
Školský otčenáš

Otče náš, triedny náš,
ktorý za katedrou
sedávaš,
buď vždy dobrá vôľa
tvoja,
nech sa ťa žiaci neboja,
učiň  si dobré meno u
nás.
Pri vysvedčení
ochraňuj nás,
jednotky a dvojky
dávaj,
previnenia odpúšťaj
nám,
tak ako i my
odpúšťame,
preto ťa my radi máme,
ochraňuj nás od zlého 
prepadnutia hrozného.

PRVÁCI

Lúče slnka nás ohriali,
september sme privítali.
Pestré farby jesene,
my to všetko zvládneme.

Škôlke sme už zbohom dali,
cez prázdniny pookriali.
V novej škole – už sme žiaci,
hoci malí – sme prváci!

OSLOVILI SME...

Ing. Emila Matiho, vedúceho Odboru výstavby na MsÚ v Giraltovciach

     Občania nášho mesta si pri prechádzkach mestom všimli, že sa začína pracovať na 
úprave nášho námestia. Aká bude jeho budúca podoba, čo bude tvoriť jeho dominanty, kto 
sa podieľa na architektonickom návrhu, kto bude realizátorom prác?

Vážení občania!
     V súlade s územným plánom mesta Giraltovce pristúpili sme ku koncepčnej príprave 
adaptácie a revitalizácie centra. V predstihu boli prevedené zatiaľ opravy parkových 
chodníkov pred predajňou Lucia, pred budovou bývalého MsNV a pred sporiteľňou.  Na 



základe výberového konania bol vybraný spracovateľ Ing. Arch. Mihalev z Prešova, ktorý 
vytvoril koncepciu centra mesta v urbanisticko – architektonickej štúdii.
Riešené územie má výmeru 6,1 ha a je vymedzené z južnej strany priľahlou zástavkou pri 
Dukelskej ulici, zo severu je ohraničené areálom autobusovej stanice a lesoparkom, 
z východu svahom a lesoparkom pod Tehelnou ulicou a z juhu je ohraničená korytom rieky 
Radomka.
Vzhľadom na dominanciu autobusovej dopravy v sídle je logickou súčasťou centra stanica 
SAD, ktorá je východiskovým bodom  pre dosiahnutie hlavných areálov vyššej občianskej 
vybavenosti, najmä miestnej administratívy, obchodov, služieb a obytných zón.
Navrhovaná koncepcia riešenia pešej zóny, hlavne trasovanie spevnených plôch, 
v maximálnej možnej miere prepojuje a zjednocuje jednotlivé funkčné zóny do vyváženého 
celku - pešieho korza a centrálneho námestia.
Prepojenie novonavrhovanej pešej zóny s jestvujúcim predpriestorom občianskej vybavenosti 
je navrhované v 4 uzlových bodoch  prostredníctvom prechodov pre chodcov. Sú to:

1. Peší ťah (terénne schodisko) zo sídlom Tehelná v predĺžení popri Obchodnom dome 
Karmen a záchytným parkoviskom prepája  areál SAD,

2. Centrálne námestie je prepojené na predpriestor SLSP,  park s pamätníkom, vozidlovú 
komunikáciu ústiacu do záchytného parkoviska pri OD Jednota a pešiu komunikáciu 
k obytnej zóne bytových domov.

3. Prepojenie frekventovaného pešieho ťahu pri Hviezdoslavovej ulici na priestore OD 
Jednota

4. Prepojenie ťahu z Fučíkovej ulice do predpriestoru a hlavného nástupišťa do OD 
Jednota.

Plocha hlavného  námestia, komponovaná do  osi priestoru  zasadačky Mestského úradu, je 
vytvorená ako fórum pre rôzne celomestské alebo regionálne podujatia. Jestvujúce prevýšenie 
časti námestia pri terajšom objekte MsÚ o cca 45-60 cm je využité na osadenie prekrytého 
viacúčelového pódia. Jeho protipólom je  v križovaní peších ťahov osadená fontána, z časti 
prekrytá mostíkom.  Juhozápadná strana   námestia je ohraničená parkom so  zeleňou, ktorá 
tvorí decentné pozadie pre premiestnený pamätník obetiam 2. svetovej vojny (Matka 
s dieťaťom,  v súčasnosti umiestnená pre bývalým MsNV). Centrálne námestie je od 
parkoviska oddelené zeleňou prerušovanou vodným tokom potôčika s výustným objektom 
výtvarne dotvoreným na hlavnom schodisku do objektu mestského úradu a jeho dostavby. 
Ukončenie potôčika bude pri pozdĺžnom pešom ťahu, kde bude aj panel multimediálnej 
prezentácie (reklamy, presný čas, počasie, informácie ...). V jestvujúcom objekte MsÚ je 
navrhovaná zmena účelu stavby na podnikateľské centrum (okrem matriky, sobášnej siene 
a zasadačky). Sídlo MsÚ je navrhované premiestniť do pôvodnej starej budovy bývalého 
MsNV po predchádzajúcej rekonštrukcii.
Pred budovou  OD Karmen  sa vybuduje parkovisko pre 35 osobných áut. Z parkoviska sa 
umožňuje komunikačné prepojenie a zásobovanie podnikateľského centra zozadu bez 
výraznejšej kolízie s peším pohybom. Zároveň z tejto komunikácie bude možné zásobovanie 
novonavrhnutého Polyfunkčného objektu vrátane parkovania zamestnancov ako dostavba 
MsÚ. Pôvodná trasa zásobovania MsÚ cez podjazd bude využitá na peší chodník 
sprístupňujúci  sídlisko Tehelná s centrom.  Trasovanie tohto chodníka „po vrstevniciach“ 
umožní aj napriek veľkému prevýšeniu ho riešiť bez terénnych stupňov.
Súčasťou riešeného centra sú ďalej plochy, ktoré križujú Kukučínovu a Hviezdoslavovu ulicu  
do plochy pred Dom služieb.
     Novými objektmi sú 4 bytové domy s 3 nadzemnými podlažiami pod sídliskom Tehelná, 
ďalej výstavba vedľa terajšej budovy MsÚ formou prístavby 3 podlažného polyfunkčného 
objektu služieb,  v nádvorí hotela Alfa je navrhovaný objekt kaviarne v zimnej záhrade za 



hotelom  Alfa sa navrhuje samostatný hospodársky dvor a vlastné parkovisko pred domom 
služieb (Krupa). Materiálové riešenie a spevnené plochy sú navrhované v kombinácií 
z veľkoplošnej betónovej dlažby a prvkov z umelého kameňa. Parkoviská sú z betónovej 
dlažby. Drobná architektúra (lavičky, informačné panely, letné terasy...) sú navrhované 
v kombinácií drevo, kov, plast (textília) a kameň. V maximálnej možnej miere sa zohľadňuje 
a zachováva plocha zelene. Jestvujúca zeleň bude doplnená tak, aby podporila celkovú arch.-
urban. štruktúru v požadovanej funkčnosti, buď izolačnej, okrasnej alebo kompozično-
estetickej.
Dodávateľ bude vybraný na základe realizačnej dokumentácie a súťažného konania. 
Odhadované náklady sú vo výške 20 mil. Sk s DPH.

Mestská polícia informuje
1. Dňa 27. júna 2007 pristihla hliadka MsP pri krádeži stavebného materiálu 

H.I. z Giraltoviec. Po zdokumentovaní priestupku bola vec predložená na 
Obvodný úrad OVVS vo Svidníku.

2. V mesiaci júl hliadka MsP v dvoch prípadoch vybavila v blokovom 
konaní občanov Rumunska za neoprávnený predaj spotrebného tovaru.

3. Mestská polícia prijala dňa 10. júla 2007 oznámenie o krádeži športovej 
obuvi spred dverí bytu, ku ktorej došlo toho istého dňa od 15.00 – 16.00 
h.

4. Mestská polícia prijala oznámenie o poškodení čelného skla na 
dodávkovom vozidle VW na parkovisku za bývalým obchodným domom 
Jednota, kde doposiaľ neznámy páchateľ 24. júla 2007 v čase okolo 09.00 
h sa dopustil uvedeného skutku tak, že hodil 500 g závažie do skla 
uvedeného vozidla, čím takto spôsobil škodu na majetku vo výške 7.000,-
Sk. Mestská polícia sa týmto obracia na občanov so žiadosťou 
o spoluprácu pri stotožnení páchateľa skutku.

5. Mestská polícia prijala oznámenie o krádeži stavebného 
a vodoinštalačného materiálu z novostavby na Kukučínovej ulici 
v celkovej hodnote 3.000,- Sk,  na škodu CMR s.r.o. Prešov. Ku krádeži 
došlo v nočnej dobe zo dňa 30. júla 2007 na 31. júla 2007, kde doposiaľ 
neznámy páchateľ sa presne nezisteným spôsobom bez násilia dostal do 
jedného z bytov novostavby, kde bol materiál uskladnený. 

Juraj Šima
Náčelník MsP  

VIETE ŽE ...



