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Nemôžeš žiť bez ľudí, ktorí ti z času na čas spontánne 
dávajú najavo: 

 
   Človeče, mám ťa rád. 
 
   Má to veľký význam v manželstve. 
   Je to životná nevyhnutnosť pre dieťa. 
   Zdroj šťastia pre starého človeka. 
   Kúsok zdravia pre chorého. 
   Tichá útecha pre osamelého. 
 
   Keď stojíš pri hrobe drahého človeka, najviac 
   bolia práve tie premárnené dôkazy lásky,  
   zanedbané pozornosti. Jedinou útechou, ktorá 
   presiahne hranice smrti, je láska, ktorú si dal  
   tým druhým za ich života. 
 
   Jediné, o čo napokon ide: 
   Milovať a byť milovaný. 

 
 
 
 
 
V novembri padá lístie a prichádza melanchólia. Ľahšie si vieme 

priznať vlastné chyby a omyly, i keď už len nad hrobom tých, 
ktorých sme milovali, alebo im, nebodaj, ublížili. Dá sa povedať, že 
v tejto chvíli pri zapaľovaní sviečky vieme byť aj k sebe 
najúprimnejší. Aj keď v živote býva úprimnosť veľmi ťažká. Veľa 
zostalo nezodpovedaného, nevysvetleného. Dvere sa navždy zavreli. 
Nikto z nás nepozná hodinu, v ktorej tento svet opustí. Čas 
ľudského života je veľmi vzácny. A čas strávený s milovaným 
človekom beží prirýchlo. 
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 „Žijeme tu a teraz. Tu a teraz máme čas i priestor na to, aby sme 
iným ukázali, ako ich máme radi. Aby sme iným pomohli, boli tu 
pre iných, vedeli si odpustiť, byť jednoducho spolu ...“ (Andrea 
Čusová, Cesta) 

Áno, žijeme tu a teraz. Nežijeme v anonymnom spoločenstve, aké 
je príznačné pre veľké mestské sídliská, sme jedným z niekoľkých 
tisícok obyvateľov nášho mesta. Zdá sa nám, že akosi pričasto 
zaznieva posledné zvonenie pre niekoho spomedzi nás, z rozhlasu 
znejú slová poslednej rozlúčky. Patria človeku, ktorý celé desaťročia 
svojho života obetoval niekoľkým generáciám našich detí, alebo 
človeku, ktorý nám poslúžil v iných zariadeniach, prevádzkach 
v našom meste, poznali sme ho z úradovní čí iných inštitúcií, alebo 
jednoducho bol jedným z nás. Prirodzeným, ľudským je jeho 
poslednú cestu odmerať našimi krokmi k miestu jeho posledného 
odpočinku. Z úcty, že žil tu a bol jedným z nás. 

 
ooooo   Margita Gazdičová    ooooo  

 
 
 
 
 
(ka) - Na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré zasadalo 13. 

októbra 2008, sa zišlo 9 poslancov. Rokovali o obsahu spoločenskej 
zmluvy na  založenie novej  spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Obchodné meno spoločnosti je GIRATHERM, s.r.o. so sídlom na 
ulici Dukelskej 75. Orgánmi spoločnosti budú  valné zhromaždenie 
a konateľ. Konateľmi spoločnosti sú za Mesto Giraltovce Ján Rubis 
a Miroslav Hiščar, bytom vo Sveržove.  Rozhodovacie práva sú 
v pomere 50:50. Všetci poslanci MsZ odsúhlasili jednohlasne 
vytvorenie tejto spoločnosti. 

V bode Rôzne primátor, Ján Rubis,  informoval poslancov 
a prítomných o pokračovaní  prác na ceste I/73. Išlo o prekládku 
verejného osvetlenia, vedenia rozhlasu, položenie káblu na 
kamerový systém, výrub stromov na ľavej strane chodníka  
a výsadbu mladých stromčekov bližšie k trávnatej ploche. 
Ukončenie tejto stavby bude pravdepodobne mesiaci novembri. 

Poslanec Dušan Verčimak informoval prítomných o zlej situácii 
s kanalizáciou vo dvore Bloku G. Poslankyňa Mária Digoňová 
pripomienkovala, že je potrebné natiahnuť rozhlas aj medzi bytovky 
na  Dukelskej ulici. 
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Informuje vedúci oddelenia Ľubomír FILO: - Príchodom 

posledných mesiacov v roku sa zamestnanci nášho oddelenia 
sústreďujú na činnosti spojené s ukončením kalendárneho roka 
a prechodom koruny na európsku menu. Začali sa prípravy na 
dôslednú inventarizáciu majetku mesta a vyčíslenie pohľadávok 
mesta za rok 2008. Okrem toho pripravujeme opatrenia na 
zlepšenie disciplíny pri platení za nájom bytových a nebytových 
priestorov. Tento materiál predkladáme na schválenie na najbližšie 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Tu treba pripomenúť, že 
dochádza k zlepšeniu disciplíny pri platbách za nájom a služby 
s ním súvisiace.  Oddelenie úzko spolupracuje s terénnymi 
sociálnymi pracovníčkami a osobitným príjemcom, najmä čo sa týka 
platenia nájmu Rómov za sociálne byty. Spoločnými silami sa 
postupne darí vymáhať aj niekoľko rokov staré pohľadávky. 

Oddelenie správy majetku v rámci údržby pripravuje 
zefektívnenie prevádzok kotolní a tepelných parovodov v objektoch, 
ktoré nie sú napojené na centrálnu kotolňu. Už pred príchodom 
chladnejších dní sme ukončili hydroreguláciu a termoreguláciu v 
Dome kultúry, vrátane priestorov Základnej umeleckej školy 
a v budove Mestského úradu. Podobné opatrenia sa robia aj 
v budove Polikliniky a v administratívnej budove MsÚ na Ulici kpt. 
Nálepku. 

Zamestnanci oddelenia pripravujú podklady pre nové zmluvy 
o nájmoch z dôvodu prechodu na euro, tiež ďalšie dôležité 
materiály, zmenu ktorých si nová mena vyžiada. Všetky predložíme 
na schválenie mestským poslancom. 

Mesto v poslednom období rozvíja aktivity v oblasti investičných 
zámerov. Preto v úzkej spolupráci s právnikmi pripravujeme predaje 
a kúpy nehnuteľností, najmä pozemkov, na ktorých by v najbližšom 
období mali vyrásť budovy pre verejnosť prospešné a vítané. 

Veľa energie vynakladáme v presviedčaní neplatičov, aby si  
vyplatili dlhy za nájmy v mimosúdnom usporiadaní a vyhli sa 
prípadnému súdnemu konaniu. Bude nás to stáť vzájomne menej 
nervov, času aj peňazí. Osobne komunikujeme denne minimálne 
s desiatimi aj viac neplatičmi, vypočujeme si trpezlivo argumenty 
pre a proti, presviedčame, že platiť sa musí, nieto inej šance. 
U mnohých, najmä Rómov – neplatičov,  apelujeme na zmenu 
životnej filozofie. Mali by vedieť, že nemôžu donekonečna iba 
očakávať, čo dá štát. To veru nejde... Majú tak, ako ostatní občania, 
zodpovednosť za to, ako si pripravia životnú púť, nuž nepripraví im 
ju štát, ani nikto iný. Musia sami prispieť vlastnou iniciatívou.  

ooooo   (ef) 
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Mesto Giraltovce, ako správca daní a poplatkov, žiada  
občanov mesta, ktorí si v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., 
v znení neskorších predpisov, nesplnili povinnosť a neuhradili 
poplatky za vývoz tuhého komunálneho odpadu, daň 
z nehnuteľností, či  daň za psa  za rok 2008 a za roky 
predchádzajúce, aby tak urobili v čo najkratšom termíne na 
Mestskom úrade v Giraltovciach, na čísle dverí 27. 

Stav úhrad jednotlivých daní a poplatkov k 20. októbru 
2008 je nasledujúci: 

 
Daň z nehnuteľností:     
 
ü fyzické osoby - plnenie na 83%, 
ü právnické osoby - plnenie na 74%  ( IV. splátka je  
splatná  do 30.11.2008).  
 
Poplatok za vývoz TKO: 
 
ü fyzické osoby - plnenie na 64%,  
ü právnické osoby - plnenie na 82%  (IV. splátka je 
splatná  do 30.11.2008). 
Daň za psa -   plnenie na 70%. 
 
Prehľad najväčších neplatičov v Meste Giraltovce  
 
Poplatok za vývoz TKO :  
 
Fyzické osoby: 
 
Priezvisko, meno:   Bydlisko:     Nedoplatok:  
 
1. Cina František  Bardejovská 222/07   12 375,- Sk  
2. Fedák Peter   Kukučínova 574/79        9 100,- Sk 
3. Hada Imrich   Kukučínova 491/38     10 275,- Sk 
4. Kurej Stanislav  Kukučínova 832/113   12 400,- Sk 
5. Schwarz František Hviezdoslavova 454/10     9 950,- Sk 
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Právnické osoby:    Sídlo:     

Nedoplatok: 
1. Dobrochod Trade s.r.o      Dukelská 56/52, Giraltovce 
 19 200,- Sk 
2. František Schwarz-YOKOFRANZ Dukelská 50, Giraltovce
 16 800,- Sk 
3. GIREX Fashion s.r.o.  Priemyselná 8, Bardejov 
 46 800,- Sk 
4. GIRPEK s.r.o       kpt. Nálepku 125/32,Giraltovce
 26 000,- Sk 
5. SUJAPEX  s.r.o       Buzulucká 1, Košice 
 33 150,- Sk 
 
Daň z nehnuteľností :  Sídlo:      

Nedoplatok: 
Agroslužby VK s.r.o.   kpt. Nálepku 121, Giraltovce
 27 468,- Sk 
BAGI s.r.o       Prešovská 539, Giraltovce
 18 969,- Sk 
GIRPEK s.r.o      kpt. Nálepku 125, Giraltovce
 69 722,- Sk 
Ing. Csala  Ján     Praha 9    

31 199,- Sk 
MACRO Impex SK s.r.o  Dukelská 88, Giraltovce           

151 018,- Sk 
 

Z dôvodu prechodu  na novú menu EURO oznamujeme  
občanom, že platby za dane a  poplatky  na rok 2009 
budeme prijímať až po doručení platobných výmerov 
občanom. Preto žiadame občanov, aby si platenie daní 
a poplatkov ktoré sú splatné v tomto roku nenechávali na 
posledné dni  roku 2008, prípadne na prvé dni roku 2009.   
 

ooooo   Oddelenie dani a poplatkov   ooooo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestská polícia v spolupráci s Okresným osvetovým 
strediskom vo Svidníku pokračuje v organizovaní 
preventívnych akcií. V októbri spoločne pripravili  2 besedy na 
tému Návykové látky a závislosť so žiakmi giraltovskej 
základnej a strednej odbornej školy. Na besedách sa 
zúčastnilo vyše 40  žiakov. 

