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Alžbeta Ondusková

Keď v ľudskom žití jeseň príde,
všetko je také boľavé, 
za horu rokov slnko zájde, 
kozub lásky viac nehreje. 

Už skúpe slnka pohladenie ,
stratilo sa šumenie  líp,
okná sú hmlisté každodenne
a boľavý je každý vzdych.

Už neisté bývajú kroky, 
na všetkom sa už potkýnaš,
pohorie ťažké tvoria roky 
a sily nieto nadostač.

Keď jeseň vkročí do prírody,
farebné rúcho zas jej dá,
ľudský život, ten má tiež doby
a každá svoje čaro má.

Len viera v duši, tá nestarne,
lež rokmi sa v nás rozrastá, 
prináša plody v každom čase
a večnosť je v nej ukrytá.
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Život je vážna hodnota, veľký dar a tajomstvo. Je dar 
i povinnosť. Všetci sme povinní prispieť životu svetu svojím 
dielom. Kto dokáže spočítať všetky spôsoby využitia, na ktoré 
sa môže človek hodiť? Preto hľadajme, či sa nenájde použitie 
pre moju, tvoju, našu ľudskosť.

Čo nám dnes tak veľmi chýba, keď sa pozeráme okolo 
seba? Je toho možno viac. Ale možno by bolo treba sústrediť 
svoju pozornosť na úctu. Úctu k človeku, k životu, 
k životnému prostrediu, k sebe samému, k druhému človeku. 
Človek chce niekam patriť. Patriť k niečomu krásnemu, 
čistému, poctivému, dôvernému. Človek hľadá predovšetkým 
domov a lásku. „ Je mi smutno z toho, keď vidím, akú má 
u nás človek hodnotu. Káže sa vnímať biedu Afričanov, ale 
nevidíme osud našich ľudí.“/J.Sucháň/ Naše hlavné mesto sa 
pripravovalo na dôležitú štátnickú návštevu na medzinárodnej 
úrovni, v rámci príprav sme mohli počuť ako jedno z riešení 
odsunutie bezdomovcov z centra kamsi na perifériu. Áno, sú 
to práve oni a sú ich už tisíce, ktorí sú tiež meradlom hodnoty 
nášho človeka. Dôvody, prečo stratili strechu nad hlavou, 
ohľaduplnosť ich blízkych je už na posúdenie iným. Ale ich 
„domovom“ nesmú byť kanály, šachty a podmostia. Takýchto 
ľudí sa ujal kňaz Srholec, ktorý im pripravuje domov, ale bez 
záujmu a podpory tých, od ktorých by pomoc a pochopenie 
čakal.

Láska bez výhrad je najhlbšou túžbou nielen u dieťaťa, ale 
u každého človeka. Niečo z takej lásky spoznávame aj v našich 
najbližších vzťahoch v rodine. Mnohí sme takúto lásku 
i slobodu zažili so svojimi rodičmi. Iste ju mnohí zažívajú aj 
v súčasnosti, ale musíme dať za pravdu aj nasledujúcim 
slovám M. Rufúsa : „Voľakedy sme otvárali okná ,aby dnu 
prúdil čerstvý vzduch, otvárali sme srdcia pre iných. A dnes 
naopak, zatvárame okná pred znečisteným vzduchom 
a prírodou, ale aj srdcia pred ľuďmi.“ Na potvrdenie týchto 
slov máme príkladov aj v našom blízkom okolí dosť. Týkajú sa 
príbuzenstva, rodín, súrodencov, ale aj detí a rodičov.
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Je dôležité dorobiť chlieb, postaviť domy, ale ešte 
dôležitejšie je, aby tu boli tí, ktorí s láskou premenia domy na 
domovy. Vo svojich spomienkach sa vraciame aj do svojho 
detstva, aby sme sa dotkli tej niekdajšej sviežej radosti, ktorú 
sme aj my ako deti poznali. „Moja mama bola vnímavá, 
starostlivá, citlivá a rozumná žena. Veľa som odpozoroval 
a naučil som sa od nej .“/J.Sucháň/ Takéto vyznanie je 
priliehavé pre mnohé a mnohé ďalšie matky. Ale je dôležité tú 
pochodeň odovzdávať ďalej. A tu je namieste pripomenúť 
úvodné slová – život je dar aj povinnosť. Povinnosť detí vrátiť  
to všetko vzácne, ľudské, čo sme ako samozrejmosť prijímali. 
Vari najvýstižnejšie ju vystihuje známa Rozprávka o troch 
grošoch, ale na ten prvý, presne na ten, ktorý treba vracať, 
akosi zabúdame. Nie je to záležitosť- povinnosť jedného 
mesiaca-októbra, hovorí sa mu Mesiac úcty k starším. Takejto 
úcte patrí každý iný mesiac, rok, ba celý život.

Samota je ťaživá pre každého človeka. O to viac pre 
starších ľudí. Veľké šťastie zažívajú tí, ktorí sú obklopení 
svojimi blízkymi, a to šťastie znásobuje ešte viac ich 
prežívanie s vnúčatkami. „Mal som to šťastie, že som mohol 
svoje detstvo prežívať so svojimi starými rodičmi. Sú 
neoceniteľní a dávajú vnúčatám možno viac, ako im mohli dať 
rodičia. Ale nie každý takéto šťastie má. Nastupuje realita, 
ktorá si žiada riešenie. Rôzne zariadenia v štáte riešenia 
ponúkajú. Umiestnenie do tých naj.... zariadení, kde na 
úhradu priemerný dôchodok nestačí, ďalšie domovy, kde 
čakacia doba je neúnosná, alebo umiestnenie na dobu určitú, 
pobyt denný, opatrovateľská služba a pod. Informácie 
s udaním čísel potvrdzujú ich naplnenosť a zároveň ich 
potrebu.

Zmena životného štýlu, cestovanie aj odsťahovanie za 
prácou má za následok vyľudňovanie dedín, v ktorých 
dožívajú osamelí starí ľudia. Je nutné zo strany obecných 
a mestských samospráv počítať s takou situáciou, hľadať 
a zabezpečovať riešenia.

Margita Gazdičová



Spravodajca mesta Giraltovce 

4

Začiatok septembra nás nemilosrdne presunul do jesene. Z vyše 30-
stupňových teplôt sme sa razom ocitli v chladnom 10-12o vzduchu, 
k tomu začal padať vytrvalý dážď. Za ten sme boli, pravda, mimoriadne 
vďační, vysmädnutá pôda sa konečne napila, ponadávali si len tí, ktorí 
nestihli  do 3. septembra vykopať zemiaky. Dážď nám konečne dal 
nádej, že nám lesy nadelia aspoň z jesennej úrody húb. Chladné 
septembrové počasie však  tej úrode nežičilo, a tak sme až do polovice 
septembra márne brázdili blízke lesy. Opäť sme sa mohli presvedčiť, že 
sú prázdne, bez vegetácie, a tak nečudo, že srnky aj v jeseni schádzali 
na políčka a po paprike si „podali“ aj kapustu. Posledná dekáda 
septembra sa už niesla v duchu babieho leta a na lúkach pod lesmi sa 
objavili krásne červenáky, tí ozajstní znalci lesa si priniesli zo svojich 
tajných miest aj dubáky, nám , obyčajným smrteľníkom, však 
neprezradili miesta nálezísk.
Poslanci na začiatku septembra jednohlasne schválili finančný 
príspevok mesta na prestavbu židovského cintorína vo výške 67-tisíc 
Sk. Vyrieši sa ním vstupná brána na cintorín, ktorá by mala tvoriť  
jeden celok so schodmi vedúcimi k memoriálnemu miestu. Nápis pri 
vstupe má pripomínať, že sa tu pochovávalo v rokoch 1862-1944.
Stále pretrvávajú problémy s parkovaním pri poliklinike. Autá majú 
zákaz  parkovať, aby neprekážali sanitkám Rýchlej zdravotnej pomoci, 
ktorá musí vyštartovať do 3 minút po nahlásení prípadu. Mestská 
polícia pokutuje  previnilcov, tí sa však sťažujú, že zdraví ľudia – lekári 
a personál polikliniky tam bez problémov parkujú, ťažko chorí 
s pohybovými ťažkosťami takúto možnosť nemajú. Znova sa uvažovalo 
o riešení parkoviska, na ktoré by mohol slúžiť pozemok na mieste 
starej budovy vedľa polikliniky, ktorú možno asanovať.
Nový majiteľ lekárne p. Chmeliar robí úpravy v jej priestoroch. 
Vznikajú tu nové ambulantné priestory v suteréne. Upravuje sa aj 
priestor pri lekárni.
Cez Radomku vedie nová kovová lavička, ktorá premosťuje riečku pri 
Švačových dome.
Pripomienky sa týkajú zlého prístupu na ňu i k nej. Prístup sa vyrieši 
ďalšou kovovou nástupnou plochou zo zdrsneného železa, cestičku 
vytvoria z betónových dlaždíc. Veríme, že potom už občania budú 
spokojní.
Na autobusovom nástupišti vyrastie ďalšia prístavba k budove pána 
Križánka. V priestoroch za obchodom postaví skladové priestory na 
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ploche 81 m2, ktoré odkúpil od mesta v hodnote 750 Sk/m2, aj keď ide 
o zanedbané priestory smerujúce k Radomke.
Veľký záujem bol aj o priestor 100 m2 medzi blokmi V a U, o ktorý 
požiadal p. Dlabal na výstavbu predajne textilu. Na návrh poslancov  
sa táto parcela predávala formou dražby. Vyvolávacia cena bola  1000 
Sk/m2, ponuky v zalepených obálkach sa otvárali 19. septembra 
2007.Do ponukového konania sa prihlásili dvaja záujemcovia. Vyššiu 
ponuku dal záujemca č. 2 pán Chrzan z Okrúhleho -1251 Sk. za meter 
štvorcový, a tak komisia odporučila prijať jeho ponuku. 

Odpredávali sa aj cca 200 m2 veľké pozemky, ktoré mali pôvodne slúžiť 
ako prístupová cesta k hornému pásu domov na Kukorelliho ulici. Ich 
terajší užívatelia -rodiny Ivaniskových, Moravčíkových a Kolesárových 
si ich odkúpili za obvyklú cenu 70 Sk/m2.

V rámci prác na hlavnej ceste 1/73 smerom na Francovce sa konečne 
pristúpi aj k úprave cesty, ktorá tvorí prieťah mestom. V rámci nej sa 
budú rekonštruovať chodníky na ľavej strane cesty smerom na 
Svidník.

Veľká kritika zo strany poslancov sa ušla nedávno dobudovaným 
andezitovým chodníkom vedúcim k Lucii a pretínajúcim parčík 
k Sporiteľni. Sú už značne popraskané a časti kameňov uvoľnené 
a stratené.

Prestali sme separovať domáci odpad. Toto konštatovanie o prudkom 
náraste váhy odpadu, ktorý mesto vyváža, zdôvodnili niektorí poslanci 
tým, že občania nepocítili priamy význam separovania znížením cien za 
vývoz TKO pre tých, ktorí separujú.  Možno si to neuvedomujeme, ale 
svojím spôsobom sme pocítili výhody separovania už tým, že 
domkárom ceny nestúpli a že máme, resp. sme mali menej odpadu, 
ktorý vozíme do Hanušoviec. Ak navýšilii ceny TKO pre bytovkárov, 
bolo to na základe reálneho váženia odpadu, ktorý bol u nich 
neporovnateľne vyšší.
Nový školský rok začali naše školy 3. septembra na amfiteátri v Parku 
mieru. V MŠ je14O žiakov, z nich 28 nováčikov, 58 sa pripravujú na 
vstup do 1. ročníka v prípravnej triede.
Na ZŠ je 581 žiakov, z nich 72 prváčikov ,ktorí sa učia v štyroch 
triedach. V nultom ročníku sa vzdeláva 1O žiakov. V škole pôsobia 
traja rómski asistenti.Percento rómskych žiakov na škole stúplo z 21 
na 25 percent.
Gymnázium vzdeláva žiakov vo dvoch vetvách  –  osemročnej  a 
štvorročnej, kde spolu študuje v tomto školskom roku 340 žiakov. 
K maturitám by t.r. malo pristúpiť 29 žiakov na 8- ročnej vetve a 27 
žiakov na 4-ročnej vetve školy. Enormný bol záujem deviatakov 
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o štúdium na  gymnáziu, a tak 1. ročník 4-ročnej vetvy má 36 žiakov, 
na osemročnom gymnáziu začalo študovať 22 žiakov.
Na Združenej strednej škole SD Jednota študuje v rôznych odboroch 
32O študentov. Ponúkli aj nové odbory, ale pre nízky záujem študentov 
pokračujú v klasickom vzdelávaní. Na SOU je to 18O študentov, ktorí 
sa vzdelávajú v odbore obchodný pracovník a hostinský. Strednú školu 
podnikania navštevuje 14O študentov. Nadstavbové štúdium je 
zamerané na odbor  podnikanie v remeslách a službách. Škola ďalej 
uvažuje o zriadení súkromnej ZŠ od septembra 2008, začala by 
vzdelávaním na 1. stupni.

