HANUŠOVSKÉ
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V tomto čísle:
VYBERÁME Z ROKOVANÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

no

VIANOČNÉ POZDRAVY
HANUŠOVSKÝCH DUCHOVNÝCH
Žalmista v 37. žalme v 5. verši píše:
„Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho
a On vykoná.“ V ťažkých časoch odovzdajme
v modlitbách všetko nášmu Pánovi a verme,
že On vykoná pri nás svoju vôľu.
K Vianociam a Novému roku želajú
manželia Škarupoví
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PÝTAME SA...

... Mgr. Anny Hrehovej, učiteľky
výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v Hanušovciach nad Topľou

Aké sú možnosti štúdia vo
výtvarnom odbore ZUŠ?

Prajeme nám všetkým, aby novonarodený Pán Ježiš Kristus v tejto krásnej a zároveň
ťažkej dobe naplnil nás svojim POKOJOM
a nekonečnou LÁSKOU. Myslíme na Vás v
modlitbách a máme Vás radi.
Vaši duchovní otcovia
Martin a Peter
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari
svetlo.“ (Iz 9, 1)
V duchu slov proroka Izaiáša Vám všetkým prajem a v modlitbách vyprosujem, aby cez sviatky Božieho narodenia ste duchovnými očami uzreli a prijali „svetlo“ Krista, ktorý je darcom
úprimnej bratskej lásky, viery, nádeje, pokoja a riešením všetkých problémov a ťažkostí v našich životoch.
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
o. Mgr. Pavol Seman, gréckokatolícky farár farnosti Hanušovce nad Topľou
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INTERVIEW
KEĎ MÁ ČLOVEK SVOJU
PRÁCU RÁD ...

Rozhovor s Mgr. Máriou Hrivniakovou, služobne najstaršou pracovníčkou MsÚ Hanušovce nad Topľou
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V

prvom rade chcem vyjadriť srdečné poďakovanie za skvelú,
dlhoročnú prácu v prospech rozvoja mesta dvom spolupracovníčkam. Sú nimi Mária Hrivniaková (bola vedúcou finančného
oddelenia) a Anna Sabová (pôsobila ako koordinátorka na oddelení údržby a správy majetku mesta). Do jesene ich života počas
dôchodku im prajem, aby si v dobrom zdraví čo najdlhšie užívali radosť a pohodu v rodinnom živote a počas iných chvíľ oddychu so svojimi priateľmi. Ja s mojimi kolegami a kolegyňami
sme sa od nich mnoho dobrého a užitočného naučili. Ďakujeme.
Verím, že skúsenosti, ktoré nám odovzdali, účinne zúročíme v praxi života, napr. aktuálne aj pri zvládaní ťažkej situácie v spojitosti
s epidémiou koronavírusu COVID-19.
To, čo deje sa počas epidémie, viac či menej negatívne zasiahlo v rôznych ohľadoch každého. Všetkým nám záleží na ochrane verejného zdravia a životov. Píšem to i s vedomím toho,
že na obojstranný zápal pľúc spôsobený vírusom zomrel v nemocnici v Prešove pred niekoľkými týždňami manželkin strýko.
Mám rešpekt pred týmto ochorením, keďže jeho ťažké príznaky
vnímam nielen u časti seniorov, ale aj u niekoľkých mojich priateľov – rovesníkov. Na druhej strane treba poukázať na výsledky
vedeckých výskumov, ktoré jasnou rečou hovoria, že sú okolnosti/
činitele, ktoré zásadne pomáhajú budovať imunitu, a tak chránia
pred infekciou, či v prípade nákazy prispievajú k bezpríznakovému alebo ľahkému priebehu. Áno, pomáhajú primerané hygienické opatrenia, dostatok spánku, vitamínu D a C, vyvážená strava,
či potrebné množstvo pohybu.
Keď treba, tak nech sa aplikuje v istých situáciách, regiónoch,
oblastiach života na obmedzenú dobu aj karanténa. Avšak treba
tiež povedať, že protiepidemické opatrenia by sa nemali aplikovať bez dostatočných kompenzačných opatrení. Už teraz je jasné,
že ak majú byť zatvorené nielen reštaurácie, ale aj iné podniky,
organizácie bez potrebnej finančnej pomoci štátu skoro celú jeseň a možno i zimu, že to bude mať vážny, ohrozujúci vplyv na ich
fungovanie.
Nedá sa pozerať na to, aký negatívny vplyv na zdravie žiakov a študentov majú zatvorené školy. To, aby trávil napr. piatak na 2. stupni ZŠ celé dopoludnie dištančnou výučbou pri počítači a potom
popoludní „relaxoval“ pri televízore, pri počítačových hrách, nepoteší oko žiadneho rodiča. Našim deťom chýbajú možnosti pre
pohyb, pribúdajú im kilá, a tak sa zhoršuje ich imunita, podstatne
sa zvyšuje u nich riziko vzniku cukrovky či iných civilizačných ochorení. Takto to ďalej nejde.
Ak má mať naša krajina budúcnosť, tak sa treba snažiť o také opatrenia (aké už  fungujú v niektorých okolitých krajinách), aby zdravie/zdravotníctvo bolo chránené a školy boli zároveň otvorené.
Kiež by sa tak stalo čo najskôr – už v decembri 2020. Je to v záujme nielen detí, ale aj učiteľov, rodičov, zdravotníkov, všetkých.

3. číslo

Výbornú pomoc v procese získania budovy do užívania odviedli
najmä Natália Verčimáková (riaditeľka ZŠ), Iveta Peterová (vedúca
odboru školstva na Okresnom úrade Prešov), Ľubica Vargová
(vedúca školského úradu v Hanušovciach), Ľuboš Sopoliga (riaditeľ Metodicko-pedagogického centra Prešov), Viktória Glodová
(vedúca oddelenia investícií a rozvoja mesta), Slavomír Karabinoš
(prednosta mestského úradu), Miroslav Pilát (advokátska kancelária) a František Höger (prednosta Okresného úradu Prešov) a jeho
tím.
Špeciálne chcem vyzdvihnúť dobrú vôľu a podporu zo strany ministra školstva (Branislav Gröhling) a jeho pracovníkov a tiež vedenia
oddelenia správy nehnuteľného majetku z Ministerstva vnútra SR.
Ďakujem všetkým menovaným za spoluprácu a tiež ďalším (napr.
Andrej Čurlík, Gabriela Sabová, Jaroslav Mucha), ktorí prispeli
k tomu, aby sa uskutočnilo dobré dielo.

Rekonštrukcia materskej školy

Stavebné práce začali 29.5.2020. Práce prebiehali v expresnom
tempe, preto materská škola otvorila svoju prevádzku v 4 triedach
14.9.2020. V každej v už otvorených triedach (Motýliky, Rybky,
Lienky, Včielky) sa kompletne vynovili herne, jedálne, výdajne
stravy, spálne, toalety, sklady, šatne. Piata trieda (Žabky) už je tiež
pripravená a bude otvorená počas januára 2021. Šiesta trieda (Sovičky) sa otvorí po jej zariadení potrebným vybavením v septembri 2021.

Ukážky niektorých aktivít/projektov v meste
počas obdobia jún 2020 – november 2020
Získanie budovy na Kukorelliho ulici do užívania
pre základnú školu
Konečne sa to podarilo!
Po vyše jeden rok trvajúcom a zložitom rokovaní mesta Hanušovce nad Topľou a ZŠ Hanušovce nad Topľou s Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom vnútra SR sa podarilo v auguste 2020
získať do užívania budovu na Kukorelliho ulici. Vyjednávanie bolo
veľmi náročné, keďže bolo potrebné zabezpečiť súhlasy a pomoc
niekoľkých desiatok osôb z rôznych inštitúcií a úradov. Objekt
už slúži pre vzdelávanie žiakov základnej školy, ktorá dlhodobo zápasila s nedostatkom priestorov.