- Máme za sebou leto, ktoré by si zaslúžilo niekoľko prívlastkov – určite bolo jedno 
z najdlhších, veď letné teploty sme mali už od začiatku mája, jedno z najhorúcejších –
teplotné rekordy, ktoré padali v priebehu 4 mesiacov, sú toho dôkazom, a navyše –
bolo jedno z najsuchších, aké si vôbec pamätáme. Tatry nedovolia preniknúť 
zrážkovým mrakom až k nám na východ, a tak kým  na strednom Slovensku i pod  
Tatrami si prišli na svoje  aj hubári, naše lesy sú suché a po hubách nieto ani stopy. 
Cestujúci cez územie Slovenska pritom môžu obdivovať plné košíky dubákov popri 
cestách. Zaskočili nás aj tropické horúčavy v poslednej dekáde augusta, kedy sa 
teplomer cez deň šplhal k 36oC, večer ostával na  30-32 stupňoch. Osvieženie sme 
našli nezvyčajne vyhriatej vode Domaše, ktorá sa však sťahuje stále nižšie 
k priehradnému múru a vody v nej ubúda.

- Zaznamenali sme aj mimoriadne veľa škodcov a rôzneho hmyzu, stromy schnú a lístie 
začalo padať už v priebehu augusta.

- Pracuje sa na stavbe cesty smerom na Svidník. Cesta sa vyrovnáva a rozširuje, čím sa  
odstránia nebezpečné zákruty, ktoré boli príčinou častých vážnych havárií.

- Už minule sme upozorňovali na chýbajúce lavičky na Korei, ktoré tam kedysi slúžili 
na oddych a posedenie. Kórea má aj veľa dôvodov, ktorým by dobre padlo posedieť si 
cestou z polikliniky či z mesta a urobiť si krátku pauzu.

- Rovnaké pripomienky sa týkajú lavičiek na autobusovej stanici. Tu sa síce začiatkom 
leta rozbehla výstavba stĺpov, ale tie márne čakajú na zastrešenie nástupišť, 
samozrejme, lavičky by tu boli iba akýmsi bonusom.
Vedľa sporiteľne rýchlym tempom rastie budova pána Juhu, ktorý ju čoskoro zastreší. 
Pripravuje tu vinotéku a videopožičovňu, na jeho budovu sa druhou časťou  pripojí 
pán Foltín, ktorý tu zriadi rýchle občerstvenie.

- Jelene a srnky môžeme opäť vidieť a stretnúť na záhradkách a políčkach nad Kóreou. 
Prichádzajú už tesne k príbytkom a pochutnávajú si na vypestovanej zelenine. Zvlášť 
im chutí paprika.

- V priebehu prázdnin bol v mestskej knižnici inštalovaný internet a ďalšie počítače, 
ktoré sú  umiestnené v priestoroch čitárne na poschodí. Občanom mesta, študentom, 
členom knižnice budú k dispozícii od septembra, kedy knižnica po technickej 
prestávke bude opäť pracovať v riadnom režime. 

-  Pri  rozhovoroch so študentmi a mladými ľuďmi, ktorí žijú mimo nášho mesta, 
vyplynulo, že im na mestskej  internetovej stránke chýba viac aktuálnych informácií 
zo života nášho mesta. Uvítali by aj väčší počet fotografického materiálu  z diania 
v meste s príslušným slovným komentárom. Túto potrebu pociťujú najmä mladí ľudia, 
dlhodobo žijúci v zahraničí.

- Pri letných prechádzkach v meste a v prírode sme opäť museli konštatovať zvýšený 
výskyt smetísk či voľne pohodených odpadkov v okolí nášho mesta. Je škoda, že si 
takto kazíme ináč pekný imidž nášho mesta.

- Pekné vychádzky nám môžu znepríjemniť aj voľne pobehujúce psy v uliciach nášho 
mesta. Napr. Serpentíny sú prísne strážené domácimi štvornohými miláčikmi, ktoré 
cez dokorán otvorené brány domu voľne vybiehajú na ulicu a ďalej vás po ulici 
nepustia. Ak si teda chcete nostalgicky zaspomínať na mladšie časy, kedy vychádzky 
týmto smerom boli veľkou módou Giraltovčanov, musíte si nechať zájsť chuť na 
podobnú spomienkovú vychádzku. Pravidlá VZN o chove psov v tejto lokalite 
očividne neplatia.

- V meste sa pripravujú ďalšie zaujímavé projekty. Autorom jedného z nich je Mgr. 
Kimák –Fejko. Pripravuje sa 3-dňový Medzinárodný festival kultúry a športu pre deti 
a mládež, ktorý sa uskutoční na prelome mája a júna 2008 pod záštitou prezidentského 



páru Slovenskej republiky. Zúčastniť by sa ho mali štyri krajiny Vyšehradskej štvorky. 
V tejto súvislosti navštívi primátor mesta spolu s autorom projektu mestá v Békešskej 
Čabe v Maďarsku, družobné mestá v Poľsku a v Čechách, kde sa dohodnú na 
organizačných podmienkach festivalu.

- V záverečnej etape je aj druhý projekt v rámci ktorého v spolupráci nášho Mestského 
úradu, Centra voľného času a Špeciálnej ZŠ v Giraltovciach vzniká Galéria mladých 
Slniečko v priestoroch CVČ. V súčasnosti prebieha výroba výstavných panelov na 
základe projektu P. Kimáka - Fejka. CVČ zasa organizovalo rekonštrukciu priestorov 
výstavnej plochy. Školy nášho mesta a výchovné inštitúcie i jednotlivci tu budú mať 
priestor vystavovať výtvarné práce detí a mládeže mesta a okolia.

- Naše mesto v uplynulých dňoch navštívil jeden zo siedmich najvýznamnejších 
fotografov sveta Juraj Dojč, pochádzajúci z Humenného, ktorý teraz žije v Amerike. 
Často navštevuje Slovensko, teraz o to viac, že pripravuje knihu dokumentov 
židovských cintorínoch a synagógach na Slovensku. V tejto súvislosti si sfotografoval 
aj náš židovský cintorín a sľúbil, že ho zachytí v pripravovanej knihe, ktorá vyjde 
v Amerike.

- V priestoroch Špeciálnej základnej školy sa na základe tretieho projektu pripravuje 
čitáreň s najmodernejšou audiovizuálnou technikou. Bude vybavená najnovšími 
ukážkami literatúry pre deti a mládež a bude slúžiť deťom so zdravotným  
postihnutím. Aj túto aktivitu zastrešuje pani Silvia Gašparovičová,  manželka nášho 
prezidenta.

- 17. augusta Oddelenie kultúry pri MsÚ organizovalo Večer dobrej hudby, pesničkové 
hity 60.-90. rokov, detskú spevácku súťaž NAJSTAR, ktorej víťazkou sa stala Tamara 
Dikyová z Kračúnoviec podujatie bolo spojené s tanečnou zábavou. V programe sa 
predstavili MUSICA ITALIA, ADJA a skupina NÁVRAT z Vranova, do tanca  hrala 
hudobná skupina EXTENT. Napriek nízkemu vstupnému (50.-SK) a peknému počasiu 
mladí ani starší Giraltovčania nevyužili možnosť 3,5 hodinovej zábavy, resp. tanca do 
včasných ranných hodín. Chýbala aj stredná generácia, pre ktorú boli určené pesničky 
zo 60.-90. rokov. Do prípravy a propagácie podujatia bola zapojená veľká skupina 
ľudí. Napriek tomu Giraltovčania neprišli na podujatie. Organizátori sklamane 
konštatovali, že pre „našich“ ľudí sa nevyplatí nič pripravovať.

- V tejto súvislosti si ľudia od kultúry retrospektívne pripomenuli slávnosť Juvenalis, na 
ktorej primátor mesta odovzdáva mladým reprezentantom mesta ocenenia – diplom 
Mladý Giraltovčan. V tomto roku vyznamenaní žiaci a študenti spolu s tričkami 
s logom mesta a inými vecnými odmenami dostali ako dar aj hodinové vystúpenie 
skupiny Návrat. Aké bolo sklamanie organizátorov, keď po 10. hod. dopoludnia, len 
čo skončila oficiálna časť Juvenalisu, sa žiaci so svojimi učiteľmi zdvihli na odchod.  
Niekedy sa zdá, že nerobiť nič je u nás lepšie. Mnohí hodnotia kultúru v meste, ale 
sami sa jej nezúčastňujú. O to ostrejšie sú potom ich výroky, ako je to s kultúrou 
v Giraltovciach biedne. Pritom máme za sebou i pred sebou rok plný významných 
kultúrnych aktivít, ktoré nám môžu závidieť aj väčšie mestá.

- 35 členov súboru Topľan sa 24. augusta vydalo na cestu do ďalekého Turecka. 
Reprezentujú tam v priebehu 10 dní naše východniarske ľudové umenie na 
medzinárodnom folklórnom festivale.

- Leto využili na potrebné úpravy exteriéru aj pracovníci CVČ. Pracovalo sa na 
výstavbe chodníkov, výmena okien prebehla aj v našej materskej škole.

- Nezaháľalo ani naše gymnázium. Už koncom školského roka začali práce na výmene 
okien za nové plastové. Prebehla tu aj úprava a rekonštrukcia počítačových tried.