Na ZUŠ sa v tomto školskom roku prihlásilo 517 žiakov, vyučuje sa  
hra na mnohých hudobných nástrojoch, tanec, výtvarná výchova 
a dramatická výchova. Okrem toho tu pracuje školský orchester, 
akordeónový súbor, detská ľudová hudba, ľudová spevácka skupina, 
spevácky zbor a tanečná skupina FS Giraltovčan.

Naše CVČ sa vo voľnom čase chce venovať tisícom  žiakov a študentov. 
Oficiálny začiatok činnosti budu 2: októbra a bude mať slávnostný ráz.  
Vystúpia na ňom finalisti Superstar Matej Koreň, Barbara Balúchová 
a Majster N.  
Špeciálna ZŠ zaznamenala  zvýšený záujem žiakov a rodičov o štúdium 
na týchto školách. V tomto roku je ich počet už 76.

Jedna z tohoročných deviatych tried na základnej škole bola 
v priebehu prázdnin rekonštruovaná a upravená do podoby, ktorú by 
sme určite želali všetkým triedam. Plávajúca podlaha, zvislé vnútorné 
žalúzie, moderný nábytok, nové vstupné dvere, tabuľa, na ktorú sa 
píše fixami. Práve tá robí žiakom i učiteľom najviac starostí, zotiera sa 
totiž ťažšie a dlhšie ako klasická,  popísaná obyčajnou kriedou. Novú 
triedu si zatiaľ žiaci spolu s triednou učiteľkou chránia ako oči v hlave.

Novinkou je aj kamerový systém, ktorý je zatiaľ zavedený v deviatych 
triedach na prízemí. V riaditeľni je televízna obrazovka, na ktorej môže  
riaditeľ školy sledovať priebeh hodín, prácu žiakov i učiteľov .Tento 
systém „Veľkého brata“ vraj účinkuje pozitívne, žiaci sa snažia správať 
disciplinovanejšie. Čiastočne sú už na kamery zvyknutí, na chodbách 
sú už niekoľko rokov.
Vážnejšie úpravy si bude vyžadovať telocvičňa ZŠ, 60. roky 
nedostatočne mysleli na zamákanie budovy, to následne zničilo 
parkety. Po strhnutí obkladov v šatniach sa ukázalo, že ani so statikou 
to nie je ružové. Steny pod  obkladom sú popraskané, elektrické drôty 
sú na  hranici bezpečnosti. Pokračuje sa teda na práci pri úprave 
telovýchovných priestorov, žiaci si na riadne hodiny budú musieť, žiaľ, 
počkať.
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13. septembra zavítal do nášho mesta Prof. Pavol Mešťan, riaditeľ 
Slovenského národného múzea židovskej kultúry v Bratislave, aby si 
prezrel, ako pokročili práce na úprave židovského cintorína. Vyjadril 
uznanie tým, ktorí za krátky čas dokázali podstatne zmeniť jeho 
zanedbaný priestor.
Zároveň spresnil jednotlivé programy 4 – dňových Dní židovskej
kultúry, ktoré prebehnú v dňoch 15.-18. októbra v priestoroch 
mestského úradu a Kultúrneho domu.
Gymnázium Giraltovce je jednou zo 400 škôl z celého Slovenska, ktorá 
za svoj aktívny prístup k informatizácii spoločnosti získala 
„Multimediálnu súpravu na internetizáciu vyučovania“ od 
Ministerstva školstva SR. Súčasťou  súpravy je Tablet PC, 
datavideoprojektor, prenosná interaktívna počítačová tabuľa, 
zariadenie na Ethernet cez silové rozvody, WiFi Router.
Dobrou správou pre nás je, že schody ku kostolu a škole sú krásne 
opravené. Opäť sa tu však vlúdila chybička krásy. Občania znalí veci 
konštatovali, že sa pri ich dokončení zabudlo na vyšpárovanie. Napriek 
tomu boli dané do prevádzky, a keďže po nich denne prejdú stovky detí 
tam a späť, podobne veriaci cestou do kostola a z neho, ich osud môže 
byť podobný ako andezitných chodníkov  v centre- následná 
poruchovosť, porušenie stability uloženia dlaždíc
Na cintoríne  bola dokončená  výstavba oporného múru, je obložený 
vkusným kameňom. V priestore nad ním boli vybudované nové 
pohrebné miesta-betónové hrobky.
Obyvatelia rómskej osady sa sťažujú na premnoženie potkanov. 
Zdôvodňujú ho tým, že sa na neďaleké smetisko naďalej vyvážajú 
smeti. Aktívnymi vývozcami sú často súkromné osoby, ktoré svoje 
odpady nechávajú  aj po okrajoch cesty. Smetisko sa tak stále viac 
približuje k príbytkom na osade. Tiež ste si, milí spoluobčania, všimli, 
že v priebehu septembra na smetisku horelo a niekoľko dní sa nad ním 
vznášal dym ? Čo to asi znamená pre naše životné prostredie ?
Pri prechádzkach ulicami mesta si nemožno nevšimnúť, že mnohé 
dvory sa zapĺňajú štósmi dreva. Obyvatelia sa pripravujú na zimu 
a nahrádzajú drahý plyn zatiaľ lacnejším, no napriek tomu stále sa 
zdražujúcim kurivom. Máme pocit, že sa vraciame o pár desaťročí späť.
Centrum voľného času skrášlilo a rozšírilo v tomto školskom roku 
svoje priestory. Pribudla im nová miestnosť- bývalá trieda, ktorá 
poslúži na vyučovanie jazyka, výtvarnej výchovy , stretávanie sa 
krúžkov,  gréckokatolícke náboženstvo či rôzne súťaže a činnosť CVČ. 
Vybudovali aj „Galériu“ a „Hodinová škôlka“ je tiež v nových 
priestoroch. Bývalú  triedu  jazykovej učebne a hodinovej  škôlky teraz 
užívajú ako „prípravku“ rómske deti. Veľmi nás mrzí, že niektorí si  
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túto námahu a našu snahu o pekné prostredie pre nás všetkých 
nevedia vážiť, o čom svedčia niektoré už polámané lavičky či  schodíky 
na šmýkačku. Veríme, že rodičia napomenú svoje deti, ako sa majú 
správať v tomto prostredí. Neradi by sme upozorňovali, že vtáčiky sú 
živé tvory a takto sa  k nim aj treba správať. Je to naše spoločné dielo, 
vážme a šetrime si ho.
V poslednej fáze dostavby je bočná časť budovy bývalého 
poľnohospodárskeho družstva. Vytvorili jej úplne novú fasádu, 
zmenšili počet okien, zateplili, zboku vytvorili impozantný vchod. 
Možno nám ešte bude ľúto, že sa mesto vzdalo možnosti vytvoriť tu 
perfektné klubové priestory či iné užitočné zameranie.
Špeciálna ZŠ v dňoch 19.a 20. septembra vystavovala výtvarné práce 
svojich žiakov na putovnej medzinárodnej výstave, tentokrát 
v družobných Robčiciach. Pripomínam jej slávnostné otvorenie v našej 
ŠZŠ v máji t.r., odkiaľ celá výstava putovala do Medzilaboriec, ďalej do 
Ustrykov - Dolných v Poľsku.
Nezvyčajne veľký je záujem mladých ľudí  o pestrú ponuku činnosti 
v našom Centre voľného času. K dispozícii majú okolo 3000 
vzdelávacích poukazov, teda  o rovnaký počet detí a mládeže sa bude 
naše centrum v tomto šk. roku starať a zabezpečovať realizáciu 
rôznorodých záujmov.
Nielen mladí, ale všetci používatelia knižnice môžu potrebné vedomosti 
a informácie získavať aj na internete. Knižnica má 8 počítačov, ktoré 
budú slúžiť od pondelka do piatku v čase do 19.00 hod. Ostatné 
informácie o ich využívaní vám poskytnú v knižnici.
V sobotu 15. septembra sa na štadióne v Parku mieru uskutočnil už 2. 
ročník Memoriálu Dr. Juraja Mackulína.  Vládlo pekné jesenné slnečné 
počasie, ktoré prilákalo na ihrisko veľa mladých, ktorí mali možnosť si 
zasúťažiť, ale aj dospelých, ktorí tu boli v role divákov 
a povzbudzovateľov.  Rodine Mackulínových sa podarilo vytvoriť 
príjemnú a pohostinnú atmosféru, ktorá podčiarkla úspech celého 
tohto športového podujatia. Do podujatia sa zapojilo aj naše CVČ, 
ktoré usporiadalo v priestoroch štadióna výstavu o svojej činnosti. 
Zvlášť aktívne  k úspechu akcie prispel aj náš MsÚ na čele 
s primátorom mesta. 2. ročník Memoriálu naznačil, že podujatie bude 
mať v našom meste svoje stále miesto a dá priestor mladým 
športovcom zasúťažiť si vo futbalových a športových disciplínach. 
Vďaka patrí  celej rodine Mackulínových, ktorá ako jeden zohratý tím 
zabezpečovala priebeh celého športového dňa s veľkým nadšením 
a nasadením. Športoví nadšenci sa môžu tešiť na budúci september.

ooooo   Alžbeta Škurlová ooooo
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1. Dňa 16. augusta prijala Mestská polícia v Giraltovciach 
oznámenie o poškodení včelína v katastrálnom území 
Giraltoviec. Po príchode ne miesto udalosti na základe 
vykonaného šetrenia vo veci hliadka MsP zistila, že počas 
poľnohospodárskych prác pri tzv. „balíkovaní“ sena jeden 
z balíkov sa uviedol do pohybu a poškodil oplotenie 
a včelie úle z dôvodu nedbanlivosti pri práci. Vzhľadom na 
skutočnosť, že spôsobená škoda bola uhradená, vec bolo 
možné vybaviť v blokovom konaní.

2. Dňa 24. augusta hliadka zdokumentovala priestupok na 
úseku dopravy, kde sa priestupku dopustil vodič 
motocykla, nakoľko premával po Hviezdoslavovej ulici 
v protismere a pri zastavovaní sa dal na útek a hliadkou 
MsP bol zadržaný na Kukučínovej ulici. Vec vybavená 
v blokovom konaní s najvyšším možným postihom.

3. Dňa 7. septembra MsP v Giraltovciach prijala oznámenie 
vo veci podozrenia z priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu a proti majetku, kde sú podozrivými zo 
skutku maloleté osoby. Vec je v štádiu objasňovania.

4. Mestská polícia týmto dáva na vedomie občanom mesta 
Giraltovce, že v čase jesenných poľnohospodárskych prác 
dochádza ku spaľovaniu suchej buriny, prípadne inej 
sušenej zelene. Táto činnosť značne znepríjemňuje život 
ostatným spoluobčanom a navyše je to v rozpore so 
zákonom. Takéto konanie bude možné postihovať 
v sankciou v zmysle priestupkového zákona v blokovom 
konaní.

ooooo   Juraj Šima, náčelník MsP   ooooo
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Koncom apríla 2005 v berlínskom hoteli Hilton preberal  
Európsku cenu za grafický dizajn významný slovenský 
výtvarník Milan Veselý a jeho firma N V DESING. V tomto 
roku získal aj ďalšie významné ocenenia, tentokrát doma ,na 
Slovensku. Ocenená bola jeho tvorba v oblasti úžitkovej 
grafiky, ale aj jeho práca úspešného ilustrátora viacerých 
kníh. 