Moja poklona patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto krásne dokončené, zariadené a upratané dielo (stavebné firmy EKO-SVIP, s.r.o,
Jozef Kočiško – elektroinštalačné práce, pracovníci mestského
úradu, riaditeľka MŠ Silvia Demetrovičová a jej tím a dobrovoľníci). Ak by sa práce realizovali bežným tempom, tak by sa materská
škola otvárala pred Vianocami alebo možno v novom roku. Ale
práve vďaka týmto pracantom, ktorí išli na maximum, môžu deti
znovu navštevovať MŠ už od septembra, z čoho sa veľmi teším.
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COVID-19: Plošné testovanie 1. a 2. kolo

Prípravu a testovanie na COVID-19 v Hanušovciach nad Topľou začiatkom novembra 2020 odmakali zdravotníci, vojaci - velitelia odberových miest, policajti, administratívni pracovníci a pracovníci
mesta. Firma TornadoNet-Mcom Net zabezpečila kvalitný online
prenos z testovania. Firmy Peter Sabo a Pity Burger sa postarali
o stravu a teplé nápoje. Stany nám požičali: Samuel Bruss (svoj
súkromný stan z Ranču Breziny – Pavlovce), Ján Jenčo (starosta
obce Petrovce), Valéria Eľková (starostka obce Markovce). Hotel
Alfa v Giraltovciach požičal pre testovanie plynové vykurovacie
teleso.

V rámci komplexnej rekonštrukcie interiéru kuchyne, práčovne
a 6 tried sa uskutočnili tieto hlavné práce: oprava narušenej statiky a podláh v objekte; kompletná výmena elektroinštalácie, svietidiel; zníženie stropov; inštalácia nových vstupných dverí do tried;
montáž novej protišmykovej dlažby, obkladov, radiátorov a sanity; maľby. Stavebné úpravy, výmena svietidiel a maľby prebehli
tiež vo výdajniach stravy, v izolačnej miestnosti, na schodiskách,
chodbách a vstupnej hale. V závislosti od zabezpečenia financií
sa chystáme postupne vymeniť aj staré dvere na chodbách.
Počas oboch kôl testovania (antigénovými testami) sa zistil pozitívny nález spolu u 34 ľudí. K 25.11.2020 bol u ďalších 17 ľudí
diagnostikovaný koronavírus podľa PCR-testov (podľa údajov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva). Spolu tak bolo v
novembri (podľa Ag a PCR testov) v našom meste pozitívnych 51
občanov.
Vzhľadom k pozitívnym nálezom na COVID-19 vydal Regionálny
úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou pokyn, aby
od 26.11.2020 do 6.12.2020 bola zabezpečená karanténa u časti
zamestnancov vo viacerých organizáciách v meste. Znamená to,
že v tomto období:
1. mestský úrad bol uzatvorený pre verejnosť;
2. materská škola bola zatvorená;
3. základná škola realizovala výuku len v dištančnej forme pre 1.
a 2. stupeň (platilo to pre žiakov, ktorí navštevujú triedy v budove
na Štúrovej ulici).

Obnove materskej školy a okolia venujem so spolupracovníkmi
a poslancami MsZ veľkú pozornosť. Za uplynulý rok sa z rôznych
zdrojov na výstavbu nového detského ihriska v areáli MŠ, výstavbu novej prístupovej cesty a rekonštrukciu interiéru budov preinvestovalo zatiaľ vyše 330 000 EUR.
Ak sa nám podarí získať ďalšie peniaze, chceme realizovať aj iné
projekty týkajúce sa MŠ. Je to napr. oprava chodníkov v okolí budovy či výstavba malej telocvične tak, aby sa podporili pohybové
aktivity najmenších. Prosím však o trpezlivosť. Zázraky na počkanie robiť nevieme. Všetko chce svoj čas a veľa, veľmi veľa práce
na tom, aby sa zámery premenili na skutočnosť.
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Obnova zdravotného strediska

Je jednou z hlavných stavieb v tomto roku. Práce sa rozbehli
vo februári 2020. Cieľom je dokončiť stavebnú činnosť do februára 2021. Aktuálne prebiehajú práce v interiéri 1. poschodia,
na prízemí a ukončujú sa práce na fasáde budovy. Dodávateľom
prác je firma EBC group, s.r.o. Viac informácií o projekte a prevádzke ambulancií odprezentujem v ďalšom čísle novín.

Výstavba zberného dvora

3. číslo

Do projektu boli zapracované viaceré požiadavky mesta Hanušovce nad Topľou. Na základe toho sa buduje nielen nová cesta, ale
aj chodník, vjazdy do dvorov pri ceste a to od cintorína až po plynovú čerpaciu stanicu. Pribudnú tiež bezbariérové prístupy,
osvetlenia prechodov pre chodcov a iné bezpečnostné prvky.

Na výstavbe nových chodníkov pri hlavnej ceste I/18 sa podieľali
i šikovní majstri (Stanislav Horvát, Vlado Fiľo, Roman Horvát a Pavel Pirko-Puľo) z nášho mesta a to konkrétne z firmy Stahor a tiež
z firmy Peter Horvát ml. so svojimi pracovníkmi z firmy Petrostav.

Oblasť ochrany životného prostredia a obzvlášť lepšieho nakladania s odpadmi je pre nás veľmi dôležitá. Preto postupne zavádzame viacero opatrení, ktoré majú priniesť pozitívne zmeny. V roku
2019 to bola distribúcia kompostérov. Od jesene 2020 sa rozbehla
rekonštrukcia starej haly, cez ktorú sa postaví zberný dvor. Stavebné práce uskutočňuje po verejnom obstarávaní firma TANOT, s.r.o.

Rekonštrukcia hlavnej cesty I/18 a chodníkov

Rekonštrukcia cesty 1.triedy I/18 v Hanušovciach začala počas
pondelka 18.5.2020. Investorom je Slovenská správa ciest - Košice.
Financie sú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Stavbu zastrešuje firma Strabag s.r.o. v kooperácii so spoločnosťami Eurovia
SK, a.s. a Gasmonta s.r.o. Príprava a realizácia stavebných prác
sa uskutočňuje v partnerstve a súčinnosti aj s naším mestom.
V roku 2020 sa zrealizovali stavebné práce medzi cintorínom a supermarketom Jednota. V prvom rade sa teda začala rekonštruovať
cesta na Prešovskej ulici a most cez Hanušovský potok, ktorý bol
v havarijnom stave. V priebehu leta sa uskutočnili aj práce na úseku Slovenská-Dukelská ulica až po čerpaciu stanicu Slovnaft. Počas
jari 2021 sa bude opravovať úsek v centre mesta.