Začiatkom októbra firma Hunter v spolupráci s Mestskou 
políciou zopakovala odchyt zabehnutých a túlavých psov. 
Podarilo sa odchytiť 5 psov. V troch prípadoch psov vrátili 
majiteľovi, v jednom prípade vec vybavili v blokovom konaní 
uložením blokovej pokuty. 

Mestská polícia vybavila v blokovom  konaní priestupok 
proti verejnému poriadku v zmysle § 47, ods. 1, písm. c), 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení 
neskorších predpisov, za vzbudzovanie verejného pohoršenia. 

Mestská polícia v dvoch prípadoch pristihla vodičov jazdiť 
po Fučíkovej ulici v protismere. Ich počínanie nestačilo 
vybaviť dohováraním, preto im policajti udelili blokovú 
pokutu.    

V utorok 21. októbra t. r. polícia prijala oznámenie 
o podozrení z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 
v zmysle §  50,  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
v znení neskorších predpisov. Záležitosť je v štádiu 
objasňovania. V prípade, že budú naplnené znaky skutkovej 
podstaty uvedeného priestupku, bude vec po zdokumentovaní 
v zmysle § 60, ods. 3, písm. d), citovaného zákona 
o priestupkoch predložená na posúdenie Oddeleniu 
všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu vo Svidníku  

        
ooooo    Juraj Šima – náčelník MsP 
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Nastal čas dušičiek, keď častejšie spomíname 
a vraciame sa aj k hrobom našich drahých. Giraltovský 
Dom smútku a cintorín počas uplynulého roka poznačili 
zmeny, ktoré sme si stihli a mnohí, veru, ani nestihli 
všimnúť. Mestský podnik služieb, s.r.o. kompletne 
vymenil staré vchodové dvere za plastové a postaral sa aj 
o podobnú, aspoň sčasti, výmenu okien.   Modernizáciu 
dopĺňa kompletná rekonštrukcia hygienických zariadení, 
nové vertikálne žalúzie na čelnom okne a čiastočné 
úpravy suterénu. Zostáva dokončiť bočné prevádzkové 
priestory v hlavnej časti Domu smútku.  

Oporný múr a s ním nové hrobové miesta, krásne 
nové chodníky, rozchádzajúce sa k hrobom od hlavného 
vchodu, skrášlili  celý cintorín. Dôstojnejší šat 
a pozornosť sa ušla aj stáročným stromom, ktoré strážia 
pokoj našich predkov.  Orezali ich, no zostáva ešte 
orezať stromy vľavo od vchodu, okolo Domu smútku. 
Radnica už  vynaložila dosť úsilia aj prostriedkov, ba 
dokonca oblečenie obslužného personálu sa zlepšilo, no 
ešte sa posnažia, aby sa zdôstojnil akt poslednej 
rozlúčky so zosnulými. 

Aktuálne sme mapovali názory  občanov na pohrebné 
služby v našom meste a požiadali o odpovede na otázku: 

 
Aký máte názor na pohrebné služby v našom 

meste? 
 
• Som spokojný, mám s nimi veľmi dobré skúsenosti. 

muž 36 rokov  
• Podľa mňa sú naše pohrebné služby, v porovnaní 

s inými službami, veľmi dobre. No mala by sa prejaviť 
úcta voči zomretému väčšou účasťou večer v Dome 
smútku. 

žena 65 rokov 
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• Po nedávnej smutnej skúsenosti som s pohrebnými 

službami veľmi spokojná. 
žena 37 rokov 
 

• Pohrebné služby v našom meste sú na veľmi dobrej 
úrovni. No prospelo by veľký kontajner premiestniť na 
menej viditeľné miesto. 

žena 66 rokov 
 

• Nie som Giraltovčanka, ale zúčastnila som sa na 
pohrebe v Giraltovciach a musím konštatovať, že to 
bolo organizačne zvládnuté veľmi dobre. 

žena 55 rokov 
 
• S ich prácou som spokojná, no mali by byť 

dôstojnejšie oblečení. 
žena 64 rokov 

 
• Už opakovane pripomínam, že do domu smútku patrí 

smútočná hudba v čase, keď je ticho (bez modlitieb), 
ale najmä na konci pri vynášaní truhly. 

muž 55 rokov 
 
• Spokojná som so službami na cintoríne aj v Dome 

smútku. Predsa len za nedostatok považujem 
nechávať pokosenú trávu namieste. Pri hroboch 
zhnije a znehodnocuje tieto miesta. 

žena 64 rokov 
 
• Cintorínske služby sú na dobrej úrovni, zlý obraz sa 

naskytne okolo kontajnera pri vchode. Často je 
preplnený, ale aj v opačnom prípade je okolo neho 
neporiadok – odpadky z hrobov. 

žena 56 rokov 
 

ooooo   Redakcia   ooooo 
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E Ak sa v jeseni hovorí o úrode dobrej, či zlej, reč je 

o zemiakoch. Dlhšie daždivé obdobie neprialo zemiakom. 
Záležalo aj na lokalite ich výsadby, a tým aj primeranej 
spokojnosti. 

E Po predchádzajúcom neúrodnom roku jabĺk, tento sa zasa 
odvďačil bohatou úrodou. Až takou, že jablká vidíme 
nakopené nielen vo vlastných záhradách, ale aj na poli pred 
orbou, či odpratané na tzv. pôdu nikoho. Veľmi nízka cena 
výkupu jabĺk neoslovila pestovateľov. 

E Prejsť cez cestu na mieste pod rímskokatolíckym kostolom je 
problém. Aj keď stojíte na prechode, rýchlosť áut v oboch 
smeroch nenasvedčuje, že by vám to uľahčili. A aj keď 
zastaví auto z jedného smeru, neznamená to, že z opačnej 
strany vodič urobí to isté. Skúsenosť nejedného z nás hovorí, 
že veru nechýbalo veľa... Tento úsek je aj neprehľadný,  pre 
školské deti o to viac. Preto občania vysoko oceňujú snahu 
mestských policajtov, ktorí sa starajú denne o bezpečný  
prechod žiakov na ceste do školy. No napriek tomu je až 
zarážajúce, kade všade si robia prechody školáci, dospelí 
a čo je ešte horšie, aj matka ruka v ruke s čerstvým 
žiačikom. 

E Internet je dnes už takmer samozrejmosťou aj pre 
najmenších. Štatistiky hovoria, že na 1. stupni ZŠ ho denne 
používa až 20 percent žiakov a viac než polovica na 2. 
stupni. Nie je dobre deťom zakazovať internet, veď im slúži 
na získavanie vedomosti. Zakazovať teda nie, ale kontrolovať 
áno. Školy nestíhajú kupovať programy na zablokovanie 
neslušných stránok. Viac to majú deti umožnené doma. 
Okrem programov určených pre plnoletých je  tu aj 
nebezpečie kontaktu s nežiaducimi osobami, nebezpečnými 
pre dieťa. A tu je úloha pre rodičov. Vedieť, na aké stránky  
ich deti chodia a koľko času trávia pri počítači. Rovnako to 
platí aj pri mobilných telefónoch. 
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E V mnohých krajinách, nielen v Európe, prijali opatrenia 
obmedzujúce fajčenie. Aj u nás sa urobilo niekoľko 
podobných pokusov. Pôvodná novela z Úradu verejného 
zdravotníctva neprešla. Uvidíme, v akej podobe sa posunie 
ďalej. Nech jej podoba  bude akákoľvek, s fajčením  
a s fajčiarmi sa len tak ľahko nevysporiadame. Všimnime si 
príchody ranných autobusov so žiakmi, študentmi 
giraltovských škôl. V momente je rad pri novinovom stánku, 
ako ináč,  na cigarety, len sem-tam aj na  tlač. Dve mladučké 
dievčatá so školskými  plecniakmi na chrbtoch obišli 
novinový kiosk. Výborne, zašli si do potravín  po buchty  (je 
ich naozaj veľký výber). Žiaľ, omyl, opäť  zvíťazili cigarety. 

E Veľká kritika zo strany občanov sa ušla chodníkom v meste, 
a právom. Prečo sa  nedala urýchliť ich oprava, sme 
v Spravodajcovi opakovane vysvetlili. Teraz konečne prišiel 
rad aj na ne, a my, ako ináč, kritizujeme ich 
rozkopanie, prečo hneď a rýchlo a po celej dĺžke. No buďme 
radi, že konečne naháňajú termíny nás, nie opačne. Veď 
chodníky majú byť dokončené už v polovici novembra. A to je 
hneď! Navyše chodníky náš vároš skrášlia. Súčasťou prác je 
aj posunutie osvetlenia a výsadba nových stromov. Tempo 
prác na námestí, usilovné a  početné pracovné skupiny, zdá 
sa, môžu byť zárukou, že po Martinovi sa poprechádzame po 
upravenom bielom námestí. Buďme teda trpezliví a stále ešte 
opatrní. 

E Ponúkla sa nám možnosť: „Rozhodnite o otváracích 
hodinách vašej pošty,“ informuje Slovenská pošta na 
letáčiku s návratkou a s dotazníkom. Pripomienky 
nespokojnosti zákazníkov so službami tunajšej pošty sa 
v minulosti prezentovali aj v našom časopise. V októbri sme 
mali možnosť túto ponuku využiť a v priloženom dotazníku, 
vybrať si z ponúkaných možnosti. Je to iste ústretové gesto, 
no položme si otázku: „Koľkí z nás tú možnosť využili?“ 

E Po prvýkrát vôbec jeden októbrový deň sa nazýval Svetovým 
dňom umývania rúk. Vážení čitatelia, využijeme túto rubriku 
aj na zdravotnícku osvetu, ktorá je stále nedostatočná, 
rovnako aj prevencia nášho obyvateľstva proti chorobám. Je 
to naozaj pravda, aj keď sa pritom možno pousmejeme. 
V súvislosti s rozširujúcou sa žltačkou na východnom 
Slovensku, o ktorej sa zvykne hovoriť ako o chorobe 
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špinavých rúk, je Svetový deň umývania rúk aj obsahovo pre 
nás viac než aktuálny. Vieme síce, kedy je potrebné si počas 
dňa dôkladne umývať ruky, no treba to aj dodržiavať. 

E Ak sa dvakrát po sebe takmer dvojstrana seriózneho denníka 
venuje takému problému, akým sú vši, umocnia to besedy 
v rozhlase, povieme si, že situácia je naozaj vážna. Zdá sa 
nám tento problém už skoro zabudnutý a predsa... „S hrôzou 
zisťujeme, že niektoré prostriedky, ešte  nedávno účinné, už 
nepomáhajú“, uviedla riaditeľka jednej základnej školy. 
Zaujímal nás  problém výskytu a rozšírenia vší v  našej 
základnej škole na 1.stupni a v materskej škole. Pravda je 
taká, že vždy, aj v minulosti sa ojedinelé prípady vyskytli, 
rovnako aj teraz, ale zďaleka nie je dôvod na paniku. 
Potvrdili nám to  učitelia aj zástupca  riaditeľa. Vhodné 
prípravky na hygienu vám poradia a odporúčajú drogérie aj 
lekárne. Častejšie kontrolujme svoje deti doma a svojich 
žiakov v škole. 

