           

pri kostole a odtiaľ ich odviedli severne 

od obce, kde ich postrieľali. Z 34         

mužov sa len dvom zraneným  podarilo 

masaker prežiť.

Nasledujúceho dňa nacisti obec  

vydrancovali a vypálili, ženy a deti 

rozohnali do okolia. Obec Tokajík sa 

spolu s 22 ďalšími obcami nachádzala 

na území, kde pôsobil partizánsky 

zväzok Čapajev, ktorému velil sovietsky 

dôstojník R. S. Streľcov. V októbri 1944, 

mesiac pred tragédiou, Nemci v obci 

ubytovali niekoľko desiatok zajatých 

vojakov. Partizáni pod velením Rudolfa 

Jánošíka prepadli nemecké hliadky a 

zajatcov oslobodili. 

Po týchto udalostiach, ako i ďalších 

prepadoch nemeckých vojakov,  začali 

partizáni čeliť silnému tlaku nemeckých 

jednotiek a v jeho dôsledku boli nútení 

ustúpiť do okolitých lesov, alebo sa 

prebiť k sovietskym vojskám 4. Ukrajin-
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Mgr. Vladimír Osif, predseda ZO SZPB v GiraltovciachMgr. Vladimír Osif, predseda ZO SZPB v Giraltovciach

Najpočetnejšie ľudské obete a mate-

riálne škody však boli zaznamenané       

v miliónovom meste Volgograd, ktoré 

nemecké vojská zrovnali zo zemou.

V roku 2009 sú po rozsiahlej rekonštruk-

cii v Tokajíku a okresnom meste Svidník 

v prevádzke vojenské múzeá, ktoré sa 

môžu pochváliť veľkým počtom 

návštevníkov nielen zo Slovenska, ale         

i zo zahraničia. Múzeá sú memento 

týchto vojnových tragédií a pripomínajú 

všetkým  krutosti vojny.

Nuž pripomeňme si tieto udalosti 

dvoma úryvkami z básne  

Noc bola dlhá, ale prišiel deň
V bunkroch sme žili z hôr sme napádali
zúrivých Nemcov dobre vyzbrojených 

kryli nás stromy dediny a skaly
bilo sa všetko chlapci, starci, ženy.

Sme zvíťazili, vyšlo slnce z tiem
z úkrytu každý vybral zástavu.

Povstaniu padlým ktorých zhltla zem
a všetkým chrabrým privolajme na 

slávu.

ského frontu, ktorý už v tom čase 

oslobodil Medzilaborce. Pri tomto 

prechode bol dňa 24. 11. 1944 zastre-

lený aj náčelník štábu partizánskej 

skupiny Čapajev nadporučík letectva Ľ. 

K. Kukorelli. Príčina jeho smrti však 

dodnes nebola objasnená.

Vypálenie obce Tokajík bolo súčasťou 

širšieho plánu nemeckých vojsk na boj 

proti partizánom operujúcim na tomto 

území. V deň vypálenia Tokajíka bola v 

okrese Stropkov vypálená obec Veľká 

Domaša, dnes zaplavená vodami  

nádrže Domaša.  Podobný osud posti-

hol i ďalšie obce – Jakušovce, Kolbovce, 

Vojtovce a Smolník. Nasledujúci deň 

ľahli popolom obce Turany, Potočky, 

Korunková a Brusnica.   

Po druhej svetovej vojne obec Tokajík 

nadviazala družobné vzťahy s oblasťou 

Kalavrit  v Grécku, kde nemecké vojská 

počas vojny povraždili 1 300 obyvate-

ľov.
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 Aj tento rok sa naša škola  v piatok        
4. 11. 2016 zapojila do osláv sviatku 
všetkých materských škôl na Sloven-
sku. Celé dopoludnie v jednotlivých 
triedach sa nieslo v duchu osláv a 
dobrej zábavy. Tí najstarší – príprav-
kári zo slivkovej a marhuľovej triedy - 
pochodom cez mesto za spevu 
detských piesní a rozdávaním letákov 
oznamovali všetkým ľuďom v meste, 
že 4. november je významný deň 
všetkých materských škôl. Deti 
nezabudli na svoj strom MŠ pred 
mestským úradom, ktorý si označili 
originálnou značkou – dreveným 
srdcom s nápisom: Strom MŠ. Deti 
strom okopali, ostrihali, ošetrili a 

nakoniec sa všetci spolu zahrali v jeho 
blízkosti.  Oslavovali aj deti z hruško-
vej a jablkovej triedy.  Tie si pripravili 
balóny s logom – Deň MŠ, aby tak 
pripomenuli všetkým ich veľký deň. 
Zabávali sa aj na spoločnej diskotéke, 
kde nechýbali detské úsmevy, humor 
a super nálada. Zahanbiť sa nedali ani 
tí najmenší škôlkari z jahodovej a 
čerešňovej triedy. Zabávali sa            
pri spoločných detských hrách. 
Aktivity, ktorými deti prezentovali 
Deň MŠ, boli pestré, zaujímavé, veselé 
a hlavne - čo je najdôležitejšie – 
vyčarili úsmevy na detských tvárach a 
tiež prispeli k informovaniu  verej-
nosti o tomto sviatku.

Miňová Beáta

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 
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K našej kultúre, zvykom a tradíciám neodmysliteľne patrí ľudová pieseň.                
S posolstvom odovzdávať túto tradíciu mladším generáciám usporiadalo 
mesto Giraltovce v spolupráci so ZUŠ už XXII. ročník súťaže v speve ľudových 
piesní – GIRALTOVSKÝ HUDÁK. Súťaž je obľúbená v celej topľanskej doline,         
o čom svedčí aj vysoká účasť. Našu základnú školu reprezentovali v II. kategórii 
žiaci 3. ročníka – Faustína Maťašová, Patrik Partila, Karin Suchaničová a v III. 
kategórii žiačka 6. ročníka – Eva Kollárová. Napriek veľkej konkurencii si Karin 
Suchaničová s piesňami Koňare, koňare a A poniže valala vyspievala 3. miesto a 
Faustína Maťašová sa s piesňami Muši vam mamičko a Ej hudaci budu hrac 
umiestnila na 2. mieste. Obrovskú podporu mali všetci naši súťažiaci aj u svojho 
korepetítora Dávida Maťaša, ktorý ich sprevádzal na harmonike. Týmto by som 
sa chcela poďakovať nielen vo svojom mene, ale aj v mene vedenia základnej 
školy za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy všetkým 
súťažiacim a korepetítorovi Dávidovi. Všetkým prajem ešte veľa podobných 
úspechov. Nech  radosť a dobrá nálada, ktorú rozdávate svojím spevom, sa vám 
aspoň desaťnásobne vrátia.

Text: A. Schrenková

GIRALTOVSKÝ HUDÁK

Naši piataci zvládli Testovanie 5
V stredu 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod 
názvom Testovanie 5 – 2016. Žiaci písali testy z matematiky a zo slovenského 
jazyka a literatúry. Testovanie 5 je spätná väzba pre učiteľov, rodičov a žiakov, čo 
by mali piataci vedieť.

Ako koordinátorka testovania sa chcem poďakovať vedeniu našej školy a 
školským administrátorom, pretože sa postarali o bezproblémový priebeh. 
Veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom 1. a 2. stupňa, ktorí sa permanentne a 
zodpovedne podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese. Hoci sa výsledky 
testovania dozvieme až v decembri, pevne verím, že nás naši piataci nesklamali.

Text: PaedDr. J. Čubirková
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Návšteva u 100-ročnej jubilantky
V tomto mesiaci naše mesto zažilo významný deň v znamení osláv krásneho 
jubilea. 24. novembra 2016 sa najstaršia občianka Giraltoviec, pani Zuzana 
Kuchariková, dožila úctyhodných 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa žiaci III. 
oddelenia ŠKD pri našej základnej škole rozhodli s pani učiteľkou Alenou 
Pankuchovou navštíviť oslávenkyňu a popriať jej len to najlepšie. S vlastnoruč-
ne vyrobenými darčekmi a narodeninovou piesňou jej takouto formou spríjem-
nili sviatočný deň.                                                                                 Text: M. Eliášová

Novembrové stretnutia v Súkromnej ZŠ
1. Prvé stretnutie si vyžadovalo istú 

dávku odhodlania a trpezlivosti. Niek-

torí zamestnanci našej školy sa zúčast-

nili nadnárodného projektového 

stretnutia konaného v meste Alcoy            

v Španielsku. Cieľ tohto stretnutia bol 

hlavne dohodnutie jednotlivých projek-

tových stretnutí, školiacich a vzdeláva-

cích aktivít, ITK nástrojov a finančného 

riadenia počas dvojročného trvania 

projektu Erazmus+ H2O notwasted. 