Jeho meno sa s uznaním vyslovovalo aj v súvislosti so 
slovenskou expozíciou v Osvienčime a v Nemeckej. Mimo-
riadne ocenenie znalcov, odborníkov v oblasti muzeológie si 
získal za realizáciu expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici. 
Vo svojej práci výtvarníka- dizajnera využíva nové odvážne 
prístupy, otvára výstavné priestory, dáva im nový rozmer, 
využíva moderné ľahké materiály, účelové a moderné 
osvetlenie priestorov, do výstavných priestorov funkčne 
zaraďuje plazmové obrazovky a počítače. To všetko nie je 
samoúčelné, vedie ho nielen snaha oživiť priestor, ale aj 
prispieť k poznaniu danej doby poskytnutím množstva 
fotografického a filmového materiálu prostredníctvom 
modernej masmediálnej techniky.

Architekt Milan Veselý pozná východné Slovensko, nie sú 
mu neznáme ani Giraltovce, prechádzal tade veľakrát 
v súvislosti so svojimi pracovnými cestami do Svidníka. Čo ho 
viedlo k rozhodnutiu podieľať sa na výtvarnom 
a architektonickom riešení nášho židovského cintorína ?

V rozhovore s ním som sa dozvedela, že pri svojej práci na 
úprave židovských múzeí a synagóg musel často s ľútosťou 
konštatovať, že židovské cintoríny a synagógy na Slovensku 
boli v prevažnej miere znehodnotené, mnohé úplne 
zdevastované, akoby sme aj týmto spôsobom chceli vymazať 
zo svojich myslí existenciu Židov na našom území ešte 
v nedávnej minulosti. Slovensko má dlhodobý trend 
zanedbávať svoju históriu, účelovo z nej vynechávať raz jedny, 
inokedy   druhé  kapitoly.  V Novom  Meste  nad  Váhom   bol
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bývalý židovský cintorín rozoraný, dnes tu môžete pri 
prechádzke naraziť na zvyšky ľudských kostí. Čo vypovedá 
o nás , našom národe tento smutný fakt ? Arch. Milan Veselý 
konštatuje, že sme sa, žiaľ, nepoučili z histórie. Prvky 
rasizmu, istá dávka militantnosti v nás žijú ďalej. Často je to 
preto, že zanedbávame výchovu mladých. Pri svojej práci sa 
často presvedčil o neznalosti mladých ľudí udalostí prvej či 
druhej svetovej vojny a všetkého, čo s tým súviselo. Všetko sa 
však začína práve u detí, od nich záleží, aký bude náš budúci 
svet.

A tak sa známy slovenský výtvarník Milan Veselý po 
oslovení Prof. Pavlom Mešťanom, riaditeľom SNM- Múzea 
židovskej kultúry /jeho  priestory, mimochodom, tiež výtvarne 
riešil/, rozhodol, že sa ujme úlohy navrhnúť úpravy 
Židovského cintorína v Giraltovciach. Je to jeho prvá 
príležitosť riešiť úlohu takéhoto typu. V prvej etape bol 
vyriešený vstup na cintorín, ktorý tvorí brána, za ňou 
chodník, 8 schodov zo žulových platní a samotné memoriálne 
miesto- kameň z lámanej žuly, ktorý bude slúžiť na uloženie 
malých kamienkov, ktoré židia kladú na hroby namiesto 
kvetov ako symbol spomienky a úcty. V hornej časti cintorína 
chce M.Veselý zakryť zadný trakt, ktorý tvoria susedné garáže 
výsadbou zelene- vytvoriť tam kompozíciu opadavých 
i neopadavých stromov, ktoré skrášlia pietne miesto a zároveň 
zabezpečia intimitu prostredia.

V ďalšej etape sa bude pokračovať vo výstavbe pamätníka 
vo forme múru, na ktorom sa pripomenú fakty zo života 
Židov- rodákov i obete holokaustu.

Znovuvysvätenie židovského cintorína sa uskutoční 
18.októbra tohto roku, nebude ešte mať definitívnu podobu, 
jeho úpravy sú zatiaľ v prvej fáze.

Vďaka autorovi M.Veselému tento priestor bude nielen 
pietnym miestom, ale získa aj umelecké atribúty. Je pre nás 
cťou, že tento úspešný slov. výtvarník dáva časti nášho 
mestečka novú tvár. Veríme, že budeme mať príležitosť 
stretnúť ho na pôde nášho mesta častejšie, najbližšie pri 
znovuotvorení cintorína, veď si tu svojím počinom vydobyl 
domovské právo. 

ooooo  Alžbeta Škurlová   ooooo
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O čom sníva človek? Najkrajší sen človeka je o prirodzenom toku života, 
o nerušenom chode jeho dní, keď každý deň má svoju pevnú štruktúru, ale 
zároveň je iný, nový, a odlišný, lebo každý deň človeka  má iné, osobitné 
vyžarovanie. Každý nový deň má svoju hodnotu, ktorú nám ponúka, je to 
náš čas, je len na človeku, ako ho využije, čo vybuduje, čo postaví alebo aké 
semeno zaseje. Semená nášho života sú rôznej kvality, každý túži po tej 
najlepšej odrode, ale život človeka je pestrý, prináša rôzne plody, rôzne dni, 
dáva človeku šancu rásť. A kto hľadá, nájde! Áno, každý z nás nájde svoje 
miesto v živote, ak sa o to úprimne snaží, ak chce čosi dokázať, čosi po sebe 
zanechať. Každý z nás, či už chce, alebo nie svojím životom prináša 
posolstvo, či už v kladnom, alebo zápornom slova zmysle. Život človeka je 
jeho vizitkou, vizitkou úrovne jeho myslenia, konania a cítenia.

Pán PAVOL FARSKÝ tiež hľadal svoj vlastný chodník života, úprimne sa 
snažil žiť svoje dni čo najlepšie, veď to je prirodzená túžba každého z nás. 
Narodil sa 7.6.1943 v Turanoch nad Ondavou, pochádza z robotníckej 
rodiny, jeho detstvo bolo pestré a veselé, pretože vyrastal v spoločnosti šesť 
sestier. No o to viac ho zasiahla predčasná smrť matky v dobe, keď ju asi 
najviac potreboval, v období dospievania. Mnohé veci si musel ujasniť sám, 
je to ťažké, ale niekedy práve tvrdé údery života umožnia človeku skôr 
dospieť a zmúdrieť. Život nás ráňa, ale aj učí, ukazuje cestu, ak vieme čítať 
mapu života, pán FARSKÝ sa ukázal ako dobrý žiak tejto školy. Ukončil 
základnú školskú dochádzku, pokračoval v štúdiu na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole v Stropkove a po maturite sa rozhodol pre 
dvojročné nadstavbové štúdium na SPŠ - zememeračskej v Košiciach. Rád 
by bol pokračoval v štúdiu na vysokej škole, no rodinné pomery to 
nedovoľovali, tak sa zamestnal na Geodézii v Prešove, vedenie sídlilo tam, 
no práca zememerača je vonku na vysunutých pracoviskách, podľa 
potreby. Pán FARSKÝ začal svoju prácu geodeta vo Vojanoch, pôsobil tam 
krátko, iba 11 mesiacov . V roku 1963 bol presunutý do Giraltoviec 
a odvtedy ho vnímame ako jedného z nás. Ešte aj dnes sa mu vynárajú 
v pamäti milé spomienky na svojho staršieho kolegu, pána Kopečného. 
Práca na geodézii je však o presunoch, a tak v roku 1968 odišiel pracovať 
do Svidníka, neskôr do Prešova, na Solivar. V rámci podniku Geodézia 
národný podnik Prešov pracoval vo viacerých okresoch. Vyskúšal tak 
viacero kolektívov, spoznal nových ľudí, ich návyky a získal nové 
skúsenosti. Na Solivar bol pôvodne presunutý nakrátko, no vedenie ocenilo 
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jeho schopnosti a ostal tam pracovať okolo 10 rokov. Pán PAVOL FARSKÝ 
je človek priamy, nevie okolkovať, vo veciach má rád jasno, problémy si rád 
vydiskutuje, táto jeho aktivita ho v práci posunula pomerne vysoko, ukázal 
sa ako znalec z odboru geodézie a vypracovával odborné posudky. Je 
zrejmé, že táto práca je jeho životným poslaním, iba to, čo robíme radi, 
prináša viditeľné výsledky. Ale život je tvrdý učiteľ, občas utŕžime nečakané 
údery, aj on sa rozhodol zmeniť ráz svojho pôsobiska a 9 rokov pracoval 
ako palič v Šarišskom Štiavniku. Bola to práca ťažká, špinavá, ale mala aj 
svoje výhody, v tom čase staval rodinný dom, a tak pracovná doba, 14 dní 
v robote a 14 dní doma, mu plne vyhovovala.

No kto raz okúsil byť v niečom dobrý, pracovať s nadšením, vždy sa 
k tejto práci rád vráti, jeho srdce rozhodne, tak aj on sa vrátil na Geodéziu 
do Svidníka, v roku 2001 sa však podnik dostal do konkurzu a pracovníci 
dostali výpovede. Pán FARSKÝ si otvoril živnosť a pracuje dodnes. 

No postavme si otázku, kam smeruje celé úsilie človeka? Prečo sa tak 
snaží? Čo si chce dokázať? Odpoveď je jednoznačná, chce byť oporou svojej 
rodiny. Lebo náš ľudský život získava svoju teplú farbu až v rodine, ona je 
skutočnou oázou života človeka. A pán FARSKÝ celé svoje životné úsilie 
zameriava na svoju rodinu, v roku 1967 sa oženil, zo začiatku bývali vo 
Francovciach, v roku 1970 však dostali vlastný byt v Giraltovciach a tu 
bývali 22 rokov, kým sa nenasťahovali do vlastného domčeka vo 
Francovciach. Šťastím a požehnaním rodiny sú deti, aj im bolo dopriate to 
šťastie a v roku 1981 sa im narodil vytúžený syn. Statočne kráča 
v šľapajach svojho otca a už tri roky je inžinierom – geodetom.

Portrét osobnosti pána FARSKÉHO by nebol ucelený, ak by sme obišli 
jeho životnú lásku- futbal. V našom meste sa aktívne venoval futbalu 
plných 20 rokov, polovicu z nich nás reprezentoval ako hráč, tú druhú 
polovicu obetoval dorastajúcej mládeži. Výkony jeho zverencov hovorili za 
jeho úsilie, pristupoval k trénovaniu zodpovedne, ale presne toto vyžadoval 
aj od mladých futbalistov a výsledky nedali na seba čakať. Asi je to celé 
o človeku, o jeho vzťahu k životu a ten prerazí do každej oblasti jeho 
činnosti. Pán FARSKÝ je veriacim človekom a návšteva kostola je pre neho 
samozrejmosťou. Rád číta historickú a dobrodružnú literatúru, svoj čas 
však zatiaľ najviac venuje svojej práci, a tak práca okolo domu a záhradka 
ostáva  doménou jeho manželky. 

Človek dokáže prekročiť svoj rubikon, dokáže veľa, ak čelí priamo životu, 
ak kráča správnou cestou a pán PAVOL FARSKÝ nastúpil na správnu koľaj, 
verím, že jeho životný optimizmus nepohasne, naopak, pretaví ho do 
všetkých svojich činností. Záverom mu prajem veľa rodinnej pohody 
a pevné zdravie nech je jeho trvalým spoločníkom.

ooooo   Anna   Mitaľová ooooo



Spravodajca mesta Giraltovce 

14

Ing. Martin Bosák, PhD., sa narodil v blízkom Železníku. 
Základnú školu však absolvoval  v našom meste, patrí teda 
k ľudom, ktorí sa do Giraltoviec vracajú, majú tu mnohých 
priateľov a známych, spolužiakov i učiteľov, teda väzby, ktoré 
patria k najpevnejším v našom živote. Práve snaha stretnúť sa 
s bývalými spolužiakmi priviedla Martina toto leto do nášho 
mesta a ja som využila túto príležitosť na rozhovor s ním.
● Už sme spomínali, že si tu v r. 1981 úspešne absolvoval ôsmy 
ročník ZŠ. Aké sú Tvoje spomienky na detstvo, školu, mesto 
a jeho vtedajšiu tvár? Čo Ťa viedlo k rozhodnutiu vybrať si 
štúdium na košickom gymnáziu? Ako štúdium na ňom 
ovplyvnilo Tvoje ďalšie rozhodovanie o životnom smerovaní?