E Siedmy Európsky deň rodičov a škôl (EDRŠ) sa konal 21. 
októbra t. r. v Košiciach. Rozdávali sa aj ocenenia.  Na návrh 
rodičovského združenia pri ZŠ v Giraltovciach prevzali 
ocenenie od Slovenskej rady rodičov a škôl (SRRŠ): za 
pedagógov   Daniela Študijová,  Slávka Dzurjuvová,  Ružena 
Polohová a  Anna Balážová,  za školský klub Mária Paľová, 
za rodičov Marianna Olejárová, za žiakov Janka Sukovská 
a Viktória Dzurjuvová, za samosprávu – Mgr. Jozef Kozák, 
vedúci Školského úradu v Giraltovciach. Krásny a príjemný 
deň, ktorý sa začal svätou omšou v Dóme sv. Alžbety 
a pokračoval v Dome umenia, prežili naši vyznamenaní 
v prítomnosti zástupcov štátnej, cirkevnej a verejnej správy, 
rodičov, pedagógov a detí z celého Slovenska. Na deň, 
popretkávaný hodnotným kultúrnym programom, určite 
nikto z ocenených nezabudne. Je pekné, že rodičovské 
združenie oceňuje a  nezabúda na tých, ktorí školu 
reprezentujú a najviac jej pomáhajú. 

 
Margita Gazdičová 
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(Pokračovanie) 
 

Rómsky divadelný súbor, ktorý viedol Michal Šima, sme 
mali v meste v osemdesiatych rokoch minulého storočia. 
Usporadúvali sa rómske zábavy, na ktorých sa zúčastňovali  
nielen Rómovia. Nechýbali ani pozitívne vzory. Mnohí Rómovia 
z Giraltoviec dosiahli stredoškolské, ba i vysokoškolské 
vzdelanie. Máme rómskych učiteľov matematiky, v ročníkoch 
1. stupňa ZŠ, učiteľov tanca aj hudby na ZUŠ, rómskych 
asistentov, majstrov odborného výcviku, predavačky, 
čašníčky, krajčírky, učiteľky so vzdelaním špeciálneho 
pedagóga. 

S rómskym obyvateľstvom sa aktívne pracuje aj 
v súčasnom období. Sme mestom, ktoré sa ako jedno z prvých 
zapojilo do aktivačných prác s vysokým podielom práve 
Rómov, ktorí majú o túto činnosť veľký záujem a zabezpečujú 
činnosti, pre mesto veľmi užitočné. Nie je to zďaleka iba 
čistenie ulíc alebo trávnatých plôch, zapájajú sa aj do 
maliarskych, natieračských, murárskych prác, pracujú pri 
stavbe ciest a chodníkov, budovaní kanalizácií a pod. Okolo 
120 z nich pracuje v pôsobnosti mestského úradu, ďalšie 
desiatky v organizácii Romano Khamoro (Rómske slnko), 
ktorá v našom meste zohráva tiež dôležitú úlohu 
v organizovaní práce a života Rómov. 

Spolužitie Rómov a ostatných občanov Giraltoviec je 
naďalej dobré, miestne obyvateľstvo kvituje ich zapojenie sa 
do pracovného pomeru nielen v rámci aktivačných prác, ale aj 
za hranicami našej vlasti. Máme viacerých zamestnaných 
Rómov v Čechách, 4 kompletné rodiny v Anglicku, 1 rodinu 
v Írsku, kde sa ich deti úspešne zaradili do vyučovacieho 
procesu, dospelí do zamestnania. 

Rómska osada, to je už vlastne iba názov jednej zo štvrtí 
Giraltoviec. Neexistujú v nej typické chatrče, má iba 
murované domy, ktoré sú pekne zariadené. Osada je 
splynofikovaná, odkanalizovaná, vedie do nej asfaltová cesta, 
výstavba domov i spoločných bytoviek pokračuje ďalej. 

Rómske deti sú čisté, slušne oblečené, rodiny majú 
priemerný počet detí, aj keď treba priznať, že malá časť rodín 
ešte žije na nižšej sociálnej úrovni a nevenuje sa dostatočne 
výchove svojich detí. 
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Špecifiká vzdelávania rómskych detí a mládeže 

v našom meste. 
 
Hovoriť o potrebe projektu, ktorý sme realizovali v roku 

2006 – 2007, nemožno bez toho, aby sme nepoukázali na 
mnohé formy práce s deťmi a mládežou, ktoré v našom meste 
realizujú s cieľom zlepšenia podmienok ich vzdelávania. 
Vychádzajme zo štatistických údajov. V našom meste 
v súčasnosti žije 921 detí vo veku do 15 rokov, z toho 439 
dievčat a 482 chlapcov. Z nich Rómovia tvoria výrazný podiel. 
O tom svedčia údaje o narodených deťoch za roky 2001 – 
2007. 

 
V roku 2001 sa narodilo 62 detí, z nich 21 rómskych. 
V roku 2002 .................. 49 detí, z nich 18 rómskych 
V roku 2003 .................. 55 detí, z nich 26 rómskych 
V roku 2004 .................. 49 detí, z nich 18 rómskych 
V roku 2005 .................. 48 detí, z nich 14 rómskych 
V roku 2006 .................. 58 detí, z nich 21 rómskych 
V roku 2007...................   8 detí, z nich  3 rómske 
 
Štatistické údaje hovoria, že tretinu detí tvoria Rómovia. 

Preto sa stále viac ukazuje potreba venovať im primeranú 
pozornosť, hľadať nové formy vzdelávania pre nich. 

 
ooooo   Alžbeta  Škurlová 

Prevzaté:   Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne sociálne 
  zvýhodnených skupín obyvateľstva 

 (Pokračovanie nabudúce) 
 
 
 
 
 
 
 
Postavenie Rómov, ktorí sú s ôsmimi až desiatimi miliónmi 

najväčšou menšinou v Európe, je oveľa komplikovanejšie než situácia 
ostatných etnických skupín. 

Americký finančník maďarského pôvodu, George Soros pripomína, 
že postavenie Rómov je v súčasnosti v nových štátoch EÚ horšie než 
za komunizmu. Rómom je potrebné dať reálnu šancu zapojiť sa do 
normálneho života. 
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Mnohí experti identifikovali 14 prekážok, ktorými vo všeobecnosti 
môžu čeliť jednotlivé etnické skupiny pri hľadaní zamestnania. Rómovia 
sa však stretávajú takmer so všetkými z týchto bariér. Medzi 
najčastejšie sa opakujúce bariéry patria: 

- nedostatočné vzdelanie, 
- predsudky či negatívne postoje, 
- diskriminácia, 
- nedostatočné jazykové znalosti, 
- nedostatočná  integračná politika. 
Väčšina rómskej populácie, aj na Slovensku, žije v podmienkach, 

aké sú neprijateľné. Pripomeňme, že situácia je oveľa znepokojúcejšia, 
ako si myslíme, pretože mladá rómska generácia nemá žiadnu 
perspektívu.  Vyplýva z faktu, že Rómom chýba vzdelanie a nesnažia sa 
integrovať  do spoločnosti. 

Podľa novej školskej reformy bude sociálne znevýhodneným 
chlapcom a dievčatám poskytnutá ďalšia finančná pomoc. Či padne, 
alebo nepadne na úrodnú pôdu si musíme počkať. Zostáva len dúfať, že 
je to lepšie  domyslené a že opäť nebudeme  pomáhať Rómom, ktorým 
je jedno či žiak – ich dieťa sa učí alebo nie, hlavne aby malo dochádzku 
a oni dostali svoje peniaze. Finančná pomoc je vo vrecku, žiaľ,   dieťa 
nemá z toho nič. 

Prečo my, Rómovia, vlastne žijeme tak ako žijeme, prečo sa o nás 
musia starať a s nami zaoberať iní. Sme tvorovia s mäsa a kosti, máme 
aj mozog, ale robíme pomaly všetko inakšie ako ostatná populácia na 
svete. 

V 21. storočí si nevieme vstúpiť do svedomia a začať rozmýšľať, veď 
donekonečna to nejde. Pokiaľ sa nebudeme učiť, vzdelávať, pokiaľ sa 
nezačneme včleňovať do spoločnosti, pokiaľ nebudeme pracovať 
a pokiaľ sa nezačneme starať sami o seba, o svoju rodinu a pokiaľ si 
neuvedomíme aj to, že máme mozog, ktorý nám má slúžiť hlavne na 
rozmýšľanie, tak potom je s nami zle! 

Predchádzajúca komisárka Európskej komisie Anna Diamantopoulo 
povedala: „Nič pre Rómov bez Rómov.“  S touto myšlienkou sa mali  
plne stotožniť všetci Rómovia.   

- starajme sa o rodinu, svoje  deti, 
- vzdelávajme sa, 
- ak máme akúkoľvek možnosť, tak pracujme, 
- snažme sa deťom vytvárať primerané podmienky pre 

vzdelávanie, 
- starajme sa o naše životné prostredie, 
- správajme sa ako ľudské tvory, ktoré rozmýšľajú, 
- integrujme sa do spoločnosti! 
Potom nebude platiť, že:  „NIČ PRE RÓMOV BEZ RÓMOV.“ 
Tak to vidím ja!                ooooo   Jozef Cina 
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Tentokrát sme oslovili Teréziu Šilleová, rodenú Mikulovú, tiež 

rodáčku z nášho mesta. 
 
Životnú cestu ste začali v Giraltovciach, v dome 

nachádzajúcom sa nad rázcestím dvoch hlavných ciest, dnes 
oproti soche leva. Zaspomínajte na svoje detstvo, iste bohaté na 
zážitky spojené s viacerými súrodencami, na svojich rodičov i na 
školské roky spájajúce sa s naším mestom. 

 
Narodila som sa v Giraltovciach ako druhé dieťa v poradí. Z ôsmich 

súrodencov jeden už nie je medzi nami. 
Vyrastala som  v skromnej, ale nábožensky založenej  rodine. Aj 

kvôli tomu, že moja mama, na jednej strane  sirota, na druhej bez  
súrodencov, vierou si pomáhala prekonať problémy, ktoré jej život 
prinášal. Ale zato u nás nikdy nechýbala veselá atmosféra. Pravidelne 
nás navštevoval evanjelický farár Ján Štrauch s manželkou. S jeho 
dcérou Ľubou  som dodnes veľmi dobrá priateľka a navzájom sa 
navštevujeme. 

Musím povedať, že s mojím detstvom je spojená  zodpovednosť za 
mladších súrodencov. No všetko, čo som sa pri mojej mame naučila, 
som bohato zúročila pri vlastných deťoch. 