- Na svoje si prišli aj značne zdevastované schody vedúce z hlavnej ulice ku 
katolíckemu kostolu. Pracuje sa na ich úprave.



- Vo vývesných skrinkách sa môžete presvedčiť, ako bude vyzerať naše námestie po 
definitívnej úprave. Podrobnejšie nám o tom rozpráva v tomto čísle Spravodajcu Ing. 
Emil Mati.

- Pribúda nám prevádzok a obchodov, iné menia svoju podobu alebo umiestnenie. 
Jedným z miest, ktoré by ste určite mali navštíviť,  je prednedávnom otvorená 
predajňa Slovenky, ktorá sa nachádza pri radomskom moste a kde sa môžete stretnúť 
s kvalitnými slovenskými textilnými výrobkami.

- Úroda zemiakov opäť v priebehu augusta preverila súdržnosť a spoluprácu našich 
rodinných tímov. Je to naša tradícia, že pri vykopávke  sa stretnú celé rodiny. V tomto 
roku napriek extrémnemu teplu a suchu, ktoré trvalo do konca augusta, sa pestovatelia 
tešili z krásnych zemiakov, Zvlášť pekná bola ich úroda v záhradkách nad Kóreou.

- Oberačku ovocia si však toho roku zrejme neužijeme. Ovocné sady zívajú prázdnotou, 
vlaňajšia extrémna úroda jabĺk sa tohto roku nezopakovala, na stromoch niet po 
jablkách a hruškách ani stopy.

- Zaujímavé, že v Čechách je jabĺk, hrušiek i sliviek dosť.
- V auguste u nás prebehli tradičné jazdecké preteky. Konali sa v Parku mieru a trvali 

do neskorých večerných hodín vďaka vysokému počtu prihlásených 80 koní. 
Organizátorom pretekov bolo Mesto Giraltovce v spolupráci s Jazdeckým klubom 
a Agroslužbami s.r.o.

- Do nových bytov prešli začiatkom augusta rómske rodiny. 28 z nich našlo nový 
domov nad mestom v nových radových sociálnych domčekoch.

- 27. augusta bola skolaudovaná 11-bytová jednotka Pri mlyne, vedľa nej zažiaril 
pestrými farbami a nápaditou výzdobou nový hotel a reštaurácia Skalný orol, ktorého 
majiteľom je pán Mihok z Kračúnoviec.

- Zaujímavé podujatie mohli navštíviť milovníci koníkov 8. augusta. V obci Soboš 
a Matovce sa uskutočnili furmanské preteky o „Sobošký bič.“ Ich súčasťou bol 
vozový sprievod obcou a divácke súťaže.

- Aj tentokrát sme sa stretli s podnetmi občanov k organizácii života v našom meste. 
Týkajú sa niektorých ulíc , napr. aj tej našej Kórey. Žije tu už ďalšia mladá generácia 
a s tým súvisí vyšší počet malých detí, ktoré sa hrávajú na ulici. Domáci šoféri vedia, 
že treba spomaliť, keďže na ceste sú alebo každú chvíľu môžu vybehnúť deti. Pre tých 
ostatných, ktorí často prebehnú ulicu ako víchor, by sa hodila dopravná značka Obytná 
zóna spojená s obmedzením rýchlosti.

- Pri tejto príležitosti znova upozorňujeme na problém prechádzania cez cestu 
v priestore schodov vedúcich k ZŠ. Je tu nový školský rok a mnohí z nás vnímajú 
tento úsek cesty ako najnebezpečnejší v Giraltovciach. Možno by opäť pomohlo, keby 
v čase od 7.15 do 7.50 hod. tu hliadkovala mestská, príp. štátna polícia a riešila 
prípady áut prekračujúcich rýchlosť.

- Dňa 8. septembra vystúpi na mestskom amfiteátri tanečná súbor MERLIN  /írske tance 
zo Sniny/. Predskokankou bude Maja Štefaníková finalistka súťaže Môj najmilší  hit. 
Vystúpenie sa uskutoční so začiatkom o 18.30 hod. Vstupné je 50.- Sk.

- Obyvatelia Ulice SNP boli v letných mesiacoch vystrašení  častými nočnými 
návštevníkmi svojich psov, ktorým  neodolali ani uzavreté a zabezpečené obydlia 
zajacov a hydiny, ktoré im padli za obeť.

- V tejto súvislosti nemožno nespomenúť letné nájazdy rôznych skupín a vekových 
kategórií do areálu MŠ. Tie boli na dennom poriadku. Najviac však vo víkendových 
dňoch v neskorých hodinách. Dôkazom toho bol nielen krik a hlučnosť, ale najmä 
pokračovanie v ničení detských zariadení.  Naozaj sa s tým chceme zmieriť ! Celý 
areál má slúžiť deťom preto je potrebné zabezpečiť hygienu i bezpečnosť prostredia. 



Možno by pomohlo opakované upozornenie v mestskom rozhlase príp. hliadkovanie 
Ms. polície.

- Zaiste ste  vážení občania postrehli, že v posledné augustové dni nebolo počuť zvony 
z rímskokatolíckeho kostola. Robí sa inštalácia zvonu, ktorý bol v marci posvätený. Po 
ukončení sa zvony opäť rozozvučia.  

                                                                                     Alžbeta Škurlová

Pedagogicko-psychologická poradňa vo Svidníku sa dostala do finále v  projekte 
„Východ vie – drogy nie“

Pedagogicko - psychologická poradňa vo Svidníku, Krajský školský úrad a Úrad 
vlády  organizovali v dňoch 2.-6.júla 2007 letný tábor v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, 
ktorý bol poslednou etapou z projektu Východ vie – drogy nie. V tomto tábore sa zúčastnili 
deti z Prešovského kraja, ktoré vyhrali v okresných a krajských súťažiach výtvarnej 
a literárnej oblasti. Z okresu Svidník sa tam zaslúžene dostali dievčatá Simona Simčáková, 
Simona Kostičová, Adriana Pavlišinová a Daniela Horochoničová zo Spojenej školy vo 
Svidníku, z Giraltoviec Lucia Olahová a Šimon Obrochta z Kračúnoviec. 

Program bol naozaj bohatý, plný nezabudnuteľných zážitkov. Deti boli rozdelené do 5 
skupín, každá z nich mala svojho vedúceho, s ktorým počas celého pobytu realizovali rôzne 
aktivity - volejbalový turnaj, vychádzky prírodou ako možnosť relaxácie a súčasť zdravého 
spôsobu života, rôzne turistiky, minigolf, plávanie, člnkovanie, vodné bicyklovanie, opekačku 
a ďalšie rôzne hry, besedy, kvízy a klubové, spoločenské aktivity, zamerané na skvalitňovanie 
komunikácie, rozvíjanie spolupráce, akceptácie druhých, tolerancie. Spoločné aktivity boli 
tiež zamerané na vzájomné poznávanie účastníkov, zbieranie čo najväčšieho počtu nápadov 
použiteľných  v procese primárnej prevencie drogových závislostí. Decká absolvovali aj 
prednášky o legálnych a nelegálnych drogách, fajčení a patologickom hráčstve.

Ja ako animátorka chcela by som poďakovať koordinátorovi tohto projektu riaditeľovi 
PaedDr. Vladislavovi Artimovi za možnosť zrealizovať tento zaujímavý projekt. Môžem 
povedať, že som bola veľmi spokojná. Deti boli disciplinované, aktívne a ochotné 
spolupracovať. Cieľom tohto pobytu bolo hľadanie vhodných spôsobov sabauplatnenia, 
sebarealizácie, podporovanie súťaživosti a kooperácie ako ďalšie z možností vhodných 
komunikačných spôsobov, tiež hľadanie lepších spôsobov relaxácie, uvoľňovanie emočného 
napätia. Všetci sme sa niečo nové naučili, videli a zažili neopakovateľné chvíle.

