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Asi to predsa musí byť. 
Veď všetky deti chodia do školy. 

Možno mi ani nechcú ublížiť, 
ak nerobia mi všetko po vôli. 

 
Mám krásne knihy, pero... 

Uvidím, 
čo zajtra na to moja hlava riekne. 

 
Ohníčky, zbohom, 
stráne, sivý dym. 

 
Možno i veľkým byť 

je trochu pekné. 
 

ooooo  Milan Rúfus 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Aj príroda pochopila, aký význam má v živote našich detí, ale aj nás 

všetkých, druhý september. Po týždňoch, ktoré boli plné odpočinku, 
leňošenia, šantenia a naberania nových síl, opäť prichádzame, ako to my 
často hovoríme, do  nášho druhého domova - do školy. Školy, v ktorej 
strávime podstatnú časť svojho života, školy, v ktorej sa naučíme, alebo 
sme sa už naučili, čítať, písať a počítať. Do školy, ktorá nás má pripraviť  
pre „dospelácky“ život.  
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Milí prváčikovia a milí žiaci, 
 musím povedať, a verím, že hovorím aj v mene svojich kolegov a vašich 

rodičov, že vám tak trošku závidím. Závidím vám váš vek, svet vášho 
detstva, svet chlapčenských a dievčenských rokov, svet dospievania. Možno 
si to neuvedomujete, ale my, ktorí už máme pár rokov školu za sebou, 
závidíme vám zážitky, huncútstva, vašu bezstarostnosť, čistotu vzťahov 
a všetko, čo je typické pre tento vek, pre toto obdobie života človeka. 
V našom prípade je to už svet nádherných spomienok. 

Ak hovorím o vašom veku, musím pripomenúť, že pre toto obdobie 
vášho života je typický ešte jeden fenomén – škola. V tomto prípade – 
základná škola. Škola, ktorá je pre nás, ako som už spomenul, druhým 
domovom. Naša škola sústreďuje ľudí, ktorí sú odhodlaní 
z najúprimnejšieho srdca odovzdať vám, všetky vedomosti, skúsenosti i 
znalosti, ktoré sú základom každého života, počnúc tými najzákladnejšími. 
Všetko, čo je potrebné, aby ste sa v budúcnosti nemuseli hanbiť za svoje 
školské výsledky, aby ste sa neskôr nemuseli hanbiť za svoje výsledky 
v práci, za svoju minulosť, za svoj výzor, za svoje skutky. Urobíme všetko 
pre to, aby ste sa čo najmenej dostávali do nepríjemných situácií, aby ste 
boli vždy opatrní, chápali iných a mali úprimné srdce. To znamená, že vo 
svete základnej školy, by ste sa mali naučiť všetko, čo vám pomôže, splniť 
tajné želania, ktoré nosíte vo svojich srdiečkach. Myslím, že toto všetko by 
si priali aj vaši starostliví rodičia. 

Viem, že škola pre každého z vás, mám na mysli hlavne tých starších, 
znamená niečo iné. Správne to vystihla Lenka Roguľová vo svojom článku, 
ktorý bol uverejnený v našom prvom školskom časopise Giraltovský 
školáčik, keď napísala: „...pre mnohých žiakov je škola nepríjemnou  
povinnosťou, ktorej sa oblúkom snažia vyhnúť. Sú aj takí, ktorí ju považujú 
za nutné zlo a pri predstave, čo ich v škole čaká, im tŕpnu aj vlasy na 
hlave.“ 

Milí žiaci, 
zmena, ktorou naša škola prešla za posledné dva mesiace, je zmenou, 

ktorá by vám mala postupne zmeniť váš pohľad na ňu. Keď prekročíte jej 
prah, vstúpite do krajiny plnej slnečných lúčov, plnej ľudského tepla a 
úprimnosti. Všetky zmeny, čo uvidíte, vytvorila fantázia vašich učiteľov, 
snaženie našich upratovačiek, školníkov, kuchárok a ostatných  
zamestnankýň jedálne. Za všetky zmeny vďačíme ich pracovitosti, 
húževnatosti a láske k vám.  Tieto zmeny by vám mali pomôcť, aby ste 
oveľa jednoduchšie zvládali ťažké chvíle plné stresov zo skúšania či 
testovania aj písania písomiek. Aby ste si uvedomili, a opäť budem citovať 
Lenku Roguľovú, že: „…v škole majú veľký význam okrem vzdelávania aj  
naši priatelia, spolužiaci, skúsenosti a nezabudnuteľné školské zážitky, na 
ktoré budete v budúcnosti s radosťou a s úsmevom spomínať.” 
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Milí žiaci, 
v závere svojho príhovoru by som vás chcel o niečo poprosiť. Všetky tie 

zmeny v škole, ktoré sme doteraz urobili, sú pre každého z nás. Pre vás aj 
pre nás – učiteľov či ostatných zamestnancov. Pravdaže, tieto zmeny budú 
pokračovať ďalej. Prosím vás chráňte si ich, správajte sa k nim tak, ako by 
ste ich urobili sami, pretože za každou z nich sa skrýva ľudská práca. 
A nielen to. Sú to aj financie – peniaze, ktoré v budúcnosti môžeme ušetriť 
a úplne inak využiť. Správajte sa, prosím, k našim učiteľom a k ostatným 
našim zamestnancom s úctou, ohľaduplnosťou a porozumením. Možno nie 
vždy budete ich slovám rozumieť, ale neskôr, keď vkročíte do sveta 
dospelákov a budete mať svoje vlastné deti, tým slovám určite porozumiete. 

Vám, milí prváčikovia, prajem veľa prekrásnych zážitkov. Prajem vám, 
aby ste si v škole našli  nových kamarátov a aby bola škola pre vás hrou.  

Vám, moji milí kolegovia, prajem veľa trpezlivosti, sily, zdravie, aby 
práca, ktorú vykonávate, bola pre vás poslaním, ktoré vás bude 
oslobodzovať od bežných každodenných starostí a povinností, od stresov 
dnešnej doby.  

Čo dodať na záver? Už naši rodičia aj starí rodičia sa nám snažili vštepiť 
do hlavy starú pravdu - všetko vám môžu ukradnúť – peniaze, bicykel, 
nejakú dôležitú vec, napríklad vynález, ale  vedomosti, ktoré ste sa naučili 
v škole, tie vám nikdy a nikto nemôže vziať. 

 
Peter KIMÁK- FEJKO 

riaditeľ  ZŠ 
 
 
 
 
 
 
Na výjazdovom zasadnutí vlády SR v našom okresnom meste 

Svidník, konajúcom sa 26. augusta 2009, bol prizvaný aj 
primátor nášho mesta primátor Ján Rubis, ktorého sme 
poprosili o informácie zo zasadnutia.  

 Nosným bodom programu bola Analýza sociálno – ekonomickej 
situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov a návrhy na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti. Na zasadnutie vlády boli 
prizvaní: 

M. Krajkovič,  poslanec Národnej rady SR, 
J. Halecký,  poslanec Národnej rady SR, 
S. Kubánek, poslanec Národnej rady SR,  
P. Obrimčák, poslanec Národnej rady a primátor mesta Stropkov,  
P. Chudík,  predseda Prešovského samosprávneho kraja, 
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M. Cocuľa,  prednosta Obvodného úradu Svidník,  
S. Čečko,  prednosta Obvodného úradu Stropkov, 
M. Choma, prednosta Obvodného úradu Bardejov, 
M. Bartko, primátor mesta Svidník , 
B. Hanuščák, primátor mesta Bardejov. 
Materiál na zasadnutí vlády predkladal minister hospodárstva 

SR Ľubomír Jahnátek, dopĺňal  ho predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter Chudík. V diskusií sa hovorilo o riešení 
dopravnej situácie v tomto kraji, protipovodňových opatreniach, 
sociálnom zabezpečení nezamestnaných, rozvoj vidieka, podpore 
samosprávy a o rozvoji zamestnanosti. Po diskusií vláda SR 
schválila uznesenie, ktorým podporila navrhované opatrenia 
v sociálnej a hospodárskej oblasti pre rozvoj okresov Svidník, 
Bardejov a Stropkov. Pre mesto Giraltovce predseda vlády SR 
Robert Fico zo svojej rezervy uvoľní  500 tisíc eur ( 15 miliónov 
korún) na vybudovanie protipovodňovej ochrany mesta, 10 tisíc eur 
(3 miliónov korún) na dokončenie šatní pre mládež na futbalovom 
štadióne. Vláda schválila konkrétne pre mesto Giraltovce 250 tisíc 
eur (7.5 miliónov korún) na rekonštrukciu športovej haly. Vo 
všeobecnej časti boli schválené tieto uznesenia, ktoré sa týkajú aj 
nášho mesta: 

Ministrovi  dopravy, pôšt a telekomunikácií uložili do 
31.decembra 2012: 

- zabezpečiť projektovú prípravu a začatie ďalšej etapy 
výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase – štátna hranica SR/PR – 
Vyšný Komárnik – Svidník – Giraltovce – Prešov. 

Ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja uložili: 
- podporovať projekty v okresoch Bardejov, Stropkov, Svidník 

súvisiace s rozvojom občianskej infraštruktúry v súlade s platnými 
právnymi predpismi a s príslušným operačnými programami. 
Kontrolať raz ročne k 31. decembru. 

Ministrovi životného prostredia uložili: 
- do 31. decembra 2012 zabezpečiť vybudovanie 

protipovodňovej ochrany mesta Giraltovce na rieke Topľa 
a Radomka v celkovej sume 280 tisíc eur (11,4 miliónov korún), 
- podporovať projekty v okresoch Bardejov, Stropkov, Svidník 
súvisiace s rozvojom enviromentálnej infraštruktúry v súlade 
s platnými predpismi. Kontrolovať raz ročne k 31. decembru.  

Ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny uložili do 30. 
decembra 2010: 

- podporiť projekty v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti v okresoch Bardejov, Stropkov, Svidník . 

Úlohy, ktoré vláda schválila pre tento región  na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti, budú zrealizované a osožné pre 
obyvateľov v týchto okresoch.  

ooooo  (r) 
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1. Mestská polícia (MsP) počas výkonu služby dňa 18. júna 2009 zistila 

spáchanie priestupku proti majetku, a to krádež tovaru v predajni textilu. 
Prípad bol odovzdaný na riešenie Obvodnému oddelniu Policajného zboru 
SR (OO PZ SR) v  Giraltovciam na  ďalšie konanie. 