Keďže sme bývali vo veľkom dome, v jednej izbe vždy niekto býval 
a najdlhšie u nás bývala Margitka Gonosová (pozn. redakcie - dnes 
Gazdičová), ktorá je vlastne už aj členom našej veľkej rodiny. Dodnes, 
keď prídem domov, tak mi otec pripomenie: „Gitu si bola pozrieť ?“ 

Školské roky veľmi rýchlo ubehli, lebo popri učení  som doma veľa 
pomáhala. Mama mi stále hovorila, že som jej pravá ruka. 

Na učiteľov mám len tie najlepšie spomienky. V základnej škole 
hlavne na učiteľa Jozefa Straňáka, s ktorým sme nacvičili divadelné 
predstavenie Šípková Ruženka a chodili sme hrávať po okolitých 
dedinách a zarobiť si na výlet. 

Mám  v pamäti takých učiteľov ako Karol Sereday, ktorému vďačím 
aj za to, že som sa prihlásila na Gymnázium, Oľga Potašovú, Evu 
Karpatyovu, vďaka ktorým mi láska k literatúre ostala dodnes. No 
aj iných, ktorí zanechali vo mne pekné spomienky na školské časy v 
Giraltovciach. 
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Po skončení vzdelávania v giraltovských školách vaša cesta 
smerovala do vzdialených miest, kde ste  nadobudli svoje ďalšie, 
pre ženu  skôr menej typické povolanie (aspoň v tých časoch). Čím 
sa pre vás stalo príťažlivé a zaujímavé pôsobenie v armáde? Aké 
máte skúsenosti zo štúdia a vašich profesionálnych začiatkov? 

 
Je pravda, že som chcela po maturite pokračovať v štúdiu, ale keď 

som sa dozvedela o možnosti prihlásiť sa na vojenskú školu, o inej 
škole som už nechcela ani počuť, hoci ma dosť odhovárali aj moji 
rodičia. Pamätám sa ako dnes, že ako keby ma nejaká neznáma sila 
tam priamo odniesla. 

Začiatky som nemala jednoduché, lebo v Giraltovciach som opustila 
partiu dobrých kamarátov a kamarátok, ako Kaťa Lazorová, Judita 
Chytilová, Dana Krupová, Ľuba Štrauchová. Ona, ako jediná mi 
povedala: „Neboj, prídem za tebou,“ a po roku ozaj prišla študovať na 
České vojenské učení technické (ČVUT). 

Tu mám príležitosť a chcem sa  poďakovať Jožovi Straňákovi, ktorý 
v Prahe študoval už tretí rok, tak ma prvý rok  sprevádzal po Prahe 
a mnohokrát sme spolu cestovali aj do Giraltoviec. 

Stal sa v tom čase mojou morálnou oporou, do doby, kým neprišla 
Ľuba. Vtedy už sme sa navzájom povzbudzovali, aby sme to nejako bez 
našich najbližších vydržali. 

Je fakt, že už počas štúdia som mala výborné študijné výsledky  
a napriek pomerom vtedajšej  doby, práve vďaka práci v armáde, som 
precestovala okolité štáty. Mám odtiaľ pekné zážitky.  

Musím povedať, že v tom čase žena v uniforme tvorila skôr výnimku 
a chodiť v uniforme sa mi nezdalo vždy príjemné. S odstupom času si 
uvedomujem, že pomaly ani jeden  pracovný deň som nemala rovnaký, 
stále sa niečo dialo, neustále sme sa museli vzdelávať, cvičiť a robiť 
rôzne preskúšania, ktoré nás udržiavali v dobrej telesnej kondícii. 
Na pražskom pracovisku sme tvorili výborný kolektív,  stretávame sa 
dodnes. 

Som vďačná osudu za to, že som počas celej svojej profesionálnej 
kariéry stretla tých správnych ľudí, ktorí ma posúvali ďalej,  po 
odbornej  aj po ľudskej stránke. Asi naozaj stál pri mne anjel strážny,   

     
Niektoré povolania si vyžadujú neustále ďalšie vzdelávanie. 

Vaše k nim  patrí. V priebehu kariérneho postupu ste absolvovali 
ďalšie štúdium na vysokej škole. Ako ono ovplyvnilo vaše 
nasledujúce pracovné zaradenia, resp. váš osobný rast? 

 
Keď som sa vydala, presťahovali sme sa s manželom do Trnavy, 

keďže on ako jadrový fyzik a matematik dostal pracovné miesto vo 
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Výskumnom ústave jadrových elektrárni  (VÚJE) v Trnave. Začala som 
pracovať vo Vojenskom archíve v Trnave. 

Dnes mám pocit, ako keby to  niekto dopredu naplánoval, lebo po 
celú dobu pôsobenia  v armáde som  vykonávala iba dôstojnícke 
funkcie. Tie si síce vyžadovali neustále vzdelávanie, ale robila som skôr 
vojenskú administratívu, tak  som  vlastne nejakú skutočnú vojnu 
nezažila.  Vo vojenskom archíve som zastávala funkciu náčelníčky 
oddelenia 12 rokov. Vcelku zaujímavá práca, šlo o jediný vojenský 
archív, kde sa sústreďovali evidenčné listy všetkých vojakov v 
Československu. 

Hoci vtedy ako 27-ročnej mi zverili  chod celého oddelenia, 
popasovala som sa s tým statočne. V pamäti mi zostali slová mojej 
mamy, že:  „Oči sa boja, ale ruky urobia,“ a „Keď človek robí rád, nemá 
sa čoho báť.“  Takto vyzbrojená  som to zvládala všetko. 

 
Kde všade ste pôsobili v rámci armády, ale aj po odchode z nej 

do civilného života? Je to určite pestrá paleta pracovných postov, 
ktorá nekončí ani dnes. 

 
Manžel ako vedúci odborný pracovník vo VÚJE má aj časovo 

náročnú prácu a po celé roky absolvoval časté služobné cesty doma, aj 
v zahraničí, s deťmi sme to zvládali ako sa dalo. S učením nemali 
žiadne problémy, boli skôr študijné typy a ukončili úspešne  aj ďalšie 
štúdiá. Najstaršia dcéra pracuje ako audítorka v medzinárodnej firme  
v Prahe, kde aj študovala a syn pracuje ako projektový manažér 
v Bratislave. 

Keďže môj vojenský profesionálny život si vyžadoval neustále 
vzdelávanie, tak som aj  ja v 40-ke  popri zamestnaní začala študovať 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a po 5 rokoch ukončila 
magisterské štúdium. Tlačila ma potreba  obhájiť dôstojnícku hodnosť. 

Zakrátko po ukončení   som dostala ponuku vykonávať funkciu 
náčelníčky regrutačného strediska v Trnave pre Trnavský kraj 
a zároveň ma povýšili do hodnosti major. Ocitla  som sa jediná žena na 
takejto funkcii. Vlastne ma vpasovali medzi  priekopníkov v nábore do 
Armády SR (ASR), keď v roku 2001 sa zrušila povinná vojenská 
základná služba a prechodom na profesionálnu armádu sa začalo 
s náborom. Cez toto náročné obdobie sme robili nábor formou besied 
po celom kraji a tiež aj v miestnych televíziách. Prekvapilo ma,  koľko 
žien sa hlási do ASR, lebo v období, keď som nastúpila ja, vidieť ženu 
v uniforme bola vzácnosť a kam sme sa pohli, tam sme sa stali 
stredobodom pozornosti, čo mne veľmi nevyhovovalo. Ale ku konci 
svojej profesionálnej kariéry, ako sa v armáde všeobecne hovorí, som si 
na to zvykla a nemala som ani problém natočiť upútavku v Slovenskej 
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televízií pre nábor do ASR. Stalo sa to pre mňa tiež zaujímavou 
skúsenosťou. Od tej doby obdivujem všetkých ľudí,  zvlášť hercov, ktorí 
bez problémov vystupujú pred kamerami. 

Po odchode z  armády som necelé 4 roky pracovala v Bratislave na 
Ministerstve pôdohospodárstva v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. 
Vďaka tejto práci som precestovala celé Slovensko, skoro všetky 
okresné a krajské mestá a poznala, že  Slovensko je ozaj krásne.  
Dochádzanie z Trnavy do Bratislavy ma časovo vyčerpávalo, takže teraz 
pracujem v mieste bydliska na obecnom úrade . 

Som rada aj za tieto pracovné skúsenosti v civile, lebo vlastne som 
sa znovu učila, aká je práca  v civilnom sektore. Zatiaľ to zvládam. 

 
Ťažké povolanie v armáde  ste určite potrebovali vystriedať 

chvíľami oddychu naplnenými osobnými záľubami a koníčkami. 
Na čo vám ešte zvýšil čas popri početných pracovných 
povinnostiach a práci doma, v rodine ?   

 
Pravdou je, že až teraz som si uvedomila, že voľné chvíle sme 

využívali veľmi aktívne či už ako rodina alebo ja osobne. V zime sme 
všetci chodili lyžovať a v lete, samozrejme,  navštíviť Giraltovce a  keď 
sa dalo, tak aspoň pár dní pri mori. Aj cestovanie som nakoniec prijala 
ako záľubu, hoci začiatky, myslím cesta Praha – Giraltovce, mi utkveli 
ako  dosť náročné. Teraz, keď sa  cestovanie zjednodušilo,  som 
navštívila niektoré európske krajiny a som rada, že mi to umožnilo  aj  
pozvanie mojich známych.  Zbožňujem čítanie, takže každú voľnú 
chvíľu  na to využívam. A pred pár rokmi sme sa presťahovali na 
dedinu blízko Trnavy do domčeka, tak na záhrade je práce dosť. Znovu 
úročím to, čo som sa doma naučila. 

 
Aj po založení rodiny ste sa často vracali do rodných 

Giraltoviec. Vaše letá  patrili návratom domov, k  rodine. Čo pre 
vás,  manžela a deti znamenali Giraltovce v čase mladosti. 
Vraciate sa sem rovnako radi aj dnes? A je tu aj priestor na 
porovnanie mesta vášho detstva a súčasných Giraltoviec 
poznamenaných uplynulými rokmi. 

 
Priznám sa, návraty do Giraltoviec sú pre mňa vždy srdcovou 

záležitosťou. Už keď sme sa blížili ku Prešovu, tisli sa mi slzy dojatia 
a radosti, že som doma.  Deti sa veľmi tešili na domáce zvieratá  
a babku, ktorá si vždy našla čas. Keď dovolilo počasie, tak sme chodili 
do lesa na huby, na Tarbaj, do Potučka alebo do  Kobylníc. Naučila som 
deti zbierať  liečivé byliny. Aj dnes sa pozastavím nad tým, koľko 
trpezlivosti mala moja mama, keď sa jej tam zišlo toľko vnúčat a vždy 
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mala úsmev na tvári. Deti sa vždy  veľmi tešili na svoje sesternice 
a bratrancov, aj na to, ako sa zabávali, keď vysvetľovali kamarátom, 
koľko majú sesterníc a bratrancov.  