                                                          Mgr. Jana Sovičová
                                                                                                  asistentka koordinátorka  

                                                      projektu



ŽIJE MEDZI NAMI 

     Áno, žije v našom meste už takmer 30 rokov a svojím zodpovedným prístupom k práci, 
ľudským správaním a všestranným zapojením sa do kultúrno-spoločenského života si tu,
v Giraltovciach, bezpochyby vyslúžila domovské právo.
Pani IVETA ZAJACOVÁ sa v týchto dňoch dožíva veku, ktorý by sme obrazne mohli 
pomenovať vstupom do zrelosti. Pri tejto príležitosti zvykneme  rekapitulovať doterajšie 
kapitoly svojho života. Dovoľte, aby som to urobila za našu oslávenkyňu a pripomenula nám 
všetkým, že pani Iveta hneď po ukončení štúdia začala pracovnú kariéru v Giraltovciach po 
boku svojho manžela. Tu spoločne dali základ svojej rodine, na pôde nášho mesta 
odovzdávala svoje schopnosti pre rast našej ZUŠ. Nemožno opomenúť rad absolventov našej 
ZUŠ-ky, ktorí pokračovali v štúdiu hudby na vyšších stupňoch škôl a dnes reprezentujú 
Giraltovce na koncertných pódiách či za katedrou.
     Aj vďaka pani Ivete sme mnohí mali opakovane možnosť užívať si svet hudby a tónov 
vďaka mnohým koncertom, ktoré spoluorganizovala na pôde školy  i pre mestské publikum.
     Medzi nami žijú ľudia, ktorí sú akýmisi pomyselnými nosičmi svetla. Dokážu z neho 
rozdávať aj tým, ktorých stretávajú na svojej ceste životom. A tak si dnes nemožno 
nepripomenúť aj ľudský rozmer našej oslávenkyne, jej prívetivý a milý úsmev, vľúdne slová, 
ktoré rozdáva pri stretnutiach s priateľmi a známymi, jej zanietenosť, s ktorou pristupuje 
k realizácii jej zverených kultúrnych a hudobných podujatí.
     Do tejto podoby ju určite vyformoval čarovný svet hudby, v ktorom žije. A podaril sa jej 
ešte jeden zázrak – štafetu tvorivej práce odovzdať svojim deťom, ktoré ju  nesú ďalej, 
k vyšším métam.
     Tešíme sa spolu s ňou, že svoje prvé významnejšie jubileum prežíva v kruhu chápajúcej 
a milujúcej rodiny a v pohode, ktorú tvorí ich zohratý pracovný kolektív. 
Do ďalších rokov želáme veľa zdravia, elánu, lásky od najbližších a priateľov, úcty a uznania 
od žiakov a verejnosti a ešte veľa, veľa pracovných úspechov.
Za všetkých, ktorí by jej radi vyslovili vďaku a blahoželanie i v mene celej redakčnej rady
                                                                                                      A. Škurlová 

Stretnutie s prvou dámou  

      Prvá dáma pani Silvia Gašparičová sa stretla 7. augusta 2007 v Prezidentskom paláci 
s predstaviteľmi nášho mesta. Primátorom p. Jánom Rubisom, riaditeľom ZŠŠ p. Petrom 
Kimák –Fejkom a riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Pavlom Mešťanom. 
Témou rozhovoru bola medzinárodná putovná výtvarná výstava zdravotne postihnutých detí, 
ktorá bola u nás v našom meste otvorená 16. mája 2007 a svojou záštitou ju podporila pani 
Silvia Gašparovičová. Na tejto výstave sa prezentovali deti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny 
a výtvarnými prácami ju podporili aj zdravé deti z Izraela. Pani Gašparovičovú potešila aj 
fotodokumetácia z výstavy a tiež kresbička mentálne postihnutého dievčatka z Giraltoviec.
Opätovne vysoko vyzdvihla prácu všetkých , ktorí sa  handicapovaným deťom venujú, vedú 
ich aj k výtvarnej činnosti a dokážu organizovať aj medzinárodné podujatia ako dôkaz toho, 
že také úsilie má obrovský zmysel a hlboký ľudský rozmer. Na záver stretnutia pani Silvia 
Gašparovičová povedala, že nad podobnými podujatiami, rada prijíma záštitu a podporuje ich, 
veď podobnej činnosti sa sama venuje.
Okrem iného povedala: „ Je neuveriteľne, ako sa tie kresby deti zo štyroch rôznych krajín 
podobajú a ako deti, hoci s mentálnym postihnutí, reálne vidia všetko okolo seba. Je to už 
tak, že deti, či už zdravé, alebo handicapované, zrejme nemajú a nepoznajú hranice.“ 



MLAĎ VO SVETE

Letné prázdniny

     Prázdniny sú vždy obdobím, kedy si rodičia buď oddýchnu od svojich ratolestí a potešia 
nimi nedočkavých starých rodičov alebo ich zveria na zodpovednosť iným dospelým najskôr 
pedagógom a zaradia ich do niektorého letného tábora alebo ostanú s rodičmi, a tým pribudnú 
dvojnásobné starosti a povinnosti. Iné je prázdninovanie už dospelých, dospelejších, myslím, 
tým študentov. Im patrí nasledujúca myšlienka.
„Je logické, že naše deti trávia a nami čoraz menej času. Vyrovnávame sa s tým, že majú iné 
potreby a svoje tajomstvá už šepkajú do iných uší.“ A naozaj majú iné potreby, ale aj 
možnosti vycestovať, poznávať a hlavne zarobiť si na prilepšenie a zvládnutie ďalších rokov 
štúdia. Tých, čo sa takto rozhodli je veľa. Ponúkame len nepatrnú vzorku niektorých, ich 
pozitívne i negatívne skúsenosti.
     MAJKE sa po skončení pobytu v Anglicku splnilo prianie, vycestovala už aj s manželom 
poznávať Austráliu. Na porovnanie s predchádzajúcim pobytom uviedla, že ľudia sú tu veľmi 
ústretoví, milí ochotní vždy poradiť, dokonca sami sa ponúknu pomôcť. Cítiť väčšiu pohodu, 
kľud, menej stresu. Nesmierna vľudnosť a ústretovosť, úcta pri stretnutiach na všetkých 
úrovniach, službách. Neporovnateľné s nami. Veľká komunita Slovákov a Čechov. Je bežné 
stretnúť sa s nimi, možnosť komunikovať. Pracovali krátko. Väčšiu časť pobytu precestovali 
a venovali poznávaniu krajiny. Vedeli by si predstaviť tu aj žiť.

     ANKA sa po siedmich týždňoch vrátila z Írska. Bolo to jej prvé vycestovanie po prvom 
ročníku VŠ. Išla tam s priateľom, mala zabezpečené ubytovanie a prácu v stravovacom 
zariadení. Veľmi spokojná,  zabezpečené aj stravovanie, ale zakrátko preradená na inú veľmi 
náročnú a zodpovednú prácu, pozostávajúcu z množstva úkonov, ktoré mala zvládnuť sama. 
Bála sa náročnosti a bez žiadnych skúsenosti, uvažovala aj o návrate, ale podržali ju priatelia. 
Domov sa vrátila spokojná, môže zainvestovať do vybavenia, potrebného na štúdium. Veľmi 
pozitívne hodnotí,  „férovosť“ v dodržiavaní pracovného času, odmien za prácu, rozlúčku pri 
odchode zo strany zamestnávateľov.

     Stredoškolák, za prázdninovou  brigádou nevycestoval až tak ďaleko, len do susedného 
Česka, presnejšie na Moravu. Dvakrát po tri týždne a vracal sa s niekoľkými desiatkami tisíc 
českých  korún. S tými sa tiež dá potešiť, zakúpiť či vybaviť potrebné pre štúdium. Bola to 
manuálna, náročná práca, ktorú mladý študent mohol zvládnuť. Učiteľ je to aj potrebná 
skúsenosť, aj pocit sebavedomia z vlastného zárobku.

      ANIČKA, tiež po prvom ročníku VŠ vycestovala už druhý krát, až na Kanárske ostrovy. 
A dôvod? Žijú tam ich známi, teda vycestovala s pocitom  istoty a potrebným zázemím 
v prípade pomoci. Samozrejme chcela pracovať a niečo aj zarobiť. Po skúsenostiach z prvého 
pobytu už sa vedela zorientovať aj pri hľadaní práce lepšie platenej. Pracovala tak ako väčšina 
našich mladých v službách, zariadeniach pri mori. Ale jej očakávania sa celkom nesplnili ani 
druhýkrát.  Celkove bolo práce pomenej a teda vyberať nebolo z čoho. Kvitovala 
zdokonalenie v jazykoch, plne využila znalosti anglického jazyka, použila aj nemčinu a našla 
zaľúbenie v španielčine, ktorej sa chce venovať.

      Pozdrav lahodiaci duši z ďalekého Anglicka z prázdninovej brigády od Janky študentky 
končiacej VŠ si dovolím odcitovať celý. „ Pekný pozdrav z Anglicka Vám posiela Janka . 
Zarábam si tu na študentský chlebík. Pracujem veľa, 10 – 12 hodín denne v 2 robotách. Je to 



nádherná krajina, ľudia sú veľmi srdeční. Viac poviem dúfam osobne. Aj keď  hneď po 
návrate mám ešte skúšku a potom diplomovku...Nech Vám leto pekne plynie, nech máte 
slniečko aj v srdiečku.
Verím, že to bolo Jankine prianie všetkým nám, ktorí sme ostali doma.
A čo popriať všetkým študentom? Nech zúročia tieto nové skúsenosti, nech im tento rok 
ľahko a úspešne plynie.
                                                                                         M. Gazdičová