Spoločne s nami sa projektového 

stretnutia zúčastnili aj zamestnanci 

partnerských škôl zo Španielska a 

Islandu. Nakoľko naša škola je aj  

koordinátorská škola, mali sme plné 

ruky práce a nabitý program. Trojdňové 

stretnutie plné rôznych aktivít, prezen-

tácií, prednášok a seminárov tvorilo 

odrazový mostík na dráhe, na ktorej 

bude prvá méta v máji, ale už u nás           

v Giraltovciach. 
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2. Ďalšie stretnutie bolo nevšedné, až 

rozprávkové. Návšteva u babky a 

prababky zároveň, ktorú sme si naplá-

novali v deň jej stých narodenín, bola 

dojímavá. Znásobovala ju aj prítomnosť 

jej detí, ktoré si už v dôchodkovom veku 

užívajú jeseň svojho života ešte                

so svojou mamkou. Najstaršia občianka 

nášho mesta mala narodeninový deň 

plný gratulantov aj známych, aj nezná-

mych, aj veľkých, aj malých, aj mest-

ských, aj cezpoľných. To všetko umoc-

ňoval fakt, že nás privítala s úsmevom 

na tvári, s perfektnou duševnou rovno-

váhou. Na návštevu sme sa vopred 

pripravili, priniesli vlastnoručne vyro-

bený adventný veniec a každý po 

jednom potriasal už staručkú, vráskavú 

ruku, ktorá presviedčala všetkých, že 

roky prežité, aj keď boli niekedy nezávi-

diahodné, boli stále plné lásky, viery, 

odhodlania a trpezlivosti. Taká je naša 

mamka, babka, prababka a o pár 

týždňov, už praprababka, Zuzana 

Kucharíková.

V predposledný novembrový deň si 

Patrik Kucharík zo 4. A  prevzal cenu za 

rozprávku vlastnej tvorby pod názvom 

O stratených okuliaroch.

Celoslovenská súťaž Detská rozpráv-

ková Žilina prebiehala v mesiacoch 

september - november 2016 a pod-

mienkou bolo napísať rozprávku vlast-

nej tvorby. 

Vyhodnotenie sa konalo v Radnici 

mesta Žilina, od 10:00 hodiny, kde si 

Patrik prevzal cenu z rúk porotcov, 

spisovateľov - Igor Válek, Peter Cabadaj 

a Katarína Mikolášová -  ktorí hodnotili 

226 poslaných prác.

Z tohto počtu sa Patrikova práca ocitla 

na krásnom 3. mieste vo svojej kate-

górii.
Foto: E. Tchuríková, 
Ing. Peter Kucharík

Text: Mgr. Anna Haleková, 
E. Tchuríková
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Cvičná firma je overený model zaobe-
rajúci sa simuláciou firemného života.  
V krajinách vyspelej trhovej ekono-
miky má dlhoročnú tradíciu.

Žiaci  štvrtého ročníka odboru škola 
podnikania sa práve na predmete 
cvičná firma snažia samostatnou 
prácou rozvíjať svoje vedomosti a 
schopnosti pri zakladaní a fungovaní 
spoločnosti. Zakladajú podnik, ktorý 
funguje  ako náhrada reálnej hospo-
dárskej praxe. Prostredie a vzťahy 
umožňujú žiakom rozvíjať a uskutoč-
ňovať činnosti, kde sa teoretické vedo-
mosti a poznatky aplikujú v podnika-
teľskom prostredí pri obchodovaní s 
tovarom  a službami.

Činnosť siete cvičných firiem                
v Slovenskej republike koordinuje 
Slovenské centrum cvičných firiem 
/SCCF/, odbor Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania v Bratislave. 
Každoročne organizuje Medzi-
národný veľtrh cvičných firiem. 
Okrem neho veľtrhy cvičných firiem a 
prehliadky študentských spoločností 
v priebehu školského roka organizujú 
aj stredné odborné školy na Sloven-
sku. 

Žiaci  SSOŠ Giraltovce sa už pravi-
delne prezentujú vo Svidníku,                 
v Košiciach a Bratislave.

V dňoch 19. – 20. 10. 2016 sa zúčast-
nili žiaci 4. A triedy 14. Medzi-
národného veľtrhu cvičných firiem 
krajín V4, ktorý každoročne organi-
zuje Obchodná akadémia Košice. 
Spoločenský pavilón bol miestom, 
kde sa stretli a prezentovali firmy        
zo Slovenska, Poľska a z Česka. Žiaci 
mali možnosť vyskúšať si v priamom 
styku so zákazníkom riešenie 
obchodných prípadov, nadväzovali 
obchodné a partnerské vzťahy a kon-
takty. Dôležitá bola aj možnosť pria-
mej komunikácie v cudzích jazykoch 
so zástupcami zahraničných cvičných 
firiem, ako aj vznik osobných priateľ-
stiev, poznávania národných a kultúr-
nych zvyklostí zúčastnených krajín.

Súčasť medzinárodného veľtrhu 
cvičných firiem bola aj súťaž cvičných 
firiem, kde sa hodnotili celkový 
vzhľad stánku, vzájomná komuniká-
cia a spolupráca zástupcov cvičných 
firiem, katalóg cvičnej firmy, elektro-
nická prezentácia firmy, najlepší 
reprezentant - reprezentantka firmy, 
najlepšia cvičná firma.

Súkromnú strednú odbornú školu 
Giraltovce  prezentovali žiaci Ján 
Suchanič ,  Miroslav  Tarabčák,  
Branislav Vojtko a Damián Sabol, 
ktorý povedal: „Rád by som sa poďa-

14. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
CVIČNÝCH FIRIEM KRAJÍN V4
Skvelá skúsenosť pre žiakov SSOŠ Giraltovce
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koval za možnosť zúčastniť sa tohto 
veľtrhu. Bola to skvelá a výnimočná 
skúsenosť do života budúceho podni-
kateľa. V praktickom prostredí sme si 
vyskúšali to, čo sme sa naučili teore-
ticky  a lepšie sa môžeme pripraviť     
na veľtrh, ktorý sa bude konať                
v Bratislave.“

Ich cvičná firma Wallpapers, s. r. o., 
predávala služby spojené s návrhom 

tapiet, ich vizualizáciou a inštaláciou.  

Boli to dni naplnené prácou, poznáva-
ním, overením si svojich vedomostí, 
zručností, konfrontáciou teórie           
s praxou a predprípravou na 19. 
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, 
ktorý sa každoročne uskutočňuje            
v Bratislave. 

 Ing. D. Hajduková

Už druhý rok putujú študenti SSOŠ 

Giraltovce po pútnických  i námorných 

cestách, spoznali jantárovú cestu, 

cisársko-kráľovskú poštovú cestu, 

železnú cestu... V nohách majú kilo-

metre ciest, v očiach krásne obrazy 

prírody a v srdciach spomienky. Bola by 

škoda nepodeliť sa s nimi.

V rámci projektu Erasmus+ Canyoutell-

metheway to... som mala možnosť 

cestovať s mojimi spolužiakmi Damiá-

nom Eliášom a Dávidom Vojčekom  na 

tretie medzinárodné stretnutie, ktoré 

sa konalo  v chorvátskom meste Metko-

vic.

Už počas cesty bolo vidieť, že Chorvát-

sko je nádherné. Samotné mesto 

Metkovic je tiež prekrásne. Nachádza sa 

tam veľa historických pamiatok a v okolí 

rozmanitá krajina. Keď sme vstúpili do 

miestneho gymnázia, spoznali sme veľa 

úžasných ľudí, nielen domácich, keďže 

tam boli aj študenti z iných krajín. 

Prišli žiaci a učitelia zo Španielska, Litvy, 

Portugalska, Francúzska, Poľska, 

Talianska a Švédska. S dorozumievaním 

nebol žiaden problém, keďže sme všetci 

vedeli rozprávať po anglicky. Rozhovory 

sa zdali byť nekonečné. Dozvedeli sme 

sa, čo máme spoločné a čo rozdielne, 

aké máme záujmy, hobby, akú hudbu 

počúvame atď.

