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Milí	čitatelia!	

Keď	 sa	 snažím	 napísať	 tieto	
riadky	pre		ďalšie,	septembrové	číslo,	
dozvedám	sa	 správu	o	 strate	blízkej	
osoby	 a	 zrazu	 sústredenosť	 a	
myšlienky	 na	 prácu	 sa	 stratia	 a	 ja	
myslím	 iba	 na	 to,	 aký	 je	 ten	 život,	
ktorý	 sme	 dostali	 do	 daru,	 krehký.	
Krehký	 ako	 jesenné	 listy,	 ktoré	
čoskoro	 intenzívne	 začnú	 opadávať	
zo	 stromov.	 A	 potom	 nám	 vysušené	
budú	 šuchotať	 pod	 nohami,	 až	 sa	
úplne	 zmenia	 na	 prach.	 Život	 je	
krehký	 aj	 ako	 prvé	 nesmelé	 kroky	
žiakov	 do	 školy	 a	 najmä	 tie,	 ktoré	
kráčajú	po	prvýraz.

Pocit	krehkosti	budeme	vnímať	aj	
v	 nasledujúcich	 dňoch	 a	 týždňoch.	
Budeme	 sa	 cítiť	 nostalgickí	 a	
melancholickí,	 pretože	 dni	 budú	
kratšie,	chladnejšie,	slnko	stratí	svoju	
silu.	Energiu	budeme	čerpať	zo	spo-
mienok	na	horúce	leto	a	zážitky	z	do-
voleniek.	Tak	 je	 to	 aj	 so	 životom,	 ak	
pocítime	krehkosť	bytia,	 zocelia	nás	
spomienky	na	dni	spoločne	prežité.	

Ako	to	však	docieliť?	Každý	z	nás	
má	na	 to	 svoj	 recept.	Ak	 si	nevieme	
poradiť,	 dokážu	 nás	 „zachrániť“	 náš	
„kamarát“	internet	a	sociálny	fb.	Dnes	
sa	 na	 nás	 zo	 všetkých	 strán	 valia	
návody	 	a	 	rady	 	na	 	perfektný	 	život,	
na	výchovu	detí,	na	zdravie,	na	šťastie,	
na	 	lásku.	 	Všetci	 	od	 	New		Yorku	 	až	
po	 Havaj,	 myslím	 ten	 v	 okrese	
Stropkov,	 vám	 vedia	 vo	 virtuálnom	
svete	ukázať	svoj	život	ako	na	dlani.	
Ale	 aký	 je	 ten	 skutočný?	 Opäť	 sa	
vrátim	 na	 začiatok:	 veľmi	 krehký.	
Preto	 si	 stále	 myslím	 to	 isté,	 že	 ho	
dokážeme	zosilniť	len	pokojom	v	na-
šom	vnútri,	aby	sme	ho	tu	zanechali	aj	
po	nás.	Aby	myšlienky	na	nás,	keď	sa	
vzdialime	od	svojich	blízkych	a	už	tu	
nebudeme,	 vždy	 vyčarili	 pokojný	
úsmev	na	 tvári	 a	 teplo	 v	 ich	duši.	A	
neberte,	 milí	 čitatelia,	 tieto	 riadky,	
ako	jednu	z	rád,	to	je	len	môj	názor	a	
spôsob,	podľa	ktorého	sa	snažím	žiť.

Príjemné	 jesenné	 dni	 plné	
slnečných	spomienok	vám	praje		

	
Michaela	Marcinová	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

3

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
Po letných mesiacoch tu máme 
ďalšie   číslo   nášho   mesačníka.  
V ňom sa dozviete pár zaujímavostí 
z kroniky roku 1997, čiže informácie 
o dianí v našom meste spred 20 
rokov. Aby som nadviazala na tú 
letnú sezónu, ktorá ešte v nás 
rezonuje prečítajte si ako trávili 
dovolenky Giraltovčania.
„Zaujímavé boli aj anketové 
o d p o v e d e  n a  o t á z k u ,  a k o  
Giraltovčania trávia dovolenky. Z ich 
odpovedí vyplynulo,  že pre 
podstatnú väčšinu sú drahé 
zahraničné dovolenky cenovo 
neprístupné, a tak voľné chvíle trávili 
na neďalekej Domaši, muži pri ry-
bačke, ženy v záhradách, pri údržbe 
a svojpomocnom maľovaní bytov. 
Mládež trávi prázdniny tiež na 
Domaši, mnohí študenti však 
prázdniny využívajú na zárobkovú 
činnosť – odchádzajú najmä do 
Čiech na rôzne sezónne práce – pri 
zbere ovocia a zeleniny, či pri jeho 
spracovaní.“
Aký obraz ponúkali Giraltovce v roku 
1997? „Giraltovce patria k typu 
malomiest, v ktorých sa kombinuje a 
prelína typ poľnohospodárskeho 
spôsobu života s prvkami typicky 
mestskými. Pôvodné obyvateľstvo 
inklinuje k spôsobu života, aký 
prevládal v minulosti – malé 
gazdovstvo, niekde kravičku, inde 
aspoň chovajú ošípané, hydinu, 

pestujú zemiaky, repu, v ostatnom 
čase už aj obilie na neveľkých 
lánoch polí. Funguje tu  spolupráca 
s poľnohospodárskym družstvom,  
ktoré svojim súčasným i bývalým 
členom – majiteľom pôdy – prideľuje 
desaťárové záhumienky (za 
stanovený poplatok), pripraví pôdu, 
zasadí zemiaky, ďalej ich ošetruje, 
takže už iba zber si občania realizujú 
sami. A tak pri nízkych príjmoch a 
vysokej nezamestnanosti občania 
a k o s i  p r e ž í v a j ú  n e ľ a h k ú  
ekonomickú s i tuác iu dobre.  
Obyvatelia bytoviek majú zväčša 
svoje záhradky v záhradkárskej 
osade, a tak si aspoň príležitostne 
vypomôžu v domácnost iach 
dopestovaním vlastnej zeleniny, 
resp. ovocia. Treba povedať, že u 
nás prevláda trend, že rodičia 
finančne i materiálne podporujú 
mladých, a tak funguje akýsi 
prirodzený systém prerozdeľovania 
príjmu. V meste vládne dobrá 
atmosféra, zriedka sa vyskytujú 
konflikty, takže cudzí náhodní 
návštevníci, obdivujú pokoj a idylu, 
ktorú tu máme.“ 
Napriek pokojnej atmosfére má 
naša mestská samospráva aj orgán, 
ktorý zabezpečuje poriadok a 
ochranu v meste. Mestská polícia a 
jej činnosť  v  roku  1997:  „Celkove 
v tomto roku riešili 846 priestupkov. 
Pre porovnanie v roku 1996 ich bolo 
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1395. Naša polícia okrem svojej 
bežnej činnosti pomáhala pri 
zabezpečovaní  cyk l is t ických 
pretekov Okolo Slovenska, ktoré 
prechádzali našim mestom v dvoch 
etapách v lete, pomáhali Okresnej 
polícii pri pátraní po osobe 
podozrivej z trestného činu, 
vypomáhali OO PZ pri riadení 
premávky pri dopravnej nehode a pri 
kladení premostenia na plyn cez 
rieku Topľu, nahlásili na OO PZ 
krádež dreva, vypátrali páchateľov 
k r á d e ž e  l a n a  z o  s t o ž i a r a  
Telekomunikáci i ,  akt ívne sa 
zúčastnili na akciách Challenge 
Day, referendum, 2 x na ukážkovom 
cvičení Požiarnej ochrany zo 
Svidníka, pri cvičení CO, ktoré 
prebiehalo v rámci okresu, pri 
Predvianočných trhoch. 5 x odviezli 
ranených a chorých na ošetrenie na 
polikliniku, 2x odviezli opitých 
občanov domov. Odchytili 27 psov a 
36 mačiek (túlavých), zúčastnili sa 
na 9 exekúciách, 6 x odviedli 
túlajúce sa deti do škôl, rýchlym 
zásahom zabránili vlámaniu do 
opravovne hodín a vypátrali 
páchateľov, ktorí rozbili sklenú 
výstavnú vitrínu“.
Pred 20 rokmi malo mesto napriek 
vysokej nezamestnanosti (30%) 
dosť bohatú činnosť podnikov a 
podnikateľov, zväčša išlo o malé 
firmy, či živnostníkov. Spomeniem 
najmä tých, ktorý už svoju činnosť 
nevykonáva jú :   „Na jväčším 
podnikom na území mesta je stále 
bývalý Kožiar, dnes firma Korba. 

Začiatkom roka mala firma vyše 300 
zamestnancov, vo februári bolo 
veľké prepúšťanie. Dnes vo firme po 
jej reorganizácii pracuje 204 
zamestnancov. Prevažnú väčšinu 
výrobkov tvorí kožená galantéria, a 
to kabelky rôzneho druhu, tašky, 
aktovky, vojenská a pracovná 
galantéria, vychádzková a pracovná 
obuv. K pomerne veľkým firmám 
patrí aj Gira, ktorá sa realizuje najmä 
v oblasti stavebníctva, ale aj opravy 
automobilov. Firma Bagi vlastní 
predajňu Kovo-kuchynka, Girex 
vlastní krajčírske dielne, ktoré sa 
zameriavajú na šitie odevov. Ďalšími 
menšími podnikateľmi sú majitelia 
o b c h o d o v,  r ô z n i  o p r a v á r i ,  
živnostníci. Okrem 60 malých 
podnikateľov, ktorí pracujú v 
prenajatých priestoroch, sú v meste 
aj firmy pracujúce vo vlastných 
priestoroch. Zaujímavým vývovom 
prešli niektoré z nich. Bývalý druhý 
najväčší  v  poradí  podnik  Jednota 
v tomto roku úplne skrachoval. Pred 
svojim rozpadom požiadal písomne 
svojich členov, aby sa pre-
registrovali do novovzniknutej firmy 
pod názvom Svojpomoc, ktorá má 
sídlo v Bardejove. Tí, ktorí sa 
nezaregistrovali, ostali členmi 
Jednoty. Podobný osud postihol aj 
poľnohospodárske družstvo v Gi-
raltovciach, ktoré pôvodne hos-
podárilo pod názvom Víťazný 
február. V predchádzajúcom roku to 
už bolo PD Efekt. V tomto roku po 
reorganizácii, vyhlásení likvidácie, 
prijali nový názov AGRO. Družstvo 
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	extrémne	horúce	leto	už	máme	za	
sebou?	 	Kto	ho	prežil,	za	odmenu	ho	
čaká	tuhá	zima.	V	polovici	septembra	
nás	ešte	čaká	babie	leto	charakteris-
tické	ustáleným	príjemným	slnečným	
počasím	a	poletujúcimi	pavučinkami	
pripomínajúcimi	 šedivé	 vlasy	 sta-
reniek.	
	práve	úradujúci	mesiac	september	
nedostal	 pomenovanie	 podľa	 žiad-
neho	 rímskeho	 vládcu,	 ale	 jednodu-
cho	 podľa	 svojho	 poradia?	 Keďže	
Rimania	pôvodne	delili	rok	na	desať	
mesiacov	 a	 začínali	 marcom,	 tak	

VIETE, ŽE...

september	bol	siedmy.		(lat.	septem	–	
sedem).	 Kde	 vzali	 Česi	 	 záři,	 to	 mi	
nevieme.
	pri	autobusovej	stanici	sa	asfaltuje?		
Konkrétne	 úsek	 medzi	 vinárňou	 a	
blokom	 V,	 kde	 sa	 opravuje	 porucha	 	
živičného	krytu.	Hlboké	jamy	a	večné	
kaluže	 budú	minulosť	 a	 nový	 asfalt	
spohodlní	 prístup	 z	 parkoviska	 k	 	
domovu	obyvateľom	tejto	bytovky.
	 materská	 škola	 sa	 teší	 novému	
pavilónu?	 	 Pre	 zvýšenie	 kapacity	
školy	 bude	 k	 dispozícii	 od	 tohto	
školského	 roka	 	 nová	 trieda	 so	 so-

sa naďalej venovalo pestovaniu 
obilia, zemiakov (pravda v oveľa 
menšom množstve než to bolo 
donedávna). Pestujú aj krmoviny, 
kukuricu na siláž, repku olejnatú, 
chovajú hovädzí  dobytok a 
ošípané.“
Koniec roka 1997 zaznamenala 
kronikárka Mgr. Alžbeta Škurlová, 
ktorá ju začala písať v roku 1995, 
t a k t o :   „ V  z á v e r e  m o ž n o  
konštatovať, že rok 1997 sa v našom 
meste  nevyznačova l  zv lášť  
výraznými udalosťami. Občania ho 
vnímali ako rok priemerný, čo sa 
bohatstva udalosti týka, ekonomicky 
skôr ako rok podpriemerný. Hladinu 
mesta nezvlnili nijaké zvlášť 
významné politické udalosti, ako to 
bolo v predchádzajúcom roku, kedy 
sa tvorili nové okresy. Vedeli sme 
tiež, že oveľa vzrušujúcejší bude 

pravdepodobne rok nasledujúci, 
ktorý má so sebou priniesť voľby do 
p a r l a m e n t u  i  d o  m e s t s k e j  
samosprávy. Atak to bol rok skôr 
prechodný, naplnený očakávaním 
ďalších udalostí. Občania vnímali 
svoj život skôr negatívne. Vysoký 
počet nezamestnaných a nízke 
priemerné mzdy v Giraltovciach 
nedávali Giraltovčanom dôvod, aby 
svoju situáciu hodnotili zvlášť 
kladne. Aj samotné mesto žilo akoby 
na okraji rozvoja. Sľuby Svidníka, 
ktorý nás pojal do svojho okresu, sa 
nenaplnili, preto sme márne 
očakávali vznik nových pracovných 
prí leži tostí ,  rôznych úradov, 
budovateľskej činnosti. Svoje 
sklamanie vyjadrili občania určitou 
rezignáciou na dianie okolo seba, 
ale súčasne očakávaním zmeny, 
ktorú mohol priniesť budúci volebný 
rok.“      Spracovala: M. Marcinová 
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ciálnym		zariadením		a		všetkým,			čo	
k	tomu	patrí.	
	leto	je	špecifické	aj	tým,	že	sa	ľudia	
častejšie	 ako	 po	 inokedy	 vracajú	 do	
svojich	rodísk?	Vtedy	navštívia	nielen	
svojich	príbuzných,	ale	aj	priateľov	či	
susedov.	 	 Jedno	 také	 susedské	
stretnutie	 „rebelov“	 z	 	 Bardejovskej	
ulice	sa	uskutočnilo	 	pri	kávičke,	kde	
sa	stretli	kamaráti	z	blízka	aj	z	ďaleka,	
aby	 si	 zaspomínali	 na	 	 šibalstvá	
spojené	s	detstvom.	Jeden	z	nich	bol	aj	
Braňo	 Mojsej,	 ktorý	 sa	 do	 svojho	
rodného	mesta	stále	rád	vracia.
	 aj	 v	 našom	meste	môžete	 ušetriť	
viac	 ako	 polovicu?	 	 	 Konečne	 si	
obchodníci	uvedomili,	že	hromadenie	
tovaru	a	jeho	skladovanie	strácajú	na	
kvalite	a	cene	a	stavili	na	veľké	50%	
výpredaje.	 	 Ich	 lavínu	 	 spustila	
likvidácia	 čínskeho	 obchodu,	 z	 kto-
rého	si	 zákazníci	odnášali	množstvo	

tovaru	 za	 naozaj	 výhodné	 ceny.	 	 Po	
ňom	nasledovali	ďalšie	predajne	s	ob-
lečením,	aby	tak	vytvorili	priestor	pre	
novú	jesennú	kolekciu.	Obchod,	ktorý	
tak	 neurobil,	 si	 letný	 tovar	 uloží	 na	
ďalšie	 leto,	 aby	 nám	 potom	 predal	
nemoderné	kúsky	za	vysoké	ceny...