Rekonštrukcia cesty a parkovísk:
Štúrova - Mierová

Počas 23.7.2020 sa naštartovala rekonštrukcia cesty (vyše 1 km)
v úseku od Pamätníka SNP (Štúrova ulica) až po približne križovatku ulíc Mierová/Širiava. Na základe tejto investície sa tak ni-

2020

PRIMÁTOR INFORMUJE

elen opravila cesta (v plnom profile s vynoveným vodorovným
dopravným značením), ale na vybraných kritických úsekoch (napr.
pri bytovkách) sa na základe požiadavky mesta zabezpečila oprava
parkoviska a tiež sa rozšírila cesta.
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AKÁ BOLA FUTBALOVÁ
SEZÓNA?
Jesenná futbalová sezóna pre futbalový klub Pod Šibenou ROMA
začala 23. augusta 2020 zápasom s OcFK Kamenná Poruba prehrou a táto smola sa viac-menej s naším klubom tiahla až do ostatného zápasu 11. októbra 2020 s FK Tatran Zámutov B, s ktorým
sme remizovali podobne ako s OFK Dlhé Klčovo 6. septembra
2020. Posledný zápas, ktorý mal náš klub odohrať, sa už kvôli II.
vlne koronakrízy a vládnym opatreniam neuskutočnil. Každý jeden zápas sa tak začal, že prvý polčas sme vyhrávali, ale druhý
polčas mužstvo postupne slablo, čoho príčinou bola zrejme slabá
kondičná príprava. Výsledky sú uvedené v tabuľke.
VI. futbalová liga dospelí
Obvodný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Práce koordinovala Správa a údržba ciest PSK v partnerstve
s mestom Hanušovce nad Topľou. Zhotoviteľom diela bola firma
Strabag, s.r.o. Na Mierovej ulici pracovníci údržby a správy majetku mesta vytvorili vjazdy do dvorov rodinných domov. Zásadnú
podporu a administratívu pre tieto práce zabezpečili Jozef Varga
(zástupca primátora mesta) a Katarína Dvorská (vedúca stavebného úradu).

4.10.2020 Pod Šibenou ROMA

6:9

FK Sedliská

27.9.2020 Pod Šibenou ROMA

3:5

FK Vechec

20.9.2020 FK Poša

4:2

Pod Šibenou ROMA

13.9.2020

Pod Šibenou ROMA 1:10

6.9.2020 Pod Šibenou ROMA

TJ Družstevník Tovarné

3:3

OFK Dlhé Klčovo

30.8.2020 FK Javorina Rudlov

4:2

Pod Šibenou ROMA

23.8.2020 OcFK Kamenná
Poruba

4:1

Pod Šibenou ROMA

2:2

FK Tatran Zámutov B

-

Pod Šibenou ROMA

11.10.2020 Pod Šibenou ROMA
18.10.2020 1. FC Čaklov

Je však potešiteľné, že sme založili aj mládežnícky klub U15 s výborným začiatkom od prvého zápasu až do konca sezóny. No aj
v tomto prípade kvôli Covid-19 boli dva posledné zápasy v jesennej sezóne zrušené. Výsledky žiakov sú uvedené v nasledujúcich
tabuľkách.
III. futbalová liga U15, skupina B
Obvodný futbalový zväz Vranov nad Topľou
3.10.2020 Pod Šibenou ROMA

6:5

ŠK Roma Zámutov

26.9.2020 FK ROMA Nižný
Hrabovec

4:5

Pod Šibenou ROMA

19.9.2020 Pod Šibenou ROMA

6:6

OFK Dlhé Klčovo

12.9.2020 TJ Turbína Hlinné

5:2

Pod Šibenou ROMA

13:3

FK Javorina Rudlov

10.10.2020 1. FC Čaklov

-

Pod Šibenou Roma

17.10.2020 Pod Šibenou ROMA

-

TJ Medzianky

5.9.2020 Pod Šibenou ROMA

Spracoval (text a foto):
29.11.2020
Štefan Straka
primátor mesta

Tohto roku pokračujeme ďalej tak s futbalovým klubom ako aj
s občianskym združením. V OZ máme záujem, aby sa zjednotila
rómska komunita hlavne v oblasti športu a kultúry. V nasledujúcom roku chcem v tomto snažení pokračovať a založiť aj detský
tanečný súbor, resp. aj spevácky súbor.
Čo sa týka futbalu, chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, ku ktorým patrí hlavne mesto Hanušovce nad Topľou a obec
Ďurďoš, a to tak v tejto ako aj minulej sezóne. Veľmi si vážime aj
pomoc jednej súkromnej osoby, ktorá si želá ostať v anonymite a
ktorá nám prispela na hosťovanie jedného hráča pre tím dospelých. Rovnako si vážime aj ďalšiu pomoc – firma HEXEMPO, s.r.o.,
ktorá nám poskytla jeden notebook.

pokračovanie článku na strane 24 ►
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Zmeny na miestnych cestných
komunikáciách

Mesto Hanušovce nad Topľou po konzultácii a odporúčaní polície a písomnom súhlase Okresného dopravného inšpektorátu
v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou hlavnej cesty I/18, a teda zhoršením
prístupom z nej k zdravotnému stredisku,
materskej a základnej škole, zabezpečilo
odstránenie značky „Zákaz vjazdu“ z Budovateľskej ulice v smere k zdravotnému stredisku, umiestnenie značiek „Zákaz státia“
zakazujúcim státie vozidiel v úseku od Supermarketu COOP-Jednota / brány do areálu školy ZŠ po križovatku s Budovateľskou
ulicou. Značka „ZÁKAZ STÁTIA“ zakazuje
státie vozidla pri krajnici. No „ZASTAVENIE“
– teda prerušenie jazdy vozidla na urýchlený nástup a výstup i zloženie a vyloženie
nákladu – je dovolené. Pre účely parkovania je vodičom k dispozícii parkovisko za lekárňou Dr. MAX.

Zvoz elektroodpadu

Tak ako po iné roky aj v stredu 20. mája
2020 zabezpečilo mesto v dopoludňajších hodinách zvoz elektro odpadu, ktorý
obyvatelia Hanušoviec vyložili pred bránu
svojho rodinného domu alebo pred bytový dom. K elektroodpadu patria televízory,
rádiá, výpočtová technika, biela technika,
žiarovky, žiarivky a drobné elektrické náradie.

OZ Vegetabil zmenilo názov

Predsedníctvo Občianskeho združenia Vegetabil – sušiareň liečivých bylín zvolalo
na 27. mája 2020 v podvečerných hodinách
v tomto roku už druhé valné zhromaždenie
vo Veľkom kaštieli. Dôvodom pre zvolanie
bola nielen správa o činnosti OZ a plány
do blízkej budúcnosti, ale predovšetkým
návrh na zmenu stanov a zmenu názvu OZ.
OZ Vegetabil sušiareň liečivých bylín sa odteraz volá OZ Vegerabil – sušiareň liečivých
rastlín. Viac súčasné pomenovanie zmenili
na pomenovanie, ktoré vychádza z histórie
sušiarne. Zároveň na VZ boli prijatí noví
členovia tohto občianskeho združenia,
ktoré vzniklo pred polrokom kvôli záchrane a rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky – sušiarne liečivých rastlín v našom
meste.
Situácia s koronakrízou aj niektoré ďalšie faktory spôsobili, že práce na záchrane sušiarne liečivých rastlín nejdú podľa
pôvodného časového harmonogramu OZ.
Združenie však o svojej činnosti a zámeroch informuje už nielen na facebookovej
stránke, ale aj na vlastnom webe https://
vegetabil.sk/. Zároveň vedenie OZ pátra
po rodine Alexandra Wohla, pôvodného
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majiteľa sušiarne. Ak by niekto mal o nich
informácie, kontaktujte ozvegetabil@
gmail.com alebo hanusovske.noviny01@
gmail.com. Ak je niekto ochotný pomôcť
tomuto občianskemu združeniu finančne,
môže tak urobiť cez bankový účet Slovenskej sporiteľne, a.s.,
IBAN: SK80 0900 0000 0051 6864 9092,
SWIFT: GIBASKBX.