Do Giraltoviec veľmi rád chodí aj manžel. Aj preňho je to ozajstný 
relax. Na deda nedá dopustiť a dodnes najradšej spomína na to, ako 
mu dedo vysvetľoval, ako sa pasú kravy. S obľubou hovorí, že žiadna 
Amerika, ani najlepší hotel, sa nevyrovná paseniu kráv v Giraltovciach. 
Myslí to vážne a ja s ním súhlasím, lebo čím viac človek pozná, tým viac 
si váži tú jednoduchosť, pracovitosť a pokoru, ktorú nesporne nielen 
moji, ale aj jeho rodičia majú. 

Vlastne po celé obdobie, čo som z Giraltoviec odišla, udržiavam 
intenzívne kontakty s Danou Krupovou, ktorá býva v Budapešti 
a Ľubou Štrauchovou, ktorá ostala bývať v Prahe. Stretávali sme sa 
vlastne každý rok počas dovolenky v Giraltovciach. Naše deti sa tiež 
navzájom poznajú a kamarátia sa. Zakaždým zhodnotíme, čo je nového 
v Giraltovciach, ktorý chodník sa opravil alebo vybudoval, ideme na 
Domašu a hneď je koniec dovolenky. 

Posledné roky sa už viac stretávame buď u nás, vo Zvončíne, 
v Prahe, alebo ideme do Budapešti. A navyše sme v dosť častom 
telefonickom kontakte.  

 
Človek v priebehu života dospeje k istému stupňu poznania, 

prekonávajúc ťažkosti, ktoré zaiste, podobne ako všetkých, 
neobišli ani vás. Akú oporu ste mali a  akým životným krédom ste 
sa riadili vo svojom putovaní životom? 

   
Ďakujem za to, že som mohla zverejniť pár riadkov o sebe  

a poďakovať  Alžbete Škurlovej, s akou ľahkosťou píše otázky, či Gitke 
Gazdičovej  za jej pekné články v  spravodajcovi.  Som skoro 
pravidelným čitateľom giraltovskej webovej stránky. Rada som si 
prečítala rozhovory aj rubriku Rodáci, lebo vlastne skoro všetkých 
poznám. Zaujímavé, kde ich život zavial. Ani vo sne mi nenapadlo, že by 
sa tam  ocitlo  aj mojich pár riadkov. Stále mám pocit, že niet o čom 
písať, že život mám ešte pred sebou, aj napriek tomu, že život nielen 
mne, ale aj našej rodine priniesol nejednu skúšku, ale len Pán Boh vie, 
ako sme v tej skúške obstáli. 

Život prináša radosti aj starosti, životné výzvy aj skúšky. Len my 
a Pán Boh vie, ako sme sa voči nim postavili, ako sme ich využili. 
Mojím krédom je: „Ži a nechaj žiť!“ 

 
Za rozhovor ďakuje Alžbeta Škurlová  
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Benefičný koncert v nedeľu 19. októbra v podvečer 
odštartoval pestrý predvianočný trh nápaditých akcií aj 
Giraltovciach. V Dome kultúry ho organizovalo Občianske 
združenie (OZ) Spojme srdcia pre zdravie v tomto roku už ako 
druhý v poradí. Úvodný koncert usporiadalo združenie týždeň 
predtým  v Okrúhlom. Dôležitosť podujatia podčiarkol záštitou 
nad ním predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Asi 250 
účastníkov koncertu privítalo Pavla Pašku spontánnym 
potleskom, dokonca aj s dodatočnou gratuláciou k 50-tke od 
spoluorganizátora koncertu, predsedu občianskeho združenia 
Vladislava Kačmára.  

Primátor Mesta Giraltovce Ján Rubis privítal aj ďalších 
hostí, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a poslancov 
Prešovského samosprávneho kraja Jana Holodňáka a Michala 
Gondeka. 

Moderátor koncertu, Róbert Mikla, označil koncert 
v žánrovo za veľmi pestrý. V prvej časti vystúpili tanečné 
súbory, hudobné skupiny v moderných rytmoch, ale druhá 
polovica patrila folklóru v najrôznejších podobách. 
Účinkujúci, žiaci  Základnej umeleckej školy, Centra voľného 
času  v Giraltovciach so svojimi vyučujúcimi predviedli 
najkrajšie kúsky zo svojho umenia. Predstavili sa aj speváčky, 
sestry Simona a Nikola Kačmárové. Už tretí rok, najprv 
nesmelo, teraz však čoraz odvážnejšie, vstupujú do pozornosti 
verejnosti giraltovské speváčky ľudových piesní, ktoré prijali 
pomenovanie Východniarky. Ich vystúpenie na benefičnom 
koncerte pod vedením harmonikára Andreja Majera, speváka 
a skladateľa pesničiek, ktoré vzápätí zľudovejú, upútalo 
bezprostrednosťou a prispelo k úspechu podujatia. 

Záver koncertu patril folklórnemu súboru Topľan, ktorý sa 
po dlhej ceste po Európe vrátil späť do Giraltoviec. Svieži 
nápaditý folklór, návrat k prameňom v naturálnej podobe, 
ktorým sa predstavujú verejnosti, prináša divákom nielen 
umelecký zážitok, ale aj poznanie kultúrnej minulosti 
predkov.   
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Predstavujeme organizátora benefičného koncertu, 

predsedu Občianskeho združenia Spojme srdcia pre 
zdravie:  

Vladislava KAČMÁRA. 
 
Večne usmiaty a optimisticky naladený vozíčkar, Vladislav 

Kačmár, nás informoval, že s benefičnými koncertmi tohto 
typu začali  už v roku 2006. Miestom organizácie prvého 
koncertu si vyvolili obec Okrúhle, no koncert organizovali aj 
v Giraltovciach a v Bratislave. O rok neskôr, teda v roku 2007 
pripravili koncerty opäť v Okrúhlom, v Giraltovciach 
a v Snine. Po dvoch tohtoročných koncertoch podujatie ešte 
ponúknu minimálne v Banskej Bystrici a v Zlatých 
Moravciach. Organizátor koncertu, Vladislav Kačmár potvrdil, 
že výťažok z giraltovského, ale aj z ďalších podobných 
koncertov, ktoré OZ Spojme srdcia pre zdravie v tomto roku 
ešte bude organizovať, použijú na rekondičné a relaxačné 
kúpeľné pobyty pre zdravotne postihnutých. 

Občianske združenie vzniklo v apríli 2006. K jeho 
zakladateľom, okrem predsedu V. Kačmára,  patria  aj  Róbert  
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Fedorkovič a Marián Štefánik. Sídlo združenia je síce v 
Stročíne, ale pôsobnosť majú celoslovenskú. Počas dvojročnej 
existencie sa združenie, predovšetkým v osobe svojho 
predsedu, môže pochváliť bohatou činnosťou pre zdravotne 
postihnutých občanov SR. Okrem spomínaných koncertov 
v tomto roku spolupracovali so Slovenskou nadáciou  Silvie 
Gašparovičovej v projekte Vzdelávanie a zdravie pre všetkých. 
Zdravotne postihnutí a sociálne znevýhodnení občania zvládli 
základné zručnosti v práci s počítačom a sociálnej 
komunikácie pri hľadaní si zamestnania. 

Tento rok, z výťažkov z predchádzajúcich benefičných 
koncertov, poslalo združenie 5 turnusov po 10 ľudí, zdravotne 
postihnutých, do kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch na 
relaxačno-rehabilitačné pobyty.  
 

Predstavujeme účinkujúcu, nádejnú speváčku: 
Simonu KAČMÁROVÚ 

 
Krátko po koncerte sme oslovili Simonu Kačmárovú, ktorá 

na koncerte zaspievala sólo pesničky, ale aj v duete so sestrou 
Nikolou. Zaujalo nás, že Simona sa úplne vážne pripravuje na 
profesionálnu dráhu speváčky. Študuje spev v prvom ročníku 
na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. 

Simona ako prvú zaspievala  rusínsku ľudovú pieseň. 
„Pravdepodobne sa nevenujete výlučne ľudovému žánru, 
pravda?“ opýtali sme sa na úvod. 

Simonka sa rozhovorila: 
„Začala som ľudovkami, sú mi blízke, veď pochádzam zo 

Stročína vo Svidníckom okrese. Ale, samozrejme, môj 
repertoár je veľmi široký. Občas vystupujem aj so sestrou, 
ktorá študuje v Hotelovej akadémii vo Svidníku a spevu sa 
venuje len amatérsky. “  

Moderátor koncertu naznačil, že mladá speváčka má za 
sebou niekoľko významných úspechov. 

„Zúčastňujem sa na rôznych speváckych prehliadkach 
a festivaloch,“ potvrdila Simona. „Najviac si cením laureátku 
Slávik Slovenska, ktorú som získala  v Zlatých Moravciach, 
teší ma aj laureátka z Makovickej struny v Bardejove, 
z podujatia Zemplín špiva z Humenného, z Festivalu ľudových 
hudieb z Považskej Bystrice, či Spevov môjho 
rodu z Humenného.“         ooooo   Emília Filová 
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Pri príležitosti výročia bojov o Dukelský priesmyk v Druhej svetovej 

vojne, 4.októbra 2008 v Údolí smrti zorganizovali ukážky bojov Klub 
vojenskej histórie Krasnogvardejci z Košíc, obce Kapišová a Kružľová, 
mesto Giraltovce a tunajšie Centrum voľného času (CVČ), v spolupráci 
s Kriminalistickým a expertným ústavom policajného zboru  a Vojenským 
historickým ústavom z Bratislavy. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na 
podujatí zúčastnilo vyše štyridsať detí, členov CVČ  z Giraltoviec. Na 
rozsiahlom priestore historického údolia zasahovali tanky T - 41, delá, 
obrnený transportér, sajdky, guľomety, samopaly, či bojujúci vojaci v 
dobových uniformách. Autentickosť prostredia a to všetko vytvorilo 
atmosféru skutočného boja, pri ktorom deťom behal mráz po chrbte. 
Uvedomili si, že vojna nie je nasimulovaná počítačová hra, ale tvrdá realita, 
ktorá priniesla utrpenie, brala životy, a tak natrvalo poznačila ľudské osudy. 