Text:		Mária	Osifová,	
foto:	M.	Končár
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Duchoňove	piesne	oživil	v	Giraltovciach

z	Desmodu
KULY

Podujatie	 s	 názvom	 Rodný	

môj	 kraj	 prilákalo	 do	 Parku	

mieru	nielen	Giraltovčanov,	ale	

aj	 účastníkov	 z	 okolia.	 V	 hľa-

disku	 sedeli	 diváci	 všetkých	

vekových	kategórií.

O	tom,	že	hudba	spája	generácie,	

svedčí	 aj	 divácka	 účasť	 na	 kon-

c e r t e 	 R o d ný 	 m ô j 	 k r a j 	 v 	

Giraltovciach.	 Zatiaľ	 čo	 mladí	

majú	 radi	 Desmod,	 Duchoňove	

piesne	 v	 jeho	 podaní	 si	 prišli	

vychutnať	 aj	 tí	 starší.	 V podaní	

Desmoďáka 	 Már ia 	 Ko l lára 	

„Kulyho“	 sa	 jeho	nestarnúce	 hity	

určite	 oplatilo	 počúvať.	 K	 tým	

najkrajším	a	najznámejším	patria	 	

V	dolinách,	Hrám	či	Čardáš	dvoch	

sŕdc.	Pod	dirigentskou	taktovkou	

Jula	 Selčana	 si	 Giraltovčania	 a	

návštevníci	parku	vypočuli	piesne	

skupiny	Desmod	a	iných.	 	V	mest-
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skom	 amfiteátri	 sa	 rozozvučal	

koncert	 za	 sprievodu	 orchestra,	

Martina	Cibuľku	a	dua	La	Femme.	

Atmosféra	nového	projektu,	ktorý	

tu	 ešte	 nebol,	 je	 podľa	 Kulyho	

neopakovateľná.	„Teším	sa,	že	sme	

sa	mohli	vidieť	 	na	našom	podu-

jatí , 	 nezvyčajnom	 podujatí 	

orchestra	 Julka	 Selčana,	 Dua	 La	

Famme,	nášho	klávesáka	Martina	

Cibulku	zvaného	 	Red	Face	a	celé	

to	 dokopy	 vytváralo	 jeden	

nádherný	program.“	V	médiách	sa	

už	 skôr	 zmieňoval	 o	 Karlovi	

Duchoňovi.	„Už	dávnejšie	ma	oslo-

vovali,	 aby	 som	 naspieval	 viac	

Duchoňových	piesní.	 Jeho	piesne	

mi	 sedia,	 Duchoň	 bol	 na	 svoju	

dobu	vynikajúci	spevák.	 	Skladba	

V	dolinách	sa	mi	zdá	dosť	naciona-

listická,	 beriem	 ju	 ako	 poctu	

Slovensku,	lebo	sa	dá	preniesť	do	

každého	kúta	našej	krajiny.	Ale	je	

to	aj	pocta	Duchoňovi.	Mal	fantas-

tický,	nenapodobiteľný	hlas,	pred	

ktorým	mám	veľký	rešpekt.	 Jeho	

pesnička	oslovila	i	dnešnú	mladú	

generáciu,	 ktorá	 ho	 možno	 ani	

nepoznala,“	myslí	si.	

Autor:	Martina	Cigľárová,

	foto:	Ladislav	Lukáč
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Odkaz	73.	výročia	SNP	v	Giraltovciach
V tú chvíľu rušnú krvavú
hrnul sa národ húfne
pod svoju zástavu. 
Volali rodné hory po nociach
signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzývala vlasť.

Týmito slovami sa začínala sláv-
nostná chvíľa pietneho kladenia 
vencov pri pamätníku Matky s dieťa-
ťom,  ktoré sa konalo v popoludňaj-
ších hodinách 26. 8. 2017 pri príleži-
tosti výročia Slovenského národného 
povstania. V tomto roku si pripomí-
name jeho 73. výročie. Slovenským 
národným povstaním sa náš národ 
jednoznačne postavil na stranu proti-
hitlerovskej koalície, demokracie a 
slobody. Povstanie malo internacio-
nálny charakter. Bojovalo v ňom 32 
národov a národností. Slovenská 
republika v tejto tradícii pokračuje i 
dnes, je člen Európskej únie a Severo-
atlantickej aliancie. 
Úvod stretnutia sa odohrával pri 
pamätníku Čapajev  v blízkej dedine 
Kobylnice. Potom sa hostia a pozvaní 
presunuli do centra Giraltoviec, kde sa 
uskutočnilo samotné kladenie vencov. 
Zišli sa, aby nezabudli na hrdosť, na 
činy našich predkov v protifašistickom 
zápase, ocenili ich veľkú odvahu, obdi-
vuhodnú solidaritu a obetavosť a tým 
potvrdili nepopierateľný odkaz SNP  
pre dnešok. 
Mnoho dobrých mužov, žien i detí 
prešlo počas povstania i po ňom 
ohromným utrpením. Boli to hrdinovia 
svojho času, boli to ľudia skutkov so 
zbraňou v ruke, schopní brániť ideály 
slobody a demokracie. Preto každo-
ročne s úctou a pietou stojíme pred 
pamätníkom a vyjadrujeme účasť tým, 
ktorí dodnes nesú vo svojich srdciach 

žiaľ i spomienky na ťažké osudy a 
obete ich blízkych. Úctu by sme 
nemali zabudnúť vzdať aj všetkým 
ľuďom dobrej vôle, ktorí každodennou 
prácou napĺňajú odkaz SNP v súčas-
nosti. Patrí aj členom ZO SZPB,  
humánne šíriacim myšlienky priateľ-
stva, tolerancie, pozornosti, lásky a 
úcty človeka k človeku. 
M. Osifová privítala v úvode všetkých 
zúčastnených, no najmä živých 
pamätníkov, ktorý si dianie roku 1944 
vyskúšali na vlastnej koži a to Giraltov-
čana, pána Jána  Štefánika, desiat-
nika vo výslužbe a s delegáciou zo 
Svidníka k nám prišiel aj pán Ján 
Jurčišin, čatár vo výslužbe, Ing. Ján 
Uhrík a Dr. Jozef Rodák.  Poďakova-
nie a úctu položením a uklonením sa 
odovzdali aj poslanec PSK  Ján Vook, 
primátor nášho mesta  Ján Rubis 
spolu so zástupkyňou  Slávkou Vojče-
kovou a ďalšími predstaviteľmi našich 
organizácií, ako aj  samotní členovia 
miestnej i okresnej organizácie SZPB 
s priamymi účastníkmi odboja. 
Povzbudivými a ďakovnými slovami 
prehovoril aj primátor  Ján Rubis, v 
závere sme sa ešte započúvali do 
melódií a piesní, ktoré pripomínali 
obrazy boja za spravodlivosť a 
Slovensko v podaní saxafoniskty 
Mirky Horvátovej, speváčky Evy Hrab-
kovej, speváckej skupiny Topľanky a 
úsmev na tvári   svojím humorom nám 
vyčaril Patrik Partila. 
Sobota 26. augusta 2017 ukázala tú 
pravú skutočnosť zhromaždenia, 
ktoré spomínalo na obete povstania a 
oslobodzovacieho zápasu  a tak sa 
nám opäť potvrdila zmysluplnosť jeho 
odkazu. Je to nádej, že obete, ktoré 
zaplatili za našu slobodu, neupadnú 
do zabudnutia....                Ďakujeme
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Text: M. Osifová, M. Marcinová,
foto: J. Pastirčáková
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„Moje	vystúpenia	u	vás	boli	
vždy	krásne.“

	 	 Úprimná	 a	 skromná	 folklórna	
speváčka	 	a	zaslúžilá	umelkyňa	Mária	
Mačošková	(77),	o	ktorej	 sa	hovorí	aj	
ako	 o	 prvej	 dáme	 rusínskej	 piesne,	
vystúpila	 v	 Giraltovciach.	 Predstavila	
sa	 v	 rámci	 svojho	 programu	 Marka	
jubiluje	 -	 60	 rokov	 spevu,	 kde	 si	 za	
hostí	 vybrala	 FS	 Vargovčan,	 Lauru	
Fuzériovú,	Mariannu	Železnú	či	sestry	
Svitkové.	 Zaspievali	 si	 aj	 jej	najväčšie	
hity,	ktoré	sa	stali	pre	ľudí	milujúcich	
folklór	 „nesmrteľnými“.	 Folkloristov	
hudobne	 sprevádzala	 Muzika	 Milana	
Rendoša,	 moderoval	 a	 humorne	
pozabával	 publikum	 rozprávač	 Jožko	
Jožka.	 Počas	 koncertu	 uviedli	 v	
giraltovskom	Parku	mieru	do	života	jej	
DVD	Marka	jubiluje	-	60	rokov	spevu,	
ktoré	zachytáva	jej	prešovský	koncert	
v	DJZ.	V	súbore	PUĽS	pôsobila	Marka	
viac	ako	40	rokov	a	nikdy	nespievala	
na	playback.	Patrí	k	najvýznamnejším	
osobnostiam	 kultúrneho	 života	
Rusínov	 nielen	 v	 našom	 kraji,	 ale	 na	
celom	 Slovensku	 a	 svojím	 hlasom	
o z d o b u j e 	 m n o h é 	 k u l t ú r n o -
spoločenské	 akcie.	 Prezradila	 nám,	
ako	sa	jej	páčilo	v	Giraltovciach.
Koncert	 k	 60-ročnému	 jubileu	 na	
hudobnej	 scéne	 ste	 odohrali	 vo	
viacerých	 mestách.	 Ako	 ste	 boli	
s p o k o j n á 	 s 	 a t m o s f é r o u 	 v 	
Giraltovciach?	 Navštívili	 ste	 naše	
mesto	viackrát?

Marka
Mačošková	

bola	v	Giraltovciach	viackrát

Tie	koncerty	sú	všade	krásne	prijímané,	
ľudia	 so	 mnou	 spievajú,	 je	 to	 niečo	
nádherné.	 Lebo	 pre	 speváka,	 herca	 je	
najlepšie	ocenenie,	keď	vidí,	že	ten	divák	
má	 	 pôžitok	 z	 jeho	 výkonu	 a	 radosť	 zo	
spevu,	 ľudovej	 hudby.	 Takže	 som	
nadmieru	 spokojná,	 publikum	 bolo	
fantastické.	 Ani	 som	 neočakávala,	 že	 až	
tak	 veľa	 ľudí	 príde,	 veď	 bol	 skoro	 plný	
amfiteáter.	 Napriek	 tomu,	 že	 je	 teraz	
sezóna	 na	 vykopávanie	 zemiakov	 a	 ich	
uschovávanie	 do	 pivníc.	 Keď	 začnú	 tie	
moje	 piesne	 spievať	 so	 mnou,	 tak	 si	
poviem:	„Marka,	nie	nadarmo	toľko	rokov	
spievaš,	 niečo	 sa	 po	 tebe	 zanechá.	 Ten	
národ			pozná			tvoje			piesne,			spieva			ich	
s	 tebou.“	 Som	 veľmi	 šťastná	 osoba.	
Ďakujem	všetkým	prítomným,	čo	boli	na	
vystúpení,	ale	aj	tým,	ktorí	prídu.	Viem,	že	
opäť	 prídu,	 lebo	 máme	 vždy	 plno.	 To	
človeka	skutočne	hreje,	 som	za	 to	veľmi	
povďačná	 tým,	 ktorí	 ľúbia	 folklór.	
Chodievala	 som	 sem	 ešte	 s	 mojím	
materským				Poddukelským					súborom,	
v	 ktorom	som	odspievala	42	 rokov.	Boli	
sme	tu	viackrát.	Vystúpenia	boli	v	sále	a	
vždy	 to	 boli	 skutočne	 krásne	 stretnutia.	
Stále	 sme	 tu	mali	 perfektné	 publikum	a	
zase	 som	 sa	 presvedčila,	 že	 to	 bolo	
fantastické.
Poďme	 teda	 jubilovať	 –	 čo	 všetko	
zaujímavé	ste	za	tých	60	rokov	prežili?	
Spievate	už	od	16-tich	rokov.	Povedzte	
nám	 aj	 niečo	 o	 svojich	 hudobných	
začiatkoch.		
-	22.	novembra	v	roku	1956	som	prišla	na	
konkurz	do	súboru.	Veľmi	sa	rozhodovalo,	
prakticky	som	bola	ešte	decko	–	bola	som	
fyzicky	 nevyvinutá,	 prestrašená	 a	 tá	
komisia	by	ani	nebola	veľmi	rada,	ak	by	
ma	 prijali,	 ale	 umelecký	 vedúci	 pán	
Kosťuk,	 povedal,	 že	 ma	 tam	 berie	 na	
vlastnú	 zodpovednosť.	 Tak	 som	 išla	
domov	 a	 na	 druhý	 deň	 som	 cestovala	
naspäť	 do	 Prešova.	 Podmienkou	 bolo	
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Dali	mi	repertoár,	ktorý	som	musela	za	tie	
tri	 mesiace	 zvládnuť,	 nacvičiť,	 ale,	
chvalabohu,	 s	 pomocou	 určitých	 ľudí	 sa	
mi	to	podarilo.	Takže	som	zostala	v	tom	
Poddukelskom	súbore.	1.	premiéra	bola	v	
máji	 1957	 a	 tam	mi	 už	 dal	 pán	 Kosťuk	
pr í lež i tosť 	 zasp ievať 	 prvé 	 só lo 	
Zaspivajme sobi	 dvoma	holosami.	 Bola	
som	z	toho	vystrašená,	publikum	tlieskalo	
a	 viete,	 čo	 to	 pre	 dievča,	 ktoré	 príde	 z	
dediny	a	vidí	už	len	tú	velikánsku	sálu	v	
DJZ,	 znamená?	 Keď	 som	 odspievala,	
uklonila	 som	 sa,	 odišla	 za	 portál	 a	 pán	
dirigent	 mi	 ukazoval,	 aby	 som	 sa	 vyšla	
ešte	 raz	 ukloniť.	 Kývala	 som	 mu,	 že	 už	
nevy jdem, 	 a l e 	 on 	
prišiel	za	mnou,	zobral	
ma	za	ruku	a	hovorí	mi:	
„Ešte	 raz	 ideme	 toto	
celé	 spievať.“	 	 Takže	
som	to	s	tou	trémou	a	
strachom	 zvládla	 ešte	
raz,	 odspievali	 sme	 a	
odvtedy	mi	dávali	sóla.	
V 	 n a š om 	 s ú b o r e 	
neexistovalo,	že	sólista	
musel	byť	 len	na	sóla,	
a n i 	 s o m 	 v t e d y 	
nevedela,	 že	 existuje	
niečo	 také	 ako	 sólista	
alebo	 zborový	 spevák.	
Takže	potom	som	mala	
taký	dekrét,	že	zborový	
spevák	 s	 povinnosťou	
sólového	 spevu,	 ale	
bola	 som	 šťastná,	 že	
som	 vôbec	 v	 súbore.	
Nemyslela	 som	 si,	 že	
b u d e m 	 n i e k e d y 	
spievať	sóla	a	preto	si	
to	 veľmi	 vážim.	 Vážim	
si	 každého	 diváka,	
k t o r ý 	 p r í d e 	 n a 	
vystúpenie.	 Som	 rada,	
že	sa	môžem	stretávať	