Očkovanie psov

V sobotu 13. júna 2020 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo očkovanie psov
proti besnote v priestore pred futbalovým
ihriskom. Zároveň sa prevádzalo aj čipovanie tých psov, ktoré to doposiaľ nemali
urobené.
Napriek tomu, že očkovanie týchto domácich miláčikov je v posledných rokoch
zo strany ich majiteľov neraz kritizované,
práve vďaka očkovaniu proti vysoko infekčným baktériám a vírusom bolo riziko
nákazy a počet úmrtí zvierat s tým spojených výrazne znížené. Hoci pes môže byť
očkovaný proti viacerým ochoreniam, povinným je práve očkovanie proti besnote.
A prečo aj čipovanie doteraz neočipovaných psov? Ako uvádza Štátna veterinárna
a potravinová správa Slovenskej republiky,
základnou podmienkou pri ničenie choroboplodných organizmov pri besnote u domácich zvierat je evidencia a identifikácia
psov ustanovená § 3 zákona č. 282/2002 Z.
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov. Podľa tohto zákona psy musia byť identifikované a evidované orgánmi
miestnej samosprávy a ich identifikačné
údaje vedené v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre
centrálny register spoločenských zvierat
prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Označovať psy
schváleným transpondérom môže len veterinárny lekár.

Ako sme v roku 2019 triedili odpad?

Firma ENVI-PAK, ktorá financovala triedený
zber odpadov za naše mesto aj v minulom
roku, začiatkom mája poďakovala primátorovi mesta Štefanovi Strakovi za spoluprácu. Zároveň spoločné aktivity v lanskom
roku zosumarizovala.
Za prevádzkovanie triedeného zberu v Hanušovciach nad Topľou organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba „OZV“)
ENVI-PAK za rok 2019 uhradila náklady
v celkovej výške 24.301 €. Mesto Hanušovce nad Topľou ako súčasť systému ENVI-PAK prispelo v roku 2019 k celkovej úspore
produkcie skleníkových plynov v množstve
69.036.000 kg CO2. Táto úspora predsta-

3. číslo
vuje množstvo skleníkových plynov, ktoré
by vyprodukovalo priemerné osobné
auto, ak by prešlo 255.815.958 km, a teda
by 6383-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet
bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV
združených v asociácii PRO EUROPE.
Ako sa ďalej uvádza v ďakovnom liste,
množstvo vytriedeného odpadu sa bude
zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí
budú k triedeniu odpadu pristupovať zodpovedne. Výsledky dlhoročnej praxe OZV
ENVI-PAK ukazujú, že najlepšou cestou,
ako obyvateľov motivovať k tomu, aby
sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali, je ich
osveta a vzdelávanie. Z tohto dôvodu OZV
ENVI-PAK poskytol viaceré vzdelávacie
a osvetové prezentácie, ktoré mesto hanušovským obyvateľom sprostredkovávalo
predovšetkým cez webovú stránku mesta,
mestský rozhlas a Hanušovské noviny.

Pozor na požiare

Leto bolo v plnom prúde a hrozba požiarov väčšia ako po iné ročné obdobia. Ako
hovorí stará múdrosť, opatrnosti nie je nikdy nazvyš. Snažme sa preto všetci, aby
požiarov a iných hasičských zásahov bolo
potrebných čo najmenej v priebehu celého
roku.
Podľa štatistického vyhodnotenia, ako
ho pre Hanušovské noviny pripravil mjr.
Mgr. Martin Václavek (vedúci technik špecialista a veliteľ HS v Hanušovciach nad Topľou), dopravných nehôd, pri ktorých zasahovali hasiči a zásahov technickej pomoci
bolo v roku 2019 oproti roku 2018 menej.
Avšak v minulom roku bol vyšší počet požiarov a hanušovskí hasiči absolvovali aj dva
ekologické zásahy. Názornejšie o tom hovorí nasledovná tabuľka:

2020

Rok
2018
2019
Rozdiel
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Hasičská
stanica

Hanušovce
nad Topľou

Z toho

Počet
výjazdov

Požiar

Tech.
pomoc

Dopravné
nehody

Ekol.
zásah

Planý
poplach

Cvičenie

127

32

35

58

0

0

2

102

38

31

30

2

0

-25

+6

-4

-28

+2

0

Zmena na kaplánskom mieste

Po dvojročnom pôsobení na poste kaplána Rímskokatolíckej farnosti v Hanušovciach nad Topľou odišiel do farnosti Budimír
PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD. Na jeho
miesto s platnosťou od 1. júla 2020 nastúpil Mgr. Peter Fejerčák, rodák zo Širokého. Najstarší syn z piatich súrodencov
rodičov Pavla a Márie po ukončení Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove bol prijatý do Kňazského seminára sv.
Karola Boromejského v Košiciach. V košickej katedrále prijal 14. júna 2012 posvätný rád diakonátu. Kňazské svätenie prijal
o rok neskôr na tom istom mieste 15. júna
2013 z rúk arcibiskupa Mons. Bernarda
Bobera v Dóme sv. Alžbety. Primičnú sv.
omšu slúžil 29. júna 2013 v Bzenove. Ako
kaplán pôsobil potom vo farnosti Jenkovce, okr. Sobrance (2013-2015), vo farnosti
Košice – Sídl. KVP (2015-2017), vo farnosti
Ohradzany, okres Humenné (2017-2019)
a vo farnosti Košice – Šaca (2019-2020).

Pripomienka rómskeho holokaustu

Ako okrem iných médií informovali aj JOJ
noviny.sk, v nedeľu 2. augusta 2020 „Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková sa pri príležitosti
Pamätného dňa rómskeho holokaustu zúčastnila aj pietneho aktu kladenia vencov
v Hanušovciach nad Topľou...“
Spolu s ňou si tento pamätný deň na hanušovskej veľkej železničnej stanici pripomenul tiež primátor mesta PhDr. Štefan
Straka spolu s ďalšími zástupcami mesta,
mestských a spoločenských organizácií
a občania mesta.

Priateľské futbalové zápasy

V nedeľu 14. júna 2020 sa na ihrisku pod
Veľkým kaštieľom v popoludňajších hodinách uskutočnil priateľský futbalový zápas
medzi mužstvami FK Roma Hanušovce nad
Topľou a FK Lučka. Tento zápas bol prvým
verejným športovým podujatím v našom
meste po uvoľnení prísnych opatrení
v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19. Hanušovskí futbalisti v ňom vyhrali
nad súperom 7:0. O týždeň neskôr sa konal
odvetný priateľský futbalový zápas znova
na hanušovskom ihrisku, ktorý tentokrát
skončil remízou 3:3.

Múzejné podujatia

1

pade si niektoré aktivity mohli
návštevníci vyskúšať vlastnými
rukami.

Turistický deň
pracovníkov mesta

Krásny letný deň – štvrtok
13. augusta 2020 – pracovníci
mesta v rámci turistického dňa
absolvovali výstup na najvyšší vrch Slanských vrchov Šimonku. Porušila sa tým tradícia každoročného branno-športového,
resp. športového dňa a možno začala nová
tradícia.
-1