Blížia sa Dni  židovskej kultúry

     Občania pohybujúci sa popri našom židovskom cintoríne určite začiatkom leta i v jeho 
priebehu zaznamenali zvýšenú činnosť a rôzne aktivity v jeho priestoroch.
Na základe projektu Mgr. Petra Kimák- Fejka sa tam totiž začali práce na jeho úprave 
a výstavbe malého memoriálneho pamätníka. Vyvrcholením tohto úsilia majú byť Dni 
židovskej kultúry, ktoré sa uskutočnia v našom meste v dňoch 15.-18. októbra 2007.
Záštitu nad celým podujatím prevzal podpredseda vlády p. Dušan Čaplovič, ktorý začiatkom 
júna navštívil naše mesto a presvedčil sa na mieste o úprimnej snahe organizátorov 
zrealizovať túto humánnu myšlienku. Zo svojej finančnej rezervy venoval na úpravu cintorína 
200.000.- Sk, sumou 50.000.- Sk prispel aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí na 
Slovensku, táto suma bude použitá na organizovanie štvordňových Dní židovskej kultúry. 
K ich úspešnému priebehu určite prispeje aj suma 20.000.- Sk od Slovenského múzea 
židovskej kultúry a ďalšia čiastka venovaná p. Dušanom Čaplovičom na tento špecifický účel.
Do októbra sa teda cintorín „oblečie“ do nových šiat, pričom sa musia zohľadňovať prísne 
židovské tradície týkajúce sa pohrebných miest. Zatiaľ sa vyrovnáva plocha, odstraňuje stará, 
burinou prerastená tráva a vysieva sa nový  kvalitnejší trávnik. Počas prác sa našlo mnoho 
ďalších pomníkov, ktoré padli, boli prisypané zeminou a prerastené trávou. Tie sa zodvihli do 
pôvodnej polohy a dokumentujú mená občanov, ktorí tu pred pár desiatkami rokov ešte žili 
a tvorili komunitu mesta.
Ich úplný zoznam spracoval Ing. Gabi Lána, ktorý sem 16. a 17. októbra pricestuje z Izraela, 
keď predtým osloví všetkých židovských spoluobčanov ešte žijúcich na rôznych miestach 
sveta s pozvaním do Giraltoviec. On sám sa chystá vo svojich príspevkoch priblížiť 
spomienky na kultúru, spôsob života, podiel na živote mesta a jeho rozvoji svojich 
spolurodákov – Židov.
Tešiť sa môžeme aj na vystúpenie Prof. Dušana Čaploviča, známeho historika, a profesorky 
politológie Marcely Gbúrovej, ktorí chcú osloviť najmä mladú generáciu, ale aj starších 
pamätníkov. Celkovú úpravu cintorína i vytvorenie memoriálneho miesta si vzal na starosť 
Ing. architekt Milan Veselý z Bratislavy známy svojimi návrhmi interiérov bánk, synagóg 
a múzeí v Bratislave i na celom Slovensku. Priamo na  mieste si obzrel plochu cintorína 
a vypracoval návrh na jeho konečnú podobu. V rámci štvordňových októbrových Dní ŽK 
budú v našom meste hosťovať aj významné osobnosti slovenskej kultúry, ktoré pripravujú 
večery poézie a hudby, medzi nimi aj Božidara Turzonovová, ktorá  otvorí výstavy 
o židovskom a rómskom  holocauste.  Jeden z večerov bude patriť slávnostnej akadémii, ktorú 
zabezpečia študenti Gymnázia pod. vedením prof. Blanky Vaľovskej a žiaci našej ZUŠ so 
svojimi hudobnými a speváckymi telesami.
Vyvrcholením DŽK bude znovuvysvätenie židovského cintorína, na ktoré príde hlavný 
židovsky rabín na Slovensku.
Naše mesto malo pred vojnou výrazný podiel židovského obyvateľstva. Rodení Giraltovčania 
dnes staršieho veku si určite spomínajú na domy , v ktorých títo ľudia žili svoje ľudské  
príbehy, tu privádzali na svet svoje deti, tešili sa, podobne ako iní rodičia , na ich budúcnosť, 
plánovali si ju, tu chceli žiť, tu chceli nájsť po naplnení života svoj večný odpočinok.  Vojna 



mnohé zmenila. Zmenila takmer všetko. Mnohí odišli, aby sa už nikdy nevrátili. Iní prežili, 
ale nemali silu vrátiť sa späť tam, kde im tak veľmi ublížili.
     V týchto dňoch by sme mali viac ako inokedy porozmýšľať o sebe, o nás, o tom, čoho sú 
ľudia schopní v tom zlom slova zmysle. Je tu však priestor aj na to, aby sme tentokrát konali 
dobro. Aby sme v sebe našli silu prijať fakt, že sa niekto pokúša za všetkých zmyť aspoň 
kúsok viny.
Dni židovskej kultúry nám tiež dávajú na to príležitosť.

                                                               Alžbeta Škurlová

ČAS LETNÝCH STRETNUTÍ

O stretnutiach sme písali na stránkach Spravodajcu v letnom dvojčísle. Leto je však časom 
dovoleniek, ľudia menia miesto svojho pobytu, vracajú sa na miesta,  ku ktorým ich viažu 
spomienky z detstva, dávne lásky, priatelia, známi, rodičia. A tak je tu príležitosť stretnúť  aj 
tých, s ktorými sme sa desaťročia  nevideli, a pripomenúť si čas strávený spolu.
Po 26 rokoch sa takto stretli moji  bývalí žiaci z 8. B, ktorí túto triedu absolvovali v roku 
1980/81, časť z nich podľa vtedajšieho školského  zákona postúpila na stredné školy, ostatní 
pokračovali v 9. ročníku a o svojej budúcnosti rozhodovali až po roku.
Mnohých z mojich bývalých žiakov stretávam pri pochôdzkach mestom, za pultom obchodov 
sa mi vždy pousmejú a milo prihovoria dve Gabiky (Kristiňáková a Majerová), časté sú moje 
stretnutia s Jarom Štefaníkom, ktorý po pokusoch žiť v inom prostredí pochopil, že najviac 
preňho znamená domovská pôda, s úsmevom či vtipným slovom ma vždy osloví Jaro Mitaľ, 
úspešný futbalista, ktorý ani svoju štyridsiatku neberie smrteľne vážne a vtipné slovo je jeho 
chlebom každodenným. Martin Bandžák a Stano Pankuch brázdia svet v rámci svojho 
biznisu, sú z nich rozhľadení, sebavedomí muži, Slávo Hudák, ktorého som si pamätala ako 
krehkého chlapca, počas svojho dlhoročného pobytu v Tatrách zmužnel a sotva sme ho 
poznali.  Kvitovali sme však, že napriek vzdialenosti a silnej búrke nechýbal na našom 
stretnutí. Helenka Pavlišinová ostala skromná, jemná, ako si ju vždy pamätám. Ľubo Bakaľar 
sa rozhovoril o svojich exotoch, Martin Bosák zasa o práci na vysokej škole v Košiciach 
i o troch knihách, ktoré má za sebou, z nich v poslednej načrel do oblasti folklóru práve 
z nášho  kraja. Ľubo Varganin a Evka Guľová si našli spoločnú reč o škole – Evka z pozície 
učiteľky, Ľubo zasa rodiča a môj Mišo, ktorý sa dodnes sťažuje na moju nekompromisnosť 
v úlohe mamy  +  triednej učiteľky, rozprával o svojej práci lekára v Jihlave, ja som musela 
pripomenúť, že zároveň ovláda všetky manuálne práce, ktoré vyžaduje dom, záhrada a jeho 
milované kaktusy.
Chýbali nám niektorí prominenti, Jana Tkáčová, ktorá bola celý čas prirodzeným vodcom,  
ospravedlnila svoju neúčasť, jej úlohu organizátorky však perfektne zvládli dievčatá (pre mňa 
budú vždy tými dobrými, poslušnými, aj  keď niekedy huncútskymi deťmi).
Prekvapilo ma, koľko drobných detailov, príbehov ostalo v ich pamäti zo školských čias, 
znova raz som si uvedomila, aká nesmierne dôležitá je pre každého človeka škola, o to väčšia 
je preto zodpovednosť každého učiteľa za svoju prácu, veď dostáva do opatery to 
najvzácnejšie, čo na svete existuje – dieťa, z ktorého má vyrásť hodnotný dospelý jedinec. Aj 
ja som zalistovala vo svojej učiteľskej pamäti a bilancovala som tak trochu svoje učiteľské 
povolanie. Výsledkom mojich úvah bolo – dôležité sú vedomosti, spravodlivé hodnotenie 
žiakov, dôslednosť v práci a tú vyžadovať aj od žiakov, ale nesmie chýbať ani výchova, čas 
na rozhovory, tvorivú činnosť detí.
Ak je to tak, potom škola ostáva dôležitým oporným bodom, kotvou, ktorá nám pomôže 
stabilizovať svoj životný príbeh v dnešnom uponáhľanom nestálom svete .



Stretnutia majú v našom   živote veľký význam. Hodnotíme na nich seba i iných, 
porovnávame svoj obraz o sebe s tým, ako nás vidia a vnímajú iní. Vraciame sa do minulosti, 
pripomíname si, čo bolo zlé, ale najmä to pekné, úsmevné. A čo je zvláštne, pôsobí tu akási 
chemická reakcia – aj negatívne zážitky po rokoch vzbudzujú skôr úsmev. Je dobré, keď sa 
ľudia radi stretávajú. Nie je celkom bežné, aby sa stretávali absolventi ôsmeho ročníka. O to 
viac sa teším, že moji  bývalí žiaci takéto stretnutie pripravili, a chcem sa im všetkým 
poďakovať, že naň prišli.