2. V piatok, 26. júna t. r.,  hliadka MsP objavila túlajúceho sa psa,  ktorý 
sa voľne pohyboval v intraviláne mesta. Majiteľ psa, napriek opakovanému 
upozorneniu, psovi nezabránilvo voľnom pohybe, preto  ho hliadkujúci 
policajti sankcionovali formou blokovej pokuty. 

3. V sobotu,  27. júna 2009 v čase okolo 23.45 h  kamerový systém 
odhalil a hliadka MsP pristihla dvoch mladíkov pri poškodzovaní 
kvetinového záhonu vedľa sochy A. Hlovíka. Alkoholické nápoje nepožili, 
poškodený záhon opravili. Na mieste im  uložili blokovú pokutu.  

4. V  júli 2009 hliadka MsP v dvoch prípadoch v spolupráci so 
súkromnou bezpečnostnou službou zabezpečovala v Parku mieru  
spoločenské podujatia – koncerty, ktoré sa uskutočnili   bez narušenia 
verejného poriadku.  
Letné prázdniny a dovolenkové obdobie zapríčinili zvyšenie  oznamov 
o rušení nočného pokoja. Hliadky MsP museli preto  vo zvýšenej miere 
zabezpečovať jeho dodržiavanie. Ani v jednom prípade však nebolo 
potrebné vybaviť vec inak ako upozornením na dodržiavania nočného 
pokoja. 
Hliadka MsP vykonala tri odchyty psov, ktorých prevzala firma Hunter. V 
jednom prípade psa vrátili majiteľovi s poučením o postihu za priestupok 
v blokovom konaní v prípade opakovania sa tejto udalosti.  

5. Osobitým problémom v našom meste je konzumácia lacných 
alkoholických nápojov osobami zo sociálne slabších vrstiev na 
takých miestach, kde je frekvencia pohybu osôb zvýšená, a to hlavne 
v blízkosti predajní potravín. Riešenie tejto problematiky má komplikovaný 
priebeh  nie pre dokumentáciu priestupku, ale z dôvodu vymožiteľnosti 
práva, resp. finančnej hotovosti za uloženú sankciu MsP na mieste alebo 
Obvodným úradom v konaní o priestupku. Vzhľadom na to, že nás oslovuje 
pomerne široké spektrum obyvateľstva o riešenie tohto problému, 
navrhujeme riešiť problém   na najbližšom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva a prijať  opatrenie. Konanie spomínaných osôb pod vplyvom 
alkoholu má veľmi negatívny vplyv na pozitívny vývin detí a mládeže. 

Ondrej CINA 
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Ä Dva letné mesiace  prázdnin odvial čas, mesiac september 

pootváral školské brány a žiaci zasadli do lavíc. Veríme, že sa 
im bude dariť a čas strávený nad knihami prinesie svoje 
ovocie, veď nenadarmo sa hovorí, že učenie je matkou 
múdrosti. 

Ä Naše mesto sa zaodelo do krásy, zdobia ho čarovné záhony 
kvetín, je to pekná vizitka všetkých, ktorí sa na tejto, isto 
neľahkej práci podieľajú. Zvlášť nádherne je vysadené okolie 
sochy Adama Hlovíka, tzv. Hlovíkov park.  

Ä September je aj mesiac, odkedy lúče slnka postupne tratia 
horúci dych, nenápadne sa s nami lúči leto. No je to aj čas 
dozrievania úrody a  chutné plody nám osladzujú lúčenie. 

Ä Utorok 25. augusta konalo sa vo Svidníku zasadnutie vlády 
Slovenskej republiky, na ktoré organizátori pozvali aj 
primátora nášho mesta  Jána Rubisa. 

Ä V tomto mesiaci sa začne rekonštrukcia budovy materskej 
školy, a to opravou strechy, fasády, zateplením celej budovy, 
prístavbou dvoch tried a opravou sociálnych zariadení. 

Ä Detské oddelenie Polikliniky sa čoskoro bude môcť pýšiť 
zrekonštruovanými priestormi, v ktorých sa budú naši malí 
pacienti cítiť príjemnejšie. 

Ä Základná škola v Giraltovciach získala z Ministerstva 
výstavby SR nenávratný finančný príspevok vo výške 2 
milióny 100 tisíc eur/65 miliónov korún. V októbri by sa 
malo začať so stavebnými prácami  a výstavba bude  trvať 18 
mesiacov. 

Ä Hokejbalový turnaj, ktoré zorganizovalo CVČ ako 2. ročník 
majstrovstiev Slovenska, sa zúčastnili dve družstvá z nášho 
centra. Mužstvo starších hráčov obsadilo pekné 4. miesto 
a mladší zostali na 12. mieste. Umiestenie je však o to 
cennejšie, že trénovali iba pár mesiacov. Po tomto turnaji sa 
začali chlapci stretávať pravidelne, njamenje dvakrát 
týždenne na multifunkčnom ihrisku, aby si umiestnenie na 
ďalšom ročníku ešte zlepšili.  
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Ä Po zavedení VZN Mesta Giraltovce o zákaze pitia na 
verejných miestach (informovali sme o tom v 
predchádzajúcom čísle Spravodajcu) akoby sa roztrhlo vrece 
s pijakmi. Nik si však s nimi nevie rady napriek tomu, že 
existuje niekoľko silných postihov pre týchto nespratníkov. 
Nazdávame sa, že všetci majú ruky, ktorými okrem dvíhania 
fliaš a pohárov môžu pomôcť pri udržiavaní verejnej čistoty. 
Vyzývame teda poslancov MsZ, aby postihy pre pijanov na 
verejných miestach rozšírili o povinnosť odpracovať pokutu a 
prispieť k čistote mesta. Odlíšiť od ostatných vykonávateľov 
VPP (ako vravia drišľaci veľmi pomalých pracovníkov) by sa 
mali oblečením. 

ooooo  (r) 
 
 
 
 
 
 

Zamýšľali sme sa na poslednom zasadnutí redakčnej 
rady, či budeme, resp. nebudeme  používať tituly 
autorov článkov alebo aj ostatných menovaných v 
jednotlivých článkoch Spravodajcu. Vypočuli sme si 
neraz ponosy na to, že tomu či onému sme titul 
nenapísali, ba nietorí trvali na oslovení, napr. profesor aj 
keď ani zďaleka sa ním hrdiť nemôžu. Veď takýto 
akademický titul patrí len zopár ľuďom na Slovensku a 
udeľuje ho výlučne prezident republiky. Používanie v 
iných súvislostiach je znehodnocovaním tohto titulu.  

Rébus sme vyriešili prezeraním novín a časopisov 
slovenských vydavateľov. Tituly sa nikde neuvádzajú! 
Myslíme si, že nebudeme vytvárať výnimku 
potvrdzujúcu pravidlo a zostaneme v zaužívaných 
postupoch. Napokon vynechaním titulov sa nám uvoľní 
priestor pre viac slov v textoch, tým aj pre informácie. 

(r) 
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Milé žiačky a žiaci, študentky a študenti základných a stredných škôl! 

Ani ste sa nenazdali a je tu september. Mesiac, ktorý pre vás znamená nielen 
koniec leta, prázdnin, ale znamená tiež, že sa opäť posadíte do školských lavíc 
a že ste o jeden školský rok starší. Pre niektorých z vás to bude prvý rok 
štúdia, pre iných zasa posledný a pre niektorých rok taký ako každý iný.  

Možno si myslíte, že vás nový školský rok ničím neprekvapí, nič nové vám 
neprinesie. No predsa len bude tento rok v niečom iný. Okrem tradičných 
povinností, ktoré vás v škole čakajú, na vás čaká aj hŕba nových a zaujímavých 
zážitkov, prehĺbite si svoje vedomosti, naučíte sa nové veci. Tým, ktorí tento 
rok končia, sa otvárajú nové možnosti, rôzne cesty, na ktoré sa môžu vydať. 
Skúste sa zamyslieť nad tým, čo vám môže nový školský rok priniesť. Môžete 
napríklad navrhnúť svojmu triednemu učiteľovi diskusiu o tom, aké máte 
očakávania od nového školského roka, čo so sebou prináša a na konci diskusie 
zhrnúť pozitíva, ktoré na vás čakajú. Otvára sa vám tak priestor na to, aby ste 
si mohli lepšie uvedomiť to pozitívne, čo so sebou nový školský rok prináša.  

Niektorí z vás môžu ťažko niesť fakt, že sa začína škola. A práve 
uvedomenie si pozitív, ktoré môže škola pre vás priniesť, vám môže pomôcť 
zmierniť smútok, neistotu, získať odpovede na vaše otázky, ktoré sa nového 
školského roka týkajú.  

 
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 

A PREVENCIE (CPPPaP) vo Svidníku naďalej zabezpečuje komplexnú 
psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú 
a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži v otázkach osobnostného, 
vzdelávacieho a profesijného vývinu od troch rokov až do prípravy na 
povolanie, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie 
ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj 
nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania. 
Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské 
služby.  

Veríme, že vám naše zariadenie aj v novom školskom roku poskytne 
dostatok informácií a že bude pre vás miestom inšpirácie a pomoci pri štúdiu 
alebo iných problémov. Prajeme vám veľa chuti, múdrosti a energie do vášho 
štúdia a aby ste úspešne vstúpili do nového školského roka. Úspešný nový 
školský rok želáme taktiež aj učiteľom a rodičom - mnoho trpezlivosti, energie 
a životného optimizmu.  