Dňa 26. júna 2020 sa konala vernisáž výstavy Štafirung – svadobné veno Márie Gundelfingen. Ako uviedol vedúci organizačnej
jednotky Múzeum a Archeopark Hanušovce nad Topľou Krajského
múzea v Prešove Ing. Samuel
Bruss, s mimoriadnou radosťou na tejto výstave prezentovali novú akvizíciu múzea
darovanú potomkami rodu
Gundelfingen. Pri príležitosti prezentácie svadobného
vena Márie Gundelfingen
z Krompách a Veľkej Idy navštívili Veľký kaštieľ aj sestry
Mária a Alexandra; portrét
ich predka Juraja Gundelfin- Pracovníci MsÚ a MsKS, ktorí zdolali Šimonku
gena bude po zreštaurovaFoto: Štefan Varga
ní sprístupnený verejnosti.
Vedenie múzea sa za vzácny
Šimonka je v nadmorskej výške 1092 medar srdečne poďakovalo.
trov. Výstup na ňu nie je najľahší, ale vyZačiatkom júla (8.7.2020) bola verejnos- naložené úsilie stálo za to. Zamestnanci
ti sprístupnená výstava „Amerika – źem MsÚ a MsKS strávili deň v krásnom lesnom
veľika“, za ktorou autorsky stál Mgr. On- prostredí. Pobyt v prírode pôsobil nanajvýš
drej Glod. Mapovala vysťahovalectvo relaxačne napriek unaveným nohám a preprevažne z regiónu Hanušoviec nad Topľou poteným tričkám. To, že výstup naozaj
a ponúkala viacero zaujímavých exponátov šťastne zvládli, potvrdili svojimi podpismi
dokumentujúcich život rodákov v Amerike v pamätnej knihe na Šimonke a spoločnou
i život Amerikáncov po navrátení do rodnej fotografiou.
zeme.Výstava bola inštalovaná v suterénOslavy SNP
nych priestoroch Veľkého kaštieľa (bývalej
Pietneho aktu kladenia vencov k pamätvinárne) a trvala do 30. septembra 2020.
níku padlým v SNP a 2. svetovej vojne
V posledný júlový piatok a sobotu (24.vo štvrtok 27. augusta 2020 pri príležitosti
25.7.2020) sa v hanušovskom múzeu usku76. výročia SNP sa zúčastnili zástupcovia
točnilo podujatie venované nielen histórii
Mesta Hanušovce nad Topľou, OZ Slovenskla, ale aj ukážkam tradičnej výroby skla.
ského zväzu protifašistických bojovníkov,
Autorkou dvojdňového projektu bola Ing.
MsKS Hanušovce nad Topľou a Krajského
Elena Dercová, odborným garantom promúzea Prešov - Kaštieľ Hanušovce nad Tojektu PhDr. Danica Staššíková-Štukovská.
pľou, ako aj ďalší občania mesta. NechýbaMajstrov sklárov zastupoval Marek Vanla ani krojovaná mládež z FS Vargovačan.
ko. Okrem sklárskych majstrov, archeológov či historikov sa podujatia zúčastnilo Vo svojich príhovoroch primátor mesta
aj mnoho návštevníkov. Projekt z verejných PhDr. Štefan Straka, predsedníčka ZO SZPB
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mgr. Helena Lipčáková a riaditeľka MsKS
Bc. Ľubica Tomková nielen vyzdvihli výO dva mesiace neskôr, v sobotu 26. sepznam Povstania v dejinách slovenského
tembra 2020, sa v archeoparku uskutočnároda, ale poukázali aj na nebezpečennilo 3. podujatie z projektu finančne podstvo fašistickej radikalizácie určitej časti
porovaného z Ministerstva kultúry SR pod
obyvateľstva v našom štáte v súčasnosti.
názvom Zabudnuté stavebné techniky.
Tentokrát to boli ukážky rôznych historic- Po ukončení pietneho aktu sa členovia
kých techník práce s kameňom, hlinou, ZO SZPB Hanušovce nad Topľou ešte stretli
kovom i textilným vláknom. Aj v tomto prí- na krátkom posedení v priestoroch Malého kaštieľa.
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Stalo sa už tradíciou, že na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa na hanušovskej
kalvárii stretávajú duchovní všetkých troch
majoritných cirkví v našom meste a spoločne sa za mesto, primátora, poslancov MsZ
a ďalších jeho predstaviteľov a pracovníkov
úradu modlia, ako aj za celý náš enviropriestor, prírodu a životné podmienky. Bolo tak
aj tohto roku v utorok 15. septembra s tou
výnimkou, že z hanušovských duchovných
tu boli prítomní iba farár rímskokatolíckej
cirkvi ThLic. Martin Telepun a evanjelickej
cirkvi a.v. Mgr. Martin Škarupa. Správca
gréckokatolíckej farnosti Mgr. Pavol Seman
poslal prítomným zhromaždeným iba pozdrav, keďže bol v čase týchto modlitieb
v karanténe. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol Mgr. Branislav Polča,
správca r.k. farnosti z Bystrého.

Covid-19 a celoplošné testovanie v našom meste

Po miernom lete, čo sa týka pandémie koronavírusu Covid-19, začala už v skorú jeseň v našom štáte znova narastať kritická
situácia v počte nakazených
týmto nebezpečným vírusom, zapĺňaní nemocničných lôžok na jednotkách
intenzívnej
starostlivosti
a rastom pacientov napojených na umelú pľúcnu
ventiláciu. Z tohto dôvodu
pristúpila vláda SR na základe odporúčaní Ústredného
krízového štábu najprv k vyhláseniu krízového stavu,
a to od 1. októbra 2020.
V dňoch 31. októbra a 1.
novembra 2020 sa v našom
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štáte napokon po mnohých peripetiách konalo 1. kolo celoplošného testovania obyvateľstva na ochorenie Covid-19 antigénovými testami. Na parkovisku pre autobusy
na začiatku Kukorelliho ulice boli vytvorené dve odberné miesta. Cez sociálne siete
i cez mestský rozhlas bol zverejnený rozpis ulíc s odporúčanou dobou, kedy môžu
obyvatelia Hanušoviec sa ísť otestovať,
aby v radoch nečakali dlho. Napriek tomu
v prvý deň testovania bola čakacia doba
v oboch z dvoch radov cca 2 hodiny. Ďalší deň – v nedeľu – už na testovanie prišlo
len veľmi málo ľudí. Situáciu pred odbernými miestami mohol každý sledovať cez
živé vysielanie zabezpečené firmou Tornadonet na podnet primátora mesta PhDr.
Štefana Straku. Celkový počet testovaných
v Hanušovciach nad Topľou v 1. kole bol
1826, z toho bolo 19 pozitívnych nálezov,
čo predstavovalo 1,O4%.
O týždeň neskôr – 7. a 8. novembra 2020
sa konalo v našom meste druhé plošné
testovanie. Aj tentokrát mohli Hanušovčania sledovať stav v radoch pred odbernými
miestami cez živé vysielanie a bolo vidno,

3. číslo
že sa z predchádzajúceho týždňa poučili, čakalo sa podstatne menej ako týždeň
predtým. Záverečná bilancia 2. kola testovania v našom meste bola: celkový počet
testovaných osôb 1844, z toho 15 pozitívnych nálezov, čo predstavuje 0,81%.

Zomrela Margita Moyzesová

V piatok 30. októbra 2020 vo veku krásnych
takmer 101 rokov zomrela v Dome pre
seniorov Harmónia, Prešov Cemjata, hanušovská rodáčka Margita Moyzesová,
pracovníčka Miestneho národného výboru v Hanušovciach nad Topľou v rokoch
1945-1950, Okresného národného výboru
v Giraltovciach (1950-1957) a potom pracovníčka Okresného národného výboru
Prešov, odbor sociálneho zabezpečenia,
až do odchodu na dôchodok. Z Hanušoviec
sa do Prešova odsťahovala v roku 1965, ale
Hanušovce často navštevovala.
Margita Moyzesová sa do kultúrnych dejín nášho mesta nezmazateľne zapísala ako
aktívna herečka tunajšieho ochotníckeho divadla, kde vytvorila vyše 20 postáv.
Osobné spomienky na Hanušovce a Hanušovčanov jej mladosti sú natrvalo zaznamenané v publikácii vydanej pri príležitosti 1.
ročníka stretnutia rodákov pred 16 rokmi
(Krupová, Agáta: Spomienky ožívajú, Hanušovce nad Topľou 5.9.2004). Na stránkach tejto publikácie je zaznamenané aj jej
vyznanie: „Hanušovce mám rada, rada
sa tam vraciam, len žiaľ veľa mojich dobrých ľudí už nežije.“
Pohreb Margity Moyzesovej sa konal
v utorok 3. novembra 2020 v prešovskom
dome smútku. Pochovaná je na cintoríne
v Prešove.
Krátke správy pripravila Agáta Krupová