s	ľuďmi	a	keď	si	celá	sála	zaspieva,	poteší	
to	každého	speváka,	herca	či	muzikanta,	
takže	 veľmi	 pekne	 všetkým	 ďakujem	 a	
teším	 sa	na	ďalšie	 stretnutia.	Náš	 súbor	
robil	prekrásne	programy	a	myslím	si,	že	
aj	teraz	robia,	aj	keď	som	už	dávno	preč.	
Odkiaľ	 pochádzate,	 ako	 	 vás	 vníma	 	
vaša	rodná	obec?
-	 Pochádzam	 z	 malej	 dedinky	 Potôčky	
(okres	 Stropkov).	 Myslím	 si,	 že	 ma	
vnímajú	 normálne.	 Osobnosť	 zo	 seba	
nerobím,	porozprávam	sa	s	ľuďmi.	I	keď	
už	menej	 chodím	domov,	pretože	mama	
zomrela	 a	 otec	 prvý,	 sestra	 tam	 zatiaľ	
býva.	Takže	ideme	tam	napríklad	zapáliť	
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sviečku	rodičom	na	cintorín.	Myslím	si,	že	
ma	 majú	 ľudia	 u	 nás	 radi.	 Keď	 tam	
stretnem	rodákov,	vždy	prídu	za	mnou	a	
spomíname.	 Bolo	 to	 ťažké	 povojnové	
detstvo,	 dedina	 vyhorela,	 takže	 aj	 také	
spomienky	 má	 človek.	 K	 rodákom	 sa	
priznávam	a	som	rada,	ak	za	mnou	prídu.	
Od	 roku	 1956	 bývam	 v	 Prešove,	 mám	
dvoch	 synov	 a	 dvoch	 vnukov.	 Jedného	
staršieho,	 29-ročného	 a	 teraz	 aj	 takého,	
ktorý	 bude	mať	 v	 septembri	 dva	 rôčky.	
Jeden	 syn	 sa	 neskôr	 ženil,	 ale	 nič	
nezmeškal.	 Mám	 aj	 dobré	 nevesty.	 Som	
skutočne	spokojná	a	šťastná.
Spieva	 sa	 	 vám	 dnes	 ťažšie	 ako	 v	
mladosti?	Čo	najradšej	spievate?	
-	Už	mám	taký	pokročilý	vek,	že	niekedy	si	
myslím,	 no	 ako	 to	 dopadne.	 Ale,	
chvalabohu,	 s	božou	pomocou	 to	nejako	
zvládnem.	 Trému	 som	 vtedy	 ani	 nikdy	
nemala,	 kázali	 mi	 spievať,	 tak	 som	
spievala.	 Ale	 teraz	 človek	 cíti	 väčšiu	
zodpovednosť,	aj	vtedy	som	 ju	cítila,	ale	
bola	 som	 mladá.	 Ten	 hlas	 bol	 určite	
ostrejší, 	 výraznejší	 a	 teraz	 cítim	
velikánsku	zodpovednosť,	pretože	vždy	s	
pokorou	predstúpim	pred	diváka.	Každý	
vek	má	svoje	výhody	aj	nevýhody.	Ale	som	
spokojná	s	publikom,	pre	ktoré	spievam.	
Je	všestranné	-	je	to	mládež,	potom	dorast,	
stredná	generácia	aj	moji	rovesníci.	Mám	
rada	pieseň	Mamko	moja	ľuba,	lebo	je	to	
taká	 pieseň	 na	 city	 a	 niekedy	 mám	
hrdielko		také	stiahnuté	do	plaču,	pretože	
keď	 tú	pieseň	spievam,	vidím	 tam	svoju	
nebohú	mamu.	Keď	spevák	spieva	nejakú	
baladickú	pieseň,	dá	do	toho	srdiečko,	aby	
ten	divák	mal	z	toho	pôžitok.	Veľakrát	sa	
už	stalo,	že	boli	aj	slzičky	na	tvári	a	zase	
keď	 je	 to	 veselá	 pieseň,	 žartovná,	 treba	
toho	 diváka	 rozosmiať	 a	 to	 je	 niekedy	
veľmi	 ťažké,	 ale	 mne	 sa	 to,	 chvalabohu,	
darí.	
Aký	je	to	pocit,	počuť	mladú	generáciu	
spievať	 	 vaše	 piesne?	 A	 je	 naozaj	

pravda,	čo	som	sa	o		vás	dočítala,	že	ste	
na	 koncerte	 nikdy	 nespievali	 na	
playback?	
-	Teší	ma	to,	pretože	ja	tu	raz	nebudem	a	
viem,	 že	 moje	 piesne	 budú	 znieť	 ďalej.	
Mám	 z	 toho	 radosť,	 pretože	 si	 ľudia	
neobľúbia	 piesne	 každého	 speváka	 a	
spievajú,	ale	mňa	to	šťastie	postihlo	a	som	
rada,	 že	 moje	 piesne	 počujem	 na	
svadbách,	krstinách,	v	autobuse,	rádiu.	Je	
to	niečo	krásne.	Playback	som	mala	iba	v	
televízii	 v	 Bratislave,	 kde	 už	 boli.	 Moja	
generácia	 	sa	pamätá,	že	keď	sa	vysielala	
relácia	Zlatý	krokodíl	z	Brna,	bola	tam	25-
členná	ľudová	hudba.	Veľký	orchester,	kde	
som	všetko	 spievala	naživo.	Proste	 je	 to	
veľká	 zodpovednosť,	 ale	 o	 to	 je	 to	
cennejšie,	že	nemusíme	len	ústa	otvárať	a	
usmievať	sa,	ale	že	tam	ukážete,	čo	vo	vás	
je,	aký	máte	hlas,	či	ste	spoľahliví	a	musí	
byť	 dôvera	 vedúceho,	 orchestra	 a	
speváka,	takže	takto	sa	robilo.	Na	javisku	
počas	 koncertov	 to	 nebolo	 nikdy	 na	
playbacky.	To	nie	 je	moja	povaha.	Treba	
pekne	zaspievať,	 lebo	ak	nedám	do	toho	
srdiečko,	dušu,	neviem	si	to	vychutnať.
Prezraďte,	čo	robíte,	že	vyzeráte	stále	
tak	mlado,	sviežo	a	charizmaticky?
-	 Vôbec	 nič	 nerobím,	 nedržím	 žiadne	
diéty.	Nikto	mi	nechce	veriť,	že	už	mám	77	
rokov,	ale	chvála	Pánubohu	za	to,	že	mám	
taký	krásny	vek.	Myslím	si,	že	to	závisí	aj	
od	povahy	človeka,	asi	aj	gény	po	otcovi	a	
mame,	 po	 ktorých	 som	 zdedila	 aj	 talent	 	
na	spev,	obaja	krásne	spievali.	Som	veselý	
človek	,	určite	aj	ja	si	niekedy	poplačem,	
ale	neukážem	to.	A	problém,	aký	mám	-	
mám	 rada	 ľudí	 a	 som	 takej	 povahy,	
nechcem	 nikomu	 ublížiť,	 aspoň	 nie	
úmyselne.	Keď	robíte	dobro,	dostanete	ho	
a	všetko	sa	vám	vráti.	
Marke	ďakujeme	pekne	za	rozhovor	a	
želáme	 jej	 ďalšie	 pekné	 roky	 na	
folklórnej	scéne.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová
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Žiačka	 ZŠ	 Giraltovce	 Lívia	
Malíková	 (11)	 bola	 nedávno	
ocenená	 Ďakovným	 listom	 od	
giraltovského	 primátora	 Jána	
Rubisa.	 Koncom	 predošlého	
školského	roku	sa	 jej	podarilo	
dostať	 cenu	 za	 celoslovenskú	
literárnu	 súťaž	 Veľvyslanectva	
Kubánskej	 republiky	 v	 SR	 a	
Spoločnosti	 priateľov	 Kuby	 na	
Slovensku.	

Súťaž	Naši	 národní	 -	 Ľudovít	 Štúr	 a	
José	Martí	 -	 bola	 pre	 jedenásťročnú	
Líviu	mimoriadne	úspešná. Základnú		
školu	v	Giraltovciach	reprezen-
t o v a l o 	 n i e k o ľ k o 	 p r á c 	
giraltovských	 žiakov,	 zaslali	 	
básne,	 príbehy	 a	 výtvarné	
práce.	 Porotu	 však	 najviac	
zauja la 	 báseň	 vytvorená 	
metódou	 tvorivého	 písania.	
Žiačke	Lívii	Malíkovej	 udelili	 v	
I I . 	 k a t e gó r i i 	 1 . 	 m i e s to . 	
Tohtoročná	 víťazka,	 terajšia	
šiestačka,	 prezradila,	 že	 dobrú	
správu	o	výhre	sa	dozvedela	od	
mamky,	 ktorú	 už	 informovala	
jej	 pedagogička.	 „Získala	 som	
prvé	 miesto,	 čo	 ma	 veľmi	 	
potešilo.	Báseň	vznikla	v	rámci	
krúžku,	kde	ma		vedie		učiteľka		
Miriam	 Eliašová.	 Bola	 	 to	
predtým	 moja	 triedna	 na	 1.	
stupni	 ZŠ.	 Našu	 tvorbu	 	 rada	
zasiela	 do	 súťaží.“	 Témy	 si	
najradšej	volí	sama	a	najlepšie	

Giraltovskej	žiačke	blahoželala	

KUBÁNSKA	VEĽVYSLANKYŇA
sa	jej	píše	doma.	Najviac	zo	všetkých	
predmetov	 ju	 	 bavia	 slovenčina	 a	
biológia,	 najradšej	 by	 sa	 chcela	 stať	
lekárkou.	 	 Výhra	 jej	 patrila	 počas	5.	
ročníka	aj	v	inej	súťaži,	konkrétne	1.	
miesto	v	súťaži	O	 	najkrajší	betlehem	
v	 POS	 Svidník	 v	 1.	 kategórii.	 Vďaka	
t ýmto 	 ú spechom	 z í ska l a 	 od 	
primátora	 Rubisa	 Ďakovný	 list.	
Minulý	 rok	 putovala	 prvá	 cena	 tiež	
Giraltovčanke,	Natálii	Tkáčovej.
Lívia	Maliková
(prvá	 zľava)	 	 pri	 oceňovaní	 v	 Bra-
tislave.

Autor:	Martina	Cigľárová,
foto:		Facebook	M.	Eliašovej	
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Premýšľali	ste	už	niekedy	o	osude	
časopisov?		Prišli	ste	podobne	ako	ja	k	
záveru,	 že	 je	 to	 vlastne	 forma	
rozhovoru	s	čitateľmi?	Ten	rozhovor	
prebieha	 bez	 toho,	 aby	 sa	 autor	
článku	 so	 svojimi	 adresátmi	 stretol	
osobne.	 Nepoznajú	 sa,	 nikdy	 sa	
nevideli	 a	 predsa	 sa	 veľmi	 často	
zhodnú	 v	 názore	 na	 aktuálny	
problém.

Osud	časopisu	v	neveľkom	meste	
býva	 iný.	 Tu	 sa	 ľudia	 poznajú,	
stretávajú	 sa	 na	 ulici,	 v	 obchode,	 u	
lekára,	na	pošte,	v	škole	...	A	tak	práca	
autorov	príspevkov	je	o	to	zložitejšia,	
nesú,	takpovediac,	svoju	kožu	na	trh,	
alebo	 inak	povedané,	 svoje	 srdce	na	
dlani.	 A	 stále	 je	 tu	 možnosť,	 že	 ich	
slová	 nebudú	 pochopené	 správne.	 	
Dokonca	 sa	 stretnú	 s	 úplným	
nepochopením	a	nenávisťou.	S	týmto	
vedomím	sme	aj	my	kedysi	vstupovali	
do	arény,	nevediac,	ako	dopadne	náš	
zápas.

Stránky	 nášho	 Spravodajcu	 sa	
stali	 našou	pôdou,	 do	 ktorej	 sme	 sa	
usilovali	 zasiať	 tie	 najkvalitnejšie	
zrnká	 dúfajúc,	 že	 prinesú	 úrodu	
dobrého	spolunažívania	a	vzájomnej	
žičlivosti	 našich	 spoluobčanov.	 Lebo	
len	 v	 priaznivej	 atmosfére	 je	možné	
dočkať	sa	dobrej	úrody,	len	tak	možno	
rásť.

Dnes	 sa	 náš	 Spravodajca	 dožíva	
tridsiatich	rokov.

U	človeka	je	to	už	vek	dospelosti	a	

Spravodajca	jubiloval	
čo	 náš	 časopis?	Aj	 on	 rástol	 spolu	 s	
nami	a	trúfam	si	dnes	povedať,	že	tú	
pomyselnú	 hranicu	 dospelosti	
dosiahol	tiež.

Mestský	 úrad	 v	 Giraltovciach	
spolu	 s	 členmi	 redakčnej	 rady	
Spravodajcu	 pripravili	 24.	 júla	 t.	 r.	
slávnostné	 stretnutie	 bývalých	 i	
súčasných	 členov	 redakčnej	 rady.	
Uskutočnilo	 sa	 v	 priestoroch	
obradnej	siene	Mestského	úradu	v	Gi-
raltovciach	za	účasti	primátora	mesta	
Mgr.	 Jána	 Rubisa	 a	 jeho	 zástupkyne	
Mgr.	 Slávky	 Vojčekovej.	 Stretnutie	
otvoril	 predseda	 	 redakčnej	 rady	
časopisu	 MVDr.	 Martin	 Končár.	 Po	
úvodných	 slovách	 sme	 si	 minútou	
ticha	 pripomenuli	 nedávno	 zosnu-
lých	redaktorov	Spravodajcu,	ktorí	sa,	
žiaľ,	nedožili	nášho	jubilea.