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

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

Vladislav Artim 
riaditeľ CPPPaP 
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Tohtoročné Kultúrne leto 2009 odštartovala kapela No Name 

svojím koncertom, ktorým pritiahla svojich fanúšikov v nedeľu 5. 
júla na mestský amfiteáter. Zazneli piesne zo všetkých albumov 
a hlavný líder Igor Timko zaujal nielen spevom, ale aj svojim vtipom, 
preto sa celý 90-minútový koncert niesol v uvoľnenej atmosfére. 
Prevažne mladé publikum skandovalo pred pódiom, čo strhlo aj 
samotnú kapelu a vydali zo seba maximum. Bolo vidieť, že koncert 
si aj oni skutočne užívajú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z koncertu skupiny No Name -  uprostred líder skupiny Igor Timko 
predstavuje kapelu.               Foto: Ladislav Lukáč 

 
Folkovo–folklórna a humoristicko–recesná skupina Drišľak 

k nám  zavítala aj v tomto roku. Nesklamala svojich fanúšikov a  vo 
štvrtok 30. júla nám ponúkla program plný smiechu a hudby.  
Tentokrát k nám prišla aj so svojimi hosťami. Publikum, tvoriace 
všetky vekové kategórie, si pospevovalo na ľudovú nôtu spolu so 
špičkovou cimbalovou hudbou v podaní kapely Kandráčovci. 
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Česko-slovenské a svetové  evergreeny v podaní vokálneho dua 
ADJA už rozospievalo celé publikum. Všetkým známy Ander 
z Košíc, ľudový rozprávač, svojím humorom okoreňoval celý 
program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandráčovci pózovali fotografom  tesne pred vystúpením.  
             Foto A. Kmecová 

 
Koncertom, na ktorý tak skoro asi nezabudneme, sme si krajšiu 

bodku za kultúrnym letom ani nemohli priať. Diva pop music 
Helena Vondráčková  sa nám predstavila svojím recitálom v piatok 
21. augusta v doprovode dvoch speváčok a sprievodnej 4 - člennej 
kapely pod vedením Charlieho Blažka. Krásna, večne mladá, plná 
energie a pohybu nám zaspievala 18 piesní v najlepšom prevedení. 
Aj keď začala piesňou s názvom Já vítam déšť sa publikum 
nemuselo obávať, pretože počasie nám naozaj prialo.  Božská 
Helenka  nám ponúkla svoje veľké hity, ale aj zopár noviniek.  
Najviac nás prekvapila v momente, keď sa postavila za kongá 
a odbubnovala pieseň Archimede, pričom aj spievala a vlnila sa, čím 
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definitívne potvrdila, že jej v žilách koluje horúca krv. Šou ukončila 
nestarnúcim hitom Dlouha noc, ktorou postavila na nohy celé 
publikum a  búrlivým potleskom si vyskandovalo ešte tri skladby.  
Po skončení koncertu Helena Vondráčkova s úsmevom na tvári 
rozdávala autogramy,  jeden nezabudla venovať aj všetkým 
čitateľom Spravodajcu.  To, že sa jej u nás koncertovalo veľmi 
dobre, dokazuje aj rozhovor s redaktorom Podduklianskych noviniek  
Pavlom Sivákom. V tomto periodiku sme si prečítali: 

 
Ako ste  zareagovali, keď vás oslovili, aby ste prišli do tohto 

mestečka?  
„Povedala som si, že to je strašne ďaleko. Som však rada, že 

sme to zvládli, aj keď to bola veľmi dlhá cesta,  stála za to, 
pretože obecenstvo v Giraltovciach dnes večer bolo naozaj 
úžasné, ľudia boli nadšení a aj ja som nadšená. Trikrát sme 
pridávali po pesničke a ja verím, že dlho nepotrvá a na východ 
Slovenska sa vrátim, minimálne do Prešova či do Košíc,“ 
vyhlásila Helena Vondráčková a vzápätí nás prekvapila, keď 
povedala, že do Giraltoviec prišla na svojom luxusne zariadenom 
obytnom autobuse. „Bolo by zrejme ideálnejšie letieť lietadlom 
do Košíc a odtiaľ do Giraltoviec autom, ale ja uprednostňujem 
môj autobus. Prišla som teda rovno z Prahy - Řitky, kde bývam 
s manželom.“  

Helena Vondráčková po našom rozhovore nevynechala fanúšikov. 
Ochotne dávala autogramy, ochotne pózovala na fotografie do 
albumov na pamiatku každému, kto o to požiadal. V Giraltovciach 
sa však dlho nezdržala. „Cestujeme naspäť, pretože zajtra (v 
sobotu) má náš kamarát päťdesiate narodeniny a ja som sľúbila, 
že prídem. Manžel práve spí, ja ešte pôjdem k fanúšikom, 
popodpisujem kartičky, plagáty a vyberieme sa na cestu domov. 
Možno niekde na pol ceste prespíme, ešte neviem.“  

A aký je rozdiel medzi koncertom v Giraltovciach a napríklad 
v Prahe? „Možno ten rozdiel predsa len je. Určite sú tu ľudia 
omnoho spontánnejší než napríklad Česi. Predsa len ten východ 
je uvoľnenejší, ľudia na pesničky reagujú, takže mám z toho 
veľkú radosť.“  

Helena Vondráčková si v piatok 21. augusta Giraltovce 
podmanila. A  pritom to bol deň, keď si Slováci a Česi pripomínali 
41. výročie okupácie našej niekdajšej spoločnej krajiny. „Radšej na 
to veľmi nespomínam. V tom čase som síce v Československu 
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nebola, takže to poznám iba z rozprávania, dokumentov, a tak 
podobne. Myslím si však, že stačilo to, že sme ten 21. august 
museli vydržať a, zaplať Pán Boh, teraz máme slobodu a predsa 
len tá demokracia funguje tak v Česku, ako aj na Slovensku. 
Môžeme všetci slobodne cestovať, kam len chceme, takže teraz 
je to v pohode,“ zareagovala v exkluzívnom rozhovore pre 
Podduklianske novinky Helena Vondráčková a na záver adresovala 
našim čitateľom a všetkým svojim fanúšikom v Giraltovciach, vo 
Svidníku a okolí tieto slová: „Prajem vám všetkým, aby ste boli 
šťastní, aby ste mali prácu, pretože od toho sa všetko odvíja 
a rovnako vám všetkým želám zdravie, pretože to je 
najdôležitejšie, aby ste mali dobrú náladu a aby ste sa vždy 
cítili dobre.“  

Koncert jedinečnej Heleny Vondráčkovej v Giraltovciach sa konal 
vďaka Mestu Giraltovce, Centru voľného času v Giraltovciach, 
Prešovskému samosprávnemu kraju a, samozrejme, aj vďaka 
ďalším sponzorom, ktorým organizátori, a pevne verím, že aj vďační 
diváci, aj touto cestou veľmi pekne ďakujú.  

 
Aj keď to počasie nedokazuje, leto sa pomaly končí a s ním sa 
ukončilo aj Kultúrne leto 2009 v Giraltovciach, ktoré môžeme právom 
označiť ako mimoriadne úspešné.                              Mária OSIFOVÁ 
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Temperamentná Helena za brazílskymi kongami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poďakovanie od primátora mesta J. Rubisa. Foto. Ladislav Lukáč 
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Upršaný začiatok leta posunul naše plánované stretnutia na 

neskoršie termíny, ale vyplatilo sa. Akákoľvek kvalitne pripravená 
akcia vonku sa míňa účinku, ak jej nepraje počasie.  

Okrem posunutého dátumu sme sa rozhodli ešte pre jednu 
zmenu. Náš Deň zdravia sa každoročne konal v Kobylniciah, v areáli 
poľovníckej chaty.  Nové zrekonštruované priestory Centra voľného 
času na futbalovom ihrisku nám učarovali. Táto zmena, spolu s 
trávnatou plochou okolo boli vynikajúce pre stretnutie takmer 60 
zúčastnených. V rozsiahlych nestiesnených priestoroch  sme mohli 
absolvovať všetkých päť súťažných   disciplín,  dôstojné 
vyhodnotenie a odmeniť víťazov. Samozrejme, ponúknutý obed  
a občerstvenie  padol každému vhod. Svedčí o tom aj záver 
stretnutia, ktorý sa posunul do neskorých popoludňajších hodín.  

Ochota, ústretovosť,  spolupatričnosť aj  teraz sa stali zárukou 
úspešnej akcie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pridali 
k uskutočneniu Dňa zdravia: radovým členom za pomoc pri 
organizovaní stretnutia, za spestrenie stolov dobrotami aj z vlastnej 
kuchyne, zamestnancom MsÚ za všestrannú pomoc, Martinovi 
Mikulovi za bohatú nádielku zeleniny,  Pavlovi  Paľovi za finančnú  
výpomoc pre ceny víťazom,  Františkovi Štinčikovi za prípravu 
chutného guľášu, CVČ  za možnosť využiť všetky spomínané 
priestory. 

Pre jednodňový výlet konaný 18. augusta, sme tento raz zvolili 
Gemer, lokalitu nami sme doposiaľ najmenej  navštevovali. 
A, samozrejme, nechýbali ani prehliadky hradu Krásna Hôrka  a 
zámku Betliar, ktoré sú perlou  tohto regiónu. Presvedčil nás o tom 
aj pohľad na parkoviská plné áut s poznávacími značkami z celého 
Slovenska, ba aj zo zahraničia. Po prehliadke zámku sme si dopriali 
oddych a občerstvenie, ktoré ponúka  množstvo zariadení v tieni 
starých stromov. Potešilo nás, že tou istou cestou na zámok kráčala 
aj ministerka Viera Tomanová so spoločníkom, ktorá rovno pri nás 
vystúpila z auta a zaradila sa medzi bežných návštevníkov 

Na ceste od Rožňavy je kaštieľ Betliar,  ktorý sa stal naším 
druhým cieľom. Prehliadka kaštieľa, neskoršie posedenie a  
prechádzka v nádhernom parku boli balzamom na unavené nohy, 
uvoľnením a prostriedkom na pookriatie. Na spiatočnej ceste sme sa 
zastavili na krátke občerstvenie na salaši Soroška. Potom už 
nasledoval len bezpečný návrat domov, za ktorý vďačíme  vodičovi 
Jaroslavovi Mitaľovi.  Znovu nám prialo počasie, vzájomná 
ohľaduplnosť, tolerancia a výsledkom toho je, aspoň veríme, 
spokojnosť všetkých.       

ooooo  Margita GAZDIČOVÁ  
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Členovia ZPCCH v súťaživom zápolení.           Foto: Alena Kmecová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po športových súťažiach unavení športovci si zaslúžili oddych 
s občerstvením.               Foto: Mária Osifová 
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Dobrovoľní hasiči v minulosti 
na historickom území Poľska, 
nazývanom  Galicja a Lodomeria, 
sa začínajú objavovať od konca 19. 
storočia. Pôsobili ako tiesňoví 
požiarni pomocníci a záchranárske 
oddiely, organizované v momente 
vzniku možného ohrozenia. 
Zriaďovali ich miestne orgány 
(obce), súkromné osoby (vlastníci 
pôdy, kňazi), prípadne roľníci.. 