KOREKCIA TEXTU
ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE V ČASE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID-19 V HN 2-2020
V zmysle prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 bolo dočasne prerušené vyučovanie
na všetkých typoch škôl a školských zariadení. Pokyny boli teda záväzné aj pre ZUŠ Hanušovce nad Topľou. To však neznamená,
že život v našej škole sa zastavil. Záleží nám na našich žiakoch, preto sme prešli na home office. Podporu sme nachádzali okrem
iných i na stránke www.ucimenadialku.sk v sekcii pre ZUŠ. Umelecká škola poskytuje stupeň vzdelania, plní vzdelávací program,
vydáva vysvedčenia. Reálne neklesol počet tried, žiakov, nedošlo k organizačnej zmene. Preto sa ohradzujeme voči tvrdeniu
v Hanušovských novinách z mája 2020, kde sa uvádza, že výučba sa v druhom polroku školského roka zastavila.
Ľudmila Kreheľová, DiS.art.
riaditeľka školy
Je mi ľúto, že v Hanušovských novinách č. 2-2020 som zverejnila nesprávnu informáciu o ZUŠ, avšak podkladom pre jej publikovanie v čase I. vlny koronakrízy bola informácia uverejnená na webovej stránke Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad
Topľou pred dátumom uzávierky Hanušovských novín č. 2-2020.
Mgr. Agáta Krupová
zodpovedná redaktorka HN
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ANDREJ VELČKO 75-ROČNÝ
Zakladateľ folklórneho súboru Oblík, tanečník, choreograf, ľudový
rozprávač a organizátor v jednej osobe počas niekoľkých krátkych,
ale veľmi plodných rokov svojej činnosti šíril krásu východoslovenského, ale najmä šarišského folklóru. – Tak mnohostranne môžeme charakterizovať osobnosť Andreja Velčka, ktorý sa v tomto
čase dožíva 75 rokov života. Za veľmi krátke, ale veľmi úrodné
obdobie svojej pôsobnosti na poli hanušovskej, východoslovenskej – ale smelo môžeme povedať – aj slovenskej kultúry dosiahol
mnohé úspechy a šíril dobré meno nášho mesta ďaleko za jeho
hranicami. Jeho cesta folkloristu bola síce veľmi krátka, ale súčasne veľmi výrazná. V roku 1967 vo svojej rodnej obci Petrovce položil základy súboru, ktorý o rok prešiel do Hanušoviec nad Topľou. Ten súbor už má viac ako 50 rokov a žije tu doposiaľ vďaka
všetkým, v ktorých Andrej Velčko zasial semeno lásky k ľudovému
tancu a spevu, aby ich v našom kraji uchovali pre ďalšie generácie.
Neboli to len ocenenia získané na folklórnych festivaloch vo Východnej, Strážnici i Raslaviciach, ktoré šírili popularitu FS Oblík,
ale aj plodná spolupráca s Ondrejom Demom zo Slovenského
rozhlasu v rámci cyklickej relácie Klenotnica ľudovej hudby. Záujem o našich folkloristov niekoľkokrát v tom čase prejavila aj Slovenská televízia. Štúdio Košice v roku 1972 prinieslo na televízne
obrazovky dokumentárny film s FS Oblík pod názvom „A na našim moscičku“. V roku 1974 uzrel svetlo sveta ďalší televízny
dokument Československej televízie Bratislava pod názvom Deti
spod Oblíka. O rok neskôr bratislavská televízia natočila ešte dva
programy so súborom Oblík a jeho dorastom v detskom súbore
Topľan pod názvom Detský rok. No pred tým všetkým bola ešte
celoslovenská postupová televízna súťaž „V znamení trojky“. Andrej Velčko tu zaujal ako choreograf, tanečník a ľudový rozprávač.
V priebehu krátkeho obdobia tak Andrej Velčko spopularizoval
súbor Oblík na Slovensku v takých rozmeroch, ako sa neskôr
až doposiaľ nepodarilo nikomu.
Andrej Velčko oplýval charizmou, ktorá si získavala srdcia mladých i starých, žien aj mužov. Vedel do súboru pritiahnuť mladých
i najmladších rovnako ako aj tých zo starej generácie. Popularitu Oblíka po celom Slovensku vedel v momente zmnohonásobiť
otvorenou detskou tanečnou bezprostrednosťou Jožka Horváta
a Marienky Sabovej, ako aj prirodzenou chlapskou autoritou vyžarujúcou zo statného deda Vargu, ktorý vždy zaujal svojím spevom.
A keď mladé tanečnice a tanečníci vybehli na pódium za zvukov
rezkej Šarišskej polky, mala som pocit, že s nimi zároveň rozjasane tancuje aj celé publikum. Nečudo, že z takýchto mladých ľudí
vyrástli aj veľké osobnosti slovenského folklóru ako Andrej Sabo

Andrej Velčko s manželkou
a Ján Tešinský, ktorí sa neskôr stali členmi SĽUK-u v Bratislave.
Na začiatku ich cesty úspechov stál Andrej Velčko. On bol tou primárnou hybnou silou, čo ich vymrštila dopredu, aby nabrali smer,
silu a odvahu do krídel, ktoré ich neskôr už bez jeho pomoci vyniesli na vysoké stupne profesionálnych úspechov.
Samozrejme nemalú úlohu pri FS Oblík zohrala aj živá cigánska
hudba. Nebolo nad ňu – prvé a druhé husle, cimbal, kontrabas...
Veľká škoda, že svoje hudobné umenie Ján Mucha, Štefan Lacko
a ďalší neodovzdali svojim potomkom ako vzácne dedičstvo.
Keď mu choroba znenazdania nalomila zdravie, pán Velčko sa stiahol do ústrania. Bývali sme istý čas v susedstve na Jarmočnej ulici.
Naše šesťbytové tehlové domy predeľovala neveľká trávnatá plocha a malé ohnisko uprostred. Počas sobotných večerov tu zvuk
gombičkovej harmoniky Andreja Velčka neraz sprevádzal spev
temperamentných i clivejších ľudových piesní. Bolo tam družne
okolo malého ohníka.
Časy sa zmenili, všetci sme o niečo zostarli a Andrej Velčko sa v nedávnych dňoch dožil vzácneho jubilea 75 rokov života. Pri tejto
príležitosti mu chcem popriať pokojnú jeseň života, aby v kruhu
blízkych si naplno užíval lásku a úctu, ktorou ho obdarúvajú. Pred
piatimi rokmi bol na jeho počesť usporiadaný veľký galaprogram
FS Oblík. Tohto roku Covid-19 znemožňuje všetky také a podobné podujatia. Nič to však nemení na fakte, že dielo, ktoré Andrej
Velčko pred viac ako 50 rokmi vytvoril, žije a šíri jeho odkaz lásky
k rodnému kraju cez ľudové piesne, tanec a zvyky aj pre ďalšie
generácie.
Tak teda na zdravie, nás hanušovský maestro!
S úctou Agáta Krupová

Narodili sa
Albína Horvátová
Eliáš Pecha
Ashley Hlucho-Horvátová
Šimon Knašinský
Benjaín Velčko
Juraj Šimko
Theodor Gregor Škarupa
Ondrej Hreha
Júlia Marinkovič
Jakub Horvát
Daniel Puľo
Pavol Mikula
Amália Lacková
Imrich Kiňa

Šimon Križan
Miriam Feriová
Petra Čikalová
Klára Krajňáková
Tomáš Kozubaľ
Romana Mitrášová
Erik Balog
Jozef Glod
Rebeka Švecová
Norbert Nedoba
Dominik Matta
Benjamín Horvát
Mária Kroková
Igor Ján Sopoliga