Na detstvo, ktoré som prežil v Železníku, mám veľmi pekné 
spomienky. Viaže sa k tomu mnoho spomienok typických pre 
dedinský život a taktiež aj školské začiatky. Po 4 rokoch 
základnej školy v Železníku, kde nás učili manželia Novákoví, 
som spolu so spolužiakmi išiel do 5. ročníka do Giraltoviec. Pre 
mňa, 10-ročného chlapca, to bolo veľké mesto s novými 
spolužiakmi a s novými očakávaniami. Ale aj v Giraltovciach som 
školské povinnosti bez väčších problémov zvládal, o čom by asi 
lepšie vedeli povedať moji triedni učitelia p. Dreveňáková a p. 
Škurlová, a popri tom som hrával aj futbal za žiacke mužstvá 
Giraltoviec.

Asi ako pre každého, aj pre mňa bol najľahší predmet telesná 
výchova, ale ďalším mojím obľúbeným predmetom bola 
matematika. Pretože mi nerobila problémy, na strednú školu po 
talentových skúškach som išiel do Košíc, Gymnázium Poštová, do 
matematickej triedy, ktorá v tom čase bola ojedinelá na 
východnom Slovensku. Po ukončení gymnázia som ostal 
v Košiciach a študoval na Strojníckej fakulte Technickej 
univerzity.
● Ukončil si vysokoškolské vzdelania a ostal pracovať na 
domovskej vysokej škole. Byť dnes pedagógom nie je práve 
najľahšie, mnohí mladí sa rozhodujú pragmaticky pre 
najvýnosnejšie povolania. S akými študentmi sa stretávaš na 
Strojníckej fakulte VŠTV v Košiciach, kde pôsobíš? Napĺňa Ťa 
práca pedagóga? Porozprávaj nám o jej náplni.
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Hoci moji rodičia boli učitelia (mamka na základnej škole, otec 
na strednej škole), neuvažoval som o tomto povolaní. Život však 
prináša rôzne prekvapenia, a tak som ostal na katedre, ktorú som 
ukončil a ktorá medzitým zmenila názov na Katedru 
environmentalistiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity 
Košice. Práca s mladými študentmi je zaujímavá napriek tomu, že 
dnešný vysokoškolský systém to študentom zbytočne uľahčuje. 
Je pravda, že študenti, ktorí končia vysokoškolské štúdium, 
pozerajú hlavne po finančne zaujímavých povolaniach, ale tu im 
pripomínam výrok Valeriusa: „Bohatý nie je ten, kto má 
mnoho majetku, ale ten, kto má skromné želania.“
● Nie všetci naši čitatelia vedia, že si aj literárne činný. Spolu 
s bratom Rudolfom ste autormi už troch kníh. Od tematiky 
bankovníctva a histórie peňažníctva si prešiel do oblasti 
národopisnej. Kde si zbieral materiál pre svoje knihy? 
Pripravuješ aj ďalšie diela?

Na univerzite sa pri odbornom raste vyžaduje aj publikačná 
činnosť. Som spoluautorom 4 skrípt, 5 kníh a 1 zahraničnej knihy. 
Úplne prvá moja kniha bola však mimoškolská kniha o Michalovi 
Bosákovi, ktorú som napísal spolu s bratom Rudom pred 10 rokmi 
v roku 1997. Vedeli sme, že sme z rodiny bankára Michala 
Bosáka, ale veľa informácií o ňom sme nemali – hlavne to, čo nám 
povedal dedko, ktorý rád naňho spomínal. Chceli sme toho vedieť 
viac, a tak po 3-ročnom pátraní po informáciách v archívoch, 
historických ústavoch, korešpondencii s rôznymi inštitútmi a aj 
rodinou Michala Bosáka v USA sme mali toľko materiálu, že sme 
vydali knihu „Michal Bosák – americký bankár zo Šariša“. Táto 
kniha vyšla neskôr v r. 1999 v anglickej a v r. 2004 aj v ruskej 
verzii.

Tento rok sme si 25. júna pripomenuli 100 rokov od podpisu 
Michala Bosáka na amerických 5, 10 a 20 dolárovkách a pri tejto 
príležitosti sme spolu s bratom vydali knihu  „História Bosákovej 
banky“. V knihe sú podrobne zachytené historické súvislosti jeho 
podpisu na amerických dolároch a taktiež aj história budovy 
„Bosákovej banky“ v Prešove. Toho materiálu o Michalovi 
Bosákovi sme medzitým nazbierali toľko, že po jeho doplnení 
a spracovaní niekedy neskôr sa nám možno podarí vydať ešte 
jednu knihu – uvidíme.

Rovnako hrdý som aj na ďalšiu mimopracovnú knihu: „Zvyky 
a tradície na Slovensku“, ktorá vyšla aj v anglickej verzii. 
Veľký podiel na nej majú aj Vinco Daňko zo Železníka a Štefan
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Galik z Lúčky, s ktorými som ako mládenec absolvoval oblievačky 
v krojoch, vianočné koledy a ďalšie dedinské zvyky. Pretože som 
bol viackrát starší družba na svadbe, ani táto oblasť mi nie je 
cudzia. V tejto oblasti mi bol veľmi nápomocný Pavol Mihalčin zo 
Železníka. Aj spracovanie tejto knihy trvalo 3 roky, ale s jej 
výsledkom som spokojný a utvrdzujú ma v tom aj názory 
čitateľov.
● Známa je aj Tvoja činnosť v Bosákovom občianskom združení.  
Čo je obsahom Vašej práce, aká je spolupráca s mládežou? 
Mohli by sa do tejto činnosti zapojiť aj naši giraltovskí študenti? 
Aké sú ich možnosti ?

Občianske združenie Spoločnosť Michala Bosáka sme založili 
v roku 1999 pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala 
Bosáka. Okrem vydania kníh o Michalovi Bosákovi, prezentácie 
výstavy o Michalovi Bosákovi v mestách Washington, New York, 
Praha, Varšava, Moskva, Londýn, Dublin, Cork, Bratislava, 
Prešov, Humenné, hlavnou činnosťou SMB je realizácia 
celoslovenskej súťaže pre študentov stredných škôl v spracovaní 
podnikateľského plánu, zámeru, ekonomického projektu – Cena 
Michala Bosáka. Tento rok to bol už 6. ročník, a pretože tento rok 
sme si pripomenuli 100 rokov od podpisu Michala Bosáka na 
amerických dolárovkách, súťaž bola rozšírená aj pre študentov 
vysokých škôl, pričom najlepších študentov čakali okrem vecných 
cien aj zahraničné pobyty v USA, Moskve, Bruseli, Londýne 
a Prahe. (viac info je na www.bosak.sk).

Tento jubilejný rok sme vyhlásili aj vedomostnú súťaž 
„Bosákova desaťdolárovka“ pre žiakov základných škôl, kde 
víťazov krajských škôl čakali mobilné telefóny. Mňa teší, že 
v kategórii škôl v Prešovskom kraji sa na 2. mieste umiestnila ZŠ 
Giraltovce a na 3. mieste ZŠ Kračúnovce. Riaditelia Mgr. Čižek 
a Mgr. Kušnírová si prebrali ocenenia 20. júna 2007 v PKO Čierny 
Orol v Prešove na slávnostnom vyhodnotení súťaže.
● Pravidelne počas svojich návštev rodičov prichádzaš do nášho 
mesta. Ako vnímaš jeho premeny a perspektívu, možnosti ľudí 
nájsť si tu prácu? Aký je podľa Teba osud mestečiek podobných 
rozmerov, ako sú naše Giraltovce?

Za tie roky, čo pôsobím v Košiciach, vidím premenu Železníka 
a aj Giraltoviec. Život ľudí sa zmenil k lepšiemu, len je škoda, že 
mnoho mladých ľudí odchádza pracovať do zahraničia, pretože 
doma nevedia nájsť adekvátnu prácu. Verím však, že výhody 
vstupu do EÚ sa vo väčšej miere postupne prejavia aj v menších 
mestečkách a dedinách východného Slovenska.
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● Si mladý človek v najlepšom veku. Nedávno si dosiahol 
štyridsiatku. Viem, že si bol aj aktívnym športovcom. Ako je to 
dnes s Tvojím voľným časom? Čo robíš popri písaní, zostáva Ti 
čas aj na iné záľuby a koníčky?

Ešte minulý ročník som hrával futbal za Ťahanovce v 5. lige. 
Toho času na tréningy mi veľa nezostáva, a tak som „prestúpil“ 
do mužstva Old Boys Ťahanovce. Zápasy hrávame v nedeľu, ale 
už nie súťažne. Pravidelne hrávam aj za mužstvo TU Košice alebo 
Magistrát mesta Košice na futbalových turnajoch. Vo voľnom 
čase, hlavne v lete, veľmi rád cestujem spolu s rodinkou, kde 
spoznávame rôzne krásy Slovenska, ale aj zahraničia. Tento rok 
to bolo Švédsko, kde sme navštívili aj najväčší skanzen na svete 
v Štokholme, ktorý ako prvý bol postavený v roku 1891.
● Dovolíme si vstúpiť trocha aj do Tvojho súkromia. Prezraď 
nám niečo o svojej rodine, aké hodnoty vyznávaš, čo sú Tvoje, 
resp. Vaše spoločné priority? Budú Tvoje deti kráčať v Tvojich 
šľapajach – teda po matematických chodníčkoch?

Manželka je učiteľka na ZŠ a deti Dianka (11 r.) a Martinko (10 
r.) zatiaľ „derú“ školské lavice. Obidvaja majú už nejaké 
matematické súťaže za sebou, ale stále im pripomínam, že: 
„Talent je len 10%  úspechu, zvyšok ho tvorí tréning“. 
Postupne si to možno uvedomujú, pretože Dianka sa úspešne 
zúčastnila s tanečným súborom TST Košice majstrovstiev Európy 
vo Viedni a Martinko si overuje moje slová pri futbale v mužstve 
Košíc.
● Na záver Ťa poprosíme o pekné posolstvo pre našich čitateľov, 
najmä pre mladých ľudí v našom meste a okolí.

Život Michala Bosáka môže byť pre nás všetkých poučným. 
Hoci bol chudobný, svojou snahou, šikovnosťou a obchodným 
duchom sa stal vplyvnou osobnosťou na začiatku 20. storočia. 
Natrvalo sa zapísal do dejín slovenského národa, keď počas prvej 
svetovej vojny robí zbierky na pomoc Slovensku a jeho podpis je 
na historickej Pittsburghskej dohode. Buduje školy, opravuje 
kostoly, a tým zanecháva trvalú pamiatku na seba. 

Všetkým čitateľom prajem, aby aspoň sčasti prežili úspešný 
životný príbeh Michala Bosáka a aby sa im podarilo zanechať 
svoj odkaz pre budúce generácie.

Ďakujem za ochotu odpovedať na otázky a prihovoriť sa 
cestou nášho Spravodajcu našim čitateľom. Želám Ti v ich mene 
veľa pracovných i osobných úspechov, zdravie a elán, tiež pekné 
a zaujímavé témy v Tvojej literárnej činnosti.     Alžbeta Škurlová                                                                                          
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Áno, odišiel mladý človek. Odišiel od nás navždy, 
nedobrovoľne, násilnou smrťou. Jeho smrť, ako to už so smrťou býva, 
je definitívna. Sme ešte zhrození zo správy, ktorá nás zasiahla v noci zo 
soboty na nedeľu /15.-16.septembra/- sme smutní z toho, že táto strašná 
udalosť postretla práve nás, občanov Giraltoviec.

Zároveň však rozmýšľame, čo znamená odchod mladého, nádejného 
života spomedzi nás, ktorí tu ostávame.