Úlohou centier voľného času je najmä vychovávať a vzdelávať 
a podujatie v Údolí smrti splnilo oba tieto atribúty.  Týmto spôsobom 
pripomenuté dejiny  Druhej svetovej vojny, tak ako sa odohrávali v našom 
kraji, si účastníci podujatia budú  navždy pamätať. V dnešnej dobe sa akosi 
vytráca patriotizmus z našich kultúrnych a historických hodnôt, ale  
spoznávaním dejín môžeme našim deťom vštepovať hrdosť na svoj národ, 
na svoj kraj. Sme radi, že s CVČ spolupracujú aj učitelia, ktorí majú záujem 
o túto činnosť a pravidelne sa na našich podujatiach zúčastňujú. CVČ 
ďakuje za spoluprácu Anne Balážovej a Ružene Polohovej a teší sa na 
ďalšie spoločné a  zaujímavé podujatia.  
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Kto z nás by nepoznal miesto, ktoré už dlhé roky 
navštevujú deti z Giraltoviec i okolia a nachádzajú 
v ňom množstvo zaujímavých atrakcií? Centrum 
voľného času, súčasťou ktorého je aj zábavné centrum 
Girlandia, je inštitúcia pre deti, kde je im určený 
priestor pre širokospektrálne voľnočasové aktivity. 
Trávia v ňom čas nielen deti, ale dokonca i dospelí. 
Slúži totiž nielen na mimoškolské činnosti našich 
ratolestí, ale zároveň na voľné chvíle nás, starších. 
A predovšetkým si v ňom nájdeme čas na seba samých. 
Dá sa povedať, že pre mladších, znamená druhý domov 
a pre vyššiu vekovú kategóriu, akési centrum relaxu 
a oddychu. Aktivity, ktoré tu ponúkame, sú skutočne 
bohaté. V CVČ nájdete naozaj všetko, od hodinovej 
škôlky cez detské krúžky, až po posilňovňu. Súčasťou 
sú však aj rôzne kultúrne a športové podujatia, výlety 
či turistické prechádzky. Lenže leto považujeme za 
mimoriadne úspešné a prelomové, pretože prinieslo 
mnohé zmeny. V tomto čase sa všetko rozbehlo naplno. 
Stredisko sa nám totiž rozrástlo, vynovilo, a veru sa to 
všetko aj vyplatilo. Nové vybavenie prinieslo množstvo 
pozitívnych prekvapení a môžeme byť s nimi 
maximálne spokojní. Minigolf, detské dopravné ihrisko, 
horolezecká stena, minizoo či kúpalisko, a najmä milý 
personál, spríjemnili čas prázdnin. Veď taký bazén 
predsa nemá každý a nejedno dieťa či dospelý túžil mať 
vo svojom rodisku bazén. Hoci maličký, ale predsa. Pri 
pohľade naň sa všetkým drobcom rozžiarili očká a 
rozohriali srdiečka. Veru, to tu už dávno nebolo. Aspoň 
nemusíte mať obavy, že sa vaše deti flákajú kdesi po 
baroch alebo zostávajú po škole, pretože v CVČ-ku 
trávia čas oveľa zmysluplnejšie a aj samotní pracovníci 
sa im maximálne venujú. Práca s deťmi je napriek 
svojej  náročnosti  prínosná  a  tento zážitok  zakaždým 
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obohacujúci, a tým sa riadia aj tí, ktorí s nimi denne 
pracujú v centre. Aj mladší však vedia mnoho priučiť 
starších, dajme im teda priestor na  duševný i telesný 
rast a rozvoj. Práve v CVČ máte na to vytvorený skvelý 
priestor, tak ho využite. 

Deti využili letný čas v Girlandii viac, ako sa patrí. 
Vyšantili sa na slniečku a trávili tu väčšinu svojho 
času. Teraz pokračujú v novom školskom roku 
s novými krúžkami i novými zamestnancami. Oni sa 
spolu s riaditeľom Janom Vookom starajú o to, aby  
všetko vyzeralo čo najlepšie, a predovšetkým im záleží, 
aby sa tam deťom páčilo a cítili sa dobre, naozaj ako 
doma. A pravdepodobne sa im aj darí, lebo detí sa do 
krúžkov hlási stále viac a dospelých taktiež pribúda. 
Spoločne im teda držme palce, nech sa im darí 
i naďalej.  Z CVČ-ka raz vyrastie hotové impérium 
s možnosťou využitia tých najlepších aktivít pre 
všetkých.   

ooooo   Martina Štofková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamný pútač na budove CVČ                Foto: CVČ 
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Chvíľami to vyzeralo, že o predstavenie nebude záujem, no na 
poslednú chvíľu sa situácia obrátila. Nazbieralo sa nás 16, 10 detí a 6 
dospelých. Ocitol som sa osamelý chlap v húfe mladých slečien 
a niekoľkých mamičiek. Teda, ak nerátam uja šoféra. Bez problémov sme 
pozbierali záujemcov, vo Svidníku dve baby a zvyšok nastúpil pred 
Centrom voľného času v Giraltovciach. Cestu sme si krátili debatou 
o všetkom možnom, zmyselnom i menej podstatnom, ako babky na trhu. 
Prešov je na skok, no ja som vôbec nevedel, kde sa divadlo nachádza. 
Opäť jedným z výborných riešení  sa ukázal šikovný šofér, ktorý uličkami, 
cestičkami, skratkami bez problémov sa dostal do cieľa. Viedol som za 
sebou k divadlu skupinku usmiatych dievčat, hrdo, ako kráľ z rozprávky. 
Pokladňa vyhradená len pre nás, nikde nikoho. Čo sa stalo? Prišli sme 
skôr. O hodinku. Nič to. Vydali nám lístky a čas sme si krátili v divadelnom 
bufete ako správna parta, popíjaním. Džúsov a kávičiek, samozrejme. 
Dievčatká behali obzrieť si divadlo, fotografie hercov a pútače na iné 
predstavenia. Zaznel prvý gong, čo pre naše najmenšie krásavice značilo 
šup na toalety. A to naposledy, lebo ujo kulisár nám oznámil, že dnes sa 
hrá bez prestávky. Posledné úpravy vláskov, a poď ho do sály, čestné 
miesta, rada 3, sedadlá 1 až 16. „Popo pozor p pozor! Pp prosssíme vvv 
vás, vy vypnite ss svoje momomo mobilné telefffóny, pp práve za 
začíname. Kkkk  kto si s svoj te teleffffón nenene nevypne, bububu bude 
oooo hhlavu kkk kratší,“ oznámil nám kráľovský rozhlas, na čo sa v sále 
ozval šuchot a detský smiech. Svetlá pomaly zhasínali a na scénu 
prichádzalo veľké auto, vezúce princa s kráľovnou matkou. Toho princa, 
ktorý si nechcel vziať princeznú zo susedného kráľovstva len preto, že sa 
tak rozhodla jeho pani matka, kráľovná Hermelína po dohode s kráľom 
Bonifácom, zvaným Veselý. Tak isto jeho dcéra sa nechcela vydať za 
princa, ktorý sa však po svojom úteku stane väzňom kráľa Bonifáca. Práve 
do tohto väzňa sa nič netušiaca princezná zamiluje. Aby nebolo málo intríg, 
v rozprávke sa o ne postarajú zlomyseľný generáli Iks a Ypsilon, ktorí sú 
nakoniec porazení a zvíťazí láska.  

Predstavenie je príjemným očarením pre deti i dospelého diváka. Skvelé 
herecké výkony, postavené na výbornom scenári, detskému divákovi 
blízkej reči, poetike i scénické prevedenie umocňovali pestrofarebné 
kostýmy a nádherná kúzelná scéna, ktorá nás niekoľkými jednoduchými 
výmenami presúvala medzi záhradou, kráľovskými komnatami či väznicou 
akoby šibnutím čarovného prútika. Deťom sa predstavenie páčilo, výborne 
sa bavili, smiech neutíchal, no najviac ich asi pobavila jedna 
z princezniných pestúnok, ktorá svojím typicky priškrteným hlasom 
spúšťala salvy smiechu hláškou: „... saaaa súúústreďteee!“ Tak sme sa, 
a stálo to za to. 

Róbert Mikla J 
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V rámci projektu Ministerstva školstva SR Elektronizácia a 

revitalizácia zariadení školského stravovania 2008 získalo 
Gymnázium Giraltovce finančnú podporu v hodnote 300 tisíc 
korún, ktoré sa využijú na: 

• elektronizáciu procesu administrácie školského 
stravovania, čo znamená možnosť kontroly a odhlásenia sa 
pomocou webovej aplikácie (elektronickej žiackej knižky), 

• podporu zdravého systému stravovania žiakov školy formou 
aktívnej komunikácie na tému Zdravý životný štýl a realizáciou 
podporných aktivít, 

• skvalitnenie činnosti a prevádzky zariadenia školského 
stravovania, to znamená, že namiesto papierových lístkov budú 
zavedené čipové karty. 

Pod čipovou kartou sa rozumie preukaz žiaka strednej školy – 
ISIC/EURO< 26, ktorý ako jediný zabezpečuje celosvetovo uznávaný 
status študenta denného štúdia a umožňuje využívať študentské 
zľavy a výhody doma i na celom svete.  

Bezkontaktný čip umožňuje využívať kartu na odber stravy 
v školskej jedálni, na vstup do budovy školy, a tým aj evidenciu 
dochádzky, priznanie žiackej zľavy pri cestovaní linkami Slovenskej 
autobusovej dopravy a železnicou SR, tiež  priznanie zliav na 
kultúrne podujatia v rámci vybraných kultúrnych zariadení. Bližšie 
informácie môže každý záujemca nájsť na: www.euro26.sk. 
V giraltovskom gymnáziu sa tento systém zavádza od školského 
roku 2008/2009                   ooooo    (kpš) 

 
 
 
 
 
A rozprávka o vzdelávaní  sa začína 
 
Po dvojmesačnom oddychu  sa druhý septembrový deň  pre 

všetkých školákov stal dňom, keď si znova zasadli do školských 
lavíc. Tí, ktorí zasadli do lavíc našej Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach, sa veľmi milo prekvapili. Čakali na nich príjemné, 
esteticky upravené triedy, nové,  farebne zladené samostatné lavice, 

http://www.euro26.sk
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krásne upravený vestibul. Pokojná a príjemná atmosféra dávali 
signál, že nie je škola ako škola. 

Naše motto: „Najväčšiu hodnotu majú vedomosti,“ jasne 
vyjadruje, že chceme, aby sa  naši žiaci stali vzdelanejšími. No 
hlavne chceme, aby všetky teoretické vedomosti vedeli uplatňovať aj 
v praxi. A začali sme tým, že pracujeme podľa jazykového variantu 
učebných osnov – t.j. v každom ročníku majú žiaci 2 vyučovacie 
hodiny anglického jazyka. 

Prvým naším veľkým cieľom je, aby sme odbremenili žiakov od 
zdĺhavej domácej prípravy na vyučovanie. Aktívny prístup detí a ich 
rodičov k školskej práci, na vyučovacích hodinách  optimálny počet 
žiakov, sú toho jasným dôkazom. Umocňujeme to priateľskou, 
niekedy až rodinnou atmosférou, ktorá v škole vládne. 
Samozrejmosťou u nás je týždenné aktualizovanie výzdoby 
vestibulu prácami a výrobkami našich žiakov, z ktorej sa všetci 
veľmi tešia. 