Daniel Tkáč
Eliška Cibriková
Ondrej Varga
Amália Voľanská
Dominik Horvát
Timea Juhasová
Timea Peterová
Damir Zloh
František Sivák
Michal Tomko
Megan Madárová
Kevin Čikala
Samuel Hnat
Patrik Hovanec

Filip Pavlík
Andrej Gajdoš
Michaela Dančová
Marek Antolík
Daniel Benjamín Horvát

Pripravila Katarína Pirščová
matrikárka
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VYBERÁME Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V priebehu druhého polroka 2020 sa uskutočnilo päť rokovaní
mestského zastupiteľstva (MsZ). Prinášame to najdôležitejšie
zo stretnutí volených zástupcov mesta.
1. júna 2020 - Mestské zastupiteľstvo s poradovým číslom 13 nebolo plánované. Primátor mesta ho zvolal kvôli mimoriadnej situácii v materskej škôlke. Tá nadväzovala na už dlhšie plánovanú
investíciu financovanú z fondov Európskej únie, výsledkom ktorej
je zvýšenie kapacity MŠ a vynovenie priestorov. Primátor mesta
prišiel s návrhom rozšírenia investície aj o opravu nevyhovujúcej
podlahy v MŠ a elektroinštalácie, ktorá je od 80. rokov a v súčasnosti už nevyhovuje. Prítomní poslanci nespochybňovali potrebu
riešenia situácie v materskej škole, no pre konečné rozhodnutie
bolo potrebné vyhotoviť projektovú dokumentáciu, prípadne vysúťažiť aj dodávateľa, na základe čoho by MsZ získalo podrobnejší
prehľad o rozsahu a finančnej náročnosti investície.
24. júna 2020 - V júni sa stretlo mestské zastupiteľstvo ešte raz,
tentokrát už na plánovanom zasadnutí. Vzhľadom na pokles financií, ktorý kvôli pandémii koronavírusu pociťujú všetky samosprávy, bolo schválené krátenie dotácii o 50% pre všetky záujmové
združenia. Zníženie o polovicu je výsledkom kompromisu medzi
finančne náročnou situáciou pre mesto a snahou mesta o to, aby
všetky záujmové združenia prežili toto náročné obdobie. Všetci
si totiž uvedomujeme, že ich činnosť je pre Hanušovce nad Topľou
a ich obyvateľov veľmi potrebná.
22. júla 2020 - Počas leta zasadli poslanci a poslankyne do rokovacích lavíc ešte raz. Mimoriadne zasadnutie MsZ sa venovalo
opäť materskej škole. Tentokrát už bola na stole aj projektová dokumentácia a rozpočet, na základe čoho bol prijatý úver vo výške 100.000 EUR. Poslanci apelovali na rozumné využitie financií
a na zapojenie pracovníkov mesta do tých stavebných prác, ktoré
si vie mesto realizovať svojpomocne. K 30.6.2020 predstavovala úverová zadlženosť mesta 15,04% skutočných bežných prí-

jmov predchádzajúceho roka, pričom zákonom povolená hranica
je 60%. Ako však upozornila hlavná kontrolórka, príjmy mesta
môžu klesnúť, a tým úverová zaťaženosť stúpne.
9. septembra 2020 - Mestské zastupiteľstvo plánované v závere
augusta sa presunulo na začiatok septembra. Okrem iného bola
prejedaná monitorovacia správa plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2020. Správa bola schválená s pripomienkami. Podrobnejšie
sa jej venovala aj komisia finančná, pre správu majetku mesta
a podnikateľskú činnosť. Zastupiteľstvo tiež schválilo prípadnú
budúcu pohľadávku pre Ministerstvo životného prostredia SR,
a to vo forme záložného práva na budovu autobusovej čakárne.
Ide o štandardný postup pri tomto type projektov, kedy sa ministerstvo poisťuje voči prípadnému neplneniu záväzkov zo strany mesta. V tomto prípade sa jedná o výstavbu zberného dvora
v meste, ktorý je tiež financovaný z fondov EÚ. Samozrejme naším
cieľom je postupovať tak, aby všetky záväzky a merateľné ukazovatele projektu boli naplnené.
28. októbra 2020 - Plánované zasadnutie MsZ malo zredukovaný program, keď na poslanecký návrh boli z programu vypustené
body týkajúce sa lokality Pastovník, pokračovania nájmu fitnescentra a informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov. Všetky tieto body môžu byť prejedané na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bude v decembri.
Predmetom rokovania bola okrem iného aj správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly zameranej na vymáhanie
pohľadávok a daňových nedoplatkov evidovaných k 31.12.2019
a kontrola splnenia prijatých opatrení pri kontrole vykonanej
v júli 2019. Kritika na mesto bola adresovaná predovšetkým kvôli
podlžnostiam voči mestu, hlavne u fyzických a právnických osôb,
ktoré si neplnia svoje záväzky. Tento problém tu však nevznikol
nedávno, ale je dlhodobý a jeho riešenie často komplikuje fakt,
že mnoho dlžníkov „oficiálne“ nemá žiaden majetok.

PREDSTAVUJEME

VIANOČNÉ TRHY NEBUDÚ

Od 1.10.2020 pôsobí na úrade nová vedúca oddelenia financií
a rozpočtu mesta, ktorou sa stala Ing. Mária Jenčíková. Nahradila
tak dlhoročnú vedúcu Mgr. Máriu Hrivniakovú. Ing. Mária Jenčíková pôsobí na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou už jedno desaťročie, a to konkrétne na finančnom oddelení, kde pod
vedením pani Hrivniakovej doposiaľ zodpovedala za účtovníctvo
mesta.

Minulý rok priniesol okrem iného aj nové kultúrne podujatie – vianočné trhy. Organizátori boli milo prekvapení ako si tieto trhy
už v úvodnom ročníku získali svojich návštevníkov. Úžasná a neopakovateľná atmosféra, vianočné produkty, betlehem, vianočný
stromček, kultúrny program a priateľské stretnutia – to všetko
ukázalo, že podujatie má zmysel robiť aj v ďalšom roku. Mesto
preto už koncom leta začalo prípravy. Zameralo sa predovšetkým
na odstránenie hlavných nedostatkov z úvodného ročníka; najčastejšie nám návštevníci vyčítali slabé osvetlenie priestoru. Žiaľ,
koronavírus neustupuje, preto vzhľadom na aktuálny výnimočný
stav a všetky platné opatrenia musíme s poľutovaním oznámiť,
že vianočné trhy v roku 2020 v našom meste nebudú. Veď atmosféru trhov dotvárali ľudia, ich vzájomná blízkosť, vôňa vianočných
špecialít, čo je v úplnom rozpore so súčasnými nariadeniami o odstupoch, maximálnych počtoch ľudí na meter štvorcový a nosení
rúšok. Popri tom všetkom si zároveň uvedomujeme, že po tak náročnom roku by podujatie tohto typu určite uvítali aj umelci a predajcovia, no nejde to. Veríme však, že v roku 2021 nám už nič nebude brániť a vianočné trhy zapíšu ďalšiu svoju úspešnú kapitolu.
Stránku pripravil
PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta MsÚ
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ZEM NÁS ŽIVÍ
Aj keď je jedlo po vzduchu a vode až na treťom mieste nevyhnutnom pre život, ceníme si ho najviac. Jedlo nás stojí veľa, vynakladáme naň asi štvrtinu rodinného rozpočtu. Pre tých, ktorí majú
nízke príjmy, je to aj polovica.
Poznáme Malthusovú teóriu o geometrickom rade rastu ľudskej
populácie a aritmetickom raste produkcie potravín. Ukázalo sa,
že teória je iba neopodstatnená pesimistická dogma. Vývoj populácie na svete je stúpajúci. Kým v roku 1950 žilo na svete asi
2,5 miliardy ľudí, v roku 2000 to bolo asi 6 miliárd. V súčasnosti
sa už demografický rast spomaľuje. V roku 2050 sa predpokladá
na svete približne 8,9 miliárd ľudí. Aj keď populácia ľudí narastá,
spotreba potravín takým tempom nerastie. Produkcia potravín
však stúpa pomerne intenzívne. Uvediem príklad výnosov u obilia: na Slovensku v 50. rokoch minulého storočia boli hektárové
výnosy okolo 20 q. V roku 2000 to bolo okolo 50 q. Pri produkcii
potravín sa využíva identifikačných faktorov, biologického materiálu moderných pesticídov, priemyselných hnojív a vyspelej agrotechniky. Podobne je to aj v živočíšnej výrobe, kde plemenný materiál a zootechnické opatrenia zvyšujú úžitkovosť hospodárskych
zvierat. Tu je najvýraznejší nárast produkcie mlieka. Čo môže urobiť bežný občan?
Dnes je výhodnejšie bývať v meste ako na vidieku. V obchodných
reťazcoch nakúpime lacnejšie potraviny, máme menšie výdavky
na dopravu za prácou. Na vidieku však máme komparatívnu výhodu dopestovať si aj vlastné potraviny. Stačí využívať priestranstvo
okolo svojho domu. Pred niekoľkými desiatkami rokov sa maštale,
ktoré boli za domom, prestavali na garáže. Aj dnes to ešte možno
vidieť. Cesta po celom dvore je nevyužitý priestor, z ktorého ešte
platíme aj daň. Preto garáž či garážové státie je vhodné umiestniť
pri vchode do dvora.
Priestor okolo domu je potrebné využiť efektívne na tvorbu okrasnej a úžitkovej záhrady. Záhrada pri dome je totiž pokračovaním
interiéru. Úžitková môže byť aj estetická. Pergola pokrytá viničom
vytvorí ekologickú naturálnu oddychovú zónu, v lete a v jeseni
máme chutné hrozno. Ak pri dome zasadíme jedličku, táto môže
mnoho rokov plniť aj funkciu vianočného stromčeka. Okrídlená
veta, že Boh stvoril svet a človek ho spravuje a zveľaďuje alebo