Potom	 sa	 už	 rozprúdila	 debata	
prítomných	 redaktorov	 časopisu,	
ktorí	v	priebehu	30	 rokov	postupne	
vstupovali	 do	 jeho	 tvorby.	 Pán	
Tchurík	 si	 zaspomínal	 na	 neľahké	
začiatky	časopisu,	kde	prácu	na	jeho	
príprave	robili	pracovníci	Kultúrneho	
strediska	na	jednoduchých	kopírova-
cích	strojoch.	Aj	 rozsah	Spravodajcu	
bol	vtedy	skromný,	jeho	poslanie	bolo	
hlavne	 informovať	 o	 prebiehajúcich	
kultúrnych,	 školských	 a	 športových	
aktualitách	 mesta,	 prinášal	 aj	
program	kina	a	nechýbali	ani	úderné	
články	 Michala	 Šimu.	 Pani	 Hedviga	
Imreová	 si	 zaspomínala	 najmä	 na	
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svoje	pôsobenie	na	Obvodnom	úrade	
v	Giraltovciach	a	na	vtedajšiu	snahu	
zlikvidovať	 mestský	 časopis	 a	
nahradiť	 ho	 novinami	 s	 okresnou	
pôsobnosťou.	 Mgr.	 Dáša	 Drábiková	
pripomenula	 obetavú	 a	 nezištnú	
prácu	 mnohých	 pedagógov,	 ktorí	
spolu	 s	 pracovníkmi	 Kultúrneho	
strediska	 zabezpečovali	 mnohé	
kultúrne	 i	 spoločenské	 podujatia	 vo	
svojom	voľnom	čase.	Pani	Gazdičová	
zdôraznila	potrebu	písať	o	ľuďoch,	o	
jednotlivých	 podnikoch	 v	 meste,	
prezentovať	ich	činnosť,	pripomínať	
ľudí,		ktorí		sa		v			minulosti			zaslúžili	
o	 rozvoj	 mesta,	 nezabúdať	 na	 nich.	
Tiež	vrátiť	sa	k	jednotlivým	rubrikám	
spred	10	 –	 15	 rokov,	 v	 ktorých	 sme	
predstavovali	 rodákov	 žijúcich	 za	
hranicami	 nášho	 mesta	 či	 dokonca	
krajiny.	 Mnohí	 z	 nich	 dosiahli	
významné	pracovné	úspechy,	mali	by	
sme	 o	 nich	 vedieť	 a	 byť	 na	 svojich	
rodákov	právom	hrdí.

Nedalo	mi,	aby	som	si	nezaspomí-
nala	 na	 časy,	 kedy	 redakčnú	 radu	
tvorili	 aj	 Alenka	 Kmecová,	 Anna	
Mitaľová,	Margita	Gazdičová,	Helena	
Sušinková,	 Miroslav	 Deutsch,	 Jozef	
Cina	 a	 Alžbeta	 Škurlová.	 Centrum	
našej	 novinárskej	 činnosti	 bola	
mestská	 knižnica	 ešte	 v	 pôvodných	
priestoroch	na	kopci	pri		rímskokato-
líckom	kostole.	 Tu	 sme	 sa	 stretávali	
niekoľkokrát	 v	 týždni,	 rozoberali	
aktuálne	problémy	a	naša	spolupráca	
tu	 prerástla	 kolegiálne	 vzťahy.	 Stali	
sme	sa	priateľmi	a	radi	sa	stretávame	
aj	 teraz,	 po	 rokoch,	 keď	 prácu	
časopisu	sledujeme	už	len	z	diaľky.	No	

naša	 práca	 bola	 tiež	 zložitejšia.	
Chýbali	 dnešné	 dokonalé	 technické	
vymoženosti,	ktoré	do	značnej	miery	
zjednodušujú	prácu	autorov.	Časopis	
sa	 dlho	 tlačil	 v	 Bardejove	 a	 tak	
korektúry	 sa	 museli	 robiť	 tam,	 v	
priebehu	2	hodín.	Nebolo	jednoduché	
skontrolovať	 	35	–	40	strán,	ktoré	v	
tom	 čase	 časopis	 pravidelne	 mával.	
Chýbali	 aj	 fotografie,	 ktoré	 dnes	
oživujú	časopis	a	dávajú	mu	efektnú	
podobu.	My	sme	však	celým	srdcom	
milovali	našu	prácu	a	Spravodajca	v	
tých	 časoch	 bol	 	 živý	 obraz	 mesta,	
odzrkadľoval	život	škôl,	ale	aj	závodov	
a	jednotlivých	živnostníkov,	približo-
val	 minulosť	 mesta	 vďaka	 nášmu	
prispievateľovi	 Mgr.	 Adriánovi	
Eštokovi.	V	rubrike	Žijú	medzi	nami	
predstavoval	 osudy	 občanov	 mesta.	
Nikdy	 nezabudnem	 na	 prvý	 príspe-
vok	tejto	rubriky.	Písala	som	v	ňom	o	
našej	tete	školníčke,	„cetke	Novačke“.	
Chcela	 som	 v	 ňom	 ukázať,	 koľko	
duševnej	 krásy	 a	 jednoduchej	
múdrosti	 sa	 skrýva	 v	 prostých	
ľuďoch.	Ich	život	je	bohatý	skúsenos-
ťami, 	 vierou, 	 pracovitosťou	 a	
dobrosrdečnosťou.	Majú	iste	aj	svoje	
drobné	nedostatky,	ako	každý	človek,		
svojím	 životom	 si	 však	 vystavali	
pomník.	Stojí	za	to	písať	i	čítať		o	nich.	
Tým,	 že	 sa	 vzájomne	 spoznávame,	
nachádzame	 cestu	 	 k	 vzájomnému	
pochopeniu.

Príjemné	 boli	 slová	 chvály	 	 a	
ocenenia	 od	 primátora	 mesta	 Mgr.	
Jána	Rubisa,	ktoré	adresoval	bývalým	
i	 súčasným	 redaktorom.	 Po	 jeho	
príhovore	 už	 nasledovalo	 ocenenie	
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jednotlivých	 autorov, 	 ktorí 	 si 	
postupne	prevzali	diplomy,	kytičky	a	
zapísali	sa	do	Pamätnej	knihy	mesta	
Giraltovce.	 V	 príjemnej	 a	 tvorivej	
debate	 sme	 pokračovali	 aj	 počas	
recepcie,	ktorá	bola	pre	nás	priprave-
ná	našimi	hostiteľmi.

O	našom	Spravodajcovi	 premýš-
ľam	veľmi	často.	Pracovala	som	v	ňom	
vyše	 20	 rokov	 a	možno	 povedať,	 že	
som	 to	 robila	veľmi	 rada.	Na	našom	
jubilejnom	 stretnutí	 som	 si	 však	
uvedomila	dve	skutočnosti.	 	Tá	prvá	
je:	bolo	to	stretnutie	troch	generácií.	
Najstaršej,	 ktorá	 už	 len	 	 sporadicky	
zasahuje	do	chodu	časopisu,	no		sú	tu	
aj	 silná	 stredná	 a	 mladá	 generácia,	
ktoré	sú	 	zárukou	ďalšieho	fungova-
nia	Spravodajcu	a	stáleho	zlepšovania	
jeho	kvality.

Po	druhé	–	uvedomila	som	si,	že	

my,	 ľudia,	 nebývame	 najlepšími	
posudzovateľmi	 našej	 práce.	 Je	 tu	
však,	 našťastie,	 jeden	 nestranný	
sudca.	Je	ním	čas.	Ten	je	objektívny	a	
dáva	 ľudským	 činnostiam	 právo	 na	
existenciu	alebo	 ich,	naopak,	 odsúdi	
na	zánik.

Náš	 Spravodajca	 žije.	 Žije	 a	
prosperuje	už	30	rokov.	 	Má	svojich	
pravidelných	 čitateľov,	 	 ich	 počet	
neustále	rastie	a	to	je	v	dnešnej	dobe	
internetu	vzácne.	 	Je	kronika	i	obraz	
nášho	mesta,	plne	potvrdzuje	každým	
ďalším	 výtlačkom	 svoje	 právo	 na	 	
ďalšie	 pôsobenie	 v	 našom	 meste.	
Držím	 mu	 palce	 a	 želám	 šťastné	
vykročenie	do	ďalšej	tridsiatky.

Text:	Alžbeta	Škurlová
foto:	Ladislav	Lukáč
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V	 Giraltovciach	 sa	 uskutočnil	
druhý 	 ročník 	 Furmanských	
pretekov.	 Súťaž	 ťažných	 	 koní	
podporili	 „gazdovia“	 z	 piatich	
okresov.

MFK	 Slovan	 Giraltovce	 v	 spo-
lupráci	 s	 giraltovským	 mestským	
úradom	 zorganizovali	 po	 druhý	 raz	
podujatie	 Furmanské	 preteky. 	
Nechýbali	veľkolepý	štart	na	stanici,	
jazda	 mestom	 a	 zaujímavé	 súťažné	
disciplíny.	 Akcia	 priniesla	 radosť	
starším	i	mladším.	Rodina	Jurčovcov	z	
Giraltoviec	 skončila	 na	 štvrtom	
mieste,	trofej	získali	aj	napriek	tomu.	
Pohár	si	zaslúži	podľa	Andreja	každý	
účastník.		„Pohár	dostal	každý.	Mali	by	
ho	mať	všetci	za	odvahu.	Práca	s	ťaž-
nými	koňmi	nie	je	vôbec	jednoduchá,	
ale	dosť	náročná,“	myslí	si.	So	synom	
Ondrejom	 prezradili,	 že	 	 pred	
„svojimi“		pociťujú	pri	súťažení	trému	
aj	 	 rešpekt,	 keďže	 sa	 od	 nich	 viac	

Z	furmanských		pretekov		vznikla	tradícia	
očakáva.	 	 Chyba	 je, 	 že	 naraz	
prebiehali	podobné	dve	veľké	akcie.	 	
Priznávajú,	 že	 podujatie	 sa	 im	
napriek	tomu		vydarilo		a		že	súčasne	
s	giraltovskými	boli	preteky	aj	v	Čier-
nom	 nad	 Topľou.	 	 „Všetko	 výborne	
prebiehalo,	akurát	ľudí	mohlo	prísť	aj	
viac	 a	 mohlo	 to	 byť	 aj	 lepšie	
spropagované.	 V	 jeden	 deň	 však	
prebehli	dve	veľké	podobné	akcie	–	u	
nás	 v	 Giraltovciach	 a	 v	 Čiernom.	
Všetci	 sa	 porozchádzali	 na	 dve	
strany,“	priznal.	Do	Giraltoviec	prišli	
furmani	 z	 okolitých	 obcí	 okresov	
Bardejov	 a	 Svidník, 	 Stropkov,	
Vranovači	 Sabinov.	 Pripomeňme,	 že	
historicky	 1.	 ročník	 furmanských	
pretekov	sa	konal	minulý	rok	v	rámci	
osláv	 600.	 výročia	 	 prvej	 písomnej	
zmienky	 o	 	meste	 Giraltovce	 a	 100.	
výročia	 	 založenia	 giraltovského	
futbalu.	

Autor:	Martina	Cigľárová,
foto:	Ladislav	Lukáč
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V obci Radoma došlo koncom 
júla k dopravnej nehode. 
Jedno z armádnych americ-
kých vozidiel tam počas 
presunu na slovensko-poľský 
hraničný priechod Vyšný 
Komárnik – Barwinek skončilo 
mimo cesty. 

 Rozruch v Radome spôsobil 
tunajším občanom americký 
konvoj, ktorý sa v smere  na 
Svidník presúval po plánovanej 
trase v rámci cvičenia Saber 
Guardian 2017. Podľa informácií 
Ministerstva dopravy došlo pri jeho 
prechode k dopravnej nehode. 
Americké vozidlo, ktoré viedla 
mladá vodička, zišlo v obci pri 
Giraltovciach z cesty po tom, ako sa 
vyhýbalo oprotiidúcemu tureckému 
kamiónu. Po náraze do betónovej 
priepuste americkému vojenskému 
vozidlu odtrhlo nápravu s pravým 
predným kolesom.  Počas vyťaho-
vania vojenského nákladiaka  
čakala zvyšná časť konvoja v 
susednej obci Šarišský Štiavnik. 
„Oh lásený amer ický  konvo j  
sprevádzala cez územie Slovenska 
Vojenská polícia. Dopravnú nehodu 
vyšetruje polícia, nikto sa nezranil,“ 
uviedla hovorkyňa MO SR Danka 
Capáková. 