Naša škola to nie je iba dopoludňajšie vyučovanie. Popoludnia 
trávia žiaci v školskom klube detí a pracujú v 3 záujmových 
útvaroch. Do mimoškolských aktivít sa snažíme zapojiť čo najviac 
žiakov a ich rodičov. A výsledok sa dostavil hneď 1. októbra, keď 
sme vyhrali zber papiera, ktorý vyhlásilo CVČ. Za jediný deň sme 
odovzdali takmer 2 tóny papiera. 

V septembri sa prváci zúčastnili na podujatí organizovanom 
Ministerstvom dopravy SR vo Svidníku. Tam sa veľa dozvedeli 
o bezpečnosti na cestách a každý z nich dostal reflexné vrecúško 
s propagačnými materiálmi o tejto problematike. So žiakmi 
ostatných ročníkov sme  v spolupráci s okresným Dopravným 
inšpektorátom vo Svidníku rozbehli projekt Autoškola pre deti. 
Tento projekt vyvrcholí praktickými skúškami zručnosti na 
dopravnom ihrisku vo Svidníku a každý absolvent získa oficiálny 
preukaz cyklistu. V októbri pripravujú návštevu našich žiakov 
v Klube dôchodcov v Giraltovciach, pôjdeme si spolu zaplávať na 
kúpalisko do Stropkova a vyberieme sa spolu s rodičmi na 
turistickú vychádzku do blízkeho okolia. V parku si zorganizujeme 
vlastný nultý ročník Behu zdravia rodičov a žiakov našej školy. 

Veľmi si vážime záujem rodičov o ich ratolesti. Veď na 
celoškolskom a triednych rodičovských združeniach sa  zúčastnili 
v plnom počte. Aktívny záujem rodičov o dianie v škole nás utvrdil 
v tom, že sme nastúpili na správnu cestu. Ňou pôjdeme aj naďalej. 

    VEĎ ROZPRÁVKA SA IBA ZAČALA ... 
 

ooooo   Štefánia Vargová   ooooo 
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žil raz jeden kráľ a ten kráľ vzácny palác mal, 
v tom paláci všetky brány na tri kľúče zamykal . . . 

 
V piatok 24. októbra t. r., keď takýto kráľ s kráľovnou 

zavítal do ZŠ v našom meste medzi prvákov, aby ich 
pasoval za žiakov tejto školy. 

Pekné dopoludnie pripravili vedenie školy a učiteľky 
1. ročníka pre žiakov a ich rodičov. Privítali sme aj 
primátora Jana Rubisa, ktorému po privítaní 
prítomných dala slovo zástupkyňa riaditeľa školy Mária 
Štefaníková. Po ňom sa prítomným prihovoril riaditeľ 
školy Ján Čižek. Po krátkej chvíľke očakávania sa 
najviac rozžiarili detské očká, keď za doprovodu 
bubeníka a hudby zbadali vo dverách kráľa s kráľovnou 
a veselé zvieratká. Kráľ predniesol sľub prvákom a tí 
spoločne  potvrdili, že budú vzornými žiakmi našej 
školy. 

Ďalšie prekvapenie nastalo, keď v doprovode zvie-
ratiek a s veľkou dávkou vážnosti pokľakli na podušku 
pred kráľa a kráľovnu a pasovali ich za žiakov našej 
školy.  

Po ukončení oficiálnej časti sa prváci a nulťáci 
rozlúčili s jeho veličenstvom a nasledovali rôzne súťaže, 
počas ktorých ponúkli rodičom malé občerstvenie. 
Radosť zo súťaží sa prejavila nielen u detí, ale vyplynula 
aj z úsmevov rodičov, ktorí podujatie poctili v hojnom 
počte svojou prítomnosťou. Prišli, aj keď si viacerí 
potrebovali zariadiť pracovné povinnosti. Za to sme im 
veľmi povďační.  

Dúfame, že takýchto stretnutí bude na pôde tejto 
školy čoraz viac a vzájomná spolupráca prispeje 
k všestrannému rozvoju a spokojnosti novej generácie.  

ooooo    Anna Šoltýsová   ooooo  
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Domov sociálnych služieb v Giraltovciach už po štvrtýkrát 
usporiadal v piatok, 24. októbra t. r. vo svojich priestoroch 
Deň otvorených dverí.  Na podujatí sa zúčastnilo viacero 
významných hostí, medzi nimi  poslanec Prešovského 
samosprávneho kraja Ján Holodňák,  primátor Giraltoviec 
Ján Rubis, zástupcovia domovov sociálnych služieb zo 
Stropkova a Kalinova,  riaditelia škôl a organizácií 
v pôsobnosti mesta a mnoho ďalších osobností. 

Po slávnostnom otvorení o 10. h vystúpili v krátkom 
kultúrnom programe samotní klienti domova. 

Počas celého dňa sa v zasadačke Domova sociálnych 
služieb uskutočnila powerpointová prezentácia o činnosti 
zariadenia, počnúc jeho začiatkami pred štyridsiatimi rokmi 
až po súčasnosť. Pri tejto príležitosti zároveň klienti mali 
možnosť prezentovať svoje praktické zručnosti zaujímavými 
výrobkami a úspechmi zo súťaží. 

V rámci prehliadky zariadenia návštevníci mali možnosť 
prostredníctvom relaxačnej miestnosti preniknúť  do spôsobov 
vnímania a prežívania ľudí s ťažkým a hlbokým stupňom 
postihnutia, preniesť sa do sveta zvukov, farieb, svetiel 
a fantázie. 

Cieľom podujatia je ukázať zdravým ľuďom, že aj mentálne 
postihnutí majú svoje hodnoty, svoje práva a potreby, ktoré by 
sme im nemali definitívne uprieť len kvôli tomu, že sú odlišní 
od nás,  zbaviť sa predsudkov a nesúdiť podľa prvého dojmu. 
V človeku je vždy niečo viac, než vidíme po prvýkrát a možno 
je práve to, čo hľadáme. 

Všeobecne sa dá povedať, že podobné stretnutia 
návštevníkov v takýchto zariadeniach pomáhajú klientom 
samotným pri prekonávaní emocionálnych problémov. 
Stretnutia s ľuďmi, v príjemnom prostredí môžu byť nielen 
užitočné, ale aj  príjemné. 

Vedenie Domova sociálnych služieb v Giraltovciach 
ďakujem všetkým, ktorí sa v piatok 24. októbra zúčastnili na 
Dni otvorených dverí a teší sa na stretnutie o rok, na piatom 
ročníku tohto  podujatia. 

 
ooooo   Zuzana Jurčová   ooooo 
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Hľadisko z Dňa otvorených dverí v DSS. 
Foto: Z. Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostia zo 4. ročníka DOD zľava: Peter Vasiľ, Ján Melnik, Ján Holodňak   
Foto: Z. Jurčová 
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Aktuálne z Kračúnoviec informuje starosta obce Branislav 

Baran. 
Obec Kračúnovce sa v minulom roku dožila 660-tych narodenín. 

Prešla stáročiami zmien, noviniek, tvrdej práce. Za tým všetkým 
stáli predovšetkým občania tejto obce. Ráz života  sa desaťročiami 
menil a je veľký predpoklad, že tak bude aj naďalej. 

Oslovili ste ma s otázkou: „Čo sa za posledné obdobie 
v Kračúnovciach  udialo a čo sa plánuje?“ 

Ak som otázku pochopil správne, v nasledujúcej časti vám v 
krátkosti predstavím novinky z posledných 20 mesiacov.  

 Určite veľa čitateľov vie, že:  
♦ S prispením dotácie z Environmentálneho fondu v sume 4 a pol 

milióna korún a s vlastným vkladom 250 tisíc korún sme dali do 
užívania kanalizáciu v celkovej dĺžke 1100 metrov v lokalite Za 
lesíkom (túto časť domáci nazývajú „giraltovská“) a v smere do 
Lúčky. Týmto bola vlastne ukončená stavba, ktorá sa začala v 
roku 1992 prvými metrami kanalizácie. 

♦ Z dotácie z Úradu vlády SR a Nadácie SPP v sume 1 milión korún 
a s prispením vlastných prostriedkov sme vybudovali viacúčelové 
ihrisko v  areáli Základnej školy. 

♦ Z vlastných prostriedkov v sume okolo 1, 2 milióna korún sme 
zrekonštruovali miestne komunikácie a parkoviská uložením 
nového asfaltového povrchu. 

♦ Za veľký úspech považujem majetkovo-právne vysporiadanie 
pozemkov pod a v okolí čističky odpadových vôd. Tento problém 
trápil našu obec dlhé roky. Dovoľujem si touto cestou poďakovať 
našej rodáčke, pani Nényei, žijúcej v Budapešti, ktorá darovala 
obci časť svojho pozemku v danej lokalite. Taktiež sa nám 
podarilo upraviť a rozšíriť miestny cintorín približne o 60 árov. 

♦ V prvých mesiacoch tohto roka sme preinvestovali asi pol milióna 
korún na dokončenie pokrytia strechy ZŠ. 

♦ V budove Materskej školy sme vymenili všetky okná a dvere za 
plastové, na čo sme taktiež dostali dotáciu z rezervy predsedu 
vlády SR, zrekonštruovali sme kúpeľne aj toalety a do konca 
tohto roka ešte čaká najmladšie deti ich a učiteľky milé 
prekvapenie – nová strecha a vonkajší plášť. Dúfame, že nám 
počasie vydrží. 

♦ V tomto období vrcholí verejné obstarávanie na výber dodávateľa 
na dielo, z ktorého bude mať opäť celá obec osoh. Časťou 
finančných prostriedkov nám prispeje ministerstvo financií. 
Konečne sa budeme počuť lepšie. Samozrejme, mám na mysli 
miestny rozhlas, ktorý ešte zatiaľ stále je, ale verme, že už nie 
dlho v dezolátnom stave. 
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♦ Niečo tradičné z kračúnovskej kuchyne, čo nepotrebuje 
komentár: originál slivovica (dnes už na dvoch miestach), 
hudobná skupina Atlantic, futbalisti OFK Tatran a volejbalisti, 
folklórne slávnosti, folklórna skupina  (FS) Kračúnovčan. Čo sa 
týka FS Kračúnovčan, tá je zavalená prácou na prípravách 
nového CD, kde budete počuť to, čo ste ešte nepočuli. A to 
myslím úplne vážne. Neveríte?  Nuž čoskoro budete mať možnosť 
si ho zakúpiť.  
 
Pýtali ste sa: „Čo sa  stihne z predsavzatí urobiť do konca 

roka?“ 
 
Ťažko povedať. Ale ak stihneme dať nový šat budove Materskej 

školy, vymeníme starý rozhlas za nový, vydáme CD, tak určite bude 
stáť zato prísť na krst nového CD a tam si to prediskutovať. Všetci 
ste vítaní.  