                                                Alžbeta Škurlová

CIRKEV BRATSKÁ –AWANA KLUBY 

     Možno ste už počuli to zvláštne meno  „Awana“. Ide o detský klub, ktorý sa 
v Giraltovciach založil v jeseni roku 2005. Je súčasťou veľkej rodiny Awana klubov nielen na 
Slovensku a v Čechách, ale aj na celom svete. V súčasnosti Awana pôsobí už vo viac ako 100 
krajinách.
Ale čo sa skrýva za týmto názvom? Nuž, poďme od začiatku. V americkom veľkomeste 
Chicago žil niekedy v polovici 20. storočia kazateľ Lance Doc Latham, ktorý hľadal spôsob, 
ako osloviť deti a mladých ľudí, ktorí v nedeľu nechodili do žiadnej kresťanskej cirkvi. Spolu 
so svojím priateľom Artom Rorheimom vytvorili nový program, ktorý si hneď získal srdcia 
detí a dorastencov. Vychádzal z predpokladu, že deti v tomto veku rady súťažia, získavajú 
odmeny a ohodnotenie, zároveň však chcú byť súčasťou skupiny, kde každý má svoje miesto. 
Prečo nespojiť pohybové aktivity s učením sa Svätého Písma naspamäť? Každé dieťa tak 
dostáva príležitosť počuť evanjelium zrozumiteľným spôsobom. Pritom Awana nenahrádza 
prácu cirkevných zborov, ktoré nesú zodpovednosť za vyučovanie biblických právd. Je len 
vysunutou rukou k deťom a rodinám, ktoré sa málokedy dostanú do cirkevného prostredia.
A teraz už k názvu. Awana nie je tajomné indiánske slovo. Je vytvorené z prvých písmen 
jednotlivých slov v známej biblickej vete: „ Osvedčený pracovník sa nehanbí“ ( v angličtine: 
„Approved Workmen Are Not Ashamed“). Táto veta pochádza z listu, ktorý napísal apoštol 
Pavol z rímskeho väzenia mladému priateľovi Timotejovi. Vyzýva ho k tomu, aby sa 
nehanbil, ale usilovne zvestoval Slovo Božie. (2.Timotejova 2,15)
Cieľom Awana klubov je to, aby sa Božie Slovo zakorenilo v srdciach a mysliach mladej 
generácie. To nie sú len hry, piesne a stretávanie sa. Ale aj modlitby za deti, ochota byť tu pre 
ne.
A ako sa Awana dostala do Giraltoviec? Najprv to bola skupina študentov z KETM.( Katedra 
evanjelikálnej teológie a misie na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici). Na jar  roku 
2005 navštívili Giraltovce a hrali sa s deťmi zo sídliska pri Radomke. Roztiahli Awana 
štvorec a vytvorili družstvá. Deťom sa hra zapáčila. V lete prišli stredoškoláci z USA, ktorí 
v týchto hrách pokračovali. Napokon sa rozbehol pravidelný Awana klub, ktorý oficiálne 
začal svoju činnosť v septembri 2005.
Klubový rok sa začína vždy v septembri. Rodičia môžu prihlásiť svoje deti formou písomnej 
prihlášky. Taktiež sa môžu pozrieť na to, ako klub prebieha. Klub organizuje výlety alebo 
príležitostné podujatia (predvianočný program).
Awana klub v Giraltovciach pracuje pod záštitou Cirkvi bratskej. Nie je to jediná cirkev, ktorá 
sa venuje Awana klubom. Na Slovensku sú do tejto aktivity zapojené viaceré cirkvi. 
V Hanušovciach nad Topľou pracuje Awana pri Evanjelickej cirkvi a.v.
Na všetky ďalšie otázky Vám radi odpovieme.

Ľubo Krupa – vedúci Awana klubu v Giraltovciach (0903 585 251)



Mgr. Martin Jurčo – koordinátor Awana klubov na Slovensku (0905 960 312)

NÁŠ    DOMOV  V  NEBI

   V dňoch 16.-19. augusta sa v našom meste konala 18. KONFERENCIA  
MODLITEBNÉHO  SPOLOČENSTVA   ECAV   NA  SLOVENSKU.
   Táto konferencia mala svoje poslanie a odkaz, ktorý znel „ NÁŠ  DOMOV  V NEBI“.
                                                                                                   2 Petra 3,13
                                                                                                    Židom 13,14
   O tejto ústrednej téme sa prednášalo, diskutovalo, hovorilo a modlilo. Pre veriacich ľudí to 
bol čas zastavenia, zamyslenia, čas pre dušu človeka v zložitom rytme dní.
   Takéto vzácne stretnutia ľudí žijúcich vierou, nás oslovujú svojou pravdivosťou 
a úprimnosťou, presvedčujú hĺbkou modlitby, znalosťou Písma. Biblia je ich verným 
sprievodcom života, ošúchané stránky a farebné záložky svedčia o častom používaní. My 
ostatní si na chvíľu položíme otázku. Aká je tá moja Biblia? Žiari novotou, čistotou? Škoda. 
O čo vzácnejšia je tá ich opotrebovaná Kniha kníh.
   Mlčky sledujem priebeh konferencie a nasávam jej atmosféru, obdivujem bezprostrednosť 
kazateľov, milé úsmevy, životnú radosť a najmä nezlomnú vieru vo svojho Pána. Títo ľudia 
nám majú slúžiť ako príklad, byť naším vzorom, ako kráčať životom a neuhýbať, ale čeliť 
dobrému aj zlému. Takéto chvíle nás učia žiť denne so svojím Bohom, milovať svojich 
blížnych a pripravovať si miesto v nebi. Sú to vzácne a nezabudnuteľné okamihy pre 
veriaceho človeka. Ľudia z celého Slovenska, mladí aj starí, zdraví, ale aj tí chorí a zoslabnutí 
si našli čas a prišli do Giraltoviec, aby si ovlažili pery rosou nového poznania o svojom 
Stvoriteľovi.
   Zvlášť ma oslovila prednáška kazateľa z  Českého Tešína  STANISLAVA  
KACZMARCZYKA. Prednášal na tému – NA ČO SA TEŠÍM  V NEBI?     Zvláštna téma 
pre súčasného človeka, žijúceho v reálnom svete. Kazateľ si položil otázku: Čo tvorí život 
človeka?    A aj odpovedal – radosť, ale aj bolesť a zármutok. To je spoločné nám všetkým. 
No zdôraznil nádej, otvorené okno veriaceho človeka, ktorý neochvejne verí v Kristove 
zasľúbenia. Podrobne nás oboznámil s obsahom sedem Božích zasľúbení, pohladil nimi našu 
dušu a otvoril nám nové obzory žitia. Bola to vzácna prednáška, oslovoval silou svojho 
presvedčenia, hĺbkou slov a znalosťou Písma. Prednášal s radosťou a láskou, tešil sa, že našiel 
okruh verných poslucháčov. Všetci sme cítili, že on raz bude doma u svojho Otca, že je o tom 
neomylne presvedčený, o krásnom živote s ním v nebi, ale že to mu nestačí, chce aj nám, 
svojim poslucháčom, zasiať do srdca tieto semená pravého poznania, aby sme jeho 
presvedčenie a radosť zdieľali spolu s ním, podľa zasľúbenia „Lebo nemáme tu trvalé miesto, 
ale hľadá ono budúce“. 
                    Židom 13,14

    Okrem prednášok, modlitieb a seminárov táto konferencia modlitebného spoločenstva bola 
aj príležitosťou na milé stretnutia a rozhovory ľudí žijúcich svojou vierou.

                                                                                                                      Anna  Mitaľová

LETNÉ AKTIVITY ZPCCH



     Priaznivé počasie tohto leta umožnilo realizovať a rozvinúť aktivity rôzneho druhu, 
ktorých úspešný priebeh závisí práve od počasia. Úspešnými možno nazvať aj naše plánované 
podujatia v mesiaci júli.
7.júla sme nasmerovali plne obsadený autobus, 45 miest do Kežmarku na festival remesiel 
a ľudovej tvorivosti pod názvom  Európske ľudové remeslo.
Bola to naša už druhá návšteva na tomto podujatí, ktoré je svojou originalitou jedinečné. Aj 
preto sme návštevu zopakovali a aj teraz bol záujem veľký. Naozaj vidieť toľké remeslá, ich 
činnosť, výrobu a hneď v stánku aj predaj, s prezentáciou príslušného regiónu v patričnom 
oblečení, a to z celého Slovenska, je naozaj  unikát. O celkovej atmosfére, kde si každý príde 
na svoje vrátane detí a pre  tie zvlášť pripravené centrum zábavy, to treba zakúsiť.
19. júla bol Deň zdravia, ale zvykneme mu tiež hovoriť Športový deň, lebo obidva názvy ho 
obsahovo vystihujú. Už tradične sa konal v prírode na poľovníckej chate v Kobylniciach, za 
krásneho počasia od 10,00 hod. do 15,00 hod.  
 Náplňou bolo 5 športových disciplín s vyhodnotením a odmenou prvých troch miest v každej 
z disciplín. Samozrejme, s podaním obeda (guláš), pokračovaním pri ohníku a opekaním 
v dobrej pohode pri pesničke s harmonikou. Každý z takmer šesťdesiatich zúčastnených (aj 
hostí) si našiel priestor a miesto podľa potreby. Bohaté koruny stromov poskytovali príjemný 
chládok v týchto horúcich letných dňoch.
Naše aktivity ponúkame predovšetkým našim  členom. Sú pre nich a ich záujem a účasť 
potvrdzuje, že sú potrebné a hádam aj prospešné pre obohatenie a spestrenie všedných dní.
Príprava, organizácia i realizácia sú pracovné. Za súčinnosti rôznych zložiek, za pomoci 
a pozornosti  oslovených sme to vždy zvládli.
Naše poďakovanie aj tentoraz patrí za všestrannú pomoc MsÚ, Ústavu sociálnej starostlivosti.
Za dopravu, p. J. Matimu za sponzorské prípravu gulášu z dodaných surovín, p. Juhovi za 
sponzorské prilepšenie zo svojho sortimentu, p. M. Mikulovi za bohatú nadielku zeleniny, tiež 
poľovníckemu združeniu za možnosť využitia ich chaty a zariadenia, samozrejme so 
požadovaným poplatkom.
A samozrejme všetkým aj našim členom za vynaloženie úsilia pri realizácií oboch podujatí.   