Rodičia stratili syna, ktorý bol ich nádejou do budúcich dní, mal, mohol byť 
oporou v ich starobe, sestry stratili brata a ochrancu, priatelia veselého druha, 
spoločníka, učitelia svojho bývalého žiaka. My všetci, ktorí tu žijeme, odteraz 
budeme vnímať medzeru, ktorú mal vyplniť jeho životný príbeh. Nevyplní ho, 
nebude jedným z tých, ktorí tu žijú, privádzajú na svet deti a starajú sa o ne, 
usilujú sa dať im správne smerovanie. Jeho ruky budú chýbať pri spoločnom 
staviteľskom diele nášho domova, jeho veselý úsmev nás nepoteší 
v zamračené jesenné ráno.

Matúša poznáme, či lepšie poznali sme, mnohí – stelesňoval pre nás typ 
veselého, milého chlapca, ktorý nikomu neubližoval. Čo viedlo ruku smrti, že 
siahla na tento práve rozbiehajúci sa život ? Prečo práve on v tú sobotňajšiu 
noc musel stretnúť zlo a násilie ? A musia nás napadnúť aj otázky, na ktoré sa 
len ťažko odpovedá. Urobili sme všetko pre to, aby násilie nemalo šancu 
prebývať aj v našom meste? Nedávame mu často príležitosť presadiť sa 
práve svojou ľahostajnosťou? Neberieme si často za motto svojich dní zásadu 
– dáš pokoj, máš pokoj ? Nepristupujeme až pričasto na rôzne morálne 
kompromisy ?

V týchto dňoch smútku za zbytočne vyhasnutým mladým životom sme 
povinní siahnuť si až na dno nášho svedomia a úprimne si odpovedať, či sa 
aspoň pokúšame svojím konaním nedávať príležitosť zlu, aby víťazilo nad 
dobrom a spravodlivosťou. Je nemožné dnes nájsť slová útechy pre 
Matúšových najbližších a priateľov. Svoj boj so stratou našich najmilších si 
musí vybojovať každý sám. A nie je to ľahký zápas. V deň Matúšovho 
pohrebu sa naše mesto odelo do čiernej farby. Vyprevádzali sme svojho syna, 
brata, žiaka, priateľa, spoluobčana. Navždy sme sa lúčili so zbytočne 
a nezmyselne ukončeným mladým životom a bolestne sme vnímali, že sa už 
nerozvinie v plod, ktorý nás všetkých mohol obohatiť. A bolo nám všetkým 
veľmi, veľmi ľúto.

Erazmus Rotterdamský kedysi povedal : „ Prines svetlo, a tma zmizne 
sama od seba.“ Dajme si aj my v tejto chvíli skúšky predsavzatie, že 
vnesieme viac svetla do nášho života, aby sme nemuseli prichádzať o naše 
deti.

ooooo   Alžbeta Škurlová
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Nový školský rok sa opäť začal aj v materskej škole.
Širšia verejnosť, rodičia i deti si iste všimli vonkajšie zmeny na budove 

školy. V čase letných prázdnin sa zrealizovala výmena  okien za  nové 
plastové a vstupných dverí vo všetkých priestoroch našej školy.

Sme radi, že vďaka ústretovému postoju vedenia nášho mesta 
investície do opráv a rekonštrukcie materskej školy budú aj naďalej 
pokračovať. V druhej etape opráv je spracovaný projekt a začaté stavebné 
konanie na opravu a nadstavbu strechy, kde by  sa v podkroví postupne 
mali vytvoriť ešte  ďalšie dve triedy.

Podľa zverejneného legislatívneho zámeru Zákona o výchove 
a vzdelávaní zákon uloží obci povinnosť vytvoriť podmienky na predškolské 
vzdelávanie v poslednom roku pred začatím plnenia povinnej školskej 
dochádzky deťom s miestom trvalého pobytu na území obce.

Vytvorením ďalších dvoch tried by sa deti predškolského veku sústredili 
do jednej budovy. V súčasnej dobe máme jednu triedu s poldennou 
prevádzkou zriadenú v budove ZŠ na Fučíkovej ulici.

V školskom roku 2007/2008 je do materskej školy zapísaných 135 detí, 
čo je z hľadiska kapacity 100% naplnenosť. V praxi to znamená, že prijatie 
ďalších detí počas šk.r. bude možné len v prípade, že niektoré deti ukončia 
dochádzku do materskej školy alebo sa napr. odsťahujú. Navrhované 
riešenie vytvorenia ďalších dvoch tried vyrieši aj kapacitné možnosti prijatia 
vyššieho počtu detí do našej školy.

Maximálny počet detí v prípravnom oddelení je v súčasnosti 28 detí.  
V Zákone o výchove a vzdelávaní sa tento počet upraví na 22 detí v triede. 
V takom prípade sa do prípravnej triedy bude môcť prijať o 6 detí menej. 
Menší počet detí určite prinesie zlepšenie podmienok na individuálny 
prístup k deťom a zámer vytvoriť ďalšie triedy zasa možnosť vyhovieť čo 
najväčšiemu počtu rodičov prijať a umiestniť ich dieťa v materskej škole. 

V záverečnej etape prác sa uvažuje so zateplením budovy 
a vyhotovením novej fasády. Zabezpečenie týchto plánov si vyžaduje aj 
dostatočné množstvo finančných prostriedkov, na získaní ktorých sa 
intenzívne pracuje. Držíme palce a ďakujeme všetkým, ktorí pracujú na 
získaní grantov, a dúfame, že tieto zámery sa podarí naplniť.

Verím, že už zrealizované a pripravované rekonštrukčné a stavebné 
práce prispejú k zlepšeniu celkového komfortu pobytu detí v našej škole.

ooooo     Mgr. Daniela Roguľová, riadideľka školy   ooooo 
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1. 8. 2006 začala v našom meste pracovať skupina komunitných sociálnych 
pracovníkov (ďalej KSP), ktorých prácu riadi Fond sociálneho rozvoja 
prostredníctvom Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach. Ich 
činnosť v meste zabezpečuje Mestský úrad v Giraltovciach.

Komunitná sociálna práca je súbor činností zameraných na riešenie 
konkrétnych životných situácií klientov a ich rodín a zároveň skupinová činnosť 
zameraná na rozvoj a podporu aktivity komunít s cieľom odstránenia negatívnych 
javov v nich a zlepšenie kvality života ich členov. Cieľom programu je podpora 
skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu. Cieľovou 
skupinou sú občania postihnutí alebo ohrození sociálnym vylúčením, tzn. hlavne 
dlhodobo nezamestnaní. Na základe štatistických kritérií do tejto skupiny spadajú 
najmä osoby nezamestnané a osoby v hmotnej núdzi,                                                                   
ktorými môžu byť:
ü absolventi škôl,
ü osoby bez základného vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania,
ü s problémami čítania, písania a počítania,
ü osoby s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou,
ü nezamestnaní s dobou trvania nezamestnanosti viac ako 12 mesiacov,
ü nezamestnaní starší ako 50 rokov veku,
ü nezamestnaní so zdravotným postihnutím,
ü osamelí rodičia s viacpočetnými nezaopatrenými deťmi,
ü osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody bez sociálneho a rodinného 

zázemia,
ü obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych osád a iní.

Poslaním programu je odstraňovanie bariér znevýhodnení vzniknutých 
v dôsledku sociálnych udalostí a vytvorenie podmienok na rovnoprávnu účasť 
ohrozených skupín na ekonomickom a sociálnom živote spoločnosti. Program je 
prioritne zacielený na rómske komunity trpiace sociálnym vylúčením. Viac 
o programe a cieľoch na www.fsr.sk .

Za rok práce sa KSP podarilo zmapovať lokality mesta, v ktorých býva a žije 
väčšina občanov, ktorým poskytuje pomoc, a taktiež  rozanalyzovať potreby týchto 
občanov. Pracovníci sa venujú klientom individuálne, poskytujú základné 
poradenstvo, navrhujú klientom spôsoby riešenia ich sociálnej situácie a pomáhajú 
im pri riešení ich problémov. Náplňou  práce KSP je zároveň aj vyhľadávanie 
občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc. Podľa potrieb klientov 
sprevádzajú a napomáhajú im uplatniť ich občianske práva v inštitúciách.

Tento článok vznikol pre zvýšenie povedomia o práci KSP vzhľadom na to, že si 
našu prácu časť občanov mýli s prácou Regionálneho strediska pre občanov so 
zdravotným postihnutím, ktoré pracuje pri Špeciálnej základnej škole, tiež 
nazývaným komunitné centrum. V budúcnosti by sme boli veľmi radi, aby sa 
občania nebáli a bez ostychu si prišli po radu, alebo konkrétnu pomoc pri riešení ich 
sociálnych, ale aj iných problémov. Dúfame, že náš program bude fungovať  
a naďalej Vás budeme môcť informovať o našej práci.          

V prípade akéhokoľvek záujmu môžete KSP nájsť v administratívnej budove 
naUl. kpt. Nálepku 121 ( 2. poschodie vpravo), alebo sa na nich môžete obrátiť 
a kontaktovať ich na tel. č. 0915 996 880, prípadne na e-mailovej adrese: 
hajdova@centrum.sk                       Hana Hajdová, komunitná sociálna pracovníčka 
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Mnohé veci v živote považujeme za úplne 
samozrejmé. Patria k nám a my patríme k nim. Avšak 
ich každodenná prítomnosť akoby im uberala na 
hodnote. Je to láska, priateľstvo, porozumenie, ale aj 
čisté oblečenie, zubná kefka, jedlo ... a, prirodzene, 
právo na život. Aj takéto myšlienky mi zamestnávali 
myseľ počas návštevy bývalého koncentračného tábora 
v Osvienčime. Ľudí, ktorí tam zahynuli, sa nikto 
nepýtal na názor, ich svet a ich právo na život pokrčili 
ako zdrap papiera, odhodili a pošliapali. Natlačili ich do 
vagónov pre dobytok a po dňoch strávených bez jedla, 
vody, v tme a v strachu o seba a svojich blízkych ich 
usporiadali do radov medzi ostnatými drôtmi a odsúdili. 
Na život v pozemskom pekle alebo rovno na smrť. Iba 
mizivé percento z nich prežilo. Zostala im však trauma 
na celý zvyšok života. O väzení v Osvienčime odmietali 
rozprávať, len ich oči a ubolené telá prezrádzali, čo dlho 
zostávalo nevyslovené.

My, ľudia súčasnosti, ktorí už o týchto udalostiach 
vieme najčastejšie len z učebníc dejepisu, sme povinní 
vracať sa k nim, rozprávať o nich, aby sme ich mohli 
odsúdiť a nikdy viac nedopustiť. Pretože: „Zabudnúť -
znamená nechať ich znova zomrieť." Osvienčim nech je 
pre nás nielen tichým svedkom, ale aj svedectvom o
ľudskej beštialite, výstrahou, aby sa takéto zverstvá už 
nikdy viac nemohli zopakovať. Ak to pochopíme, 
vzdáme tým nielen úctu umučeným, ale naplníme tak 
súčasne odkaz Osvienčimu.

Iveta Vavreková,
3. A Gymnázium
Giraltovce
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O tom, akí sú naši študenti snaživí a zanietení do vyučovania, 
svedčí už len to, koľko voľného času sú ochotní venovať 
predmetom, ktoré si tak či onak v škole dostatočne užijú. Živým 
dôkazom tohoto tvrdenia je napríklad Marianna Križánková. 
Študentka osemročného gymnázia v Giraltovciach venovala 
presne celé dva týždne letných radovánok chémii.

Vari tou najlogickejšou otázkou hneď na úvod je, prečo si 
sa rozhodla vymeniť dva týždne ničnerobenia za chémiu?

Človek musí byt' takouto vedou maximálne zaujatý, aby 
pochopil moje konanie. Išla som tam s presvedčením, že ma to 
obohatí.

Ako si sa tam vlastne dostala?
Pomohla mi chemická olympiáda, ktorej som sa zúčastnila 

minulý rok. Vybojovala som na krajskom kole v Humennom 
druhé miesto v C kategórii. Prsty v tom má spoločnosť Iuventa, 
ktorá umiestneným automaticky poskytla pozvánku.