Rodiny, v ktorých sme bývali,  k nám boli 

milé a v prvý deň nás zahrnuli otázkami. 

Navštívili sme horu zvanú Klek, jaskyňu, 

prírodovedné múzeum, podnik,                 

v ktorom sa kryštalizuje soľ (Solana 

ston), ostrov Lokrum, druhý najväčší 

obranný múr, mesto Dubrovník a Split a 

plavili sa po jazere Kuti. Medzi najkrajšie 

momenty patrila návšteva Dubrovníka. 

Videli sme krásne historické stavby a 

pohľad na staré mesto z hradieb nás 

uchvátil. Ochutnali sme miestne špecia-

lity, žaby, rôzne morské plody a veľa 

ďalšieho. Panovali dobrá nálada, spev a 

smiech.

Po historických cestách Chorvátska a Slovenska
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Rozlúčiť sa s novými priateľmi bolo 

ťažké, no dúfam, že sa ešte v budúcnosti 

stretneme. 

Ďalšie naše projektové putovanie 

viedlo po „železnej ceste“ do Zemplín-

skych Hámrov. Čakali nás múzeum a 

Hámorský náučný chodník. V múzeu 

sme spoznali prácu baníkov, uhliarov, 

kováčov a hámorníkov. Múzeum je 

zriadené v murovanici, najstaršom 

kamennom dome obce. Potom sme sa 

presunuli k vysokej kamennej peci, 

určenej na spracovanie železnej rudy.  

Videli sme drevenú zvonicu, ktorá 

oznamovala robotníkom ukončenie 

práce. Naša cesta pokračovala k milieru, 

ktorý slúžil na výrobu dreveného uhlia 

do vysokej pece. Sprievodkyne sa nám 

ochotne venovali a previedli nás časťou 

náučnej trasy. Dostali sme sa aj 

dovnútra banskej štôlne, kde baníci  

ťažili železnú rudu. Napokon sme sa 

premiestnili k úzkokoľajovej železničke, 

slúžiacej v minulosti  na prevážanie 

kameňa z kameňolomu a na prevážanie 

dreva. 

Cesta do dedinky Zemplínske Hámre 

nám umožnila spoznať históriu i krásnu 

prírodu kraja pod Sninským kameňom. 

Bolo to miesto plné histórie a zážitkov, 

kvôli ktorým sa tam oplatí prísť.

Naše jesenné cestovanie po Chorvátsku 

i Slovensku bolo poznávaním i učením 

zároveň. Nebola to „oddychovka“. Za 

sebou máme hodiny peších túr, skoré 

ranné vstávania, trápenie s angličtinou,  

ale putujeme ďalej. Ciest, ktoré sa 

oplatí prejsť, je ešte veľmi veľa.

Nikoleta Šarudyová, 
Kristína Jurčišinová 

- SSOŠ Giraltovce

,,Hodinová túra po rovinke!“
Za účelom spoznávania sa zorganizo-
vali triedne profesorky tried kvinty a 
1. A turistický deň. Konal sa 1. októbra 
v Petrovciach. Z pedagogického zboru 
sa ho zúčastnili profesorky Meščano-
vá, Čorbová a Vargová, rodičia a 
samozrejme žiaci. 

Všetko sa to začalo už na autobusovej 
stanici v Giraltovciach, kde sme mali 
zraz a potom sme sa previezli autami 
až do Petroviec. Niekto by si myslel, že 
s rodičmi to musí byť strašná nuda. 
Ale práve naopak. Všetci sme si to 
veľmi užili. 

Aj keď sme chodili po označenom 
turistickom chodníku, miestami sa 
zdalo, že sme zablúdili. Ale keďže pani 
z á s t u p k y ň a  m a l a  k a m a r á t k u                 
na telefóne, ktorá to miesto veľmi 
dobre poznala, nemali sme sa čoho 
báť. Každý z nás vyliezol na vyhliad-
kovú vežu, z ktorej bol úžasný výhľad. 
Miestami sa zdalo, že sa aj zrúti. Ale 
našťastie to nejako ustála. Videli sme 
poľovnícky posed. Ale len pár odváž-
livcov nabralo odvahu vyliezť naň. 
Nevyzeral totiž veľmi presvedčivo. 
Jedlo tiež nesmelo chýbať. Každý si 
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mohol opiecť toľko špekačiek, koľko 
len chcel. Pri ohni nám, žiakom, 
rodičia a profesori porozprávali veľa 
svojich zážitkov z mladosti a svojich 
školských čias. Smiech sa ozýval 
celým lesom.

  Túra bola dlhá asi 5 kilometrov a 
trvala asi tri hodiny. Ale nebola to 
žiadna jednoduchá prechádzka. 
Narazili sme aj na veľa dosť strmých 
kopcov. To nám však nebránilo, aby 
sme si tento deň vychutnali plnými 
dúškami. Chválili si aj rodičia, aj žiaci. 
Všetci by sme si to radi zopakovali 
ešte aspoň raz. Každý, kto nebol, môže 
ľutovať. Prišiel o veľa nových zážitkov. 

Jeden zo zaujímavých zážitkov boli aj 
informácie na tabuľách o partizán-
skych bunkroch v časoch  2. Svetovej 
vojny. V tejto časti Slanských vrchov 
pôsobila jednotka Čapajev od leta 
1944. Tu malo sídlo samotné hlavné 
velenie už partizánskeho zväzku 
Čapajev sformovaného v septembri 
1944. Na toto miesto partizáni sústre-
ďovali svoje zásoby získané od obyva-
teľov okolitých obcí, ale aj zbrane a 
strelivo potrebné pre vojenské aktivi-
ty. V čase prepuknutia povstania 

koncom augusta 1944 sa tu 
sústreďovali aj tí príslušníci 
slovenskej armády, ktorým sa 
podarilo uniknúť pri odzbro-
jovaní východoslovenských 
divízií nemeckým vojskom.  
Lysá hora sa stala nemým 
svedkom veľkého odporu 
partizánov v prvej polovici 
septembra 1944. Člen parti-
zánskej jednotky Emil Chlape-
ček, ktorý v tomto čase praco-

val ako hájenský dorastenec, si 
spomína: ,,Boli sme vo veľmi úzkom 
spojení s lesníkmi. Na Dubníku, lesník  
Matej Duraj, nás v hájenke neraz 
zohrial a nakŕmil. A nebolo nás málo! 
Jozef Homičko, lesník z Rudľova, bol 
nielen spojkou, ale osobne sa zúčast-
nil aj na bojových akciách. Štefan 
Zajac zo Zlatej Bane, robotník            
na lesnej železnici, to bola naša 
najlepšia spojka.''  No takže aj takéto 
zaujímavé veci sme sa mohli podozve-
dať a ani to nebolelo. Aspoň sme zase 
o niečo múdrejší. 

Eva Chalupková, 

Simona Hlavinková, 

kvinta, Gymnázium Giraltovce

Článok neprešiel jazykovou úpravou
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Súčasná doba je príznačná zhorše-
ním vzťahov v spoločnosti a medzi 
ľuďmi vôbec. A možno práve preto 
sme svedkami rôznych stretnutí        
s rôznym obsahom aj vekovým 
zložením. Všetky nasledujúce 
stretnutia, ktoré som zaznamenala 
sú toho dôkazom. 

V septembri 35 členov našej 
Jednoty dôchodcov absolvovalo 
týždenný rekondičný pobyt                   
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Dobrá 
nálada, pohoda sa navodila už         
v prvý večer v spoločenskej miest-
nosti a vydržala po celý týždeň a 
tak sme večer pred odchodom 
mohli zhodne skonštatovať spokoj-

STRETNUTIA
nosť vo všetkých oblastiach, ktoré 
pobyt charakterizujú, od vstupnej 
lekárskej prehliadky, početných 
procedúr, bohatej stravy, ubytova-
nia, podrobnej prehliadky celého 
areálu kúpeľov, ich histórie a 
plánov do budúcna. Jedno popo-
ludnie bolo venované návšteve 
Kežmarku a jeho najvzácnejšej 
historickej stavby aj s odborným 
výkladom.

Ale nasledovali ďalšie aktivity JD. 
Samostatná stránka v Spravodaj-
covi bola venovaná najnáročnej-
šiemu podujatiu, ktoré Jednota 
dôchodcov organizovala spolu        
s mestom a bola to voľba Miss 
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babička. V závere sme sa stretli ešte 
aj 23. novembra na tzv. Katarín-
skom posedení, v príjemnej 
atmosfére s podobným progra-
mom ako po iné roky. 