                                                                                                 M. Gazdičová

ČO PRINIESOL MESIAC

Odstupné i plat môže získať viac ľudí

     Zmenu prináša novela Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra.
Ak so skončením zamestnania, zamestnanec súhlasí, kým by sa mu nezačala výpovedná 
lehota, dostane odstupné, a to najmenej dva alebo tri svoje priemerné mesačné platy. Ak 
nesúhlasí, začne mu plynúť dvoj-alebo trojmesačná výpovedná lehota, za ktorú mu patrí 
mzda.
Ak zamestnanec nesmie ďalej pracovať pre pracovný úraz či chorobu z povolania, bude mu 
patriť najmenej 10. násobok jeho priemerného mesačného zárobku. Osamelému 
zamestnancovi, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, bude možné dať výpoveď iba 
vtedy, ak tri roky bude možné dať výpoveď iba vtedy, ak ho odsúdili pre úmyselný trestný čin 
alebo istým spôsobom porušil pracovnú disciplínu.

Predčasní penzisti nebudú môcť pracovať 



     Ľudia, ktorí odišli na predčasný dôchodok a zároveň, pracujú, si od budúceho roka budú 
musieť vybrať. Buď prácu alebo dôchodok. Zmenu by mala zaviesť novela o sociálnom 
poistení, ktorú 22.8. schválila vláda. Z celkového počtu štyridsaťtisíc poberateľov 
predčasného dôchodku približne polovica podľa ministerky práce V. Tomanovej vôbec 
neprestalo pracovať a malo aj mzdu, aj predčasný dôchodok.

Poisťovne zaplatia kúpele všetkým 

     Kúpeľnú liečbu budú opäť všetkým pacientom hradiť zdravotné poisťovne. Nezaplatia síce 
celý pobyt, ale uhradia im liečebné procedúry. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič totiž 
ruší tzv. C kategórie ochorení na ktorú zdravotné poisťovne neprispievali. Išlo prevážne 
o choroby z povolania, duševné ochorenia a čiastočne aj tráviace a srdcové diagnózy. 

                                                                                Zdroj SME a Pravda

BRÁNY ŠKÔL SA OTVÁRAJÚ

     Po dovolenkách a prázdninách sa opäť otvárajú brány škôl. Pozornosť sa sústreďuje opäť 
na učiteľov, vychovávateľov, deti, žiakov.
Tejto oblasti je venovaných mnoho úvah, myšlienok, odporúčaní tak odbornej a laickej 
verejnosti. Ponúkam niektoré z mnohých , z pohľadu a potrieb súčasnej modernej spoločnosti.
„Výchova je práca s človekom i na človeku. S tým, ktorý dozrieva. Výchova vytvára medzi 
vychovávateľom a vychovávanými podobu väzbu, akou je otcovský vzťah. Otcovstvo nie je 
len odovzdávaním života, je aj odovzdávaním nádeje. Výchova je práca na duchu. Práca 
s nádejou. Hlavnou násadou výchovy je zásada vernosti. Zrádzať sa nesmie za žiadnu cenu.“ 
(Filozof a teológ J. Tischner).
„Po celé stáročia fungovala spoločnosť len na princípe autority. Autorita sa dedila, bola 
pokrvná. Moderná spoločnosť nechce  stáť na takejto autorite.
Autoritou sa stáva človek, ktorý niečo vie, ktorým sa  osvedčil, človek inteligentný 
a charakterný, človek múdry. Autoritou by mal byť politik, ale v modernej škole aj učiteľ. Nie 
preto, že je učiteľ, ale preto, že má lásku aj k poznaniu, aj k žiakom. Učiteľ si svoju autoritu 
musí vybudovať, získať. Učiteľ spravidla učí konkrétny predmet. Dobrý učiteľ musí dobre 
ovládať svoj predmet. Aj učiteľ odborných predmetov dnes vie, že hoci ovláda látku svojho 
predmetu odpredu aj odzadu, má zaručených len desať percent úspechu. Dokonca hovorí sa, 
že len sedem. Tých deväťdesiat percent si musí získať nie ako odborník, ale ako človek. Tých 
deväťdesiat percent sa nemôže naučiť z učebnice. To sa musí naučiť nejako inak. Takéto 
poznanie spôsobuje šok pretože sa to nemôže zmocniť. Pred ním sa učiteľ, dokonca aj dobrý 
učiteľ, cíti bezmocný. Každý učiteľ vie, že celá dráma, celý zápas začína s každým novým 
žiakom odznova. Že k svojim žiakom nemôže pristupovať len ako profesionál. Že žiaci od 
neho očakávajú viac, a majú aj právo na viac. Žiaci tajne dúfajú, že v učiteľovi stretnú 
človeka. Nielen profesionála, nielen odborníka, aj človeka. (J. Suchaň, Pútnik)

                                                                         Pripravila M.Gazdičová

P O Z V Á N K A



Slovenské národné múzeum – múzeum židovskej kultúry, Bratislava
Mesto Giraltovce a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

Vás srdečné pozývajú na
DNI ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

ktoré sa uskutočnia pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky
Dušana Čaploviča a sú venované pietnej spomienke Židov v Giraltoviec pri 

príležitosti 65. výročia  transportácií zo Slovenska

Program:

15.10.2007 –16,00 hod.    vernisáž výstav
                                          Riešenie židovskej otázky na Slovensku /zasadačka MSÚ/
                                          „Ma bisteren!“ -  rómska výstava

                     18,00 hod     literárne pásmo „Devět bran“ /Dom kultúry/

16.10.2007 – 18,00 hod.   hudobno - literáne pásmo študentov Gymnázia a Základnej 
                                          umeleckej školy v Giraltovciach  /Dom kultúry/

17.10.2007 – 18,00 hod.   „Lechayim! – koncert židovských piesní /Dom Kultúry/

18.10.2007 – 15,00 hod.   pietna spomienka na židovskom cintoríne na Tehelnej ulici 

Program Dní ŽK – predbežný. Spresníme ho v októbrovom Spravodajcovi.  

ZAUJÍMAVOSTI

Korytnačka – záchrankyňa života
     Švedský námorník Goran Oissen sotva veril svojimi očami, keď sa pozrel z paluby na šíre 
more. Bolo to neuveriteľné. Asi vo vzdialenosti sto metrov som zbadal muža sediaceho na 
korytnačke, ktorá plávala k našej lodi. Muž zúfalo niečo kričal. Na pancieri obrovskej 
korytnačky skutočne  vedel juhokórejský námorník a kričal a pomoc. Zviera sa veľmi blízko 
priblížilo k lodi, potopilo sa a zmizlo.  Dvadsaťsedemročný korejský námorník začal plávať. 
Zo švedského parníka bol spustený záchranný čln a vyčerpaného stroskotanca zachránili 
v poslednom okamžiku. Sotva sa ocitol v bezpečí. Upadol do bezvedomia.

ZÁHRAKÁRSKE OKIENKO

      Záhrad je v septembri miestom, ktoré navštevujeme veľmi radi, pretože môžeme 
zberať dozrievajúce ovocie. Tohto roku je jabĺk a hrušiek pomenej, ale ktoré ostali o to 
viac potešia. Od termínu zberu závisí nielen veľkosť a vyfarbenie ovocia, ale aj jeho 
chuťové vlastnosti a uskladňovateľnosť. Začiatkom  septembra sa vysieva reďkovka, 
ktorú zberáme v polovici októbra. Aj poľný šalát so zberom v novembri. Dá sa  vysiať aj 



zimný špenát do  septembri do hĺbky do 1 cm a riadkov 20cm. Pri veľkých mrazoch 
musíme  záhon prikryť čečinou. To isté platí aj pre jesenný výsev petržlenu. V tomto 
období sa v skleníku a fóliovníku veľmi ľahko rozširujú hubové choroby. Jeho hniloba 
a vädnutie. Ochrana spočíva predovšetkým v dezinfekcii pôdy a v  preventívnej zalievke 
Previcurom. Zberáme ovocie a zeleninu ale nesmieme zanedbať ani  ostatné práce. 
Pripravujeme sa na jesenné vysádzanie ovocných stromov.
Na záhonoch rastie ešte kapusta, zeler, pôr, neskorá mrkva. Cibuľa je dobre pripravená 
na uskladnenie keď má zlatožltú a suchú šupku a zvädnuté korene a listy. Koncom 
septembra môžeme skrátiť letorasty broskýň, na nich je základ  úrody na budúci rok. 
Na začiatku mesiaca prevedieme ošetrenie proti  prezimujúcim škodcom spôsobujúcim 
plodnosť a kučeravosť na viniči.