V priebehu ďalších rokov boli  vybavené registračnými 
dokladmi, štatútmi, pravidlami služieb a uniformami, a tiež 
základným náradím, najčastejšie ručnými čerpadlami, 
popruhmi, vedrami a pod. Takisto to bolo aj v lokalite 
Wielopole Skrzynskie, oblasti spriatelenej s Mestom 
Giraltovce.  

Pri príležitosti 85. výročia vzniku skupiny požiarnikov 
v Giraltovciach, sa poľská delegácia požiarnikov 
z podkarpatského kraja a obce Wielopole Skrzyńskie 
zúčastnila na oslave tohto výročia a zapojila sa aj do 
 sprievodnej súťaže. Poľské a slovenské tímy sa odlišovali 
uniformami, taktiež používali odlišné zariadenia a riadili sa 
odlišnými pravidlami súťaže, ale spájalo ich zaangažovanie 
ochotníkov a chuť pomôcť ľuďom. 

V dobe, keď požiarnícke skupiny sa začali organizovať, 
zhruba na prelome 19. a 20. storočia, Slováci a Poliaci z  
Podkarpatia žili v jednej veľkej Rakúsko-uhorskej monarchii. 
Z toho obdobia zostalo veľa spoločných obyčajov, jazykových 
podobností a slovanských priateľstiev. V súčasnosti opäť  
v zjednotenej Európe vytvárame nové formy spolupráce, 
pamätajúc na spoločnú históriu. Už niekoľko rokov pretrváva 
úzka spolupráca poľských a slovenských požiarnikov. Pri 
príležitosti  giraltovského jubilea ju spomenul aj predseda 
Územného výboru vo Svidníku Ján Gibej.   
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Spolupráca sa v súčasnosti  rozširuje o kultúrne a športové 

výmeny. Na poľskej strane sa najviac v tom angažuje 
Wielopole Skrzyńskie so  Strediskom kultúry pod vedením 
vedúceho Martina Swierada, a na slovenskej strane Giraltovce  
pod vedením Aleny Kmecovej, vedúcej odboru kultúry MsÚ.  

Po kultúrnej a športovej výmene príde čas na spoločný 
prieskum folklóru podhorského územia v prihraničnej oblasti 
našich krajín. Do takejto spolupráce povzbudzuje primátor 
Giraltoviec Ján Rubis, a my z poľskej strany pripravujeme 
náučnú ponuku v oblasti politológie, sociológie a histórie. 
S určitosťou všetky predsavzatia budú zastrešovať vedecké 
výskumné inštitúcie,  na slovenskej strane Prešovská 
univerzita a na poľskej strane Rzeszowská univerzita. 

Posledné roky sa slovenskí a poľskí historici stretávajú 
v historickom múzeu  Palac v Dukle, analyzujúc príčiny 
a dôsledky dramatickej bitky o  Dukelský priesmyk, na 
slovenskej strane známej ako Karpatsko-dukelská operácia. 
Výsledkom sú práce a publikácie. Na poľskom území a na 
podkarpatských cintorínoch odpočíva veľa účastníkov tejto 
niekoľkostodňovej operácie, medzi nimi aj vojaci 1. 
Československého armádneho zboru. Medzi obyvateľmi 
poľských dediniek Powietrzno a Desantovej z okolia 
Rymanowa, kde sa konali cvičenia československých vojakov,  
sa dodnes zachovali  súcitné spomienky. 

    Je teda čas na analýzu spolužitia na spoločných 
pohraničných oblastiach a jeho  dlhovekú históriu. Je tu však 
aj príležitosť na organizovanie spoločných  zábavných, 
športových, folklórnych, prosto priateľských podujatí. Deje sa 
to vďaka odstráneniu hraničných prekážok. Veď oba národy 
žijú v spoločnej rodine národov Európy.  

Budeme si pomáhať v prípade vzniknutých povodní alebo 
iných katastróf. Budeme mať záchrancov v spoločnej akcii. 
Príklad  dobrých vzťahov má už svoj konkrétny výsledok. 
V okolí obce  Wielopole zúrili 25. júla 2009 povodne. Primátor 
Giraltoviec Ján Rubis poslal slovenské tímy dobroboľníckeho 
hasičského zboru na pomoc poľským požiarnikom.  

 
Wladyslaw TABASZ 

Člen hlavnej historickej komisie 
Spolku OSP RP vo Waršawe 
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Nezištnú lásku k Slovensku preukázala naša mladá 
spoluobčanka Mária Drabbová svojím činom k 65. 
výročiu SNP. Rozhodla sa ho osláviť peším pochodom 
z Devína až na Duklu, čím asolvovala Cestu hrdinov 
SNP takmer 800 km dlhú.  

Túto trasu prešla sama v peknom aj v nepriaznivom 
počasí za 27 dní. O jej skutku sa z rádia dozvedel aj 
spisovateľ Drahoslav Machala, ktorý  ako vyjadrenie  
vďaky jej poslal vlastnú knihu Slovenská vlastiveda. 
Primátor nášho mesta Ján Rubis pozval Máriu 
Drabbovú na osobné stretnutie pričom jej pretlmočil 
slová vďaky a odovzdal dar. 

Majka si za svoj čin určite zaslúži veľký obdiv 
a vďaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mária Drabbová počas prijatia u primátora mesta Giraltovce. 
Foto autor 

ooooo (mo) 
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Mesto Giraltovce v septembri t. r. bude už po tretíkrát dejiskom 

konferencie na tému deportácie židovského obyvateľstva a holocaustu. 
Považujeme preto za vhodné oboznámiť sa s históriou a drámou okupácie 
v ropczyckej oblasti v juhovýchodnom Poľsku.  

Niekoľko mesiacov pod vedením autora článku sa vykonávajú výskumy, 
výsledkom ktorých je vydanie publikácie. Bude obsahovať historickú 
a sociologickú analýzu všeobecnej existencie Poliakov a národnostných 
menšín v Podkarpatskej oblasti, vrátane veľkej židovskej diaspory. 
Plánovaný rozsah výskumu pod názvom Podkarpatskí Židia je analýzou 
niekoľko storočnej spoločnej existencie, holokaustu, a tiež komplikovaných 
povojnových poľsko-židovských vzťahov. 

Dodnes v Poľsku dominujú tak v literatúre ako aj  publicistike otázky 
holokaustu. Podobne je to aj v iných krajinách Európy, kde Hitler zasiahol 
so svojím smrtonostným strojom. Lenže pred  termínom „konečného 
rozviazania židovskej otázky“ prešlo niekoľko storočí spoločnej existencie. 
Upozorňujú na to aj samotní Židia, vracajúci sa čoraz častejšie na miesta, 
kde bývali ich predkovia. Návštevy vo väčšine tvoria deti, či vnúčatá 
zachránených predkov. Sentimentálne návštevy členov židovských rodín 
sa pýtajú, čo dnešní obyvatelia Podkarpatia vedia o dávnych 
spoločenstvách ich predkov. 

V blízkosti Wielopola Skrzyńskieho a Ropczyc sa nachádza označené 
miesto hromadnej vraždy niekoľkých tisícov ľudí, medzi ktorými, ako 
hovoria svedkovia, bolo počuť aj slovenský jazyk. Hitlerovci zavraždili 
v tábore v Pustkowe vyše päť tisíc deportovaných Židov, sovietských 
zajatcov a poľských partizánov. 

Pustkow v krakovskej oblasti Nemci vybrali ako atraktívny priestor na 
zorganizovanie vojenských cvičení. Nachádzali sa tu tranzitná cestná línia 
a železničný uzol. Príkaz na zorganizovanie cvičenia jednotiek SS 
v krakowskej oblasti, vydalo vrchné veliteľstvo ozbrojených síl 21. 
decembra 1939. Hitlerovci mali určite na mysli budúce prípravy na vojnu so 
Sovietskym zväzom. V roku 1940 Nemci do priestorov cvičiska zahrnuli aj 
celý komplex chemického kombinátu Lingoza, kde sa vyrábali  výbušniny 
a chemické materiály pre vojsko. Cvičisko označili ako SS Truppen – 
Ubungs - Platz Ostpolen. Neskôr sa jeho úradné označenie zmenilo a od 
jesene 1941 sa používal termín Truppenubengsplatz Pustkow, resp. ako 
Trupenubungsplatz Heidelager. V rokoch 1942 až 1944 sa používal termín 
SS Truppen Ubungs - Platz Debica, a tiež  SS Truppenubungsplatz Sud - 
Osten. Vyhladzovanie židovského obyvateľstva už od prvých dní vojny sa 
stalo každodennou záležitosťou  praxe Nemcov.  

Keď Hitlerovci osadili miesta obývané Židmi, pálili ich svätyne, vykrádali 
domy a obchody. Už koncom roku 1939, ako výraz ďalšieho  poníženia 
tohto národa,  vydali nemecké okupačné úrady pre Židov povinnosť nosiť 
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pásku s hviezdou Siónu. Vydávali aj povolenia zdržiavať sa na zakázaných 
miestach masovej kultúry, v reštauráciách, električkách a v niektorých 
uliciach. Židia si nesmeli ani slobodne vyberať miesto svojho domova. 
Následne pre týchto obyvateľov zorganizovali špeciálne getá, z ktorých, 
pod zámienkou presídlenia, ich vyviezli do vyhladzovacích táborov na 
beštiálne vyvraždenie. V Pustkowe už od začiatku roka 1940 tunajších 
Židov prinútili zadarmo pracovať pri budovaní tábora a cvičiska. V roku 
1941 Hitlerovci utvorili getá v Debicy, Pilznie, Ropczyciach a nahnali do 
nich vyše 5 tisíc Židov. Ľuďom schopným pracovať nariadili drieť vo 
fabrikách, odhŕňať sneh, opravovať  budovy a cesty. 