Pri	Giraltovciach	havarovalo	

AMERICKÉ ARMÁDNE VOZIDLO
KAMIONISTU ZASTAVILI 
POLICAJTI V GIRALTOVCIACH

 Podľa slov  hovorcu KRPZ v 
Prešove viedol 33-ročný Turek 
ťahač DAF s návesom, zastavili ho v 
Giraltovciach. „Počas jazdy cez 
obec Radoma obchádzal cyklistu 
idúceho tým istým smerom, pričom 
prešiel do protismeru. Následkom 
toho  oprotiidúca 22-ročná vodička 
nákladného auta PMCS americkej 
armády v snahe zabrániť čelnej 
zrážke strhla vedenie vpravo a 
havarovala v pravej priekope v 
smere svojej jazdy. Vykonanou 
dychovou skúškou u vodičov nebolo 
zistené požitie alkoholických 
nápojov,"  in formoval  Danie l  
Džobanik. Spodnou časťou vozidla 
zároveň narazila do betónového 
priepustu a poškodila palivovú 
nádrž, v dôsledku čoho došlo k 
úniku PHM v množstve cca 120 
litrov do priekopy, čo spôsobilo jej 
kontamináciu. Pri nehode vzniklo 
viacero škôd. „Škoda na vozidle 
americkej armády bola vyčíslená na 
1 230 eur. Pri dopravnej nehode 
došlo k poškodeniu oplotenia 
rodinného domu a betónového 
priepustu na sumu asi 300 eur. 
Poškodením priekopy – znečiste-
ním/kontamináciou PHM taktiež 
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vznikla škoda, ktorej výška zatiaľ 
nebola vyčíslená.“ Cestné a 
železničné transporty vojenskej 
techniky spojeneckých vojsk v rámci 
cvičenia Saber Guardian 2017 
prechádzali cez územie Slovenska 

		52.	ročník	MFF	slávnostne	otvorili	8.	
júla	vo	Veľkej		sále		hotela	Thermal		za	
prítomnosti	 významných	 hostí	 z	 	
Česka	 i	 celého	 sveta.	 	 Najznámejšia	
bol	 asi	 Uma	 Thurman,	 	 ktorá	 si	 na	
ňom	prevzala	ocenenie.
Otvárací	 ceremoniál	 sa	 vyznačuje	
vždy	niečím	originálnym.	Tohto	roku	

od 24. do 30. júla 2017. Ide dokopy o 
25 cestných a 9 železničných 
presunov. 
Autor: Martina Cigľárová, zdroj 
informácií: Ministerstvo obrany 
SR. FOTO: KR PZ 

Filmového	festivalu	v	Karlových	Varoch

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL

sa	nezaobišiel	bez	rodáčky	z	Giraltoviec

si	 bratia	 Cabanovci	 pre	 pozvaných	
hostí	 	 pripravili	 program,	 ktorému	
nechýbali	vtip	a	nadhľad,	i	keď	názov	-	
Zavěšený	 horor	 s 	 podtitulom	
Masochista	maso	chystá	-	tomu	príliš	
nenasvedčoval.	 Napriek	 tomu	 dve	
desiatky	 tanečníc	 zavesených	 v	 ige-
litových	vreciach,	oblečených	v	 telo-
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vých	 trikotoch,	 za	 sprievodu	 živej	
hudby	 Karlovarského	 symfonického	
orchestra		skončili	v	krvavom	kúpeli...	
Jedna			z	nich	bola	aj	Barbara	Tóthová,	
ktorá	 svoje	 detstvo	 prežila	 v	 Gi-
raltovciach,	 dokonca	 tu	 aj	 istý	 čas	
navštevovala 	 základnú	 školu . 	
Zaujímalo	nás,	ako	sa		tanečnica	z	vý-
chodu	ocitne	na	otváracom	ceremoni-
áli	 v	 Karlových	 Varoch	 priamo	 	 v	
centre	diania.
Pravdepodobne	 	 najťažšie	 je	 dostať	
sa	 k	 dôležitým	 informáciám	 včas.	
Momentálne	 	 	študujem		 	na	 	 	HAMU		
v	Prahe	odbor	choreografia	a	aj	keď	sa	
človek	 pohybuje	 neustále	 medzi	
tanečníkmi,	je	ťažké	vedieť	o	všetkých	
konkurzoch	včas.	Predsa	sme	si	všetci	
konkurencia	 a	 takéto	 informácie	 sa	
niekedy	 neobjavia	 ani	 na	 webových	
stránkach.	 	Takisto	 to	bolo	aj	 s	Kar-
lovými	 Varmi,	 že	 sa	 na	 ne	 žiaden	
konkurz	špeciálne	neodohral.	

Zúčastnila	 	 som	 	sa	 iného	konkurzu	
do	 operety,	 ktorú	 režírovali	 bratia	 	
Cabanovci	a	ten	mi	vyniesol	účinkova-
nie	na	festivale.
Ako	 prebiehal	 samotný	 program,	
opíš	 nám	 dej	 vášho	 vystúpenia,	
prečo	ten	názov?
Program	 celého	 filmového	 festivalu	
bol 	 neskutočne	 bohatý. 	 Naše	
predstavenie	 Zavěšený	 horor	 bolo	
súčasťou	otváracieho	a	 zatváracieho	
ceremoniálu	 a	 teda	 odohralo	 sa	 v	
prvý	 a	 posledný	 deň	 festivalu.	
Samotný	 festival	 však	 trvá	 celý	
týždeň,	 počas	 ktorého	 sa	 malebné	
mestečko	 Karlove	 Vary	 zmení	 na	
nepoznanie.	 V	 mnohých	 sálach	
naprieč	mestom	sú	premietané	filmy	
a	ulice	žijú	hudbou	a	stánkami.	Sama	
som	 netušila,	 že	 to	 môže	 byť	 taký	
krásny	zážitok	a	vrelo		to	odporúčam	
všetkým	 milovníkom	 filmov	 a	
festivalov.

Barbara	zavesená	v	igelite	(prvá	zprava)

Zavěšený	horor	znie	dosť	strašne.	
Čo	 bola	 myšlienka	 tohto	 progra-
mu?		
Bratia	Cabanovci	si	 tematiku	hororu	
vybrali	 preto,	 že	 sa	 jej	 za	 uplynulé	

roky	 nevenovali	 a	 tvorí	 veľkú	 časť	
filmovej	 tvorby.	 V	 našej	 šou	 sa	
nachádzalo	 veľa	 odkazov	 na	 rôzne	
horory,	 ako	 napr.	 Texaský	masaker	
motorovou			pílou					alebo					Mlčanie
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jahniat.	 Celý	 program	 sa	 začal	
príchodom	dirigenta	a	speváčky	pred	
orchester.	 	S	prvými	hrôzostrašnými	
zvukmi	v	podaní	orchestra	sa	postavil	
na	pódium	mäsiar,	nasadil	si	masku,	
nabrúsil	 nôž,	 skontroloval	 čas	 a	
odišiel	 do	 zákulisia.	 Na	 plátne	 sa	
premietala	 jeho	 cesta	 tmavými	
chodbami	 zákulisia	 za	 svojimi	 	
obeťami.	 	To	všetko	gradovali	zvuky	
orchestra	 a 	 tragické	 kvílenie	
speváčky.	 Obrovské	 biele	 plátno,	 za	
ktorým	 sme	 už	 my,	 jeho	 obete,	 21	
dievčat	 zavesených	 v	 igelitových	
vreciach	vo	výške	viac	ako	5	metrov	a	
čakajúcich	na	svoj	výstup,	sa	spustilo	
dolu.	 	 Dodnes	 neviem,	 ako	 to	
zabezpečili,	 že	 to	 plátno	 padalo	
priamo	 dolu	 a	 nezakrylo	 celý	
orchester	 pod	 nami...	 Nasledovalo	
rozsvietenie	 červených	 svetiel	 a	 náš	
výstup,	 ktorý	 sám	 o	 sebe	 nebol	
tanečne	 veľmi	 náročný,	 skôr	 šlo	 o	
výsledný	 hororový	 efekt.	 Náročná	
časť	 bola	 skôr	 nacvičenie	 všetkých	
technických	vecí	okolo.	Choreografiu	
v	 igelitových	 vreciach	 sme	 všetky	
hravo	 zvládli.	 Ťažký	 oriešok	 bolo	
pretrhnutie		sáčka	naplneného	krvou,	
ktorý	sme	mali	upevnený	na	krku	pod	
vlasmi	 a	 následné	 dokončenie	
choreografie.	 	 Keď	 visíte	 vo	 výške	
piatich	metrov	v	igelite	s	otvormi	po	
oboch	 stranách	bez	 istenia	 a	 ruky	 a	
nohy	 máte	 mokré	 od	 mastnej	 krvi,	
pohyb	zrazu	nie	 je	 taký	 jednoduchý.	
Vtedy	 	 prvýkrát	 máte	 pocit,	 že	 do	
umenia	 vkladáte	 celý	 svoj	 	 život.	
Avšak	 	 keď	 sme	 ostali	 sedieť	 v	
záverečnej	póze,	v	ktorej	nás	pomaly	

spúšťali		nadol		a	počuli	sme	nadšený,	
možno	 trochu	 šokovaný	 potlesk	 a	
výkriky	 z	 publika,	 vedeli	 sme,	 že	 to	
stálo		za	to.		Myšlienka	programu,	ako	
moderátor	 večera	 Marek	 Eben	
uviedol,	bol	zavesený	horor	do	výšky,	
pretože	 ten	 najdrsnejší	 horor	 sa	
odohráva	 v	 najvyšších	 vrstvách	
spoločnosti.

Stretla	si	sa	nejakými	celebritami	
počas	 svojho	 pôsobenia	 v	 Karlo-
vých	Varoch?
Ako	účinkujúci	 sme	boli	 pozvaní	 na	
záverečnú		párty	v	grandhoteli		Pupp.	
Na	 tejto	 	 párty	 sa	 stretla,	možno	 aj	
trocha	potlačila,	celá	smotánka,	ktorá	
sa	v	Karlových	Varoch	objavila.
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Aký	 máš	 vzťah	 ku	 Giraltovciam?	
Mesto	 Giraltovce	 u	 mňa	 navždy	
ostane	 	 domovom,	 aj 	 keď	 sa	
považujem	za	Košičanku.	Je	pravda,	že	
moja	 prvá	 cesta	 z 	 pôrodnice	
smerovala	 práve	 sem,	 celé	 detstvo	
som	 strávila	 práve	 v	 Giraltovciach,	
ako	 sa	 hovorí,	 v	 hoteli	 „	 U	 babky“.	
Zažila	som	tu	svoje	prvé	kroky,	prvú	
jazdu	na	bicykli	a	aj	na	babete,	rozbité	
kolená,	 aj	 všetko,	 čo	 ku	 krásnemu	
detstvu	patrí	a	o	čom	deti	vo	väčších	
mestách	 môžu	 len	 snívať.	 Vždy	 sa	 	
sem	 rada	 vraciam.	 A	 sú	 asi	 jediné	
mesto,	aké	poznám	bez	semafora.	
A	tvoje	plány	do	budúcna?
Najhlavnejší	 cieľ	 do	 budúcna	 je	 pre	
mňa	dokončiť	čerstvo	začatú	školu	v	
Prahe,	 okrem	 toho	 by	 som	 chcela	
zapracovať	na	rozbehnutí	 	vlastného	
tanečného	súboru	a	hlavne	tvoriť	a	to	

všade,	kde	sa	bude	moja	práca	páčiť,	
ktovie,	možno	aj	v	Giraltovciach.
Stále	 si	 išla	 za	 svojím	 cieľom	 a	
tvrdo	 si	 	 drela,	 aby	 si	 sa	 dostala	
tam,	kam	si	chcela.	 	 	 	Viem,	že	máš	 	
zaujímavé	 	mottá,	 ktoré	 ti	 dávajú	
silu.				Prezradíš	ich	našim	čitateľo-
m?
Mottá,	 ktorých	 sa	 snažím	 v	 živote	
držať,	 sú:	 Všade	 dobre,	 načo	 byť	
doma?	 a	 Čo	 si	 dnes	 užijeme,	 bude	
zajtra	minulosť.	 Obe	 tieto	mottá	mi	
pripomínajú,	 ako	 je	 potrebné	 si	
chváliť	všetky	chvíle	života,		tie	dobré,	
ale	aj	tie	ťažké,	aby	sme	opäť	po	nich	
ocenili	 tie	krásne.	No	najdôležitejšie	
motto,	 o	 ktorom	 viem,	 že	 dokáže	
zázraky,	je:	Keď	nevládzeš,	tak	pridaj.

Ďakujem	 za	 rozhovor	 a	 prajem	
veľa	nielen	tanečných	úspechov.

Legendárni	írski	rockeri	U2	sa	po	čase	
znovu	vydali	na	európske	turné,	ktoré	
bolo	 behom	 pár	 hodín	 beznádejne	
vypredané.	 Nám	 sa	 podarilo	 získať	
lístky	do	Barcelony	na	Estadi	Olímpic,	
kde	presne	pred	štvrťstoročím	získal	
olympijské	zlato	v	hode	oštepom	Jan	
Železný.
Pôvodne	 ako	 predkapela	 malo	 byť	
zrevitalizované	 Oasis,	 ale	 bratia	

18.	júl	2017,	Estadi	Olímpic,	Barcelona

U2 naživo z Barcelony 
The	Joshua	Tree	Tour	2017

Gallagherovci	si	opäť	raz	nepadli	do	
náruče	 a	 tak	 dorazil	 len	 Noel	 so	
svojím	 britpopovým	 projektom	
Flying	 Birds. 	 Noelova	 úderka	
rutinérsky	odohrala	svojich	štyridsať	
minút,	nechýbali	ani	slávne	hity	Oasis	
Wonderwall,	 Don´t	 Look	 Back	 in	
Anger	 a 	 výborná	 Champagne	
Supernova.	 Ohlas	 katalánskeho	
publika	bol	viac	než	vrúcny,	bodaj	by	
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nie	-	Noel	mal	na	sebe	počas	koncertu	
dres	Blaugranas	(rozumej:	hráčov	FC	
Barcelona).
U2	 čakali	 v	 maximálne	 príjemnom	
počasí	na	zotmenie	a	potom	sa	začalo	
pred	 zrakmi	 55-tisíc	 fanúšikov	
parádne	 dvojhodinové	 retrodivadlo.	
Publikum	navnadilo	 hlasné	 intro	 od	
Waterboys	The	Whole	Of	The	Moon,	
po	 ňom	 už	 vypochodovali	 na	 pľac	
Larry	jr.	a	spol.Úvodný	blok	odohrali	
U2	vpredu	na	menšom	pódiu	v	tvare	
stromu	 a	 zneli	 skvelo	 a	 nejako	 tak	
pritvrdene,	 Sunday	 Bloody	 Sunday,	
New	Year´s	Day	a	Bad	(z	nej	prvýkrát	
naskakovala	 husia	 koža,	 najmä	 keď	
na	 ňu	 napojili	 Bowieho	 Heroes).	 Po	
rajcovnej	 Pride	 sa	 hlavní	 aktéri	
vypotácali	na	veľké	pódium	a	v	chro-
nologickom	 poradí	 odohrali	 pod	
masívnou	 a	 vymakanou	 projekciou	
celý	The	Joshua	Tree	album,	považo-
vaný	 za	 jeden	 z	 najlpeších	 albumov	
všetkých	 čias,	 sláviaci	 práve	 teraz	
okrúhlych	 tridsať	 rokov	 od	 svojho	
vydania.