                                                                                          Ľubomír Krupa

ZPOZ

Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali:

Barboru Lilianu Buryovú
Dominiku Čižekovú
Evu Kurejovú
Mareka Študyho
Lukáša Šamka
Dušana Štefaníka
Alexandru Kmecovú

V mesiaci septembri oslávia svoje životné jubileá:

Oľga Pankuchová                      50                         Mária Hanková              60
Terézia Micenková                     50                         Pavol Hajda                    60
Darina Michliková                       50                          František Kristiňák            60
Jozef Vojta                                    50                          Ján Tkáč                              60
Ján Verčimák                               50                           Ing. Andrej Pribula            60
Jozef Habšuda                              50                           Ján Hliboký                         60
Helena Kendrová                         55                           Magdaléna Imreová            65
Anna Bobáková                            55                           Mária Štrusová                   65
Anna Janovičová                          55                           Jozef Hamara                      70
Peter Žížek                                    55                           Anna Kmecová                    75

 Anna Švačová                      80

Manželstvo uzavreli:

Daniel  Harčarík                                      Miriam Šimová
  Kračúnovce                                              Giraltovce

Ing. Peter Geci                                        PaedDr. Slavomíra Komišáková
  Košice                                                          Giraltovce  



Juraj Černý                                             Katarína Zajacová
  Nižná                                                           Giraltovce

Peter Kopas                                             Zita Dzubajová
 Giraltovce                                                     Soboš

Milan Banga                                             Lenka Hanková
 Fijaš                                                            Giraltovce 

Ľubomír Goč                                            Jana Močilenková
  Giraltovce                                                 Nižná Pisaná 

Ladislav Študy                                          Viktória Šandorová
  Giraltovce                                                    Košice

 Maroš Juhas                                              Miroslava Horvátová
  Giraltovce                                                    Hanušovce n/Topľou

Marek Kmec                                               Júlia Dvorská
  Mičakovce                                                   Giraltovce

Miroslav Hliboký                                          Janka Uhrinová
  Giraltovce                                                     Raslavice

Marek Vozár                                               Slávka Mihaľová
    Košice                                                           Giraltovce

Vlastimil Zelený                                          Kamila Hajdová
  Vysoké Mýto                                                Giraltovce  

Š P O R T
Futbalisti Slovana svojimi výkonmi           
POHLADILI DUŠE SVOJICH FANÚŠIKOV

     Mesiac august bol pre futbalistov v najvyššej regionálnej súťaži veľmi náročný. Veď 
odohrať až 6 zápasov v priebehu 25 dní dá poriadne zabrať aj profesionálom. O to viac je 
potešiteľná skutočnosť, že futbalisti MFK Slovan Giraltovce zvládli náročný program veľmi 
dobre a navyše sa ich výkonnosť zlepšovala s pribudajúcimi zápasmi. Svedčí to o dobrej 
kondičnej pripravenosti mužstva .Zisk štyroch plusových bodov vyniesol Slovan na piate 
miesto v tabuľke. O doterajšom účinkovaní Giraltoviec nám tréner mužstva Radoslav 
KAČALA povedal: “Po krátkej letnej príprave nás čakal veľmi náročný program so silnými 
súpermi. Navyše v kolektíve nenastali prakticky žiadne zmeny. Po odohraných šiestich 
zápasoch môžem vysloviť s účinkovaním spokojnosť, aj keď nejaké rezervy sa stále nájdu. 
My sa však snažíme o ich odstránenie v tréningovom procese. Odohrali sme štyri stretnutia na 
súperových ihriskách a v dvoch sme naplno bodovali. Aj napriek prehrám vo V.Tatrách a vo 
Svidníku však chlapci nesklamali a zanechali veľmi dobrý dojem. Zatiaľ čo v Sobranciach 
mužstvo ukázalo veľkú silu v ofenzívnej činnosti, vo Veľkom Šariši sa prezentovalo 



vynikajúcou defenzívou a nepustilo súpera do vážnejšej akcie. Domáce zápasy proti 
Lokomotíve Košice a Barci boli veľmi náročné. Najmä Lokomotíva ukázali svoju silu 
a škoda, že sa nepodarilo ubrániť jednogólové vedenie. Strata bodov poznačila súboj 
s Barcou, keď chlapci po vedúcom góle sa chceli vyhnúť podobnému scenáru a boli veľmi 
nervózni a našťastie chlanokrvný kontraúder Uhrína priniesol zaslúžené víťazstvo. Kolektív je 
veľmi mladý a vývoja schopný. Treba s ním mať však trpezlivosť. Aj touto cestou ďakujem 
našim fanúšikom za podporu nielen v domácich zápasoch, ale hlavne vonku Do základne 
zostavy sa dostali končiaci dorastenci Tkáč, Digoň, Keresteš a Sokol. Príležitosť dostáva aj 
Cauner, ktorý má len 17rokov.Priaznivci si iste všimli ,že v defenzívnej činnosti sme prešli od 
systému so zametačom na bránenie v línii. Je to veľmi náročný spôsob hry, ale hráči si ho 
postupne osvojujú .Som presvedčený ,že sa hra mužstva bude zlepšovať a prinesie pre Slovan 
ďalšie víťazstvá a fanúšikom veľa radosti.“  
 Pred futbalistami Slovana sú ďalšie ťažké zápasy. Kolektív opúšťa Biroš, ktorý posilní 
Lipany. Naopak čaká sa na návrat Pribiša zo zahraničia. Priaznivci MFK Slovan sa oveľa viac 
zaujímajú o svoje mužstvo. Veľa ich cestuje aj na zápasy u súperov. Tým ,ktorí boli 
v Sobranciach a vo Veľkom Šariši ,sa dostalo od giraltovských futbalistov dokonalej odmeny. 
Okrem šiestich bodov to bolo fantastické pohladenie ich fanúšikovských duší.Toľko 
spokojných Giraltovčanov pokope ako vo V.Šariši už dávno nebolo vidieť.                    

                                                                                                  MVDr.Miroslav Deutsch

Slávnostné otvorenie tenisových kurtov 

Dňa 21.8.2007, Ján Rubis primátor mesta Giraltovce, pri príležitosti nultého ročníka 
tenisového turnaja, slávnostne otvoril tenisové kurty vo všešportovom areáli v Giraltovciach. 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil zástupca NEFO PSK, n.f. Ing. Milan Cocuľa, ktorý 
zároveň prestrihol slávnostnú pásku. Projekt dostavby a dovybavenia tenisových kurtov bol 
spolufinancovaný neinvestičným fondom NEFO PSK, n.f. sumou 50.000 Sk. Projekt bol 
zameraný na zlepšenie odrazových vlastnosti antukového povrchu – položením novej vrstvy 
antuky a dovybavenie tenisových kurtov pohľadovými clonami a rozhodcovskými stoličkami. 

Pri príležitosti slávnostného otvorenia sa konal turnaj o pohár primátora mesta. 
Systémom “ každý s každým “ na jeden víťazný set predviedli účastníci turnaja svoje tenisové 
umenie. Víťazom turnaja bez jedinej prehry sa stal PaedDr. Štefan Bačkay. Ďalšie poradie: 2. 
Ing. Cyril Kollár, 3. PaedDr. Martin Koššala 

Ceny do turnaja venovali Mesto Giraltovce, firma HAMEX s.r.o. a Vladislav Juha –
PREDAJ PEZINSKÝCH VÍN. 

Otvorenie nových športovísk má za cieľ zlepšiť kultúrnu pohodu a športové vyžitie 
občanov mesta Giraltovce a jeho okolia. 



P O Z V Á N K A

Mestský klub chovateľov a ZO slovenského zväzu záhradkár v Giraltovciach
Vás srdečné pozývajú na Propagačnú výstavu drobných zvierat a exotického vtáctva

  spojenú s výstavou ovocia,  zeleniny a kvetov.

Termín: 21. – 23. septembra 2007 /piatok – nedeľa/

Miesto: Park mieru v Giraltovciach

Výstava  bude zároveň okresnou výstavou v produktoch ovocia, zeleniny a kvetov budú 
na nej vystavovať aj organizácie záhradkárov zo Svidníka v sobotu /22.septembra 2007/.



V kultúrnom programe sa v sobotu predstaví Folklórny súbor TOPĽAN s celovečerným 
programom o 17.00 hod. na mestskom amfiteátri.