Zo začiatku sa mohli  Židia z miesta zamestnania vrátiť do svojich 
domovov. Lenže 8. novembra 1940 počas čakania na stanici 
v Kochanowke ich obkľúčili funkcionári strážneho práporu cvičiska 
a odprevadili do tábora. Zhromaždili ich do jednej z hál fabriky Lignoza, 
ktorá sa stala akýmsi jadrom tábora práce Židov v Pustkowe. Židovský 
tábor fungoval do leta 1942. V najrozvinutejšej forme sa skladal 
z dvanástich kasární, do ktorých sa muselo zmestiť okolo 2500 väzňov, 
označovali ho ako Judenarbeitslager. Zneužívanie  a vraždenie ľudí tu bolo 
každodennosťou. Pre jesenné ochladenie, hladové porcie stravy, úbohé 
letné oblečenie  a vraždiacu prácu, počet väzňov prudko klesal. Stav 
tábora dopĺňali  ďalšími transportmi z rôznych oblastí Poľska, ktoré riadili 
lokálne Judenraty. Väzňov podelili na robotnícke skupiny, tzv. komandá, 
ktoré fungovali pod dohľadom jednotlivých nemeckých firiem, ale role 
strážnikov plnili esesáci. Kruté zaobchádzanie esesákov so Židmi sa 
prejavovalo bezdôvodným bitím, trestmi a streľbou za údajne lenivú prácu. 
Také zaobchádzanie zdôvodňovali oficiálnym výrokom Jozefa Goebbelsa: 
„Zničenie prácou je výborným nápadom.“ Malo sa prosto dokázať, že 
beštiálne zaobchádzanie so Židmi pri ťažkej práci ich fyzicky čo najskôr 
zničí. Tak vyzeralo v praxi Hitlerovo riešenia židovskej otázky (Endlosung 
der Judenfrage). Znížovanie počtu Židov v pustkowskom tábore sa 
zintenzívnilo najmä na jar 1942. Vyplynulo to z konferencie vo Wannse, 
v januári 1942,  kde padlo  rozhodnutie likvidovať židovskú populáciu. V 
rámci tejto akcie sa začalo masové fotografovanie Židov v táboroch 
a nasledovali deportácie zadržaných Židov do vyvražďovacích táborov. 
Celé transporty  usmerňovali rovno do plynových komôr a mŕtvoly pálili 
v krematóriách, alebo vrstvili  v masových hroboch telá a  na nich vysadili 
les, napríklad les Belžec v Lubline. Praktizovalo sa tiež pálenie mŕtvol na 
páleniskách pod holým nebom. Presný počet zavraždenných Židov 
v Pustkowe sa nepodarilo zistiť, pretože sa nezachovali   archívne 
materiály a fungovala tu veľká  mobilita väznených skupín. 

 
Wladyslaw TABASZ 

Člen hlavnej historickej komisie 
Spolku OSP RP vo Waršawe 

                                                                                                          



  Spravodajca mesta Giraltovce 

21

 
 
 
 
 
Mám rada Timravu. Jej jemný zmysel pre humor, iróniu skrytú 

medzi riadkami, hĺbku poznania. Jej ženské postavy mi boli vždy 
blízke a trávili sme spolu veľa času.  

Ja, kniha, ticho a pocit, že mi dušu ovlažuje čistá voda. 
Mám rada knihy a atmosféru knižníc. Pred niekoľkými dňami 

som sa bola pozrieť, čo sa deje v škole. Porozdávala som úsmevy 
robotníkom, ktorí dokončovali prístavbu, pani upratovačku som 
pochválila, že má od nosenia vedier pekne formované svaly, ocenila 
som nové stierky, potešila sa zatepleným stropom a dôležito som sa 
prešla po novej školskej knižnici. Priestranná, voňajúca čistotou 
a farbami. Dúfam, že sa stane miestom poznania, relaxu, zábavy, 
oddychu. Dúfam, že sa v nej naše knihy a študenti budú cítiť dobre. 

Knižničný fond školskej knižnice sme doplnili vďaka projektu, 
ktorý sme uskutočnili v novembri a decembri 2008. Dni strávené 
realizáciou ma naplnili radosťou a nabili energiou. Pripravili sme 
maratón čítania knihy Na západe nič nového. V spojení 
s prezentáciou života a tvorby E. M. Remarqua a krásnou hudbou 
v nás úryvky z knihy zanechali silný zážitok. Príjemné chvíle sme 
prežili aj s poéziou Milana Rúfusa v pásme, ktoré bolo prierezom 
tvorby od veľkých básnických skladieb až po čarovné Modlitbičky. 
Sledovali sme filmové spracovanie slovenského diela Medená veža, 
zbierali a spracovávali regionálne povesti. V predvianočnej 
atmosfére sme vydali zbierku literárnych a výtvarných prác 
Vianočné variácie.  A potom sme dostali darček. Nové knihy 
a notebooky.  Ďalšie prostriedky sme získali z rodičovského fondu. 
A tak môžeme ďalej modernizovať a skvalitňovať. 

23. októbra si pripomenieme  Medzinárodný deň školských 
knižníc. U nás – v novej knižnici. Práve teraz pre ňu vymýšľam 
meno. Viem, že mi študenti po návrate z prázdnin pomôžu. Pre nich 
sme to všetko robili.  

Zvoní. Robotníkom to ale neprekáža. Vŕtajú, búchajú,  natierajú. 
Škola dostáva novú tvár.  Už dávno si to zaslúžila. A zaslúžia si to aj 
naši študenti.  

Ešte moment. Prečo som začala Timravou? Lebo jej portrétu 
bude patriť to najlepšie miesto na stene. Moja milá priateľka si to 
zaslúži.  

ooooo   Anna KALAFOVÁ 
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Počas letných prázdnin mali deti z Giraltoviec a okolia možnosť 

tráviť svoje voľné dni v Girlandii CVČ denne od 10. h. do 20. h (v 
auguste od 12. h do 19. h.). Využívali bazén, multifunkčné ihrisko, 
minigolf, horolezeckú stenu, posilňovňu, tenisové kurty. Všetky 
priestory navštevovali a využívali nielen deti, ale aj ich rodičia. Náš 
bazén si vyslúžil pochvalu aj od dospelých účastníkov II. ročníka 
Hokejbalového turnaja, ktorým počas troch dní jeho trvania prišlo  
osvieženie vhod. Priestory Girlandie využívalo aj 40 detí so svojimi 
vedúcimi z Poľska, ktoré boli u nás na letnom tábore. Pre vyše 50 
detí zorganizovalo CVČ letný tábor na Domaši v časti Dobrá. 

 
 
 
 
V novom školskom roku 2009/2010 bude pokračovať CVČ vo 

svojej krúžkovej činnosti. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v 
piatok 2. októbra. V kultúrnom programe sa predstavia zaujímaví 
hostia, medzi nimi nebude chýbať napr. Marián Čekovský - 
skladateľ a hudobník pop music. Na otvorenie vás všetkých 
pozývame. 

 
Do všetkých záujmových krúžkov sa môžete prísť prihlásiť 

v pracovných dňoch od 8.  do 16. h. v CVČ až do 18. septembra t. r. 
Čakajú na vás krúžky, ktoré poznáte z minulého roka, nové 
krúžkové aktivity a na základe vašich požiadaviek vytvoríme aj nové 
záujmové útvary. Počas školského roka 2009/2010 ponúkame 
našim členom aj návštevníkom CVČ učebne cudzích jazykov 
a učebňu PC, galériu, divadelnú sálu, hodinovú škôlku, posilňovňu, 
bazén, zoo, prírodný altánok, horolezeckú stenu, minigolf, 
minifutbalové a multifunkčné ihriská, športovú halu a tenisové 
kurty. Pripravujeme aj množstvo podujatí, akcií, súťaží, výletov, 
víkendových a prázdninových pobytov. Znova budeme pokračovať 
v exkurziách po múzeách, hradoch a zámkoch Slovenska, po 
stopách II. svetovej vojny a  poznávacími zájazdmi do Oswienčimu 
v Poľsku.  

O všetkých našich aktivitách vás budeme včas informovať 
a dozviete sa o nich na stránkach tohto časopisu, na plagátoch 
a webovej stránke CVČ www.cvcgir.edu.sk. Tam nájdete aj fotografie 
zo všetkých našich akcií. 

http://www.cvcgir.edu.sk
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„Práve TU, TU je ostrov TAMTAM, na 
ňom nikdy nebudeš sa cítiť sám ....“ To sú 

slová refrénu hymny tohtoročného letného 
detského tábora na Domaši, pod hlavičkou Centra voľného 
času v Giraltovciach. Aj tento rok strávili deti krásnych desať 
dní v príjemnom prostredí rekreačnej oblasti Domaša v zátoke 
Dobrá. Ubytovanie poskytovala osvedčená hostiteľka Milka 
Trybulová v hoteli Dobrá. Mnohí si istotne pamätajú na 
nepríjemné udalosti spred Vianoc, kedy hotel Dobrá, týčiaci 
sa nad zátokou, ľahol popolom. Ani tento fakt neovplyvnil 
kvalitu služieb poskytnutých  v ubytovacom komplexe. Deti 
bývali v dvoch zariadeniach, ktoré boli vzdialené od 
reštaurácie, kde sa deti stravovali zhruba 250 m. Pri 
presunoch to spôsobilo drobné časové nároky, no program bol 
postavený tak, že vedúci i deti s týmto presunom počítali. 
Nakoniec sa z toho vlastne stali 
celkom príjemné prechádzky, 
podporujúce trávenie a dobrú 
náladu. 

Program bol naplnený hrami, 
súťažami, voľným programom 
v skupinách, polihovaním na 
pláži či večernými „čoromoro“, 
teda vlastne diskotékami 
rôzneho druhu, vnútri aj pod 
holým nebom s rôznymi 
doplnkami (penová disko, 
karneval, beachparty pri bazéne 
s opekačkou a živým 
koncertom...).  
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Osadníci absolvovali aj dve nočné hry, ktoré sa stali 

skúškou odvahy a pevných nervov, pokusom o prekonanie 
seba samých a vlastného strachu. Aby sme nezabudli, aj tento 
rok program prepletal mystický príbeh, tento raz 
o stroskotancoch a ich spoločnej vôli prežiť na ostrove vďaka 
úsiliu jednotlivých „rodín“ – oddielov, ale aj celku spoločne. 
Práve tento príbeh sa stal akýmsi prepájadlom detí navzájom, 
odkazom pre ich ďalší život v snahe žiť správne v pria-
teľstvách, vážiť si navzájom jeden druhého a snažiť sa byť 
okoliu oporou a tolerantným priateľom. 