Do celoslovenskej prehliadky 
r u č nýc h  p rá c  u s p o r i a d a n e j                    
v Bardejove prispeli aj naši členo-
via svojimi výtvormi, zároveň sa jej 
mohli osobne zúčastniť objedna-
ným autobusom. Október – mesiac 
úcty k starším sa niesol aj                      
v znamení stretnutia bývalých 
učiteliek so súčasnými žiakmi. Boli 
sme to panie Kožlejová, Homulková 
a ja, vzorka žiakov od 4. ročníka 
vyššie, podľa výberu triednych 
učiteľov. Boli sme milo prekvapené, 
s akou vážnosťou škola pristupo-
vala k tomuto podujatiu. V spolo-

čenskej miestnosti za prítomnosti 
vedenia školy, ďalšej kolegyne,         
s krátkym programom žiakov a 
následnou diskusiou slovo úcta 
rezonovalo najviac. Úcta k starkým, 
k rodičom a dospelým vôbec.           
V priestoroch školy sú to vyučujúci, 
kuchárky, pomocný personál, ale 
rovnako aj žiaci navzájom, vrátane 
priateľstva. Nebola to prednáška, 
a l e  v z á j o m n á  ko m u n i k á c i a                 
s názormi žiakov s príkladmi 
dobrými, ale aj kritickými z vlast-
ných radov. A záver? Pre nás to  
bola nezvyčajná, ale vzácna skúse-
nosť. Rovnako kladné bolo aj 
konštatovanie riaditeľa školy                 
p. Marcineka s pozvaním aj pre 
budúcnosť. Privíta každú iniciatívu 
z našej strany, možnosť stretnutia             
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so súčasnými učiteľmi a doslova: 
„dvere našej školy sú pre Vás         
otvorené“.

Predstavte si stretnutie bývalých 
žiakov ZŠ, ktorých cesta za vzdela-
ním sa začínala v 1. ročníku, v šk. r. 
1962/63. Boli to zároveň aj moji 
prváci a stretnutie s nimi po 54 
rokoch. Boli to žiaci – skoro všetci 
už dôchodcovia z dvoch tried a aj               
po toľkých rokoch sa ich zišlo 40. 
Úžasná práca organizátoriek                  
Z. Magdoškovej, M. Štefánikovej a        
B. Kmecovej- vyhľadať rozídených, 
odsťahovaných - sa podarila. Stretli 
sa vo vestibule školy, tam sa zvítali, 
poznávali, nasmiali aj zaslzili, ale 
výsledok bol úžasný pre nich aj pre 
nás. Myslím tým učiteľku K. Gamčí-
kovú a mňa. V spoločenskej miest-
nosti prítomných oslovila a priví-
tala za organizátorov Evka Juhová 
(dnes Vandová), prihovoril sa im aj 
riaditeľ školy Mgr. Marek Marci-
nek. Predstavil „našu“ školu, počet 
žiakov, vybavenosť, ktorú si neskôr 
mohli prítomní prezrieť. Stretnutie 
spríjemnili mladší žiaci krátkym 
programom. Po škole sa všetci 
presunuli na spoločný obed do 
Skalného orla. Až tam bol priestor 
na zaspomínanie aj na tých vyuču-
júcich, ktorí s nimi už nemohli byť. 
Desiatky uplynulých rokov, 40 
životných osudov a možno každý 
iný, lebo ich formoval život sám.  

Ale to sa už navzájom podozvedali       
po našom odchode a viem, že rozísť 
sa pre nich nebolo ľahké. Skoro 
záverečná veta Petra Bačkovského 
je výpovedná: „Akí sme si tu všetci 
rovní.“ Odporúčam všetkým rodi-
nám, aby zorganizovali takéto 
stretnutia, lebo...

To je už čosi celkom iné v rámci 
spomínaných stretnutí, ale tiež 
svojím obsahom vzácne. A ja si 
dovolím venovať mu pár viet. To 
„odporúčam všetkým rodinám“ 
bolo v závere listu, ktorý som raz 
dostala. Stretla sa takto rodina 
Gazdičovcov, v jednu októbrovú 
sobotu, najprv na bohoslužbe                
v Soboši, tak si uctili svojich pred-
kov na cintoríne vo Fijaši a záver 
bol na spoločnom obede v Skalnom 
orle. Myšlienka na stretnutie skrsla 
ďaleko, až v Malackách, ale organi-
zácie sa ujali domáci, Hanka Haže-
rová a Miťo Podhajecký. Niektorí 
vzdialenejší sa nevideli už desiatky 
rokov a pretože čas je neúprosný, 
navrhli spoločné stretnutie – aj 
prišli z Malaciek, Liptova, Prešova, 
Bardejova, Stropkova, Svidníka a 
Giraltoviec. Bola to síce druhá 
vetva Gazdičovcov,  ale mňa                  
s manželom pozvali tiež. Potešilo 
nás to, veď sa navzájom poznáme a 
v pokročilom veku je takéto stret-
nutie vzácnosť. .... lebo rodina má 
dnes veľkú cenu. 

Margita Gazdičová
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Mestečko Giraltovce zaradili             
vo verejnej ankete k najkrajším 
mestám na celom Slovensku. Je         
na 37. mieste v rebríčku.

Obľúbená súťaž Najkrajšie mesto a 
obec Slovenska 2016 bola určená 
všetkým, ktorí chceli podporiť svoje 
mesto alebo obec v rámci osobit-
ných kategórií. Verejnosť hlasovala 
od apríla do konca októbra.               
V ôsmom ročníku skončilo naše 
mesto v hlasovaní na 37. pozícii. 
Giraltovce pritom vedci z geologic-
kého ústavu Dionýza Štúra len 
nedávno zaradili k najideálnejším 
slovenským miestam na život, kde 
sa vraj podľa niekoľkých faktorov 
žije najlepšie. „Naše mesto je pekné, 
vynovené. Len mi tu už chýba viac 
ihrísk, potraviny a dokončenie 
chodníka na Bardejovskej ulici,“ 
myslí si Martina Verčimaková.           
Na prvom mieste v tomto ročníku 
súťaže sa ocitla Spišská Nová Ves, 
druhé  patrí Levoči a treťou prieč-
kou sa hrdí  Bardejov. Krajské mesto 
Prešov je 15. v poradí, Stropkov 41. 
Svoj hlas bolo možné udeliť miestu, 
kde bývate či miestu, ktoré sa vám 
páči. Podľa výsledkov je najkrajšie 
na východe Slovenska. Oficiálne 
odovzdávanie cien sa uskutoční        
v januári v Bratislave. „Blahoželáme 

víťazom a ďakujeme každému, kto 
sa zapojil do súťaží, všetkým hlasu-
júcim i návštevníkom portálu           
za všetky hlasy pre mestá a obce, 
podporné odkazy pre primátorov a 
starostov, za e-maily, ktoré boli           
z rôznych kútov Slovenska i zo 
zahraničia, čo nás veľmi teší. Náš 
cieľ a cieľ súťaží bol poukázať na 
krásy našich krajov, miest a obcí a        
v neposlednom rade na snahu 
primátorov a starostov o rozvoj 
miest a obcí,“ informovali vyhlaso-
vatelia súťaže na webovej stránke 
slovakregion.sk.  Zaujímavosťou je, 
že naše okresné mesto Svidník sa 
nachádza až na 71. mieste. „71. 
miesto nie je priveľmi pekná pozí-
cia. Mne osobne sa mesto páči. 
Svidník má svoje čaro, ktoré si veľa 
ľudí neuvedomuje. Jediné, čo mi tu 
chýba, je želez ničné spojenie             
s Prešovom,“ myslí si Svidníčan Igor 
Ignác. Mimoriadne sa darilo aj 
obciam v okrese Bardejov. Naprí-
klad Raslavice skončili ako 18., 
Malcov 29. a Zborov 40. Do 
dvestovky sa dostali i ďalšie obce 
bardejovského okresu. Čo sa týka 
transparentnosti, naše okresné 
mesto skončilo na 57. mieste a 
Stropkov na 60.

Martina Cigľárová

Naše mesto patrí

k najkrajším na Slovensku
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SR. Sídli v Bratislave, na jeho čele je 

náčelník GŠ, ktorý velí všetkým zložkám 

ozbrojených síl. Vymenúva a odvoláva 

ho prezident na návrh vlády SR. Je 

podriadený ministrovi obrany.