A prsty v tom určite majú aj tvoji profesori . . .
Za vedomosti, ako aj za prípravu na olympiádu vďačím pani 

profesorke Bačkayovej.
Kde a ako to vlastne prebiehalo?
Centrom sa stalo mesto Banská Štiavnica a konkrétne 

Stankovjanského gymnázium. Mali sme sedem hodín chémie 
denne, takže prevažne sme sa zdržiavali tam.

Sedem hodín?! Aj víkend?!
Nie, nie. Cez víkend sme žili prevažne turistikou, lebo každý 

dobrý vedec by si mal uvedomiť, že nielen nad skúmavkami 
treba žiť, ale občas aj spoznať nové miesta svojej krajiny.

Pekne povedané. Takže túry kam?
Chodili sme hlavne po okolí mesta Banskej Štiavnice. Skôr to 

pripomínalo prechádzku lesom a v rámci chémie sme sa pozreli 
do baní, kde nám sprievodca ukázal veci, ktoré by som už asi 
nikdy nevidela. Tam to bolo dosť zaujímavé. Taká obyčajná baňa 
vie až prekvapujúco zaujať. A taktiež sme navštívili aj čističku 
odpadových vôd.
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Čističky, bane, labáky, túry po okolí. Stále mi to neznie 
ako ideálny jeden týždeň prázdnin.

A čo samotné mesto?
Jasné! Tam sme si vyrazili vždy v podvečer. Štiavnica je 

krásna. Má historické jadro a stavajú sa tam nové budovy, takže 
mi to pripadalo, akoby chceli spojiť staré s novým, čo je fajn.

A ako vyzeralo samotné „nasávanie“ chémie?
Prvé dni sme sa venovali anorganickej a analytickej chémii. 

Neskôr prišiel rad aj na fyzikálnu a organickú, pričom sme po 
prebratí každého celku písali test.

Kto tie testy s vami písal a kto sa vám to vlastne celú tú 
dobu venoval?

Ľudia zo spomínanej Iuventy. Šlo prevažne o pedagógov z 
Univerzity Komenského v Bratislave.

V súvislosti s chémiou napadnú každému laikovi pokusy. 
Venovali ste sa nejakým či to bolo len o študovaní?

Samozrejme, že venovali. A dosť často.
Vyrábali ste niečo zaujímavé?
Pre mňa bolo všetko zaujímavé. Akurát niektorým chlapcom 

prišli asi naše pokusy málo zábavné, a tak sa pokúsili vyrobiť 
akúsi vlastnú výbušninu. Po prvom teste tejto „bomby" už o tom 
nebolo ani chýru ani slychu.

Chápem. Letná škola však vraj mala aj svoju dohru, a to 
vlastne nedávno ...

Áno, biológovia a chemici sa stretli na spoločnom sústredení 
v Rajeckej Lesnej od 9. do 12. septembra. Dalo by sa to nazvať 
sústredením. Spoločnosť nám robili aj vysokoškoláci z Prahy a 
Brna. Celkovo sa to však dá skôr nazvať tým oddychom, o akom 
tu ty hovoríš prakticky celú dobu . ..

A na záver mi opäť nedá. Vážne stálo sedem hodín 
chémie denne za to?

Ako som povedala. Išla som tam s presvedčením, že ma to 
obohatí. A navyše, k takýmto veciam treba jednoducho mať 
vzťah. Ja ho mám. A mohlo by ho mať viac ľudí. Samotná 
chémia nie je len nudná čiastka vyučovania, ale je to krásna 
veda, ktorá sa nás priamo dotýka viac, než si mnohí myslíme. 
Fascinuje ma a určite by nadchla aj viacerých ľudí, keby sa 
trochu tomuto predmetu viac venovali. Potom by každý chápal, 
že obetovať pár dní „letných radovánok" kvôli chémii je pre mňa 
rovnako zábavné, ako sa niekde len tak slniť.

Ďakujem za rozhovor!                               Juraj Pohlod, IV. A
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Milí čitatelia,

Tento rok študenti nášho gymnázia zapojili do ankety „STROM 
ROKA 2007“ aj Giraltovský dub pri ZUŠ. 

Ak ste milovníkom 
prírody,  hlasujte za svoj 

strom prostredníctvom SMS 
na číslo 7776 v tvare: 

STROM *12* kontaktné 
údaje  alebo na 

www.zelen.sk, 
www.ekopolis.sk.

Hlasovať môžete od 
3.9.2007 do 17.10.2007.

Víťazný Strom roka 2007 získa odborné ošetrenie členmi ISA 
Slovensko na jar 2008 a finančný príspevok 10- tisíc korún. 

            P. Fečkaninová, 3.A

Všetci, ktorí sa chceli presvedčiť o tom, čo všetko dochovali, 
ulovili, vypestovali naši  chovatelia, záhradkári a poľovníci združení 
vo svojich organizáciách, mali na to príležitosť v dňoch 21.-
23.septembra vo výstavných priestoroch v Parku mieru. Už druhý 
rok tam smerovali kroky mnohých návštevníkov z Giraltoviec, ale aj 
blízkeho okolia. Prvé zavítali na každoročne sa opakujúcu výstavu 
domácich zvierat a vtáctva, zeleniny, ovocia a kvetov a tiež 
poľovníckych trofejí deti. V piatok dopoludnia sa tu vystriedali žiaci 
materskej školy, ZŠ i gymnázia so svojimi učiteľmi. Organizátori 
otvárali výstavu práve preto už v piatok- s úmyslom pritiahnuť 
pozornosť mladých k chovu zvieratiek, získať ich pre túto ušľachtilú 
činnosť. Deti teda obdivovali rôzne druhy králikov všetkých 
možných farieb, najmä tie so sklopenými ušami. Zaujali ich 
prekrásne bažanty, obrovské husi i pôvabné husi labutie, väčšie 
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i menšie sliepky, kohúty, čínske kačičky. Vnútri obdivovali 
expozíciu exotov- alexandre, rosely, papagáje, andulky, kanáriky, 
korely. Najdlhšie však postávali pred akváriami s pestrými 
rybičkami, nemohli sa vynadívať na veľhada kráľovského, 
korytnačku, leguana, škrečka. Mnohí z nich zatúžili mať doma 
takýchto zvieracích priateľov. Tí dospelí

obdivovali skôr rôzne druhy holubov, odkiaľ prešli do zeleninovej 
časti výstavy.

Tu mohli obdivovať vkusne naaranžované plody záhrad p. Pavla 
Kuchárika, p. Štefánika a jeho povestné hrozno, prekrásny kvet 
Sundaville p. Margity Kmecovej i jej povestné umelecky nakladané 
sklenice zeleniny, krásne naaranžované koše rôznej zeleniny tu 
vystavoval vnuk p. Hankovej- Miško Gdovin, p. Majerníková, 
Mikulová, Kimák-Fejkovci i Hažlinskí a sl. Dzurišová. Marienka 
Bednárová a p. Osifová pridali aj nádherné exempláre lesných 
krásavcov- vatovca a kozákov. Nemohli sme si nevšimnúť obrovské 
pomarančové tekvice p. Ľubomíra Kmeca vážiace 68,2 a 64,4 kg. 
8,7 kg vážiaci melón p. Saba dokazuje, že ho možno dopestovať aj 
u nás v Giraltovciach. 12,2 kg vážiaca kŕmna repa p. Laca Lukáča 
zasa potvrdila tohoročné horúce leto, podobne obrovské plody 
zemiakov, ktoré vystavovali viacerí pestovatelia. Pán Roguľa je 
známy svojou pukancovou kukuricou, p. Rubis pridal na výstavu 
zaujímavo vyzdobené malé tekvičky. Viacerí hádali pomenovanie 
zvláštnych indických uhoriek dlhých aj vyše metra, ktoré 
vystavovala p. Gdovinová z Kalnišťa. Pohľadom na jablká sme sa 
mohli potešiť len vďaka pánu Hudákovi z Proča, naše jablone zostali 
toho roku, žiaľ, bez plodov, kým minuloročná výstava ponúkla 
pestrú zmes tohto nášho najpreferovanejšieho ovocia.

Na druhý deň pribudli aj expozície zo Svidníka a Stropkova, 
keďže po prvýkrát v histórii sa okresná výstava konala práve u nás, 
v Giraltovciach. Aj v ich exemplároch prevažovala zelenina, až na 
jednu výnimku aj tu chýbali jablká. 

Súčasťou výstavy bolo aj hodnotenie záhrad a predzáhradiek. Aj 
keď sa do súťaže prihlásili len dvaja záujemcovia, p. Alena Kmecová 
, predsedníčka Zväzu záhradkárov, iniciatívne obišla jednotlivé ulice 
a odfotografovala si zaujímavé detaily záhrad či celé kompozície, 
a tak sme na farebných fotografiách mohli vidieť krásny balkón 
s muškátmi A. Žultákovej, pekné kompozície záhrad p. M.Kmecovej, 
rodiny Končárových z Budovateľskej ul., rodiny Mihálikovej, 
nádherný vstup do domu p. Štinčíka, skalky p. Janoškovej, peknú 
úpravu priedomia p. primátora i p. A. Hlibokej /rod. Handzušovej/, 
tiež p. A. Hlibokej /rod. Kmecovej/. Pekne vyzerá aj  „ganek“ –
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otvorená veranda p. Miroslava Kmeca, kvety pri vstupe do domu p. 
Majerníkovej, záhony cínií p. Maťašovej i jej balkón. Určite by sa 
našli aj ďalšie krásne záhrady, chýbala však iniciatíva záhradkárov 
s prihlásením sa do súťaže. Nemožno opomenúť ani výstavu 
poľovníckych trofejí inštalovanú v osobitnej miestnosti. Pán 
František Onufer so svojou partiou poľovníkov tu do logického 
celku rozmiestnil trofeje diviakov, divých mačiek, kuny, lasice, 
jazvecov, divých kačiek, vlka, vypreparovaných lebiek a parohov 
srncov. Pridali aj poľovnícke oblečenie, vábničku a pre spestrenie 
a ako malú hádanku aj trofej „PIVOŇA“. Tvorí ho zajačia hlava 
s nalepenými rohmi. Tento vtipný nápad sa zrodil pri pivečku, 
odtiaľ aj jeho výstižné meno.

Zorganizovať takéto dielo je záslužná vec. Výstava prilákala do 
nášho mesta hostí z okolia i vzdialenejších miest, potvrdila, že 
máme mnohých nadšencov, ktorí neľutujú čas ani prácu pre dobrú 
vec. Tím chovateľov mi prezradil, že vyše mesiaca pred výstavou 
venovali všetok svoj čas organizovaniu, príprave priestorov, 
pozývaniu, presúvaniu exemplárov do Parku mieru. Tým ale práca 
nekončí. Aj počas výstavy treba zvieratká kŕmiť, napájať, čistiť ich 
klietky a v noci strážiť. Ale to už patrí k veci. Sú to zanietení ľudia 
a o svojej záľube hovoria s nepredstaviteľným nadšením. Výstavný 
výbor tvorili : čestný predseda Ján Rubis,primátor mesta, predseda 
Ľubomír Kmec, tajomník Ľubomír Bakaľar a pokladník Tomáš 
Bakaľar. 

Garanti expozície boli : za králiky-M. Foltín, I. Stach, J. Sabolčík
a T. Bakaľar, za hydinu-Ľ. Kmec,M.Marko, M.Mitaľ, za holuby- A. 
Polák, P.Iličko, M. Končár a za exoty - Ľ.Bakaľár, M. Digoň, T. 
Bakaľár ml. a M. Šima.

Celkovo sa na výstave zúčastnilo 40 vystavovateľov. Zastúpené 
boli tieto mestá a obce : Giraltovce, Stropkov,  Svidník,Marhaň, 
Nemcovce, Kurimka, V. Kručov, Chmeľovec, Kalnište, Hrabovec, 
Železník, Pušovce, Proč, Kapušany,Kučín, Tisinec, Lúčka, Brezov, 
Kračúnovce a Želmanovce.

O úspech záhradkárskej časti výstavy sa pričinili Alena Kmecová, 
preds. ZZ, výdatne jej pomohol p. Jozef Sabo pozvážaním 
exponátov, ale aj službou na výstave, pri inštalácii p. Majerníková 
a členovia výboru ZZ. 