Budúci rok sa opäť tešíme na nové zážitky a veríme, že 
medzi nás pribudnú noví mladí ľudia a deti, ktorí ľúbia leto, 
vodu, hry a nové priateľstvá. 

 

Zverenci z CVČ so svojimi vedúcimi v letnom tábore na Domaši. 
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Začiatok júla rozpalilo nielen  slnko. Plochu multifunkčného 

ihriska v Giraltovciach ešte väčšmi zahriali priaznivci 
staronového športu, zvaného hokejbal. Isto si mnohí páni 
spomenú, ako v letných mesiacoch, keď nebolo snehu 
a zamrznutých plôch, naháňali tenisovú loptičku s hokejkou 
v ruke. Bývalo to rovnako tvrdé zápolenie, aké máme možnosť 
vidieť na ľade. 

Ani tohtoročný turnaj, pod záštitou primátora mesta Jána 
Rubisa, sa nedal ničím zahanbiť. Trojdňový maratón 
v horúčavách okolo 27 ° C si vyžadoval nadľudský výkon. Prvý 
deň začínal zápasmi podskupín o piatej popoludní. Posledný 
zápas skončil o pol desiatej večer. Druhý deň sa stal skutočným 
hokejbalovým šialenstvom. Hralo sa od  ôsmej rána do desiatej 
večera. Hráči z mnohých kútov  východného Slovenska, ale 
i družstvo z opačného konca republiky, zo Skalice, nasadili tvrdé 
tempo a taktiku. Je nutné  podotknúť, že to sa ešte večer pred 
týmto vyčerpávajúcim maratónom mnohí (a práve Skaličania 
najviac) do neskorých ranných hodín zvesela bavili v jednej 
z miestnych diskoték. 

Posledný deň sa začínalo ráno o deviatej. Prečo nie, bola 
nedeľa. Dohrávali sa posledné zápasy rozlosovaných a prešlo sa 
k bojom o miesta. Na poslednom mieste sa umiestnilo družstvo 
organizátora CVČ Giraltovce B, najmladší chlapci, no túto 
prehru vnímali ako veľkú školu veľkých trikov a kombinácií, 
ktoré na nich predviedli skúsenejšie mužstvá. Poradie od 11. 
miesta  vyššie: Dogs Svidník, Sinergy Košice, HBK Košice, 
Vranov 18, Vranov nad Topľou, Bardejov, Prešov, CVČ 
Giraltovce „A“. Tretie miesto obsadili veselo naladení O.C.E.A.N 
(Opravdu Celá Elita Atletických Nádejí) Skalica, druhí skončili 
chlapci z Trebišova, no a pohár primátora mesta si odniesli 
Michalovčania, ktorí týmto víťazstvom len potvrdili svoje 
prvenstvá na viacerých podobných turnajoch. 

Mnohí účastníci veľmi kladne hodnotili vysokú kvalitu 
turnaja, technické zabezpečenie, ubytovanie, či stravu. Týmto sa 
chce centrum poďakovať za kvalitnú spoluprácu aj Súkromnej 
strednej škole podnikania v Giraltovciach, vedeniu mesta za 
podporu a všetkým občanom, bývajúcim v bytovkách nad 
ihriskom, za ich trpezlivosť počas troch dní turnaja.  
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Detský divadelný súbor KUKÁDKO  založili 2.októbra 2008 ako 

hudobnodramatickú sekciu Centra voľného času v Giraltovciach. V 
uplynulom školskom roku 2008/2009 súbor nacvičil tri 
predstavenia.  

Prvotinou s názvom Kukátko alebo o kozliatkach členovia 
divadelného súboru položili základný kameň tvorby tohto 
divadelného telesa. Predstavenie vytvorilo tak zároveň dôstojný 
otvárací ceremoniál fungovania divadelnej sály CVČ Giraltovce. 
Zúčastnili sa na ňom predstavitelia mesta, Centra voľného času 
a ako hosť prišla slávnostne  prestrihnúť pásku herečka Novej 
scény  v Bratislave, Miroslava Partlová. 

Nasledovalo divadelné predstavenie Vianočný stromček, ktoré v 
pantomimickej podobe priblížilo drobnú nehodu počas vianočných 
príprav a zdobenia stromčeka. Tu sa deti inšpirovali získanými 
skúsenosťami z účasti na celoslovenskej prehliadke pantomímy 
a pohybových divadiel PAN 2008 v Liptovskom Mikuláši.  

V novom kalendárnom roku začal súbor pracovať na prvej 
skutočnej hre. Spracovanie nedivadelného textu do dramatickej 
formy trvalo zhruba tri mesiace a v apríli 2009 uviedlo KUKÁDKO 
predstavenie na motívy rozprávky Daniela Heviera Kufor s veľkým 
bruchom. S týmto predstavením sa zúčastnili na postupovej 
prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov. V 
súťaži síce nepostúpili do užšieho výberu na celoslovenskú 
prehliadku Zlatá priadka Šaľa, no publikum ich za pestré 
spracovanie a veselé piesne (z dielne režiséra a umeleckého 
vedúceho súboru Róberta Miklu) ohodnotilo cenou diváka, čo pre 
súbor znamená vysoké hodnotenie. 

V súčasnosti má súbor pätnásť členov v mladšej sekcii a štyroch 
v staršej. Spolupracuje s ním sekcia maskérskej tvorby, členovia 
ktorej sa starajú aj o technický priebeh predstavení, kulisy, masky, 
kostýmy, svetlo či zvuk. Sprievodný program predstavení pripravujú 
mažoretky  Centra voľného času pomenované LADIES. 

 
Týmto  medzi seba pozývame všetkých, ktorí cítia, že javisko by 

mohlo byť ich svetom. 
Všetkých, ktorí radi vzhliadnu tvorbu detí a mládeže ako diváci, 

všetkých, ktorí by chceli pomôcť v zákulisí pri tvorbe toho 
magického celku na doskách, ktoré znamenajú svet. 

 
Teší sa na vás DDS KUKÁDKO! 
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Centrum voľného času má tak isto svoju pôsobnosť v našom 

okresnom meste Svidník. V auguste sa tam uskutočnili dva zrazy 
nadšencov rýchlych a nádherných motorových tátošov 
prispôsobených fantázii svojich majiteľom. Jeden pod značkou 
Shark Tunnig zraz, druhý s jednoduchším prívlastkom Tunning 
zraz 2009. Obe akcie organizujú rôzni ľudia, odlišné firmy. Pretože 
Centrum voľného času v Giraltovciach sa snaží ponúkať voľno-
časové aktivity nielen deťom, ale aj mládeži a dospelým, prijali 
pozvanie na spoluprácu s organizátormi oboch zrazov.  

Podstatou práce centra bolo zabezpečiť kultúrny program, účasť 
niektorých účinkujúcich umelcov a všetky potrebné technické 
náležitosti, napr. zvukový aparát a plynulý priebeh programu na 
jednotlivých pódiách. Zrejme najväčším lákadlom Shark Tunnig 
zrazu boli hiphopové formácie Dramatikz a Depreza, na ktoré sa 
prišlo zabaviť vyše tisíc, prevažne …násťročných ľudí. K hip-hopu 
nemá ďaleko tanečná scéna, nuž a dobré vzťahy medzi riaditeľom 
CVČ, Janym Vookom a vychýreným poľským DJ Hubertuseom 
priniesli zábavu v podobe trojhodinovej tancovačky bez prestávky, 
kde si kontrovali spomínaní Hubertuse a DJ Pepo z košického rádia 
Kiss.  

Program Tunning zrazu 2009, ktorý sa konal o dva týždne 
neskôr, bol pestrejší hlavne tým, že fungovali dve pódiá. Spodné 
patrilo prvý večer  rockovej scéne. Kapely ako  Velvet Stone, Power 
of Flower či mnohým známa Atlantída z Prešova predvarili 
publikum pre večernú jednotku, t.j.  kapelu Smola a Hrušky. 
Zvyšok večera už prevzali pod taktovku DJ Jany a DJ Dandy. 
Druhý večer sa venoval  nežnejšiemu pohlaviu. Predstavila sa mladá 
vychádzajúca hviezdička Petra F zo Svidníka a po nej ju vystriedala 
viacej známa krajanka Kristína. Po súťažiach Miss Tunning zraz 
2009 a Miss Mokré tričko však nastúpili na scénu opäť hip-hoperi, 
tentokrát  „tvrdá Bratyslava“ v podaní H 16 (čítaj há jedna šesť). 
Horné pódium patrilo výlučne DJ-om a tancovalo sa do rána. 
Moderátorsky  sa na obidvoch akciách angažoval Róbert Mikla a  
prišiel ho podporiť Filip Lenart. Spoločne odpálili večernú Miss 
Tunning show. 

Celkovú úroveň podujatia ocenili diváci viacerými potleskami, no 
už len samotná hojná účasť je vizitkou sama o sebe.  

ooooo (rm) 
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SLOVO K DIELU AUTORKY 
 
Dobu, v ktorej žijeme, by sme mohli pomenovať dobou tápania, 

hľadania odpovedí na mnohé problémy, ktoré nám denne predkladá 
súčasnosť. Ťažkých otázok je veľa, kde však nájsť odpovede na 
zložitosti nášho času? 

Mnohí ich hľadajú, skúšajú rôzne ľahšie, schodnejšie cesty. Tie 
však zvyčajne nevedú k cieľu. Autorka zbierky Boh mi je štítom 
Alžbeta Ondusková nám však neponúka jednoduchú, širokú, 
schodnú cestu. Mnohými skúškami života, ktoré sama absolvovala, 
sa dopracovala k jedinej správnej odpovedi. Cesta, ktorá má 
predpoklad doviesť človeka k spokojnosti či šťastiu, vedie cez 
skromnosť, lásku, ktorú rozdávame druhým, pokoru, odriekanie. 
Táto cesta nás obyčajne privedie k Bohu. U Neho hľadá i nachádza 
autorka návod na život, útechu a nádej na šťastie, ak už nie tu na 
Zemi, potom vo večnosti. Jej nažité skúsenosti sú prebohaté, viera 
úprimná, prežitá v praktickom živote, má teda z čoho štedro 
rozdávať. Jej posledné básne, ktoré predkladá svojim čitateľom, 
vznikli v priebehu posledných dvoch rokov. Sú poznačené 
pesimizmom našej doby, ale aj nádejou, že náš život nekončí tu, 
v časnom svete.  