Slovensko je súčasť Severoatlantickej 

aliancie, GŠ koordinuje s ňou svoju 

vojenskú činnosť.

To je veľmi stručná charakteristika 

orgánu vrcholového velenia armády SR.

Pochádzate z Giraltoviec...

V Giraltovciach som prežil svoje detstvo 

so všetkým, čo k tomu patrí. To je 

základná škola, kamaráti z Bardejovskej 

ulice, zo školy, bicykel, kúpanie a rybár-

čenie na Topli, spartakiáda, strelecký, 

modelársky krúžok a pod.

Aký ste boli žiak?

Nevynikal som, ale mal som takmer 

vždy výborný prospech. S úctou si 

spomínam na svojich učiteľov –                 

na panie učiteľky Seredayovú, Homul-

kovú, Gamčíkovú a pánov učiteľov 

Seredaya, Štrusa, Straňáka, ale aj iných.

Čo bol impulz, že sa štrnásťročný 

chlapec rozhodne byť vojakom?

Dnes si už presne nepamätám, kedy a 

prečo. Na to mal zaiste vplyv môj otec, 

ktorý bol pôvodne vojak z povolania, 

letecký technik, v neposlednom rade aj 

škola. V ôsmom ročníku nás navštívili 

dôstojníci z OVS Bardejov, pútavá 

beseda, možno rovnošata, možno 

V apríli tohto roka povýšil prezident 

Slovenskej republiky viacerých dôstoj-

níkov do generálskych hodností. Jeden  

z nich je 51-ročný rodák z Giraltoviec, 

teraz už brigádny generál Ing. Ivan Pach, 

náčelník Štábu strategického plánova-

nia Generálneho štábu OS SR.

Oslovili sme ho a požiadali o rozhovor, 

ktorý nám ochotne poskytol.

Pán brigádny generál, pôsobíte na GŠ. 

Môžete nám aspoň stručne priblížiť, čo 

je GŠ a aká je jeho úloha v štruktúre 

armády SR?

Generálny štáb ozbrojených síl SR je 

organizačná časť Ministerstva obrany 

SR.

Zabezpečuje velenie ozbrojeným silám 

ŽIVOT VO VOJENSKEJ ROVNOŠATE
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dobrodružstvo a môj ďalší život bol 

nasmerovaný.

Ako vaše rozhodnutie prijali rodičia?

Otec bol s mojím rozhodnutím spokoj-

ný, mama, možno to poznáte – my ti 

nebránime, ale... To „ale“ bolo 

veľavravné. Možno dúfala, že to roz-

hodnutie nie je také pevné.

Čo potom?

Mal som necelých pätnásť rokov, keď 

som na Vojenskom gymnáziu v Banskej 

Bystrici prvýkrát obliekol vojenskú 

rovnošatu. Nie som príliš urastený a 

veru bola mi aj tá najmenšia rovnošata 

priveľká. Pokračoval som štúdiom          

na Vysokej škole pozemného vojska          

vo Vyškove na Morave, kde som záro-

veň absolvoval aj základnú vojenskú 

službu. Z toho obdobia: vojenské 

disciplíny, autoškola, vodič tanku, 

pestovanie vytrvalosti, sebadisciplíny, 

telesnej zdatnosti, zvládanie náročných 

situácií. Tam som vlastne dospel.

Po promócii ako dvadsaťdvaročnému       

s vysokoškolským diplomom, hodnos-

ťou poručíka sa začala moja profesio-

nálna dráha v bojovom útvare v českých 

Podbořanoch. Boli sme ešte spoločný 

štát.

Začiatkom 90. rokov sa schyľovalo           

k tomu, že sa krajina rozdelí. Hľadal som 

riešenia, aby som mohol v budúcnosti 

pôsobiť na Slovensku a aj sa tak stalo. 

Kde všade ste pôsobili potom? 

Prešov - vojenský útvar, veliteľstvo 

divízie, vojenské útvary Topoľčany, 

Trenčín a napokon GŠ v Bratislave. Velil 

som vojakom základnej služby, pôsobil 

v útvaroch na rôznych vyšších stupňoch 

velenia. V súčasnosti vediem organi-

začnú zložku GŠ, ktorá plánuje výcvik 

našej armády, rozvoj OS, operačné 
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plánovanie, vojenské cvičenia na území 

Slovenska, koordinuje cvičenia s armá-

dami V4 a ostatnými armádami Severo-

atlantickej aliancie.

Čo musí absolvovať vojak od hodnosti 

poručíka po hodnosť brigádneho 

generála?

Neviem, či máte v tomto časopise veľa 

priestoru, preto aspoň stručne: práca 

na rôznych stupňoch velenia, ďalší 

výcvik na nové trendy v ozbrojených 

silách, študijné pobyty na Slovensku a       

v Zahraničí, niekedy aj s rodinou, napr.  

v Poľsku, USA (tam sa nám narodila 

dcéra), zdokonaľoval som sa v angličti-

ne, najmä v odbornej terminológii a tiež 

v spolupráci so zložkami armád členov 

NATO.

A čo rodina?

Som ženatý, mám dve deti. Pôsobím        

v Bratislave, rodina a aj ja, keď som 

doma, bývame v Prešove. Syn študuje 

hudbu na konzervatóriu a dcéra je 

tretiačka na bilingválnom gymnáziu. 

Vojaci z nich zrejme nebudú.

Ako žije rodina, keď jej otec, podľa 

všetkého, veľa doma nebýva?

Rodina má výborného manažéra. Je 

ním moja manželka, ktorá dve desaťro-

čia rodinu s prehľadom zvláda, som jej 

za to vďačný. Má pre moju prácu pocho-

penie. Máme tiež zázemie v rodinách 

našich rodičov.

A aký je váš vzťah ku Giraltovciam?

Aj keď som z Giraltoviec odišiel ako 

dieťa, mám k ním blízky vzťah. Žijú tu 

moji rodičia, vlastne už iba mama, moja 

sestra a brat. Stretávam tu známych 

rovesníkov, spolužiakov a priateľov. Rád 

sa sem vraciam. Pozorujem veľké 

pozitívne zmeny, ktoré sa od môjho 

detstva v meste vo všeobecnosti udiali. 

Hoci žijem s rodinou v Prešove, tam sa      

z Bratislavy a zo sveta vraciam na 

víkendy a dovolenku, mám pocit, že ku 

Giraltovciam patrím viac.

V súčasnosti pätnásťroční do armády 

nenastupujú, povinná základná 

vojenská služba bola tiež zrušená. Ako 

sa môže mladý človek dnes stať súčas-

ťou ozbrojených síl našej armády?

Až po absolvovaní stredoškolského 

štúdia na civilných školách. Sú široké 

možnosti uplatnenia, len sa treba 

rozhodnúť a vo svojom rozhodnutí 

vytrvať.

A vy ste spokojný so svojím detským 

rozhodnutím?

Áno.

Ďakujem za rozhovor a želám ešte veľa 

ďalších pracovných úspechov.

Spracovala Mária Osifová, 

foto: archív rod. Pachovej
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V dušičkovom období hlboko 
zasiahla Giraltovce a ich obyvate-
ľov veľmi smutná správa. Náhla a 
nečakaná smrť talentovaného 
novinára Františka Džalaia (†63) 
bola pre všetkých veľmi neprí-
jemné prekvapenie, z ktorého sa 
doteraz nevieme spamätať. 