Výstava bola sviatkom chovateľov, záhradkárov a poľovníkov. 
Mali tu možnosť ukázať výsledky svojho hobby, pochváliť sa svojimi
chovateľskými i pestovateľskými úspechmi. My ostatní sme mali 
možnosť tešiť sa spolu s nimi z prekrásne naaranžovanej výstavy 
a pochú- ťok, ktoré majstrovsky pripravil p. Digoň s rodinou. 
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Výstava bola ukážkou skvelého spoločného diela,  ku 
ktorému bezpochyby prispel aj bezchybný slnečný začiatok 
babieho leta.

Výsledky súťaží :

V okresnej súťaži 1. miesto ZO SZZ Giraltovce
2. miesto ZO SZZ Svidník
3. miesto ZO SZZ Stropkov

Jednotlivci : 1. miesto p. Vodila- Svidník
2. miesto p. Giňovský- Svidník

Ocenenia:

Hydina: Michal Jevčak Exoty: Ľuboslav Bakaľar
Marek Muľ Miloš Mitaľ  /MCH/

Zajace: Ján Šima Ovce: Ján Homulka
Ján Zdražil Marián Končar

Holuby: Andrej Polák
Ján Sabolčík  /mladý chovateľ - MCH/ 

Výsledky miestnej výstavy záhradkárov:

1. miesto  -  Mária Osifová
2. miesto  -  Rodina Hažlinských a Kimáka- Fejka 
3. miesto  -  Monika Sciranková

Ďalej boli ocenení záhradkári:

Ľubica a Anna Dzurišové, Cyril Pavúk, Pavol Kuchárik ml., 
Alžbeta Majerníková, Michal Gdovin, Jozef Szabo, Mária 
Bednárová, Ján Roguľa, Mária Mikulová, Dušan Jurečko, 
Ľuboslav Kmec, Ján Rubis a Tomáš Bakaľar.

Alžbeta Škurlová
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Mlieko dražie, syry ho budú nasledovať. Od septembra 
predávajú niektoré obchodné reťazce mlieko drahšie o 20 
až 30 %. Liter je tak drahší o tri až štyri koruny. Je to 
reakcia na všeobecný nedostatok mlieka na Slovensku 
a v celej EÚ.
Pivo, ktoré sa uvarí z nového jačmeňa, bude v celej 
Európe drahšie. Urodilo sa málo sladovníckeho jačmeňa.
Kurčatá zdraželi, kilogram stojí aj 75 korún. Príčiny- rast 
cien obilia, ale aj technológií ochladzovania vzduchu. Rast 
cien nastáva aj pri pekárenských výrobkoch.
Kde dostanete právnika zadarmo? Je potrebné si overiť, 
kto môže dostať právnické služby a aké podmienky treba 
splniť. Najbližšia adresa zo štyroch možných : Košice, 
Alžbetínska ul., P.O.BOX A 11, 04041 Košice, 
tel:055/7290945, Pondelok a Streda od 8 00- 16 30 hod.
O poldruha roka skôr sa podarilo spoločnosti IT Systems 
Slovakia v Košiciach vytvoriť viac ako 500 pracovných 
miest.
Peniaze si požičať nemusíte iba v banke. Ak máte 
uzavretú životnú poistku, môžete požiadať o úver svoju 
poisťovňu. Peniaze môžete neskôr doplatiť späť.
Rozhodnutie o postavení 151 km diaľnic cez súkromno-
verejné partnerstvá je najväčší finančný záväzok a sľub 
vlády v novodobej histórii Slovenska. Činí 150 miliárd 
korún.
Nový Zákonník práce, ktorý platí od septembra, zmenil 
pravidlá nadčasov a služieb zdravotníckych pracovníkov. „ 
Väčšina nemocníc nebude schopná dodržať nový ZP. 
Lekárov a sestier je u nás jednoducho nedostatok. Aj keby 
sme chceli zamestnať ďalších, nemáme koho.“/z vyjadrení 
lekárov/.
Úrad geodézie, kartografie a katastra spúšťa bezplatný 
prístup k údajom katastra nehnuteľností celého 
Slovenska prostredníctvom internetu od septembra 
a zadarmo. 

ooooo   Zdroj Pravda, Sme.   ooooo
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Aktivačné práce /AP-AČ/ nie sú  spasiteľom pre rómske obyvateľstvo. Ony sú 
len akýmsi prvým stupienkom k tomu, aby Róm - Rómka získali aké - také pracovné 
návyky  a aby sa naučili žiť v pracovnom kolektíve, rešpektovať svojich 
nadriadených, ale aj aby pri tej – ktorej práci rozmýšľali.

Deväťdesiatpäť percent Rómov, ktorí prevádzajú AČ, nemá potrebné vzdelanie, 
preto je veľmi ťažké uplatniť sa im na pracovnom trhu. Prečo je to tak? To všetci 
vieme, ale neplačme nad rozliatym mliekom. Pozerajme dopredu. Zamyslime sa 
my, Rómovia, nad tým a urobme niečo pre seba. Nespoliehajme sa na to : „Veď oni 
to pre nás urobia, veď oni nám to dajú, veď ešte nebolo tak zle, aby sme neprežili.“

Ak budeme stále čakať na to, že niekto iný / a tým myslím majoritu/ nás vytiahne 
z toho marazmu, tak sa toho nedočkáme. Veď rómsky problém sa rieši už veľmi 
dlho, už viac ako dve storočia. Zamysleli sme sa my, Rómovia, nad tým, prečo stále 
žijeme tak, ako žijeme / možno že 15-20% Rómov na Slovensku žije na patričnej 
úrovni/  . Prečo sme hlavne v myslení , teda rozumovo stále nepokročili, a pritom 
sme mali a máme vytvorené podmienky, aby sme hlavne rozumovo pokročili, lebo 
raz darmo, ak ja nerozmýšľam a konám iba pudovo, nepohnem sa z miesta a stále 
budem odkázaný na niekoho. Hovorí sa o chudobe / u nás v Giraltovciach sa tak 
neprejavuje/, ale aj tak si musíme uvedomiť, „že z chudoby sa môžeme dostať len 
vtedy, keď nám tá chudoba prekáža.“ Ak si toto neuvedomíme, je s nami zle, 
budeme stále prešľapovať na jednom mieste, iba v inom storočí a v inom zriadení.

Pozeráme rôzne televízne programy a vidíme, ako sa kde žije , na akej úrovni. 
Vidíme aj to , na akej vzdelanostnej úrovni sú ľudia žijúci v EÚ, a vidíme aj to, že 
chudoba z EÚ vymizla, ale vidíme aj to, že  Rómovia hlavne u nás na Slovensku sa 
zmierili s chudobou, im chudoba neprekáža a to je veľmi zle.

V televízii vidíme rómske chatrče, na nich satelitné a digitálne antény, to 
znamená, že tí Rómovia vidia, ako sa žije vo svete, len si neuvedomujú- nechcú 
uvedomiť, že život Rómov na Slovensku je na najnižšom stupni vývoja a že tak sa 
nedá /nemá / žiť.

Prečo je to tak ? Ja by som povedal:  preto, lebo vzdelanostná úroveň  Rómov 
je na najnižšom stupni vývoja. Rómovia /nie všetci/ sa nechcú vzdelávať, 
vyhovárajú sa na všetko možné, len si nepripustia, že oni sami nechcú. Predsa je 
rozdiel chodiť do školy len preto, aby rodič nebol sankcionovaný, a neučiť sa, alebo 
chcieť chodiť do školy, ale iba do Špeciálnej základnej školy a tiež sa neučiť, alebo 
chodiť do školy a učiť sa a potom získať patričné vzdelanie.

U nás v Giraltovciach sú vytvorené podmienky pre rómske deti, aby sa učili, 
ukončili riadnu ZŠ alebo aj ŠZŠ a potom riadne napredovali. Záleží na rodičoch, 
ako sa oni k tomu postavia.

Bolo by veľmi zle, ak by mladí rodičia zanedbávali svoje deti a mysleli ako ich 
rodičia a prarodičia, „ veď aj tak z nich nič nebude“. Pamätajme: „Chudobu 
u Rómov plodí nevzdelanosť“. Tak to vidím ja !

ooooo    Jozef Cina ooooo



Spravodajca mesta Giraltovce 

32

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

ktorý sa uskutoční:

Dňa: 25.10.2007   / štvrtok /
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 !

Kontakt: tel. 054/7322555
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Vrabce

S vrabcami sa čosi deje. Ich populácia sa za posledné 
storočie zmenšila na polovicu a vedci hľadajú vysvetlenie. Aby 
ich mohli lepšie skúmať, začali ich krúžkovať. Vrabec domový 
je od pradávna spoločníkom človeka. Napriek tomu bol ako 
škodca nemilosrdne prenasledovaný a neustále hubený. 
V období Márie Terézie bol nepriateľom číslo jeden. Každý 
sedliak a i učený človek musel ročne odovzdať vrchnosti osem 
vrabčích hláv. Odhaduje sa, že vtedy žila asi miliarda vrabcov, 
dnes je to polovica. Mali však aj lepšie časy. V 19. storočí sa 
vrabce dostali do Ameriky a Austrálie, kde boli dovtedy 
neznáme. Prvých sto vrabcov vypustili v New Yorku v roku 
1841. Dokonca tu vznikla Spoločnosť priateľov vrabcov, ktorá 
z vďačnosti, že vrabce vyčistili mesto od hmyzu, im postavila 
pomník.

Centrum voľného času v Giral-
tovciach vyhlásilo súťaž v zbere papiera, 
ktorá sa uskutočnila 26.septembra t.r. 
Zapojené deti nazbierali spolu 1750 kg papiera, mnohým, 
samozrejme, pomáhali aj rodičia a papier im na skládku 
doviezli. V množstve  odovzdaného papiera sa súťažiaci 
umiestnili takto :1.miesto – 387 kg-Veronika Karašinská, 
2.miesto –310 kg-Jožko Vadoc, 3.miesto – 290kg –Maroš  
Hliboký,  4.miesto – 280 kg Jarko Štefanik,

5.miesto – po 101 kg Paľko Chovanec a Janka Vaňková. 
Ostatní súťažiaci odovzdali menej ako 100 kg. Súťaž je 
otvorená, ak má niekto ešte záujem pomôcť dobrej veci 
a prispieť nielen k zberu, ale aj k ochrane životného 
prostredia či čistote v našom meste, môže papier odniesť na 
skládku a nám v CVČ nahlásiť množstvo. O zbere a ukončení 
súťaže Vás budeme priebežne informovať.                   

Helena Sušinková, CVČ
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Folklórny súbor TOPĽAN z Giraltoviec reprezentoval posledný augustový 
týždeň náš región na medzinárodnom folklórnom festivale v Turecku. V 15-
miliónovom meste Istanbul čakal na našich tanečníkov, hudobníkov 
a spevákov naozaj pestrý program. Po 39- hodinovej ceste autobusom sme 
dorazili do mesta, kde sa spája Európa s Áziou v obavách, čo nás čaká.

Predsa len sme vstúpili do krajiny s inou históriou, kultúrou 
a náboženstvom. Hneď v úvode nášho pobytu nás prekvapil výborný tím 
organizátorov, ktorí pre nás dokázal spraviť možné aj nemožné. Príznačná 
pre nich bola priam posvätná úcta k povinnostiam. Našou hlavnou úlohou 
bolo predviesť náš región Šariš tureckému obecenstvu, čo sa nám podarilo 
prostredníctvom temperamentných tancov a spevov, ale aj pestrosťou 
a farebnosťou krojov na javisku. Vystúpenia sa konali vo večerných 
hodinách, takže deň nám domáci vyplnili peknými výletmi. Ukázali nám 
svoje najväčšie poklady – Modrú mešitu, Múzeum kráľovnej Sofie, Letné 
sídlo sultána Sulmamaheta či Veľký bazár. Nezabudnuteľná bola aj plavba 
loďou Bosporským prieplavom od Čierneho mora až k Marmarskému moru. 

Málokedy sa stane, že ten istý súbor pozvú na rovnaký festival aj o rok. 
Folklórny súbor Topľan zanechal v Turecku naozaj veľmi pozitívny dojem, 
o čom svedčí aj skutočnosť, že zo strany domácich organizátorov sa k nám 
dostalo pozvanie na XX. ročník medzinárodného festivalu Uskudar 2008.    