Dnes 66-ročná autorka má za sebou šesť zbierok básní: Cesta za 
Pánom, V tieni kríža, Ruky k Pánu vystieram, Som iba pútnička, 
Pod krídlami Božej lásky, Mince večnosti. Každá z nich si už našla 
cestu k čitateľom kresťansky orientovanej poézie, jej básne oslovujú 
trpiacich i smútiacich, hľadajúcich i tých, ktorí už našli odpovede. 
Mnohým pomáhajú jej verše nájsť útechu, prejsť odhodlane ťažký 
človečenský údel, prekonávať ťažkosti. Námety pre svoju tvorbu 
našla autorka aj počas návštevy Svätej zeme. Pobyt na autentických 
miestach spojených so životom Božieho syna tu na Zemi sa stal 
mocným impulzom k vytvoreniu viacerých básní tejto zbierky. 
Pozorný čitateľ v nich nájde silné citové pohnutie, ktoré prežívala 
autorka na miestach spätých so vznikom kresťanstva.  

Z malého východoslovenského mestečka Giraltovce posiela 
autorka svoje posolstvá o hľadaní večnej pravdy, ktorú ponúka 
Božie slovo, do kresťanských komunít i k jednotlivcom. 

Spolu s autorkou, mojou milou priateľkou, verím, že aj verše, 
ktoré sú obsahom jej poslednej zbierky, nájdu svojich čitateľov, 
poslúžia tým, ktorí hľadajú dobro, pokoj, správnu cestu životom.  

 
ooooo   Alžbeta Škurlová 
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BOH  MI JE  ŠTÍTOM 
 
Boh mi je štítom v každom boji, 
je žitia môjho pevný hrad, 
krov Jeho lásky pevne stojí, 
tam ochranu mám v každý čas. 
 
Boh mi je žitia pevnou,  
tá skala viery je základom 
a živej vody prameňom. 
 
Boh mi je štítom, čo ma chráni, 
keď nepriateľ je na dosah, 
keď čuje moje bôľne stony, 
pomoc mi pošle v pravý čas. 
 
Boh mi je štítom, zdrojom svetla, 
na mori sveta majákom, 
On do prístavu dovedie ma, 
obdarí večným životom. 
 
Boh náš je štítom pevným, stálym, 
opraty sveta v rukách má, 
preto sa držme tejto skaly, 
je žitia nášho istota. 
 

Alžbeta Ondusková 
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Koniec leta je vhodný čas na 

delenie trvaliek kvitnúcich v jari 
alebo v lete. Takto rozmnožujeme 
ostrôžky, vlčí bob, floxy, bergénie  
a iné. Niektoré trvalky však 
neznášajú delenie ako srdcovky, 
astilbe, čemerice, ľaliovky, pivonky  
a juky. 

Za slnečného počasia sa vyfarbujú 
jablká a hrušky. Treba vystihnúť správny termín oberania. 
Jeden ukazovateľ je farba jadierok - stredne hnedé. Pri otočení 
by sa plod mal ľahko oddeliť od konárika. 

Septembrové práce v bodoch: 
• Zeleninová  záhrada – zber a uskladnenie úrody 

zemiakov, zakrytie hlávkového  šalátu a ďalšej nízkej 
zeleniny fóliovým krytom, ochrana vonku rastúcich 
paradajok, vysádzanie cesnaku. 

• Kvetinová záhrada – príprava výsadby jarných kvetín, 
výsadba ľalii. Pri prvom mraze uloženie georgín, hrabanie 
a pálenie opadaného lístia, rozmnožovanie trvaliek 
delením, vybratie a uskladnenie mečíkov a iných 
citlivých hľúz. 

• Skleníky – výsadba hyacintov, ktoré vykvitnú v priebehu 
zimy, uskladnenie izbových a skleníkových rastlín, ktoré 
rástli v záhrade.              
              ooooo  Ľubomír Krupa 

 
 
 
 
 
 

Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
Viktóriu Kurejovú    Lea Malíka 
Dominika Kurečaja    Jakuba Nazareja 
Kevina Pelecháča     
Šimona Ščavnického 
Benjamína Robu 
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V mesiaci september  svoje životné jubileá oslávia : 
 
Juraj   Kandrač   80     Edita Pribulová    60 
Ladislav Pasternák   75     Ján Dzuruš     55 
Anna Nováková    75     Jozef Fečo      55 
Tomáš Končár    70     Irena Kurejová    55 
Jozef Cina      65     Magdaléna Janošková  55 
Verona Kocová    65     Janka Ciganová    55 
Helena Sekeľová   65     František Kurečaj   50 
Jozef Sabolčík    60      Štefan Daňo     50 
Emília Packová    60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maroš Červeňák  -  Miroslava Kurejová 

    Šarišské Jastrabie       Giraltovce 
 

Vladimír Fiľo  -  Denisa Horvátová 
Giraltovce       Hanušovce nad Topľou 

 
Marián Gašparik  -  Mgr. Martina Čižeková 
Giraltovce          Giraltovce 

 
Patrik Cina  -  Patrícia Palianová 
Kurimka         Giraltovce 
 

Pavol Hudák   -  Ľuboslava Končárová 
         Lascov          Giraltovce 

 
Lukáš Katriňák  -  Katarína Kurejová 

Giraltovce          Giraltovce 
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Tak toto sme tu ešte nemali! V majstrovskom zápase 

III. futbalovej ligy Sobrance – MFK Slovan Giraltovce sa 
ocitli na trávniku vedľa seba otec so synom. O koho 
ide? No predsa o Mitaľovcov. Otec Jaroslav st. mohol 
na ihrisku prvýkrát odovzdávať bohaté skúsenosti  
svojmu synovi Jaroslavovi ml., ktorý má len 17 rokov. 
Obaja sa stretli  na trávniku v záverečnej štvrťhodine, 
keď nahradili zranených spoluhráčov  Miroslava Dica 
a Matúša Digoňa. Ich úlohou bolo posilniť defenzívu 
a pomôcť vybojovať dôležité tri body. Podarilo sa. 
Tréner Ľubomár Puhák bol spokojný a aj on sa týmto 
trénerským ťahom zapísal ako prvý v histórii 
giraltovského futbalu. Jaroslav Mitaľ st. (nar. l966) 
o svojom synovi Jarinovi (nar. 1992) hovorí: „Jaro má 
perspektívu. Vediem ho aj v doraste a výkonnostne 
napreduje. Postrehol to aj tréner Ľubomír Puhák a dal 
mu šancu vo Vysokých Tatrách a v Topoľanoch od 
začiatku zápasu. Myslím si , že nesklamal. Je dobrý 
v hre hlavou, snaží sa hrať zodpovedne. Proti dospelým 
sa hrá ťažšie, veď v spomínaných zápasoch mal proti 
sebe ostrieľaných útočníkov.“ Otec Jaroslav debutoval 
v drese Slovana v roku 1986 v II. SNL. Prvú príležitosť 
mu dal tréner Jozef Bubenko. On sám verí, že jeho syn 
pôjde v jeho šľapajach a dúfa, že poctivým prístupom 
to môže dotiahnuť ďaleko.                                (md) 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

33

 
 
                     
 

Najvyššia regionálna súťaž má za sebou už päť odohraných 
kôl v rýchlom slede za sebou. Najväčší favorit III. ligy Bardejov 
sa akosi pomaly prebúdza z letného leňošenia. To využil 
nováčik zo Sniny a usadil sa na prvom mieste. Očakáva sa 
priamy súboj týchto dvoch celkov o konečné prvenstvo. 
Ostatné tímy sa postupne poukladajú v tabuľke podľa svojej 
kvality. Vyrovnanosť sa črtá v boji o záchranu a pokojný 
ročník môžu mať mužstvá, ktoré sa budú už v jeseni 
pohybovať v hornej časti tabuľky. Veríme, že ani mužstvo 
MFK Slovan Giraltovce neopustí svoje tradičné pozície 
a povesť silného a nepríjemného súpera mu zostane. Je 
potešiteľné, že naši chlapci nesklamali ani v jednom 
z odohratých zápasov. Po prehrách v Topoľanoch a doma so 
Sninou odchádzali z ihriska so cťou, navyše body stratené so 
Sninou priviezli o pár dní zo Sobraniec. Tréner Ľubomír 
Puhák k zápasu hovorí: „ Na zápas v Sobranciach sme sa 
zodpovedne pripravili. Vedel som o slabinách súpera a zmenou 
herného systému a účinnou taktikou sme Sobrance zaskočili. 
Rýchle protiútoky nám vychádzali a dokázali sme vsietiť aj dva 
góly v I. polčase(Ľubomír Puhák a Matúš Digoň ). V bránke sme 
mali skvelého Petra Štefánika. Črtal sa pokojný priebeh II. 
polčasu, avšak zbytočné vylúčenie Lukáša Vojtu v 55. minúte 
urobil škrt našim zámerom. Súper sa vrátil do zápasu 
kontaktným gólom a mali sme čo robiť, aby sme vedenie 
udržali. Chlapci zabojovali a som rád, že sa v mužstve objavili 
sedemnásťroční  Stanislav Pankuch a Jaroslav Mitaľ ml. Som 
presvedčený o tom, že nebyť oslabenia dosiahli by sme hladké 
víťazstvo. Tak nás potom musel podržať excelentným výkonom 
Peter Štefánik.“ 

Populárny brankár Slovana ZENGA bol skutočne najlepším 
mužom na ihrisku. Málokto vie, že po zápase s Barcou si 
odskočil na výlet do Belgicka, a tak nechytal proti Snine. 
V priebehu niekoľkých dní absolvoval v aute 3100 km, aby po 
návrate ihneď nastúpil ako správny kapitán v Sobranciach 
a priviedol svojich spoluhráčov k víťazstvu. Naozaj, Peťo, 
klobúk dolu! Citácia slávneho historického výroku pre Petra 
Štefánika sadí ako uliata.                                    (md) 
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Futbal – mániu v posledný júlový víkend v t. r. zorganizovala 

Obec Kračúnovce na čele so starostom Branislavom Baranom  a 
s členmi výboru Obecného futbalového klubu  (OFK) Tatran, jeho 
prezidentom Jánom Mihokom a predsedom Jozefom Chanasom. 
Podujatie sa stalo súčasťou osláv  60. výročia založenia futbalu 
v obci. 