Nedá mi, aby som nevyslovil poďakovanie poslancom Obecného 
zastupiteľstva a členom jednotlivých komisií, občanom, ktorí sa 
aktívne a nezištne zapájajú do verejného, kultúrneho, resp. 
športového diania a majú veľký podiel na priebeh udalostí v obci.  

 
ooooo   Branislav Baran 

 
 
 
 
» Aký je november, taký bude nasledujúceho roku máj. 
» Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája. 
» Keď Všechsvätých (1.november) prinesie zimu, tak Martin 

prinesie leto.  
» Keď na Dušičky (2.november) jasné počasie panuje, príchod 

zimy to oznamuje.  
» Ak príde Martin (11.november) na bielom koni, metelica 

metelicu honí.  
» Po Martine už zima nežartuje. 
» Keď prvý sneh padne na Martina, škodí to oziminám. 
» Svätý Martin a Hromnice pradú z tej istej praslice. 
» Svätá Alžbeta (19.november) za plný košík sviatkov prináša. 
» Katarína  (25. november) na ľade, Vianoce na blate. 
» Od Katreny cez Luciu do Tomáša – stridžie dni! Najdlhšie 

noci, raj pre bosorky! 
» Na Katrenu teplo, to nedobre býva, potom o Jozefe sneh pole 

prikrýva. 
» Aký Ondrej (30. november), takí všetci svätí. 
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  /Pokračovanie/ 
 
Zostávajúcich 5 z desiatich najkrajších 

miest na Slovensku: 
 
 
6. Rožňava  -  navštívte renesančnú mestskú vežu na 

námestí, barokovú Katedrálu Nanebovzatia Panny 
Márie, meštiacke domy a Banícke múzeum. 

 
7. Levoča - navštívte ucelený súbor 50 

architektonických klenotov na námestí obkolesenom 
hradbami, Kostol sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla 
– najväčším dreveným oltárom na svete, radnicu 
s arkádami, zvonicou a Spišským múzeom, obchodný 
dom Waaghaus zo 16.storočia, Thurzov dom, Hainov 
dom s výtvarnou expozíciou, Krupekov dom 
s renesančnými maľbami. 

 
8. Starý Smokovec - navštívte zaujímavé vysokohorské 

ciele, využite ponuku lyžiarskych športových aktivít. 
 
9. Terchová - navštívte Kopanice so zachovanou 

ľudovou architektúrou, miestne salaše 
s regionálnymi špecialitami. 

 
10. Zuberec - navštívte oravské stredisko cestovného 

ruchu na úpätí Roháčov, využite ubytovanie na 
súkromí, posledné turistické prechádzky do obcí 
Habovka a Huty, možno aj prvé lyžovanie 
nastávajúcej zimy v Janovkách, Milotíne a Zverovke 
Spálenej. 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Antonia Študyho      Milana Billého 
Ellu Čmilňákovú      Nikolasa Kecera 
Džesiku Kurejovú     Natáliu Tkáčovú 
Samuela Dolinského    Kristínu Dolinskú 
Maroša Mateja Vertaľa 
 
V mesiaci november svoje životné jubileá oslávia: 
 
 Tomáš    Jurč         80      Jozef Vanuš          60 
 Zuzana Brenišová    75      Jozef Končár         55 
 Mikuláš  Lazor         75      Terézia  Jurčová      55 
 Andrej   Mikula        70      Mária  Gajdošová     55 
 Mária  Paľová              65      Anna Imrichová      50 
 Bartolomej Katriňák    65      Milan Kostik           50 
 Mária  Končárová     65      Agnesa Drabová      50 
 Anna  Partilová        60    
 
 
 
 

Ondrej Bosak       -       Lucia Švecová 
           Giraltovce                    Nižná Olšava 
 

Ján Harbula       -        Miriam Hvozdovičová 
         Trebišov                                 Giraltovce 
 

Matúš Krupa       -       Bc. Mária Juhaščiková 
            Giraltovce                     Hermanovce nad Topľou 
 

Ľuboslav Kendra       -       Martina Juhová 
       Raslavice                                Giraltovce 
 

Martin Pavúk       -       Erika Vasiliaková 
    Giraltovce                             Giraltovce 
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Bartolomej Mitráš       -       Katarína Fečová 
       Giraltovce                                   Lúčka 
 
Peter Hric       -       Mariana Straňáková 
    Fijaš                                 Giraltovce 
 
Ľubomír Dráb       -       Anna Medvecová 
       Lúčka          Giraltovce 
 
Poznámka redakcie 
 

V minulom čísle Spravodajcu č.10 zaúradoval tlačiarenský 
škriatok. Ospravedlňujeme sa čitateľom a uvádzame správne 
údaje: Imrich Šramko – 85 , Ing. Jozef Majláth, Radovan 
Onder 
 
 
 
 
 
Novembrové práce v bodoch: 
Zeleninová záhradka 
- ochrana cibuľovitej zeleniny, 
- vysádzanie ovocných stromov, 
- prerezávanie čiernych ríbezlí, malín a egrešov. 
Kvetinová záhradka 
- vytvorenie ochrannej vrstvy chúlostivých rastlín, 
- zakrytie skalničiek, ktoré naznášajú zimnú vlhkosť, 
- vybratie čerpadiel z jazierka a uloženie, 
- odber drevnatých odrezkov z kríkov, 
- odstraňovanie odumretých výhonkov, 
- vyrábanie a kompostovanie opadaného lístia, 
- výsadba ruží, 
- upratanie a ošetrenie letných záhonov, 
- výsadba živého plotu. 
Skleníky 
- čistenie dezinfekcia a príprava na zimu, 
- obmedzenie polievania rastlín, lepšie znesú nižšiu teplotu, 
- výsev špenátu a polníčku. 
 

ooooo   Ľubomír Krupa 
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1. novembra 2008 – Pamiatka zosnulých o 14,00 hod. 
v Dome smútku v Giraltovciach.  

 
13. novembra 2008 – Giraltovský hudák  o 10,00 hod. 

v zasadačke MsÚ. 
 
21. – 22. novembra 2008 – Predvianočné Katarínske trhy - 

Ulica Hviezdoslavova (pri pošte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BODOV PRIBÚDA, HRÁČOV UBÚDA 

 
Najvyššia regionálna súťaž sa nezadržateľné blíži 

k svojmu jesennému záveru. Tabuľka po trinástich 
kolách zaznamenala definitívny trhák dvojice Moldava – 
Bardejov a tiež jasný osud FK Šaca – Brekov na poslednej 
priečke.  

Futbalových fanúšikov upútalo znovuzrodenie 
stropkovskej Tesly, ktoré sa dalo očakávať. Stropkovčania 
to naštartovali v súboji s giraltovským Slovanom. Hoci 
s konečným výsledkom (1:1) boli spokojnejší naši 
futbalisti, objektívne treba priznať, že výkon domácich 
gradoval, no v závere sa od nich odklonilo šťastie a 
najväčšou prekážkou bol Peter Štefánik. Tréner Puhák 
počítal s takým priebehom a svoju taktiku postavil na 
poctivej defenzíve. Málokto si uvedomuje, že zisk bodu zo 
stropkovskej pôdy sa zaradí medzi úspechy Slovana.  
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Takýchto bodových zásahov vo vzájomnej bilancii je len 
veľmi málo.  

Ani ďalší zápas doma s Veľkým Šarišom sa nedá 
zaradiť medzi ľahké. Tento súper sa totiž nikdy 
v Giraltovciach nepoložil a zápasy s MFK Slovan patrili 
k veľmi prestížnym. Tentoraz už viedol 2:0, ale 
Giraltovčania sa nepoddali a výsledok po prestávke 
otočili. Priaznivci giraltovského futbalu zažili napínavé 
popoludnie a určite odchádzali spokojní. Negatívne na 
seba upozornila dvojica trénerov  Veľkého Šariša, ktorí sa 
predbiehali v nadávkach na asistenta  rozhodcu. Ten 
však prehru hostí nezapríčinil, skôr to zavinili práve 
spomínaní  tréneri. Obaja by si mali zo štúdia zopakovať, 
ako sa kaučuje mužstvo vonku, keď vedie o dva góly. 

Futbalisti MFK Slovan nesklamali ani pod Spišským 
hradom. Vo vyrovnanom zápase  a vo výbornom  
futbalovom prostredí prehrali 0:1, ale za svoj výkon sa 
nemusia hanbiť. Treba povedať, že vzťahy oboch  klubov 
sú nadštandardné, a preto aj celá atmosféra zápasu tomu 
zodpovedala. 

S pribúdajúcimi zápasmi Slovanu ubúdajú futbalisti. 
Káder sa oproti augustu výrazne scvrkol. Absencie 
z dôvodu zranení a iných osobných problémov hráčov 
narobili kormidelníkovi Slovana Ľubomírovi Puhákovi 
síce vrásky, ale našťastie je typom trénera, ktorý sa ľahko 
nevzdáva. Proti silnému Sabinovu  pri absencii Erika 
Partilu neváhal zaradiť mladého Čabalu. Hoci tento 
študent giraltovského Gymnázia nastúpil na celý zápas 
po vážnom zranení, odvďačil sa trénerovi za dôveru 
dobrým výkonom a hlavne rozhodujúcim gólom, ktorý by 
mohol mať pokojne miesto v televíznych šotoch. Výhru 
vydreli, ale o to viac si ju  cenia.  

Chlapci bojovali, a to je hlavné. Do konca jesennej 
časti treba odohrať ešte zápasy vo Svidníku a doma proti 
Vysokým Tatrám. Dúfajme, že si svoju pozíciu mužstvo 
ešte o stupienok vylepší. Potom príde čas na riešenie 
problémov, ktorých je v giraltovskom futbale už tradične 
veľa. Ale o tom až nabudúce. 

ooooo   Miroslav Deutsch 
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Správna odpoveď na 
sudoku č.5 

 
Riešenie: 648 123 579   
 
 
Úspěšným riešiteľov 

sudoku s obtiažnosťou až 
zákernou, ktorí doručia do 
termínu uzávierky na 
vyplnenom kupóne správne 
riešenie, riadok či stĺpec 
alebo štvorec označený 
šípkou, čaká prekvapenie, 

ktoré uveřejníme v nasledujúcom čísle. JACKPOT – na riešiteľov 
aspoň s jednou správnou odpoveďou na vyplnenom kupóne 
v januárovom čísle 2009 čaká ešte milšie prekvapenie, ktoré pre Vás 
pripravuje pán primátor. 

Do prázdnych políčok treba použiť čísla od 1 do 9 tak, aby v 
riadkoch, stĺpcoch a štvorcoch 3x3 sa objavili len raz. Stĺpec 
označený šípkou zapíšte do kupónu a zašlite do redakcie 
spravodajcu. Na troch výhercov tentoraz nezabudlo oddelenie 
kultúry. Ak chcete vyhrať, pokúste sa vyriešiť sudoku. Veľa šťastia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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