Výkon	kapely	bol	bezchybný	a	Bono	v	
nových	 lennonkách	 spieva	 stále	 ako	
veľký	šéf,	charizmy	na	rozdávanie	má	
aj	 sústredený	 The	 Edge,	 svoju	
originálnu	 a	 revolučnú	 hru	 rozvinul	
práve	v	Joshua	Tree	časoch	a	je	škoda,	
že	 vo	 svojich	 experimentoch	 nešiel	
ešte	ďalej.	 Čo	ma	 ale	 vážne	 dostalo,	
boli	 projekcie	 majstra	 visual	 artu	
Antona	Corbijna,	takéto	kino	sa	totiž	
len	 tak	 nevidí:	 technicky	 dokonalé,	
vypointované	do	detailov,	s	náznakmi	
pohyblivej	 3D	 (v	 prídavkoch	 Miss	
Sarajevo	sa	so	mnou	už	krútila	zem,	
ohromné,	 ako	 sa	 dá	 ľudské	 oko	
oblbnúť)	a	k	tomu	výborne	plnotučne	
zomknutý	 zvuk, 	 fakt 	 paráda. 	
Zimomriavky	 naskočil i 	 aj 	 pri 	
sviečkovej	 Mothers	 of	 Disappeared,	
utečeneckej	Miss	Sarajevo,	ale	ňou	sa	
už 	 vlastne	 začínal 	 záverečný	
prídavkový	 set,	 kde	 U2	 	 stavili	 na	
razantnejšie	 a	 húpavé	 skladby	
(Beautiful	 Day,	 Elevation,	 Vertigo),	
aby	to	celé	doviedli	do	srdcervúceho	
záveru	 (One	 a	 neznáma	 hĺbavá	
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novinka	The	Little	Things	That	Give	
You	Away).	Celé	to	zbehlo,	ani	nebolo	
kedy	a	jediná	vec,	ktorá	trošku	vadila,	
boli	 Bonove	 dlhé	 príhovory	 medzi	
skladbami,	 narátal	 som	 snáď	 päť	
dvoj,	 trojminútových	 príhovorov	 k	
publiku	-	o	krásach	Barcelony,	o	tom,	
že	 jediný	 nástroj,	 ktorý	 poriadne	
ovláda,	je	ústna	hamonika,	o	tom,	že	
až	 po	 tridsiatich	 rokoch	 začínajú	
rozumieť	svojim	vlastným	skladbám,	
o	 tom,	 ako	 ženy	 vládnu	 svetu	 a,	
samozrejme,	o	politike	a	utečencoch.	
Ale	inak	naozaj	superkoncert	v	krás-
nom	prostredí	 a	počasí	 a	perfektnej	
atmosfére.	 Na	 také	 dačo	 je	 radosť	
chodiť	a	kochať	sa.	

A	 na	 záver	 ešte	 trochu	 botaniky:	
meno	 Joshua	Tree	 (Jozuov	strom)	si	
U2	vypožičali	od	záhadnej	a	samotár-
skej	 	agátovitej	endemickej	rastliny	s	
pokrivenými	konármi	Juky	krátkolis-
tej	(Yucca	brevifolia),	ktorá	rastie	iba	
v	kamennej	Mohevskej	púšti	v	USA	a	
aj	 v	 extrémne	 suchých	 púštnych	
podmienkach	 sa	dožíva	 	 niekoľkých	
stoviek	 rokov.	 Aj	 	 U2	 si	 svojím	
počinom	spred	troch	dekád	zabezpe-
čili	 hudobnú	 dlhovekosť	 a	 pre	 nás,	
verných	fans,	nesmrteľnosť.

Text:	Vlado	Kristiňák
Foto:	Branislav	Longauer	

Skoro	tak	ako	sme	deťom	priali	ešte	
na	ich	začiatku,	prázdninové	dni	boli	
naozaj	plné	slnka,	tepla,	pohody	a	iste	
aj	dobrodružstva	a	zábavy.	A	kde	majú	
prázdniny	svoje	korene?	
M.	Marcinová	nám	sprístupnila	tieto	
informácie	 práve	 v	 prázdninovom	
čísle	 Spravodajcu.	 Pre	mňa	 a	 iste	 aj	
pre	mnohých	to	boli	prvé	informácie	
tohto	druhu,	začiatok	 formovania	sa	
prázdnin	 	 je	 možné	 vysledovať	 	 už	
kedysi	v	roku	1341,	ďalšie	medzníky	
pokračovali	 rokom	 1529,	 1721	 a	
súčasná	 podoba	 dvojmesačných	
prázdnin	 sa	 viaže	 k	 roku	 1918.	 Za	
tieto	 zaujímavé	 informácie	 patrí	 M.	
Marcinovej	naše	poďakovanie.	Deti	si	

PO	PRÁZDNINÁCH	
to	 zaslúžili	 	 -	 pod	 týmto	 názvom	 sa	
skrýva	 celý	 bohatý	 obsah	 Dňa	 detí,	
ktorý	sa	viaže	k	1.	6.	a	tohto	roku	sa	
naše	 mesto	 prvýkrát	 podujalo	
zorganizovať	takúto	veľkú	oslavu	pre	
naše	 deti.	 A	 bola	 to	 naozaj	 oslava	
veľká.	 Nie	 je	 potrebné	 zopakovať	
všetky	veľmi	bohaté	podujatia		počas	
tohto	dňa,	treba	ale	skonštatovať,	že	
boli	 početné,	 bohaté	 obsahom	 aj	
formou,	zaujímavé,	ale	aj	náročné	na	
celý	priebeh	a	organizáciu	tohto	dňa.
Ale...	Prišli	dva	dlhé	horúce	prázdni-
nové	mesiace	a	deti	právom	čakali,	čo	
im	 bude	 ponúknuté	 aj	 tentoraz,	 tak	
ako	po	iné	roky.	Som	ešte	stále	v	kon-
takte	 s	 deťmi	 a	 na	 ich	 otázky	
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podobného	 druhu	 bola	 vždy	 len	
rovnaká	 odpoveď.	 Nenašiel	 sa	
spôsob, 	 nenašla 	 sa 	 možnosť, 	
inštitúcia,	 zariadenie,	 nenašiel	 sa	
nikto,	 kto	 by	 inicioval,	 zorganizoval	
aspoň	niečo,	čo	tu	už	bolo	v	minulosti.	
Aj	 týždeň,	 dva	 v	 podobe	 denných	
táborov,	podobných	z	minulého	roka,	 	
aký–taký	 bazénik	 v	 CVČ,	 alebo	 ...	
Dostalo	sa	mi	vysvetlení,	ktoré	sa	dajú	
pochopiť,	 ale	 tie	 deťom	 nestačia.	 A	
tých	 prázdninujúcich,	 domácich	 i	

cudzích,	 bolo	 dosť,	 rovnako	 aj	 ich	
zvedavých	otázok.
Deti	 si	 naozaj	 zaslúžia,	 aby	 sme	
mysleli	už	v	priebehu	roka	na	nich	a	aj	
na	 prázdninové	 dni,	 lebo	 si	 to	 deti	
ZASLÚŽIA,	 rovnako	 aj	 ich	 rodičia,	
ktorým	 by	 to	 ubralo	 zo	 starostí.	
Prajeme	našim	deťom	úspešný	nový	
školský	 rok,	 nové	 zážitky,	 nové	
vedomosti,	ale	aj	primeranú	zábavu	a	
potešenie.

Text:	Margita	Gazdičová

Seniori	 z	 Giraltoviec	 vyhľadávajú	
rôzne	 spolky,	 svoju	 tradíciu	 si	
udržiava	mestský	Klub	dôchodcov.	
Členovia	 pozývajú	 k	 sebe	 aj	
ďalších,	 aby	 svoju	 jeseň	 života	
netrávili	doma.
Aktívni	 seniori	 sa	 v	 našom	 meste	
s t re t áva j ú 	 v 	 rámc i 	 rô znych 	
organizácií.	Mestský	klub	dôchodcov,	
ktorý	vznikol	už	pred	rokmi	a	prešiel	 	 	
istými	 zmenami	 aj	 vo	 vedení,	
navštevuje	 v	 letnom	 období	 okolo	
desať	 seniorov,	 počas	 chladnejších	
mesiacov	 prichádzajú	 viacerí . 	
Stretávajú	sa	tam	trikrát	počas	týždňa	
–	v	pondelky,	stredy	a	piatky	od	jednej	
do	 piatej	 popoludní.	 Nájdete	 ho	 v	
priestoroch	bývalého	CVČ	a	škôlky	a	
súčasného	 stacionára,	 kde	 je	 aj	
knižnica,	 nablízku	 posilňovňa.	 Klub	
vedie	šikovná	a	skúsená	pani	Helena	

by	radi	privítali	viac	seniorov	

V KLUBE DÔCHODCOV

Sušinková,	 ktorá	 má	 za	 sebou	
niekoľko	 rokov	 práce	 s	 ľuďmi.	 Je	 to	 	
neplatená,	 dobrovoľná	 funkcia,	 za	
ktorú	 nič	 nedostáva.	 Seniorom	 sa	
venuje	na	úkor	svojho	voľného	času.	
„Je	to	podobná	činnosť	ako	predtým,	
len	som	prehodila	vekovú	kategóriu	a	
n am i e s t o 	 d e t í 	 s a 	 v e n u j em 	
dôchodcom.	 No	 každý	 z	 nás	 sa	 raz	
vráti	 späť	 do	 toho	 detského	 veku.	
S tarý 	 č lovek 	 potrebuje 	 ľudí , 	
spoločnosť,	spoločné	stretnutia.	Deň	
je	pre	neho	veľmi	dlhý	a	nemal	by	ho	
tráviť	sám.“	Bola	by	však	rada,	ak	by	
ich	 prišlo	 viac,	 dvere	 sú	 pre	 nich	
„otvorené“.	Niekedy	si	ich	však	zmýlia	
s	 inými	 organizáciami,	 ktoré	 berú	
členské	 príspevky.	 U	 nich	 je	 vstup	
zdarma	a	plný	zážitkov.	
NIE	SÚ	RADI	SAMI
Giraltovskí			dôchodcovia				tvrdia,		že	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

27

nechcú	 zostať	 sami	 	 a	 radšej	 sú	 v	
dobrej	spoločnosti.	Podľa	slov	Magdy	
Imreovej	 z	 klubu	 v	 	 lete	 samotu	
nepociťujú	tak	ako	s	nástupom	zimy,	
kedy	prichádza	aj	depresia.	Podobný	
názor	 	 majú	 Dezidér	 Juhás	 a	 Anna	
Kristiňáková.	„Spolu	je	nám	tu	lepšie	
ako	 doma.	 Máme	 si	 čo	 povedať	 a	
nehádame	 sa.	 Treba	 prísť,	 stretávať	
sa,	aby	sme	nesedeli	doma	a	nemysleli	
na	 choroby,“	 odporúčajú.	 Ženy	 	 aj	
muži	z	klubu	sa	majú	čím	pochváliť	a	
prezentovať.	 „Maľovali	 sme	 glejovku	
americkú	 	 (je	 to	 rastlinka,	 ktorej	
plody	 sa	 podobajú	 vtáčikom)	 	 na	
výstavku	záhradkárov	a	tak	sa	nám	to	
vydarilo,	 že	 to	 putovalo	 aj	 na	 iné	
výstavky	a	potom	si	ich	deti	pobrali,	
tak	veľmi	sa	 im	páčili.	Bolo	to	milé,“	
prezradili.	 Bežne	 sa	 tam	 nevenujú	
ručným	 prácam,	 ako	 napríklad	 v	
stacionári.	„Naším	cieľom	je	prísť	do	
kolektívu	a	porozprávať	sa	i	pookriať	
medzi	 svojimi	 a	 takto	 sa	 i	 postarať,	
aby	sa	skôr	minul	čas	samoty	doma.	
Máme	rôzne	akcie,	výlety,	listujeme	si	
v	novinách	a	časopisoch	a	o	všeličom	
diskutujeme.	 Oslavujeme	 tu	 aj	
sviatky,	 pohostíme	 sa	 a	 donesieme	
kávičku	 i	 zákusok	 a	 vymeníme	 si	 aj	
recepty,	 lebo	 každá	 z	 nás	 má	 tie	
obľúbené.	Keby	chodilo	viac	ľudí,	aj	sa	
oplatí	 niečo	 robiť	 a	 vymýšľať	 nové	
akcie,“	 vraví	 Sušinková.	 Majú	 stále	
veľa	nápadov.	„Záujem	ostatných	-	to	
je	 taký	 doping,	 iniciatíva	 vyhynula,“	
myslí	 si	 Imreová.	 Chceli	 by	 však	
pritiahnuť	ešte	viac	ľudí	do	kolektívu	
a	medzi	 seba	v	klube	 radi	prijmú	aj	
zástupcov	mesta.		

CHÝBA	VÄČŠÍ	ZÁUJEM
„Mrzí	nás,	že	sme	na	pokraji	záujmu.	
Spoločnosť	by	sa	mala	o	nás	zaujímať	
viac,	no	sme	tu,	existujeme	a	pomoc	
od	nikoho	nepýtame.	Každý	raz	bude	
starý.	 Niektorí,	 žiaľ,	 ako	 keby	 ani	
nevedeli,	 že	 raz	 sa	 tiež	 dostanú	 do	
vyššieho	 veku	 a	 treba	 im	 tiež	
preukázať	 vďaku.	 Pretože	 tí	 starší	
ľudia	už	skutočne	čosi	pre	nás	urobili,	
ale	treba	na	to	pamätať,“	pripomínajú.	
Zišli	 by	 sa	 im	 aj	 nejaký	 príspevok	
alebo	podpora	sponzorov.	"Tak	sa	už	
aj	 stalo	 a	 získali	 sme	 viacfunkčné	 	
rádio	a	niekoľko	kaziet	s	ľudovými	i	
modernými	pesničkami.	Niečo	 tu	už	
je,	 ale	 predsa	nám	ešte	 chýbajú	 isté	
elementárne	veci.	 	Pri	otváraní	klubu	
nám	 boli	 sľúbené	 počítače,	 ale	
voľajako	ich	niet	a	my	by	sme	sa	tiež	
radi	 zdokonalili	 v	 tejto	 činnosti.	 V	
niektorých	 číslach	 Spravodajcu	 	 nás	
odkazujete	na	 	webstránku,	ale	ako.	 	
Boli	 by	 sme	 radi,	 ak	 by	 nám	 niekto	
prispel	 a	pomohol	nejakou	 formou.“	
Zišiel	 by	 sa	 im	nielen	 	 počítač,	 ale	 i	
rôzne	 stolové	hry.	 „Chceme	kráčať	 s	
dobou,	 	 kto	 nekráča	 s	 dobou,	 tak	
vyhynie.	My	sme	aj	tak	radi	aspoň	za	
to,	že	sa	tu	tie	tri	dni	môžeme	spolu	
zísť,“	 dodáva	 s	 úsmevom	 Magda	
Imreová	a	zároveň	hovorí,	že	členovia	
klubu	pripomínajú	slovenskú	povesť	 	
O	 troch	 grošoch.	 Jeden	 sa	 požičiava	
synovi,	 z	 druhého	 sa	 žije	 súčasnosť,	
ale	ten	tretí	sa	vracia	otcovi.	A	ako	je	
to	 v	 našom	 meste?	 Koľko	 z	 toho	
tretieho	 groša	 sa	 dáva	 do	 klubu	
dôchodcov,	ktorý	je	jeho	zariadením?	
Zaiste	je	potrebné	vedieť	a	zadefino-
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vať,	 čo	 je	 stacionár,	 čo	 je	 	 Jednota	
dôchodcov	 a	 čo	 je	 klub	 dôchodcov,	
akú	 činnosť	 vykonávajú,	 čo	 je	 ich	 	
poslanie	 a	 ako	 môže	 	 to-ktoré	
zriadenie	 pre	 našich	 seniorov	 aj	
finančne	 fungovať,	 pretože	 určite	
všetkým	 nám	 ide	 o	 to,	 aby	 sa	 naši	

starkí	 v	 ktoromkoľvek	 zariadení	
dobre	 cítili	 a	 v	 jeseni	 svojho	 života	
mohli	tráviť	svoj	voľný	čas	 	(	toho	už	
teraz	majú	veľa)	 	pre	svoje	uspokoje-
nie.