Futbalové ihrisko na viacúčelovom štadióne v sobotu 25. júla 
obsadili najmladší adepti tohto najobľúbenejšieho 
a najrozšírenejšieho športu. Na III. ročníku  turnaja žiakov O pohár 
starostu obce si zahrali 4 družstvá, a to domáci OFK Tatran, 
Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce, OFK Tatran Bystré 
a víťaz turnaja, hosť z Poľska Start Rymanow. Žiaci z Kračúnoviec 
obsadili na turnaji II. miesto. 

Vyvrcholenie osláv priniesla nedeľa. Prebiehal 5. ročník turnaja 
dorastencov O pohár metropolitného kanonika vdp. Jozefa 
Šechného. Vdp. J. Šechný zorganizoval aj 10 ročníkov predchodcu 
tohto turnaja O pohár stropkovského dekana. Tentokrát sa vo 
futbalovom zápolení stretli domáci OFK Tatran, Futbalový klub 
Rozvoj Pušovce, OFK Tatran Bystré a Klimkowka z Poľska. 
Pozoruhodnosťou tohto turnaja sa stali tri rozhodkyne. Stáva sa, že 
na niektorých rozhodcovských  pozíciách sa objaví medzi mužmi aj 
žena, ale tento turnaj prevzali pod svoju taktovku výlučne dámy. 
Renáta Michalíková, Henrieta Mihalíková a Erika Lenková podľa 
odborníkov a reakcii publika mali zápasy „v rukách“ a vo svojich 
verdiktoch sa nedopustili ani chybičky. Poradie na prvých dvoch 
miestach sa oproti sobote vymenilo. Pohár si odniesli domáci 
dorastenci, II. miesto obsadili Poliaci z Rymanowa.  

Popoludní sa začala exhibícia športu a športovcov. Po 
slávnostnom otvorení na štadión vybehli starí páni z Kračúnoviec 
a zahrali si s rovesníkmi z FK Košice – Barca. O pekné momentky 
sa postarali nielen hráči samotní, ale aj sponzori, ktorí zadýchaných 
a smädných futbalistov počastovali chladeným pivečkom. 

Po zápase nastalo vyvrcholenie osláv v podobe ocenení. Najprv 
členovia Rady a Výkonného výboru Východoslovenského 
futbalového zväzu  (VsFZ) Ján Labanc, Slavomír Brendza a Ladislav 
Barvičák odovzdali bronzovú plaketu Za rozvoj futbalu 
v Kračúnovciach Pavlovi Lechmanovi, Andrejovi Jackaninovi 
a Jozefovi Bandžákovi st. Klub ako celok ocenili Pamätnou 
plaketou. Potom sa oceňovaní ujal starosta obce B. Baran. 
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Pamätnými plaketami pri príležitosti 60. výročia založenia ocenil 
tých, ktorí k futbalu v Kračúnovciach prispeli hráčsky, 
funkcionársky a dosiali vek 60 a viac rokov. Na prvom mieste sme 
zaznamenali meno zakladateľa organizovaného futbalu Jána 
Čižmára, ktorý bol ocenený im memoriam a plaketu zaň prevzala 
jeho dcéra Emília Benková.  Ocenenia od starostu si prevzalo ešte 
ďalších 27 exfutbalistov: Pavol Lechman, Andrej Jackanin, vdp. 
Jozef Šechný – organizátor turnaja dorastencov, Jozef Bandžák st., 
Emil Diky – tréner a brankár, Marián Pajdič, Jozef Kozák, Ján 
Kupčiha, Ján a František Lajčinovci, Tomáš Harčarik, Juraj Majer, 
Juraj Mašlej st., Ondrej Jedinák, František Bandžák st., Ján 
Dzuriš,  Giraltovčania  Emil Mati st., Juraj Pališin, Michal Koco 
a Milan Harčarik, ďalej Ján Varga, Imrich Stach, Pavol Kundra, 
Vincent Baran, vdp. Jozef Dugas, Ján Šavi a Tomáš Kočiš.  

Na štadióne v prestávkach prítomných rozveseľovala hudobná 
skupina Východ s Ondrejom Majerom. Hrali aj pred a po 
záverečnom zápase medzi domácim OFK a Mestským športovým 
klubom Stropkov. V perfektnej nálade sme zastihli hostí z Barce, 
ktorých hudba rozohnila natoľko, že podávali okrem športových aj 
skvelé výkony v tanci ponad fľašu.  

Zaujímalo nás aj veľa vecí zo zákulisia. Držiac v ruke bulletin 
od Jozefa Mazára s názvom Jeho veličenstvo šport 
v Kračúnovciach 1949 - 2009 sme oslovili starostu Branislava 
Barana s otázkou, aký súvis a vzťah viaže autora s obcou 
a športom v nej. 

- Jozef Mazár je bývalý futbalový rozhodca, pochádza z Nižného 
Hrušova a žije v Banskej Bystrici. Požiadali sme ho o zachytenie 
histórie športu v našej obci, keďže je aktívnym publicistom nielen 
v periodikách, ale píše aj knihy o športe. Historické dokumenty 
a faktografický materiál zbieral zakladateľ organizovaného futbalu 
Ján Čižmár až do svojej smrti v roku 2004.  V Kračúnovciach žije 
jeho dcéra Emília Benková a ona autorovi poskytla kompletný spis, 
ktorý po otcovej smrti zachovala.  

 
Pri vymenovávaní funkcionárov VsFZ chýbal predseda Jozef 

Kríš, neskôr sa však objavil. Podobne ste privítali aj  ďalších 
významných hostí, ktorí kračúnovskému športu blahoželali 
k výročiu a popriali veľa zdaru do budúcnosti.  Koho z hostí by  
ste chceli menovať? 

- Predseda zväzu Jozef Kriš prišiel až počas druhej časti 
nedeľného odpoludnia, pretože sa zúčastnil aj na futbalovom turnaji 
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v Poľsku. Sme však radi, že nás neobišiel. Privítali sme, ako vravíte, 
aj iných vzácnych hostí. Tesne pred priateľským zápasom našich so 
Stropkovom sa prítomným prihovoril poslanec NR SR Peter 
Obrimčák. Zastáva aj kreslo primátora Stropkova a je prezidentom 
futbalového klubu. Prítomných pozdravil a poblahoželal klubu 
a obci k výročiu. Vyslovil potešenie z toho, že sa na podujatí mohol 
zúčastniť, keďže klub, ktorého je prezidentom, videl hrať 
v priateľskom zápolení. 

 
Ešte nám na záver prezraďte, ako sa darí futbalu 

v Kračúnovciach v súčasnosti. 
- Najmladších žiakov máme rozdelených do dvoch družstiev – na 

starších a mladších. Hrajú v II. lige. Veľkú radosť nám robí dorast. 
Hrajú vo IV. lige a za posledné 4 roky trikrát sa umiestnili na I. 
mieste. Dospelí futbalisti hrajú vo štvrtej lige. 

           
ooooo  Emília FILOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletné futbalové  manšafty starých pánov z Kračúnoviec 

a z Košíc - Barce zapózovali fotografom pred zápasom. 
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Dáma v pozícii rozhodcu na našich trávnikoch nie je ničím 

neobvyklým. Ale Kračúnovčania futbalový turnaj zverili do 
rozhodovania trojici zľava Henriete Mihalíkovej, Renáte Michalíkovej 
a Erike Lenkovej. ( foto autor) 
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Prezident Obecného futbalového klubu Tatran v Kračúnovciach 

Ján Mihok (vľavo) sa v zápase starých pánov nedal zahanbiť.  ( foto 
autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zľava Jozef Mazár v pozícii komentátora, Branislav Baran 

a Slavomír Brendza pri oceňovaní Giraltovčanov Emila Matiho st. 
a Juraja Pališina ( foto autor) 
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Ďalší ročník jazdeckých pretekov v Giraltovciach sa uskutočnil v 

nedeľu 2. augusta. Pretekári v jednotlivých súťažných kategóriách 
dosiahli tieto výsledky: 

Súťaž č. 1 “Z – ZL” 100 – 110 cm, štartovalo 41 koní 
  
1. Lucia Tarabová  -  FORTE  –  KIARA KOŠICE 
2. Dominika Dzurilová – TEA – SLÁVIA SP. N. VES 
3. Norbert Andrejko  - MICHEL – JS BECHERA STROPKOV 
 
Súťaž  č. 2  “L”   120 cm, štartovalo 36 koní 
 
1. Zdeno Kuchár – HEIDY – SLÁVIA SP. N. VES 
2. Mário Jackovič – GRACIA DE TOUR – CLH HUNCOVCE 
3. Zdeno Kuchár – CAVALERO – SLÁVIA SP. N: VES 
 
Súťaž č. 3 “S” 130 cm, štartovalo 16 koní 
 
1. Jaroslav Tomko – PICADER – HORST KYSTA 
2. Zdeno Kuchár – HEIDY – SLÁVIA SP. N .VES 
3. Ján Cigán  - CALDERA – JMC LUŽANY  
                                                                               (r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Divadelné predstavenie s názvom don quijote  de la 
mANCHA  sa uskutoční v stredu  9. septembra 2009 o 19. h 
v sále Domu kultúry v Giraltovciach. 

-  Dni židovskej kultúry  v dňoch 21. a 22. septembra 
2009. 

- Výstavu drobnochovateľov a záhradkárov v mestskom 
parku v termíne od 25. septembra do 27. septembra 2009.  

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
40 

 
 
 
 

 
 
 
 

 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
  MRAZNIČKY, 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
    KLIMATIZÁCIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
 

        
 

Vydáva: Mestský úrad Giraltovce 
Vedúci redakčnej rady: Alena Kmecová 

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

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedá autor, nie 
redakčná rada. 

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

tel.: 054/732 2878 
Adresa redakcie: Mestský úrad Giraltovce, 

tel./fax: 054/732 23 01, 732 24 47  
Uzávierka vždy 15. v mesiaci, 
Náklad: 250 ks, Cena 0,50 € 

e-mail: msugiraltovce@stonline.sk 
 

ISSN 1335-6607 
 
 

mailto:msugiraltovce@stonline.sk