Žiaľ, František Džalai, ktorý bol             
i členom Redakčnej rady nášho 
mesačníka Spravodajca mesta Giral-
tovce a každý mesiac v ňom uverejňo-
val skvelé články, zomrel po istých 
zdravotných ťažkostiach 2. novem-
bra. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 
5. novembra na mestskom cintoríne. 
Vedel sa tešiť zo života a užívať si ho 
plným priehrštím. Ešte pred troma 
rokmi oslávil šesťdesiatku, k život-
nému jubileu ho vo Svidníku ocenili 

Giraltovčania smútia za Františkom Džalaiom
Nebohý novinár je veľká strata pre mesto, okres aj región

Láska menom žurnalistika
Giraltovčan PhDr. František Džalai sa 
narodil 28. mája 1953 v Bardejove. 
Detstvo prežil v Kľušove, mal troch 
súrodencov. Absolvoval strednú 

Pozdravným listom predsedníctva 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov a Ďakov-
ným listom od svidníckeho primátora 
Jána Holodňáka. Najväčšia radosť 
bola pre Františka Džalaia jeho 
trojročná vnučka Alia a okrem rodiny 
sa tešil svojmu psíkovi - fenke Sisinke. 
„Pri stretnutiach s ľuďmi bol úprimný 
a otvorený a na nedorozumenia 
zabúdal v krátkom čase. Dosiahol        
v živote veľa, svojou osobnosťou a 
inteligenciou bol inšpiráciou a vzo-
rom pre ľudí. Takého sme ho poznali a  
taký nám navždy zostane v pamäti. 
Smrť náhle a nečakane zhasla jeho 
životné svetlo. Jeho odchodom je 
každý nesmierne zronený, predovšet-
kým jeho najbližší,“ povedal o ňom         
v smútočnej reči počas poslednej 
rozlúčky giraltovský primátor Ján 
Rubis. Podobne si na neho v prího-
vore zaspomínal aj svidnícky primá-
tor. „Poznali sme sa dlhé roky, bol to 
dobrý a múdry človek, výborný 
priateľ a skvelý novinár. Veľa sme sa 
zhovárali, Ferko sa rád rozprával a        
v dôchodkovom veku už mal viac 
času. Jedno je mi ľúto – že som nikdy 
nemal čas, aby sme mohli byť spolu 
dlhšie.“
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všeobecno-vzdelávaciu školu (dne-
šné gymnázium) v Bardejove, pôsobil 
ako učiteľ či riaditeľ viacerých škôl. 
So svojou manželkou, učiteľkou 
Máriou, ktorá pôsobí v ženskej spe-
váckej skupine Topľanky, sa spoznali 
počas Dňa učiteľov v roku 1973. Písal 
jej básne, už vtedy sa prejavovalo jeho 
literárne „črevo“. O dva roky neskôr sa 
vzali a o ďalšie dva roky sa im narodila 
dcéra Patrícia, ktorá pôsobí ako 
pedagogička v ZUŠ. V roku 1983 
ukončil popri zamestnaní štúdium       
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove         
v odbore pedagogika so zameraním 
na mimoškolskú výchovu. Zakrátko 
sa mu podarilo získať titul doktor 
filozofie (PhDr.) v odbore pedagogi-
ka-teória výchovy. Bolo to v období, 
keď tento titul malo len veľmi málo 
ľudí na Slovensku. Jeho celoživotná 
„láska“ bola žurnalistika. Bol to 
novinár telom i dušou, ktorý denne 
tvoril. Už od mladosti prispieval        
do rôznych novín, novinárčine sa 
venoval profesionálne až do dôchod-
ku. Nebál sa ivestigatívy a bol priamy  
v komunikácii s kýmkoľvek. Svoje 
názory a pravdu, o ktorej bol presved-
čený,hovoril vždy priamo. Bol vzdela-
ný,rozhľadený a tvorivý. Vyznal sa           
v takmer všetkých žurnalistických 
oblastiach okrem jedinej-športu.      
Na futbalovom zápase ani pri sledo-
vaní športových správ by ste ho nikdy 
nenašli. Ako mladík brigádoval           
vo Frucone v Bardejove, aby si kúpil 
svoj prvý tranzistor. Pracoval v edič-
nom stredisku Krajského pedagogic-
kého ústavu v Prešove, ako riaditeľ 
Kultúrneho strediska v Bardejove, 
ku l t ú r n o – o sve tov ý  p ra c ov n í k                 

v Bardejove či zástupca riaditeľa        
pre výchovu mimo vyučovania            
na SOU odevnom vo Svidníku. Bol 
redaktor a šéfredaktor okresných 
novín Dukla a Okresného vestníka. 
Pôsobil aj ako riaditeľ Štátneho 
okresného archívu, pracovník tlačo-
vého oddelenia Kancelárie ministra 
vnútra SR v Bratislave –vládny radca, 
na bývalom krajskom úrade v Prešove 
ako tlačový tajomník prednostu, 
tlačový hovorca predsedu PSK Petra 
Chudíka. Na čas bol poverený vede-
ním Okresného archívu vo Svidníku. 
Istý čas pracoval v českej počítačovej 
firme a po čase sa vrátil k práci redak-
tora vo Svidníku aj Giraltovciach. 
Pôsobil  v Oblastnom výbore SZPB       
vo Svidníku, v rámci ktorého výrazne 
propagoval činnosť organizácie a jej 
členov. 

Išlo mu všetko, čoho sa chytil
Hoci bol posledné roky na dôchodku 
stále tvoril a bol plný elánu, dobrej 
nálady a chuti do písania. Aj v tomto 
období bol stále aktívny a tvorivý.         
V posledných rokoch publikoval aj         
v redakčnej sieti Naše novinky. Franti-
šek Džalai mal rád elektronické 
novinky, ovládal prácu s počítačom. 
Vyznal sa vo viacerých druhoch 
umenia. Mal vzťah ku kresleniu a 
maľovaniu, venoval sa ozdobnému 
písmu. Keby nebol novinár, stal by sa 
zrejme maliarom. Mal rád hudbu,          
v mladosti hrával na gitare a spieval          
v študentskej kapele. Jeho najobľúbe-
nejšia činnosť bolo okrem písania 
čítanie. Prečítal všetko, čo sa mu 
dostalo pod ruky, najmä knihy ho 
sprevádzali  celým životom až                
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do konca. Jeho ďalšia veľká záľuba 
bola  politika. Rád hodnotil a komen-
toval politické dianie. Nemal rád 
smútok, zhon, stres, pretvárku a lož. 
Preto bol zábavný, vtipný, spoločen-
ský, komunikatívny priateľský, dobro-
srdečný a optimistický. Mal rád ľudí a 
pohodový život, v práci sa vyznačoval 
pracovitosťou a obetavosťou. Patria 
mu uznanie a vďaka za jeho výraznú a 
prínosnú tvorbu.

Domov napĺňal láskou            
a pokojom

Jeho stratou najviac utrpela najbližšia 
rodina. „Život nám udelil kolosálnu 
lekciu. Už vieme,čo znamená mať 
doráňané srdce, vyplakané oči, čo 
znamená cítiť bezmocnosť a prázd-
notu. Budeme spomínať na mnoho 
veselých momentov a roztomilých 
vecí pre Fera typických,“ zaspomínala 
si jeho dcéra Patrícia. Prezradila nám 
aj zopár vtipných príhod z jeho života. 
„Rád sa smial a občas tak nahlas, až ho 
mamka upozorňovala, že ho je počuť 
rehotať sa až k susedom. Knihy 
miloval také veľmi, že si v Kľušove                    
do kostola namiesto modlitebnej 
knižky nosieval Effelovu kreslenú 
Lásku Adama a Evy. Na miništranta to 
bola zrejme dosť veľká recesia, tak 

keď na to prišiel pán farár, Ferko 
dostal poza uši. Spolu s tetou Handou 
si tajne v noci pod perinou svietili 
baterkou a čítali ich milované knihy.-
Bolo to v dobe, keď boli zimy tak 
tuhé,že na povrchu tej periny sa 
tvorila srieň. Často sme ho našli 
pozerať televízor, písať niečo                
do počítača so slúchadlami s hudbou 
v ušiach a to všetko súčasne. Z obdo-
bia brigády vo Frukone si odniesol 
nechuť k paradajkovému pretlaku a 
kečupu - neviem prečo,to tajomstvo si 
odnáša so sebou.“ Dcére pomáhal 
hľadať námety na slohové práce. 
„Stačilo len opísať, ako mamke kúpil       
s veľkou hrdosťou kožušinové 
papučky no každú v inej farbe a 
jednotka zo slohu bola zaručená. 
Šoférovať ma učil od dvanástich 
rokov a to tým, že pred každou jazdou 
museli byť skontrolované všetky 
svetlá. Na túto znakovú reč nikdy 
nezabudnem. V živote každej ženy je 
vraj najdôležitejší muž jej otec. On mi 
bol nielen otcom, ale aj najlepším 
priateľom, učiteľom a radcom. Jeho 
prítomnosť napĺňala našu domác-
nosť pokojom. Kúsok z neho ostane                
v každom z nás, ktorí budú na neho         
s láskou a s úsmevom na tvári spomí-
nať.“ 

„Smútiaca rodina je vďačná všetkým, ktorí svojou prítomnosťou, prejavmi 
súcitu s našou bolesťou, spomienkami a peknými slovami o Ferovi pomáhali 
zmierniť bolesť z jeho straty. Veľkú vďaku pociťujeme voči hudobníkom, 
recitátorom, rečníkom a technickým pracovníkom, ktorí sa postarali o dôstojný 
priebeh poslednej rozlúčky s Ferom. Je našim želaním, aby na neho všetci 
spomínali s láskou a úsmevom na tvári a tak bude v našich srdciach žiť 
naďalej...“ (Patrícia Džalaiová, dcéra Františka Džalaia)

Martina Cigľárová

P O ĎA KOVA NI E
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Spomínajú na neho aj členovia 
našej Redakčnej rady.