Autor	a	foto:	Martina	Cigľárová

SVIDNÍCKA HYGIENA KONTROLOVALA 
giraltovské	pieskovisko

BEZOHĽADNÍ	PSIČKÁRI
OHROZUJÚ	NAJMENŠÍCH
Detské	 pieskoviská	 sú	 počas	 leta	
rodinkami	 často	 vyhľadávané.	
Môžu	však	byť	zdrojom	viacerých	
ochorení,	 preto	 regionálni	 hygie-

nici	 kontrolujú	 ich	 stav.	 Kontrolu	
realizovali	kvôli	 	exkrementom	aj	
na	giraltovských	pieskoviskách	na	
Tehelnej	ulici.	
Pri	 kontrolách	 hygiena	 sleduje,	 ako	 	
sú	 zabezpečované	 pravidelné	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

29

čistenie,	 prekopávanie,	 prehrabáva-
nie	 a	 polievanie	 piesku	 v	 pieskovis-
kách.	 „Zamestnanci	 Regionálneho	
úradu	 verejného	 zdravotníctva	 v	
rámci	 štátneho	 zdravotného	 dozoru	
kontrolujú	 	 pieskoviská	 v	 zariade-
niach	 pre	 deti	 a	 mládež,	 ako	 aj	
pieskoviská	 v	 rámci	 občianskej	
vybavenosti	 každoročne	 počas	
sezóny.	 	 Kontrolujú	 sa	 aj	 technická	
úroveň	 a	 čistota	 prevádzkovaných	
pieskovísk,“	informovala	regionálna	
hygienička	 RÚVZ	 vo	 Svidníku	 a	
vedúca 	 odde len ia 	 Hyg ieny 	
životného	 prostredia	 Helena	
Hrebeňaková.	 V	 rámci	 štátneho	
zdravotného	 dozoru	 sa	 podľa	 nej	
vykonávajú	aj	odbery	vzoriek	piesku	
na	mikrobiologické	a	parazitologické	
vyšetrenie.	 Tvrdí,	 že	 kvalita	 piesko-
vísk	 sa	 každoročne	 zlepšuje.	 Všetky	
odobraté	vzorky	piesku	z	pieskovísk	
vyhovovali	najvyššiemu	prípustnému	
množstvu	 vybraných	 indikátorov	
mikrobiálneho	 a	 parazitárneho	
znečistenia	 piesku.	 „Na	 základe	
vykonaného	 štátneho	 zdravotného	
dozoru	 môžeme	 konštatovať,	 že	
technický	 stav	 pieskovísk	 v	 rámci	
občianskej	 vybavenosti	 sa	 z	 roka	na	
rok	 zlepšuje.	 	 Pieskoviská	 boli	
vyčistené,	 prekopané,	 označené	
výstražnou	 tabuľou	 zákazu	 vodenia	
psov	do	pieskovísk.“
„NA	 MUŠKE“	 AJ	 PIESKOVISKÁ	 V	
GIRALTOVCIACH
Na	základe	podnetu	od	istej	mamičky	
kontrolovali	aj	giraltovské	pieskovis-
ko	 na	 Tehelnej	 ulici,	 kde	 chýbala	 aj	
časť	 sedacej	 dosky	 a	 piesok	 bol	

udupaný	v	dôsledku	pretrvávajúcich	
dažďov.	 Mamička	 si	 pri	 hraní	 sa	
synčeka	 všimla,	 že	 sú	 v	 pieskovisku	
psie	výkaly.	Zľakla	sa	a	kontaktovala	
hygienikov.	 Tí	 uložili	 opatrenia	 na	
odstránenie	 zistených	 nedostatkov.	
„V	 jednej	 kontrolovanej	 vzorke	
piesku	 odobratej	 z	 pieskoviska	 bola	
zistená	 prítomnosť	 fekálnych	
streptokokov,	 ktoré	 sú	 indikátormi	
fekálneho	znečistenia	pôdy.	Sú	častou	
príčinou	ochorení,	ktorých	mechaniz-
mus	 prenosu	 je	 prehltnutie	 a	 to	
hnačkových	 ochorení	 predovšetkým	
u	 	malých	 detí	 a	 zápalov	močových	
ciest.	 Ostatné	 boli	 vyhovujúce,“	
uviedla	Hrebeňaková.	Pieskovisko	už	
aj	 opravovali.	 Prekročením	 najvy-
š š i e 	 pr ípus tného 	 množs t va 	
ukazovateľov	 mikrobiálneho	 a	
parazitárneho	 znečistenia	 piesku	 	
hrozia	 riziko	 šírenia	 prenosných	
alimentárnych	 a	 parazitárnych	
ochorení	a	riziko	ohrozenia	zdravia	
detí.	
DETI	 OHROZUJÚ	 NAJMÄ	 PSIE	
VÝKALY.
Najčastejší	 zdroj	 parazitárnych	
infekcií	 v	 pieskovisku	 sú	 podľa	
hygieny	výkaly	psov	a	mačiek.	Môžu	 	
spôsobiť	 viaceré	 zdravotné	 problé-
my.	 	 Najzraniteľnejšia	 skupina	 sú	
malé	deti,	ktoré	sa	infikujú	pri	hraní	
sa	 v	 piesku.	 „Za	 určitých	 okolností	
môžu	 spôsobiť	 ochorenia	 ako	
napríklad	toxokaróza,	toxoplazmóza,	
giardióza,	 ktoré	 sú	 prenosné	 aj	 na	
človeka.	Deti	v	pieskovisku	sa	nakazia	
vajíčkami	 z	 vylučovaného	 trusu	
zvierat,	 najmä	 pri	 nedodržiavaní	
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hygienických	 opatrení.	 Pôvodcom	
hnačkových	 ochorení	 zo	 znečistené-
ho	 piesku	 môžu	 byť	 baktérie	 –	
Salmonela	 enteritidis	 (vyvoláva	 	
salmonelózu)	 a	 Shigella	 (vyvoláva	
shigelózu).	 Baktérie	 sa	 dostanú	 do	
tela	 dieťaťa	 špinavými	 rukami	 v	
znečistenom	piesku.	Navyše	sú	tu	aj	
riziká	 mechanického	 poranenia	 –	
sklo,	 použité	 injekčné	 ihly,	 ktoré	
ohrozujú	 nielen	 mechanickým	
poranením,	 ale	 aj	 možnosťou	
infekcie	 vírusovými	 hepatitídami	
typu	 B	 a	 C,	 napríklad	 pichnutie	
použitou	ihlou	narkomana.“	Ak	pes	
znečistí 	 verejné	 priestranstvo	
výkalmi,	je	podľa	zákona	ten,	kto	psa	
vedie,	povinný	výkaly	bezprostredne	

odstrániť.	 Na	 verejných	 a	 verejne	
prístupných	 priestranstvách	 je	 aj	
podľa	 VZN	 mesta	 Giraltovce	 č.	
44/2012	 o	 udržiavaní	 čistoty	 a	
poriadku	na	území	mesta	Giraltovce,	
čl.	 IV,	 zakázané	 nechať	 domáce	
zvieratá	voľne	pobehovať,	znečisťo-
vať	 plochy	 exkrementmi	 zvierat	 a	
venčiť	 psov	 a	 iné	 zvieratá	 mimo	
vyhradených	 plôch.	 Nezodpovední	
psičkári	 by	 si	mali	 uvedomiť	 tieto	
riziká	a	v	 žiadnom	prípade	by	ani	
nemali	 vodiť	 a	 venčiť	 psov	 na	
miestach,	kde	sa	hrajú	deti.	Hrozia	
im,	 samozrejme,	 sankcie.	 Tie	 sú	
však	 len	 	 s labý	 „trest“ 	 pre	
nedisciplinovaných	 majiteľov	
zvierat,	ktorí	svojou	ľahostajnosťou	
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spôsobia	ohrozenie	či	trvalé	poško-
denie	zdravia	detí.
RODIČIA	 SI	 MAJÚ	 RATOLESTI	
ODSLEDOVAŤ
Regionálna	 hygienička	 radí	 všetkým	
rodičom,	 aby	boli	 počas	 	 vychádzok	
so	svojimi	deťmi	obozretní.	Mali	by	si	
podľa		nej		uvedomiť		riziká			infekcie	
z	 kontaminovaného	 pieskoviska	 a	
sledovať,	v	akom	piesku	sa	 ich	dieťa	
hrá.	 „Dôležité	 je	pozorovať	dieťa	pri	
hre	a	zabrániť	mu,	aby	si	dávalo	ruky	
do	 úst,	 či	 aby	 konzumovalo	 piesok.	 	
Nebezpečný	 môže	 byť	 aj	 zlozvyk	
rodičov	prikrmovať	 	dieťa	počas	hry	 	
v	 	piesku.	Medzi	účinné	preventívne	
opatrenia	 proti	 vzniku	 a	 prenosu	
ochorení	 patria	 aj	 očkovanie	 detí,	
pravidelné	 odčervovanie	 psov	 a	
mačiek,	 dodržiavanie	 hygienických	

pravidiel	 pri	 kontakte	 s	 cudzími	 	
zvieratami,	 odstraňovanie	 výkalov	
psov	 a	 mačiek,	 dôkladné	 umývanie	
ovocia	 a	 zeleniny	 a	 výchova	 k	 zá-
kladným	 hygienickým	 návykom	 –	
umývanie	rúk	pred	jedlom,	po	hrách,	
nevkladanie	si	rúk	do	úst	a	podobne.“	
Dodáva,	 že	 	 učinné	 opatrenie	 	 sú	
denná	údržba	pieskoviska	(kontrola,	
prehrabanie	 a	 odstránenie	 hrubých	
nečistôt	 z	 piesku	 pred	 začatím	
každodenných	hier	deti)	a	zabezpeče-
nie	priedušného	prekrytia	pieskovis-
ka	počas	jeho	nevyužívania,	aby	sa	tak	
zabránilo	 vstupu	 zvierat	 priamo	 na	
piesok,	 aj	 keď	 takéto	 opatrenie	
legislatíva	neustanovuje.

	Autor:	Martina	Cigľárová,			foto:	Mab

Bylinkár	 Ján	 Gdovin	 z	 Brezova	 je	
vďačný		za	 	riešenie	 	skládky	odpadu	
v	Kalništi.	Pomohol	mu	starosta	v	Kal-
ništi	Jozef	Cauner.
Počas	svojej	prechádzky	som	naďabil	
na	horu	odpadu,	ktorú	nemal	záujem	
nikto	čistiť.	Starosti	mi	robila	skládka,	
ktorá	dlhodobo	vznikala	medzi	obcou	
Brezov	 a	 Kalnišťom.	 Nič	 by	 na	 tom	
nebolo	zvláštne,	keby	sa	nehromadila	
pri	 Svätom	 kríži,	 kde	 by	 sa	 mali	
kresťania	prežehnať	a	nie	 tam	voziť	
odpad.	Situáciu	som	sa	snažil	riešiť	a	
neporiadok	vyčistiť.	Márne	 som	ako	
ochranca	prírody,	ako	bylinkár	aj	člen	
životného	 prostredia	 na	 mnohých	
apeloval.	Poprosil	som	i	starostu	obce	

POĎAKOVANIE
Kalnište	 Jozefa	 Caunera	 a	 ten	 to	
dokonale	 vypratal,	 na	 čo	 si	 doteraz	
žiadny	poslanec	či	obecný	úrad	v	Bre-
zove	i	PPD	Brezov	netrúfol.	On	to	vzal	
do	vlastných	rúk	a	tento	neporiadok	
nechal	 zlikvidovať.	 Odviezli	 sa	 dve	
veľké	nákladné	autá	odpadu.	Príroda	
si	 vďaka	 tomu	 zase	 vydýchla.	 Jedna	
lastovička	 leto	 nerobí,	 a	 keď	 bude	
takýchto	 lastovičiek	 viac,	 príroda	
bude	čistejšia.	Naše	deti	sa	budú	môcť	
opäť	kúpať	v	rieke	Topľa,	ako	sme	sa	
tam	 aj	 my	 niekedy	 kúpali.	 Poďa-
kovanie	 je	 málo.	 Napriek	 tomu,	
ďakujem	pán	predseda	Jožko	Cauner	
za	krásnu	robotu.
																																																	Ján	Gdovin
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 Na základe výzvy OPĽZ DOP 
2016/2.1.1/02  začala   n. o. Vidiek  
v Giraltovciach realizovať projekt 
PODPORA  ZAMESTNANIA 
MLADÝCH  ĽUDÍ V GIRALTOV-
CIACH  A OKOLÍ.
   Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v rámci  
Operačného programu Ľudské 
zdroje.
  Na tento projekt bol od EŠIF 
získaný príspevok vo výške 104 
956,97  eura, čo predstavuje 96,67 
% z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu jeho aktivít. 
   Prijímateľ, teda v tomto prípade 
Vidiek, n. o., zabezpečuje vlastné 
zdroje financovania vo výške  3,33 
% z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu aktivít 
projektu vo výške 3 615,46  eura.
     Spomínaný projekt sa realizuje v 
termíne od 20. júla 2017 do 31. 
septembra 2018.
  Cieľovou skupinou užívateľov 
výsledkov projektu sú NEET do 25 
rokov – uchádzači o zamestnanie 
min. 3 mesiace a NEET do 29 rokov- 
uchádzači o zamestnanie min. 6 

PODPORA		ZAMESTNANIA

MLADÝCH	ĽUDÍ
V	GIRALTOVCIACH		A	OKOLÍ

mesiacov / NEET – nezamestnaní 
nepokračujúci v procese vzdeláva-
nia, ani odbornej prípravy-  čiže, 
mladí ľudia, ktorí ani nepracujú, ani 
neštudujú/.
   Cieľ projektu je pomoc pri 
samozamestnaní mladých ľudí z 
Giraltoviec a okolia.
Nezisková organizácia Vidiek spolu 
s vysokokvalifikovanými odborníkmi 
chce ukázať mladým ľuďom, ako 
využiť hodnoty nášho regiónu pre 
samozamestnanie mladých ľudí. 
Účastníci projektu získajú potrebné 
teoretické a praktické vzdelanie.
   Záujemcovia  sa môžu informovať 
u p. Fila, riaditeľa  n. o. Vidiek, alebo 
u kurátorov projektu, Daniely Palijo-
vej, Ondreja Sopka a Mirona Mikitu.
   Sídlo kancelárie  je v budove MsÚ 
(bývalý dom služieb)  na  Dukelskej 
ul. č. 57/64, 087 01 Giraltovce, od  
7.30 do 15.30 hod.
Kontakt:
Telefón : 0917/637 475
Informácie:
www.esf.gov.sk 
www.employment.gov.sk
 www.ia.gov.sk