Čo dodať na záver? Hádam poďakovanie všetkým, ktorí nám umožnili 
uskutočniť náš pobyt v neznámej krajine, ktorá sa stala naším domovom 
na pár dní a zostala v našich srdiečkach.

FS Topľan, Mgr. Miriam Kočišová
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Nočné teploty v októbri klesajú 
k nule a končí kvitnúca krása 
letničiek Ale medzi trvalkami 
nájdeme niektoré, ktoré kvitnú aj 
v tomto období. Okrasné dreviny 
začínajú zhadzovať listy. Potom vyniknú dozrie-
vajúce plody dlho do zimy. Pokračujeme vo vysá-
dzaní cibuľových kvetín.

Aj červenú repu už treba povyberať. Mráz môže 
poškodiť aj buľvy. Pór môžeme nechať na záhone, 
keď okolo prihrnieme zeminu do hroble, aby sa 
mohol zberať aj v mrazoch.

Októbrové práce:

ZELENINOVÁ ZÁHRADA

výsev rastlín na zelené hnojenie
výsadba ríbezlí, egrešov a 
hrubá úprava ťažkých pôd

KVETINOVÁ ZÁHRADA

výsadba ruží, ľalií a trvaliek
zakladanie nového trávnika
ochrana chúlostivých rastlín
výsadba jarných cibuľovín
výsadba stromov a kríkov
vyberanie hľúz gladiol

Ľubomír Krupa
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Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali

Martina Pipčaka
Kristínu Kurečajovú
Petra Kurečaja
Jána Juhasa

V mesiaci októbri oslávia svoje životné jubileá:

Viera Hliboká 50 Juraj Kmec 55
Anton Lejko 50 Anna Palianová 60 
Ladislav Kurečaj 50 Ján Mihalčík 60
Ján Kobulnický 50 Štefan Šamko 60
Ján Jurč 50 Dušan Krupa 60
Mária Kollárová 55 Anna Kožlejová 70
Verona Gabčová 55 Margita Kovaľová 70
Mária Matejová 55 Tomáš Sokol 70
Anna Kristiňáková 55 Anna Sokolová 75
Mária Kisková 55 Anna Cibuľková 80

Margita Švačová 80
Anna Kovalčiková 80

Ľubomír Katriňak -  Mária Grundzová
   Giraltovce                          Brusnica

Ondřej Kousal -  Eva Tušeková
  Kněžice                     Giraltovce

Jozef Jurko - Zuzana Tkáčová
   Kračúnovce             Giraltovce

Slavomír Staš - Martina Janošková
           Porúbka                          Giraltovce
Rastislav Onufer - Mgr. Martina Sopoligová
      Giraltovce                       Hanušovce nad Topľou
Vladimír Cibuľka - Zdenka Hamarová

    Kučín                                       Giraltovce
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Slovenský futbalový zväz vyrukoval s týmto  
heslom do futbalového sveta. Jeho zmysel sa však 
v našich končinách veľmi neuchytil a kritici 

slovenského futbalu ho stále častejšie pripomínajú. 
... Aj v Giraltovciach si už vrabce čvirikajú, že 
v MFK Slovan Giraltovce nie je všetko 
v poriadku. Vo vedení klubu chýba od leta

vzájomná komunikácia, vytvorili sa skupiny, 
ktoré presadzujú svoje záujmy a giraltovský futbal začal trpieť. 
Pritom ide o funkcionárov, ktorí priviedli Slovan späť do III. ligy 
a dokázali túto súťaž aj udržať. Fungovanie klubu je chaotické 
a nekoncepčné. Je veľmi veľa problémov, ktoré treba riešiť, veď 
v súťažiach hrá až päť kolektívov. To všetko má negatívny dopad na 
ich účinkovanie a najviac pri najsledovanejšom tíme  dospelých 
v tretej lige. Tréner R. Kačala tu ostal ako „ sám vojak v poli“ 
a trojuholník funkcionári – hráči – tréner vôbec neexistuje. Je 
dobre, že ekonomický chod klubu je zabezpečený mestom. 
O problémoch v klube treba rozprávať a vypočuť si aj iné názory, aj 
keď niekedy nepríjemné. O tom by sa malo hovoriť na klubovej 
konferencii, ktorá nebola už veľmi dlho. A tak, páni, SPOJTE SA 
PRE GIRALTOVSKÝ FUTBAL !!!

III. futbalová liga má za sebou už 10 kôl a už teraz sa môže 
špekulovať o ambíciách jednotlivých mužstiev. O postup do II. ligy 
sa asi pobijú Poprad s Lokomotívou Košice. Dramatické to bude 
v boji o záchranu, kde okrem posledných Žakaroviec sa môže 
namočiť ešte aj ďalších šesť klubov z dôvodu predpokladaného 
zostupu mužstiev nášho regiónu z vyšších súťaží. Futbalistom MFK 
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Slovan Giraltovce sa mesiac september príliš nevydaril. A to nielen 
výsledkovo, ale hlavne herne. Ak  sme mužstvo v poslednom našom 
čísle chválili, tentoraz musíme kritizovať. Už v zápase s Turňou 
mužstvo „utieklo  hrobárovi z lopaty“, keď víťazstvo zariadil v hodine 
dvanástej nestarnúci Jaroslav Miťaľ, pričom v zápase len 
zaskakoval za mladého Keresteša. Miťaľ podal zodpovedný výkon, 
avšak v ďalších zápasoch sa v základnej zostave neobjavil. Citeľne 
sa to prejavilo proti slabým Topoľanom, keď na ihrisku chýbal 
vodcovský húževnatý hráč. Výkon v spomínanom zápase bol veľkým 
sklamaním pre fanúšikov a remíza 1:1 bola doslova frustrujúca. 
Hra Slovana stratila iskru, hrá sa komplikovane, chýba 
priamočiarosť a moment prekvapenia. Defenzíva stojí na hlinených 
nohách a súperi to už vedia využiť.  Spôsob defenzívnej hry  je, 
samozrejme vecou trénera, ale je otázne, či má na taký spôsob aj 
vhodných futbalistov. Markantne sa to prejavilo v derby 
s Bardejovom. Mladí Bardejovčania predviedli moderný spôsob hry, 
lebo to majú v krvi ešte z dorasteneckej ligy. Ak by sa neboli znížili 
k nešportovým prejavom, hravo  by boli zvíťazili. Domáci hráči to 
nezabalili ani pri stave 0:2 a dokázali zachrániť aspoň bod, hoci 
zostava a výkon boli kópiou zápasu s Topoľanmi. Len súper bol 
oveľa kvalitnejší ako Topoľany. A tak najviac potešila skutočnosť, že 
traja hráči Slovana reprezentovali Východoslovenský futbalový zväz 
na turnaji regiónov v Senci. Peter Štefaník, Pavol Gálik a Peter 
Uhrín tam podali veľmi dobré výkony a Gálik bol dokonca najlepším 
hráčom tohto výberu.

                           MVDr. Miroslav Deutsch

Vážení športoví priatelia,

chcem sa Vám poďakovať za Vašu aktívnu účasť na futbalovom 
turnaji žiakov – Memoriál Dr. Juraja MACKULÍNA. Nielen víťazom 
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chcem zablahoželať k športovému úspechu, lebo myslím si, že zvíťazil 
každý, kto sa na tomto podujatí zúčastnil.

 Hlavnou myšlienkou organizátorov bolo pripraviť spoločné 
stretnutie mladých športovcov z nášho regiónu, vzájomne sa spoznať 
a v duchu fair play stráviť krásny deň.

Verím, že aj vďaka Vám sa naplnila táto myšlienka a v budúcich 
rokoch  sa nám spoločne  podarí túto úroveň minimálne udržať. 
Doposiaľ referencie, ktoré sa k nám dostali, boli veľmi príjemné a rád 
by som sa  s Vami o ne podelil.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
turnaja a osobitne sa chcem poďakovať pánovi primátorovi Rubisovi 
za jeho príkladný a aktívny prístup počas celého podujatia.

Ako spomienku pre Vás a hráčov pripravujeme DVD záznam 
z turnaja a CD s fotografiami. 

Verím, že týmto podujatím sme prispeli k rozvoju športových  
a spoločenských aktivít mesta Giraltovce. 

                      Miro Mackulín s rodinou

Výsledky Memoriálu  Dr. Juraja Mackulína

1. miesto Gymnázium Giraltovce
2. miesto ZŠ Okrúhle
3. miesto ZŠ Kračúnovce
4. miesto ZŠ Hanušovce
5. miesto ZŠ Giraltovce
6. miesto ZŠ Sabinov

ALL STARS:
František Hallek - ZŠ Kračúnovce, Paľo Čurlík-ZŠ Giraltovce, 

Michal Hatala-ZŠ Hanušovce, Denis Haspra-ZŠ Okrúhle, Lukáš 
Mitaľ-Gym. Giraltovce,

Najlepší strelec: 11 gólov Jakub Verčimák-Gym. Giraltovce,

NAJ koníčkar: Matúš Horvát-ZŠ Hanušovce,
NAJ presnejší hráč: František Jusko-ZŠ Sabinov,
NAJ rýchlejší pár: Lukáš Mitaľ Gym. Giraltovce a hosteska 

Miriam Mackulínová
NAJ sympaťák: Matúš Horváth-ZŠ Hanušovce,

Exibičný zápas
MACKULÍN TEAM-PRIMÁTOR TEAM 7:6, pokutové kopy 6:7,



Spravodajca mesta Giraltovce

41



Spravodajca mesta Giraltovce 

42

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA, Centrálna 102, 
Svidník 089 01 (budova Obvod. úradu-nová časť C)

e-mail: pppsk@centrum.sk www.svidnik.sk

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PPP SVIDNÍK V GIRALTOVCIACH

Dom služieb /1.poschodie/,
Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce

STRÁNKOVÉ DNI
odborných zamestnancov

SEPTEMBER
11.09.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
12.09.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
13.09.2007  (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
18.09.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
19.09.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
20.09.2007  (štvrtok) - Mgr. O´Tooleová R., psychológ
25.09.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
26.09.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
27.09.2007  (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
OKTÓBER
  2.10.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
  3.10.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
  4.10.2007  (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
  9.10.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
10.10.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
11.10.2007  (štvrtok) - Mgr. O´Tooleová R., psychológ
16.10.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
17.10.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
18.10.2007  (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
23.10.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
24.10.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
25.10.2007  (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
30.10.2007  (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
31.10.2007  (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd
NOVEMBER
  6.11.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
  7.11.2007 (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd 
  8.11.2007 (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
13.11.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
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14.11.2007 (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd 
15.11.2007 (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
20.11.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
21.11.2007 (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd 
22.11.2007 (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
27.11.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
28.11.2007 (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd 
29.11.2007 (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ
DECEMBER
  4.12.2007 (utorok) – Mgr. Sovičová J., odb. soc. pracovník
12.12.2007 (streda) – PaedDr. Artim V., špec. pedagóg-logopéd 
18.12.2007 (štvrtok) – Mgr. O´Tooleová R., psychológ

                       PaedDr.V. Artim , riaditeľ poradne
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní vopred oznámime.

Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie 
možné na t.č. 054/75 22367

Týmto sa ospravedlňujeme za chybné uvedenie mena Miroslava 
Hlibokého v rubrike ZPOZ v predošlom čísle.

AUTOMATICKÉ PRÁČKY

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

   Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce

Kontakt: 0908/452497



Spravodajca mesta Giraltovce 

44

OPRAVY !

Vydáva: Mestský úrad Giraltovce

Vedúci redakčnej rady: Alena Kmecová

Vydáva sa na základe povolenia: OÚ  č. 2/94 Bardejov

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedá autor,

nie redakčná rada.

Tlač a sadzba: UNIPRESS, Dukelská 64, 087 01 Giraltovce,

tel./fax: 054/732 28 78

Foto na obálke: P. Holent  Fotopress, tel.: 0901/905 995

Adresa redakcie: Mestský úrad Giraltovce,

tel.: 054/732 23 01, 732 24 47, 732 25 02

Uzávierka vždy 15. v mesiaci, Náklad: 250 ks, Cena 10,- Sk

ISSN 1335-6607