Je to veľmi smutné, že ho už niet.         
V nebi zrejme potrebovali mať takého 
skúseného novinára, akých dnes už 
veľa niet. Bol to vzácny človek               
s dobrým srdcom a čistou dušou.       
A, samozrejme, dobrý učiteľ a veľký 
pán novinár. Je veľká strata pre svoju 
rodinu, mesto, Spravodajcu aj región. 
Zostane navždy v našich spomien-
kach. 
Verím, že raz, keď sa stretneme           
na druhom svete, budeme spolu 
„písať“ nebeské články.

Martina Cigľárová

Ferka som prvýkrát začal registrovať 
v Brezove, kam s rodinkou chodil           
k svokrovcom. Neskôr ma oslovil 
kvôli fotkám k svojim článkom           
do novín. V poslednom čase sme sa 
stali kolegami v redakčnej rade 
Spravodajcu mesta Giraltovce. 
Pracovné stretnutia obohacoval 
humornými historkami zo života. Mal 
veľký prehľad a veľa novinárskych 
skúseností. V hlave nosil veľa projek-
tov, niektoré rozpracované však už 
nestihol dokončiť. Mrzí ma, že pri 
poslednom stretnutí sme si z neja-
kého dôvodu nepodali ruky. Ferko, 
tak aspoň takto Ti podávam ruku          
na rozlúčku.
Odpočívaj v pokoji. A ďakujem...

Laco Lukáč

Ahoj Ferko, spomínam si, ako si mi 
stále pripomínal, že Ti dlhujem 
pozvanie na víno. Bolo to vždy vtedy, 
keď som Ťa oslovila Vy. Vzniklo z toho 
nespočetné množstvo pozvaní a to len 
preto, že som si nevedela zvyknúť 
tykať Ti. Bol si mi totiž nielen príbuz-
ný, ale aj človek, pred ktorého vzdela-
ním, inteligenciou a životnými skúse-
nosťami som mala vždy úctu a 
rešpekt. Dnes by som to chcela napra-
viť. Večer prídem domov, nalejem 
víno do dvoch pohárov a nahlas 
poviem TY. Lebo TY si to zaslúžiš.

Mária Osifová

Ferko, bolo mi cťou s Tebou spolupra-
covať. Oživil a obohatil si zasadnutia 
redakčnej rady Spravodajcu. Tvoje 
nápady a myšlienky mali veľkú 
hodnotu. Pozorne som Ťa počúval. Bol 
si ozajstný profík. Aj keď šport nebola 
tvoja doména, o ten giraltovský si sa 
živo zaujímal a potešilo ma to. 
Odpočívaj v pokoji.

Miroslav Deutsch

Keď som sa naposledy lúčila s Ferkom 
pri stole redakčnej rady, nikdy by som 
si nepomyslela, že je to poslednýkrát. 
Bude nám určite chýbať všetko, čím 
bol. Jeho pokoj a pohoda, s ktorou 
vždy prichádzal na naše stretnutia, 
jeho pochvalné a vďačné slová, ak bol 
s niečím spokojný, jeho nadhľad a 
novinárčina, ktorej sa venoval po celý 
život a ktorou obohacoval náš mesač-
ník.                       Michaela Marcinová

AKO SME HO POZNALI?
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>  Vankúšové skalničky chráňte pred 
vtákmi pletivom. Pri hľadaní potravy 
vtáky v zime a na jar niekedy celé 
vankúše zničia.

>  Obmedzujeme polievanie izbových 
a prenosných rastlín.

>  Urobíme údržbu náradia a kosačky, 
drviča vetiev.

> Na kmene ovocných drevín 
pripevníme lepové pásy proti 
škodlivej piadivke zimnej.

December sa spája s vianočným 
pečením a teda neodmysliteľná je aj 
vôňa medu, ktorá sviatkom dodáva 
takú príjemnú a charakteristickú 
atmosféru. Pre liečivé a výživné 
účinky by sme ho mali konzumovať 
pravidelne a celoročne. Za posledný 
rok sme priemerne na osobu zjedli 
1,2 kg medu, čo síce neznie tak 
hrozivo, ale keď si uvedomíme 
(predstavíme), že odporúčaná dávka 
za rok na dospelého človeka je až 6,5 
kg máme ešte čo doháňať. Pritom med 
je rozhodne zdravšie sladidlo ako 
rafinovaný repný cukor.

Čo je vlastne med?  

Skladá sa z vody, dvoch hlavných 
cukrov fruktózy a glukózy, minerálov, 
stopových prvkov, enzýmov aj 
vitamínov.

Svojím zložením pomáha ničiť 
choroboplodné zárodky, na rozdiel od 
repného či trstinového cukru, ktorý je 
ich živnou pôdou. Je výborný zdroj 
energie,  spomaľuje starnutie ,  
pomáha pri zvýšenej fyzickej a 

December v záhradke

psychickej námahe, má podobné 
účinky ako antibiotikum. 

Jeho vlastnosti chuť aj účinky závisia 
od toho z akých rastlín, drevín či 
medovice pochádza.

Ako ho uskladniť? Med je jediná 
potravina na svete, ktorá sa nepokazí, 
nehnije nekvasí ani nesplesnivie. 
S a m o z r e j m e  a k  j e  s p r á v n e  
uskladnený. Ideálne je prostredie ako 
v úli, tmavé a suché miesto. Dlhodobo 
pri 12 °C, alebo v mrazničke, kde 
nezkryštalizuje. Kryštalizácia je 
prirodzená vlastnosť medu, závisí od 
pomeru cukrov. keď si ho budete 
dávať do čaju, ten by mal mať 40 - 45 
°C, inak zničíte liečivé látky, ktoré sa v 
mede nachádzajú. Spomeňte si koľko 
roboty je v ňom ukrytej. Tisíc včiel 
robotníc muselo navštíviť 4 milióny 
kvetov, aby nazbierali nektár do 
jedného pohára medu. Včelár 
investoval svoj čas vedomosti aj 
financie, aby pomohol tento vzácny 
dar vyrobiť. Včely by totiž bez jeho 
pomoci v dnešných podmienkach 
neboli schopné prežiť a my by sme si 
zase bez ich nenahraditeľnej práce 
opeľovania len ťažko poradili. Oceňte 
teda med ako produkt záslužnej práce 
včiel i včelárov. 

zdroj: vceli.kraj.sk 

Ľubomír Krupa
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Z POZ
NARODILI SA:

Matej Balina        Šimon Kovalčík        Edo Onufer

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia
PhDr. František Džalai 1953 02.11.2016
Božena Halušková 1926 15.11.2016
Ján Vaľko 1927 24.11.2016

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Ján Závada      a      Lenka Bartošová
Soľ                Giraltovce

GürkanUçanbelen      a      Jana Pavlišinová
              Nemecká spolková republika Giraltovce

Martin Šoltýs      a      Ing. Jana Ciganová
Kuková                     Giraltovce

Ing. Martin Kristiňák      a      Katarína Malačinová
Giraltovce                     Okrúhle

Stanislav Luščák      a      Viera Janošková
                   Hanušovce nad Topľou           Giraltovce

Ing. Dávid Fiľakovský      a      Valéria Onuferová
Brezov                          Giraltovce

Lukáš Cihlář      a      Daniela Juházyová
          Česká republika          Giraltovce

Radoslav Gaďo      a      Martina Uhliarová
Giraltovce                     Púchov

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.
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Svoje životné jubileá v mesiaci december oslávia:

75 rokov Mária Matiová 55 rokov Dušan Cigán

Helena Švačová Miroslav Katriňak

Marta Mariňaková

70 rokov Marta Džoganíková Anna Tkáčová

Jolana Michalková

50 rokov Stanislav Brenišin

60 rokov Božena Gočová Monika Guľová

Andrej Hliboký Jolana Juhásová

Jana Kundrová Dušan Šamko

Milan Socha Jaroslav Štefanik

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. 