Daniela Palijová
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Po našemu...Po našemu...
rektor	-	učiteľ
dzevjatak	–	žiak	deviatej	triedy
trebalo	–	bolo	treba
meščanka	-	stredná	škola
ovoda	-	materká	škola
ľudová	škola	-	základná	škola

Nácvik	spartakiádnej	skladby	v	Giraltovciach	v	roku	1955.	
Foto:	archív	Gazdičovcov																																																																												Mária	Osifová
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September	je	obdobie	zberov	a	spracovania	dopesto-
vanej	 zeleniny.	 K	 pravidelne	 zberaným	 šalátom,	
reďkovkám,	rajčiakom,	paprikám,	uhorkám,	tekviciam	
pribudnú	 hlávková	 kapusta,	 kel,	 brokolica	 a	 všetko,	 čo	
máme	v	záhra.	Nezabúdaje,	že		v	septembri	už	môžu	udrieť	krátkodobé	nočné	
mrazíky.	Pre	citlivú	plodovú	zeleninu	pripravíme	kryt	z	netkanej	textílie	alebo	
nízke	fóliové	kryty,	ktorými	bude	možné	ochrániť	porast	pred	mrazmi.	
Po	jesenných	mrazoch	býva	ešte	dlho	teplé	počasie.	V	tomto	čase	je	ešte	vhodné	
rozsádzanie	pažítky,	zimnej	cibule,	ligurčeka	a	ďalších	druhov	trvalej	zeleniny.	
Na	uvoľnené	záhony	sa	ešte	stále	dá	vysievať	zelenina	pre	tohtoročný	a	budúci	
zber.	Bude	sa	dariť	reďkovke	a	zimnému	šalátu,	ktoré	pozberáme	ešte	do	zimy.	
Špenát	sejeme	pre	zber	na	jar.		Do	otvoreného	záhona	môžeme	podľa	počasia	až	
do	 konca	 septembra	 vysádzať	 priesady	 zimného	 šalátu.	 Teplejšie	 oblasti	 a	
počasie	dovoľujú	vysadiť	aj	sadzačky	cibule,	prípadne	šalotku.	Takto	využijeme	
záhon	po	zemiakoch	alebo	hrachu.	Začíname	likvidovať	porasty	odrodených	
rastlín.	 Pozbierali	 sme	 plody	 kríčkových	 rajčiakov,	 uhoriek.	 Postupne	
uvoľňujeme	 záhony	 a	 zdravé	 zvyšky	 dávame	 do	 kompostu.	 Predpoklad	
úspechu	 	pestovania	väčšiny	druhov	je	vápnenie	pôdy.	Potrebu	vápnika	nám	
indikujú	 kyslá	 reakcia	 pôdy,	 výskyt	 kyslomilných	 burín	 a	 zelený	 povlak	 na	
povrchu	pôdy.	Vápnenie	ničí	pôdne	huby,	ktoré	bývajú	dôvod	vzniku	chorôb	
rastlín.	 Pri	 nedostatku	 vápnika	 v	 pôde	 nastávajú	 zahnívanie	 koreňov	 a	
nádorovitosť	hlubovín.	V	kyslej	pôde	 trpí	koreňová	 sústava	a	 rastliny	 rastú	
pomaly.	Najlepšie	sa	darí	zelenine	v	pôde,	ktorá	má	kyslosť	6,5	–	7,5	pH.	Na	váp-
nenie	používame	pálené	vápno,	mletý	vápenec	a	dolomitický	vápenec.	

Ochrana	rastlín:

			Za	daždivého	počasia	pokračujeme	v	ošetrovaní	proti	botrytíde	viniča.	
	 	V	dvojtýždňových	intervaloch	pokračujeme	v	ošetrení	póru	proti	mínerke	
pórovej.	
	 	Pred	prenesením	do	bytov	by	sme	mali	všetky	 izbové	rastliny	dôkladne	
skontrolovať	 a	 ošetriť	 ešte	 vonku	 a	 do	 vnútra	 ich	 preniesť	 po	 uplynutí	
pôsobenia	prípravku.		

Ľubomír	Krupa

Záhradnícke  okienko 
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ZPOZ
Mia	Čušková		Miroslav	Juhas
Oliver	Palian		Peter	Kolesár	

Michael	Šima				Lenka	Bosaková
Lukáš	Kmec

MUDr.	Mária	Paľová																			1931																																		19.07.2017
Dušan	Kurej																																	1953																																		16.08.2017
Darina	Hliboká																												1956																																		28.08.2017

NAVŽDY	NÁS	OPUSTILI:

Meno																																				Rok	narodenia																	Dátum	úmrtia

NARODILI	SA:

Smútiacej	pozostalej	rodine	vyslovujeme	úprimnú	sústrasť.

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

SVOJE	ŽIVOTNÉ	JUBILEÁ	V	MESIACI	SEPTEMBER	OSLÁVIA:

90	rokov	 Anna	Švačová	 	 60	rokov	 	Jozef	Habšuda
	 	 Terézia	Micenková
80	rokov	 Jozef	Hamara	 Darina	Michliková
	 	 	 	 	 	 	Oľga	Pankuchová
75	rokov	 Magdaléna	Imreová		 	 	 	Ján	Verčimák
	 Mária	Štrusová	 	 	 	 	Jozef	Vojta
70	rokov	 Pavel	Hajda		 	 55	rokov		Jozef	Bartoš
	 Mária	Hanková	 	 	 	 	Ernest	Kurej
	 Ján	Hliboký	 	 	 	 	František	Marko
	 František	Kristiňák	 	 	 	 	Ľubica	Palková
	 Ing.	Andrej	Pribula	 	 	 	
	 Ján	Tkáč	 	 50	rokov	 Jozef	Ivan
	 	 	 	 	 	 	 Jarmila	Juhová
65	rokov	 Anna	Bobáková	 	 	 	 	 Daniela	Jurášová
	 Anna	Janovičová	 	 	 	 		Rudolf	Kmec
	 Helena	Kendrová	 	 	 	 	 Mgr.	Dana	Študijová
	 Petr	Žížek	

Vážení	jubilanti,	pri	príležitosti	Vášho	životného	jubilea
Vám	želáme	do	ďalších	rokov	života	veľa	zdravia,	šťastia,	elánu,

Božieho	požehnania	a	veľa	dobrej	nálady	do	každého	dňa.	
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Michal	Chmeliar						a						Jana	Janošková
Petkovce			Giraltovce

Peta	Martin						a						Jana	Poláková
Giraltovce				Raslavice

Adam	Gregorička						a						Ing.	Adela	Robová
Dubnica	nad	Váhom		Giraltovce

Peter	Varchola						a						Mgr.	Sláva	Tolinová
Medzilaborce			Giraltovce

Rastislav	Šamko						a						Jarmila	Fedáková
Giraltovce			Bukovce

Ľubomír	Zima						a							Dominika	Daňková
Stará	Ľubovňa			Giraltovce

Dávid	Cina						a						Renáta	Mirgová
Giraltovce			Stará	Ľubovňa

Ing.	Peter	Verčimák						a							Mgr.	Katarína	Pališínová
Pezinok			Giraltovce

Novomanželom	prajeme,	aby	ich	svadobný	deň	bol	zároveň	dňom,	ktorý	
im	otvorí	bránu	do	sveta	pokoja	a	lásky.	Nech	ich	manželstvo	naplní	
životným	šťastím,	nech	vytvorí	puto,	ktoré	nič	na	svete	nepretrhne	a	
nech	je	prameňom	sily,	ktorý	im	vždy	pomôže	vyhrať	nad	nástrahami	

života.

Prosíme	obyvateľov	ak	si	neprajú	zverejnenie	v	spoločenskej	
rubrike,	aby	oznámili	svoju	vôľu	telefonicky	alebo	písomne	na	

MsÚ,	odd.	kultúry	-	Mgr.	Mária	Osifová,	tel.	kontakt:	054/4863909,	
e-mail:	maria.osifova@giraltovce.sk

Vypracovala:	Ing.	Tatiana	Mitaľová

MANŽELSTVO	UZAVRELI:	
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ŠPORT

DEBUTOVAL PRED SEDEMDESIATIMI ROKMI 
História giraltovského futbalu  

zaregistrovala počas storočného 
obdobia mnoho vynikajúcich futba-
listov, ktorí vynikli v časovo odliš-
ných obdobiach. Novodobé dejiny 
MFK Slovan Giraltovce sa datujú po 
druhej svetovej vojne.

Z povojnovej doby je zazname-
naná táto základná jedenástka 
Slovana: E. Sciranka - A. Kmec, J. 
Ličák, - L. Sciranka, J. Jeleník, L. 
Dreveňák - P. Semančík, P. Safko, A. 
Kaľavský, J. Kusek, Š. Hliboký. Z 
tohto mužstva sú žijúcimi legendami 
bratia Emil a Ladislav Scirankovci.

A práve MVDr. Ladislav Sciranka 
zavítal z Prešova do Giraltoviec, aby 
si zaspomínal na svoje účinkovanie 
v Slovane Giraltovce: "V auguste 
1947 som absolvoval svoj prvý 
zápas za  áčko Slovana a to som 
nemal ani 17 rokov. Odvtedy teda 
uplynulo 70 rokov.

Za Giraltovce som odohral 9 
úspešných sezón na poste pravého 
záložníka s číslom 4. Počas celého 
obdobia som nebol ani raz vystrie-
daný. V sezóne 1954/55 si spomí-
nam na  "svetový unikát" , keď troj-
člennú záložnú formáciu tvorili traja 
veterinárni lekári:

MVDr. Sciranka, MVDr. Jeleník, 
MVDr. Olexa, skutočne ozajstná rari-
ta. Najvačším  úspechom tejto gene-

rácie bolo, že v priebehu dvoch 
sezón Slovan postúpil z prvej triedy 
až do krajských majstrovstiev, teda 
na úroveň dnešnej tretej ligy. Naši 
súperi boli Bardejov, Humenné, 
Michalovce, Stropkov, Vranov a 
ďalší  a  my  sme medzi nimi neboli 
v úlohe outsidera. Pretože  sme s 
bratom Emilom  poslední mohykáni 
tejto etapy futbalovej histórie nášho 
mesta, vyslovujem presvedčenie, 
že uvedené mená si zaslúžia vojsť 
do kroniky giraltovského futbalu. 
Hrali  sme v neporovnateľných 
s k r o m n ý c h  e k o n o m i c k ý c h  
podmienkach, ale hanbu Giraltov-
ciam sme nikdy neurobili a vždy 
sme výborne reprezentovali.  Môj 
záujem o dianie  v giraltovskom 
futbale pretrváva a čo prvé sledujem 
v pondelok v Korzári, to sú výsledky 
nášho Slovana.  A teším sa z 
každého úspechu. Želám našim 
nasledovníkom veľa úspechov a 
krásnych rokov  a radosti a tiež 
ďalšie priaznivé obdobia na našom 
štadióne, aby priaznivci Slovana 
boli spokojní."

Dojat ie pána  Ladis lava 
Sciranku po tomto vyznaní bolo 
neprehliadnuteľné a my sme radi,  
milí čitatelia Spravodajcu, že sme 
mohli za vás pozorne počúvať.

  Text a foto:  Miroslav Deutsch
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Ladislav	Sciranka	–	horný	rad	prvý	zprava

Najvyššia regionálna súťaž 
začala v neuveriteľne rýchlom 
tempe. V priebehu 32  dní stihli 
odohrať účastníci III. ligy až sedem 
zápasov a  tým sa nedokáže 
pochváliť ani anglická Premier 
League. Ak si uvedomíme, že sa tu  
hovorí o rýdzich amatéroch, tak 
skutočne je namieste otázka: "Je 
toto nutné?" Žiaľ, nedá sa nič robiť, 
len hrať.

Tento ročník bude vyrovnaný a 
nečudo,  že sa objavujú často 
prekvapujúce výsledky. Navyše, 
nováčikovia sú veľmi kvalitní a zdá 
sa, že všetci traja si zachovajú 
miesto aj v budúcej sezóne. 
Najhoršie je na tom Svit, ktorému 

JEDEN ZÁSAH A DOSŤ!

Slovan GIRALTOVCE 1948

odišlo veľa hráčov základnej 
zostavy a preto zatiaľ uzatvára 
tabuľku na poslednom mieste. 
Futbalisti hrajú pod vedením nového 
trénera Jozefa Kukulského. Ten má 
veľa skúseností, avšak svojich 
zverencov ešte len spoznáva a 
postupne bude presadzovať svoj 
štýl hry. Do mužstva zapadli aj noví 
hráči, hlavne Juraj Kuhajdík a 
Miroslav Hanuščák zdvihli kvalitu  
tímu a aj vďaka  nim získal Slovan 
veľmi  cenné body.  Trénera 
Kukulského najviac mrzí slabá 
strelecká produktivita.

Vyzerá to tak, že stačí streliť 
jeden gól a body idú na konto 
Slovana. Jozef Kukulský pre 
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webovú stránku VsFZ povedal: 
"Šance si vytvárame, snažíme sa 
hrať útočne, ale nemáme hrotového 
útočníka.  Problém je i to, že sa 
zranili Vojta i J. Dvorjak a to sa tiež 
premieta do slabšej efektivity." 
Výsledok všetkého bolo skóre 4:3 
po šiestich zápasoch, avšak potom 
prišiel nepríjemný debakel v 
Lipanoch - 1:6. Na takúto prehru tak 
ľahko v Giraltovciach nezabudnú. 
Tragédiu z tohto výsledku však robiť 
v Slovane nemusia.

Lipany  sú totiž súper, ktorému 
sa proti Giraltovciam tradične darí a 
mužstvo Slovana bude mať na 
rehabilitáciu dostatok príležitostí. V 
súvis lost i  s nízkym počtom 
strelených gólov do súperových sietí 
sa veľa hovorí o Matúšovi Digoňovi, 

ktorý odišiel na hosťovanie do 
Vranova. "Nie je jednoduché, 
nahradiť takého hráča. To si musia 
uvedomiť aj fanúšikovia. Jeho góly 
nedokážeme momentálne vyvážiť. 
Preto musíme byť trpezliví. Dá sa 
všeličo nahradiť, ale gólová porcia 
d a n é h o  h r á č a  n i e ,  " d o d a l  
ko rm ide ln ík  S lovana  Joze f  
Kukulský, ktorý vlastne mužstvo 
skladá za pochodu a zrejme sa 
nevyhne divokým výsledkom. 
Veríme, že tie budú v prospech jeho 
zverencov. Zatiaľ totiž platí, že 
Slovanu stačí na zisk bodov aj jeden 
p resný  zásah .  V  s iedmich  
odohratých zápasoch stačili štyri 
góly na zisk jedenástich bodov.

   Miroslav Deutsch

:	Diváci	si	v	Giraltovciach	veľa	gólov	neužili.																																								Foto:	L.	Lukáč
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INZERCIA