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

Východoslovenský futbalový zväz už 
tradične v závere sezóny zorganizoval 
s lávnostné vyhlásenie ankety  
JEDENÁSTKA ROKA Tipos III. ligy 
východ. Už devätnásty ročník tejto 
ankety sa uskutočnil v košickom 
hoteli Gloria Palac v stredu 16. 
novembra.

Moderátor večera bol rozhlasový 
športový komentátor Jozef Jarkovský, 

ktorý s tradičnou rutinou i noblesou 
podával prítomným výsledky ankety 
v kategóriach žien i mužov. V tejto 
ankete hlasovali tréneri všetkých 
súčasných treťoligových mužstiev, 
bolo ich teda pätnásť. Priaznivcov 
giraltovského futbalu potešila 
skutočnosť, že najviac hlasov dostal 
kapitán Slovana Matúš Digoň. Tento 
výborný futbalista v konečnom súčte 

MATÚŠ DIGOŇ JE KRÁĽ
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získal 13 hlasov a neobjavil sa                  
na hlasovacích lístkoch trénerov 
Veľkých Revíšť a Svidníka. Je to veľká 
pocta nielen pre Matúša, ale aj               
pre giraltovský futbalový klub.               
Pre "Digiho" je to vlastne odmena          
za vynikajúce výkony počas celého 
roka. Gratulujeme!

V ankete sa objavilo šesť futbalistov 
Giraltoviec. Popri Digoňovi to boli:        
P. Sobek, J. Čabala, E. Tomko, L. Vojta a 
S. Dvorjak.

JEDENÁSTKA ROKA 2016: Jakub Giertl 
(Trebišov) - Jozef Tírer (1.FK Svidník), 
Jaroslav Capko, Vladimír Kražel (obaja 
Trebišov) -

Róbert Zeher (V. Opátske), Matúš 
DIGOŇ (Giraltovce), Michal Turcovský 
(Vranov,  Radovan Bandžuch (V.Opát-

ske), Erik Burcák  (Stropkov) - Lukáš 
Stanislav (Svit), Matúš Lorinčák  
(Trebišov)

MATÚŠ DIGOŇ (Slovan Giraltovce)
-----------------------------------------------

stredopoliar
( nar. 18.11.1988 v Bardejove )

Je odchovanec giraltovského futbalu.  
Futbalovú abecedu sa učil s trénerom 
Čižekom a okrem dresu Slovana 
obliekal aj dresy MFK Košice a Loko-
motívy Košice. V stredovej formácii  aj 
v útoku sa cíti ako ryba vo vode.            
Na súpera platí nielen jeho rýchlosť, 
ale aj dobrá koncovka.

V jeseni nastrieľal osem gólov.             
V Jedenástke roka je druhýkrát. 
P r e d t ý m  t o  b o l o  v  r o č n í k u  
2008/2009. Súťaž považuje za vyrov-
nanú, okrem Pušoviec. Privítal by 
lepšie hracie plochy v tretej lige.               
V tejto súťaži je viacero vyrovnaných 
hráčov a preto si nedovolí pasovať 
niektorého z nich za najlepšieho. 
Tohtoročné výkony ráta k tým lepším 
za ostatné sezóny, veď mu vyniesli 
miesto v Jedenástke roka. Okrem seba 
by v nej rád videl spoluhráča                
P. Sobeka. K obľúbeným jedlám patrí 
rezeň so zemiakovou kašou. Jeho vzor 
je Lionel Messi, páči sa mu, s akou 
ľahkosťou dokáže strieľať góly. Veľké 
ciele do budúcnosti si nedáva, lebo sa 
drží tvrdenia - čo má prísť, to príde.

Miroslav Deutsch
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REPREZENTOVAL ČESKOSLOVENSKO.
o b ra n c u  a l e b o  
s t r e d o p o l i a r a .  
J e h o  k v a l i t n é  
výkony ho nako-
niec vymrštili do 
reprezentačného 
družstva Česko-
slovenska v roku 
1984. Odchovanec 
Slovana nastúpil 
za dorastenecký 
výber v medzi-
štátnom zápase 
proti NDR. Tréneri 
reprezentácie boli 
v t e d y  M i l o u š  
Kvaček a Peter 
Benedik. Bola to 
vtedy veľká pocta 
pre giraltovský 
futbal a Jaroslav 
V e r č i m a k  s a  

nezmazateľne zapísal do histórie 
futbalu v Giraltovciach. Aj v ďalších 
rokoch bol Jaro oporou Slovana a stal 
sa významným futbalistom Giralto-
viec. Je otec syna Jakuba, ktorý pokra-
čuje v jeho šľapajach, teraz je na 
hosťovaní v druholigovom Partizáne 
Bardejov.

Jaro, dodatočne aj touto cestou ti 
želáme veľa zdravia, šťastia a 
spokojnosti.

S jubilantmi zo skupiny bývalých 
futbalistov sa v MFK Slovan Giraltovce 
v poslednom období roztrhlo vrece. 
Len nedávno oslávil päťdesiatku 

Jaroslav VERČIMAK. Čas beží 

veľmi rýchlo. Ako by to bolo včera, 
keď za giraltovský Slovan v II. SNFL 
začal hrať 18 - ročný čiperný chlapec, 
ktorý sa ihneď chytil svojej šance a 
vybojoval si miesto v základnej 
zostave. Určite to nebolo preto, že          
v každom mužstve musel nastúpiť 
povinne jeden hráč do 20 rokov. Jaro 
udivoval prehľadom, dôrazom                  
i rýchlosťou buď na poste pravého 
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V súčasnej futbalovej dobe sa vernosť 
futbalistu k materskému klubu veľmi 
nenosí. Futbalisti si väčšinou hľadajú 
lepšie podmienky a tak  často menia 
kluby. Existujú aj výnimky, keď 
futbalista je verný a oddaný svojmu 
materskému klubu dušou i telom. 
MFK Sovan Giraltovce sa môže 
pochváliť, že takého futbalistu mal vo 
svojich radoch. Pán JAROSLAV MITAĽ 
totiž hájil farby giraltovského klubu 
od svojich desiatich až do veku 45 
rokov. Je to unikát a žiadny iný odcho-
vanec Slovana to nedokázal. Jaro 
pochádza z futbalovej rodiny, keď 
kožené čudo naháňal jeho otec Juraj, 
ale aj bratia boli šikovní futbalisti. 
Najviac toho odohral so starším 

bratom Jurajom. Obaja predstavovali 
hradbu giraltovskej defenzívy. Jaro 
Mitaľ pričuchol k veľkému futbalu už 
ako dorastenec, keď trénoval s A - 
mužstvom v II. SNL.
Trénerom bol Igor Novák. Vojenskú 
službu absolvoval v RH Volary a              
po návrate už získal pevné miesto           
v zostave Slovana pod vedením 
trénera Jozefa Bubenka. Jaro potom 
už svoje miesto v defenzíve nikomu 
neprepustil. Stal sa kapitánom, 
vynikal tvrdosťou, razantnosťou a 
prehľadom.
Stala sa z neho ikona MFK Slovan 
Giraltovce vďaka jeho vzťahu ku 
klubovým farbám. Vystriedalo sa        
pri ňom mnoho futbalistov, ale ani 
jeden sa mu nevyrovnal. Jaroslav 
Mitaľ mal v Giraltovciach obdivu-
hodnú kariéru a navyše svoje skúse-
nosti odovzdával mladým futbalistom 
ako tréner dorastencov a okrem toho 
určitý čas pracoval ako správca 
štadióna. Klobúk dole. Ešte aj teraz si 
Jaro zahrá s bývalými spoluhráčmi a  
k tomu aktívne hrá ešte V. ligu za 
Koprivnicu. Tu už niet čo dodať. 
Legenda, drž sa! Keď ohlásil koniec 
kariéry Steven Gerrard, legenda 
L i v e r p o o l  F C ,  ďa k o v a l o  m u                         
na Anfielde 50000 fanúšikov. My        
takú kulisu nemáme, ale za všetkých 
priaznivcov i fanúšikov Slovana sa 
chceme poďakovať aj touto cestou. 
Absolútne si to zaslúži pri príležitosti 
svojho životného jubilea - 50 rokov. 
Živió, Jaro!

OBDIVUHODNÝ PRÍKLAD VERNOSTI A ODDANOSTI

 Miroslav Deutsch
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