devastuje, má svoje opodstatnenie. Na niekoľkých ároch pri dome
si môžeme dopestovať časť ovocia a zeleniny v eko kvalite.
Na Slovensku pripadá na jedného obyvateľa asi 0,27 ha ornej pôdy.
Tá by nás mala uživiť pri jej racionálnom a intenzívnom obhospodarovaní. Naša krajina nedisponuje inými prírodnými zdrojmi,
preto je pôda tak aktuálna. Novodobým fenoménom je nová vlna
industrializácie spojená so záberom najbonitejších pôd, najmä
v oblasti Trnavy, Nitry, Bratislavy a inde. Zákon o ochrane pôdneho poľnohospodárskeho fondu č. 307/1992 Zb. je tu prikrátky.
Povinná skrývka ornice pod stavbami je ich slabá náplasť. Poteší
využívanie obnoviteľných zdrojov. Avšak solárne systémy by nemali byť na poľnohospodárskej pôde, ale na strechách domov,
budov a hangárov. Bolo by vhodné, aby boli integrované priamo
do strešnej krytiny (estetický dôvod).
Existujúci pôdny fond sa využíva nedostatočne. Poľnohospodárstvo sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Štátna politika výživy ľudu
by mala byť strategicky a koncepčne prepracovaná v dlhoročnom
horizonte s primeraným fiškálnym akcentom. Pred pár mesiacmi
som bol šokovaný vyhlásením predstaviteľa ministerstva pôdohospodárstva, že preto je málo sladu, lebo poľnohospodári „vysadili“ málo jačmeňa. Dovtedy som nevedel, že na ministerstve
nevedia, že jačmeň je husto siata obilnina. Poskytovaním dotácií na plochu, bez požiadavky dorábania konkrétnych produktov,
spôsobilo degeneráciu zaistenia účelu výroby potravín v poľnohospodárstve. Prevládol trávny biznis s dotáciami.
Keď sa vrátime tridsať rokov späť, vtedy sme boli potravinovo sebestační nad 95%. Dovážalo sa iba to, čo sa v našich končinách nedalo dopestovať, napríklad ryža. Potraviny, ktoré sa dajú vyrobiť
na Slovensku, nemusíme dovážať, ak budú stanovené racionálne
kritériá pre ich výrobu. Cena pôdy neustále rastie, je potrebné
si ju vážiť a dokonale využívať pre jej nezastupiteľný význam pri
zabezpečovaní potravinovej sebestačnosti. Agrosektor môže prispieť aj k vytvoreniu pracovných miest, čo by bolo účelnejšie investovanie peňazí z našich daní.
JUDr. Milan Vojtko
predseda pozemkového spoločenstva

LITERÁRNE ÚSPECHY ČLENKY HALIKLUB-u

Covid-19 spôsobil, že v našom
meste pôvodne vyhlásený IX.
ročník celoslovenskej literárnej
autorskej súťaže Ihnátove Hanušovce 2020 bol zrušený. To však
nebránilo členkám Hanušovského literárneho klubu HA-LIKLUB
zúčastniť sa iných súťaží, ktorých
usporiadatelia sa rozhodli v nich
pokračovať. Túto možnosť tak ako
aj mnohokrát predtým využila Mgr.
Marta Lehetová, ktorá má na svojom autorskom literárnom konte
už veľa básní, poviedok, rozhlasových bakalárskych príbehov a iných
zaujímavých literárnych počinov i ocenení. Vždy plná nápadov a
myšlienok pani Marta už neraz bodovala aj v rôznych literárnych
súťažiach. Tohto roku získala dve pekné umiestnenia. Najprv to
bolo 3. miesto v medzinárodnej súťaži (SR, ČR) Pocta Rázusovcom
2020. Súťaž vyhlasovalo mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka

Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov
v Liptovskom Mikuláši. Do súťaže
bolo zapojených 100 účastníkov.
V októbri boli vyhlásené výsledky
ďalšej literárnej autorskej súťaže s
poetickým názvom O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2020. Je to
súťaž v tvorbe pre deti a mládež.
Tu Marta Lehetová obsadila 2.
miesto vo svojej vekovej kategórii s poviedkou Ružička z babkinej
záhrady. Súťaž vyhlasovalo Krajské
kultúrne stredisko v Žiline s podporou Fondu na podporu umenia
a Žilinského samosprávneho kraja.

Verím, že talent, ktorý Marta Lehetová má najzjavnejší – talent
písania pre detského čitateľa – aj v budúcnosti využije naplno pri
ďalšej tvorbe.
Agáta Krupová
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OCENENIE PEDAGOGICKEJ PRÁCE

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením
ochorenia COVID-19 sa slávnostná akadémia oceňovania učiteľov
základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých obcí, ktoré sú združené do Spoločného školského úradu
Hanušovce nad Topľou, uskutočnila oproti pôvodne plá-novanému termínu neskôr – 25. júna 2020.
Pedagógov na ocenenie nominovali zriaďovatelia. Týmto morálnym ocenením im vyjadrili uznanie a vďaku za prácu v školstve.
Plaketou J.A. Komenského bolo ocenených 28 učiteľov v niektorej
zo štyroch kategórií:
1.
2.
3.
4.

Za významný prínos vo výchove a vzdelávaní.
Za profesijný rozvoj.
Za rozvoj školy.
Za celoživotnú pedagogickú prácu.

Ocenenie – plaketu J.A. Komenského, pamätný list a kytičku – nominovaným učiteľom odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv – PhDr. Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou, JUDr. Juraj Balog, predseda Mikroregiónu Oblík a Ing. Jozef
Berta, starosta obce Soľ.
Slávnostnú chvíľu spríjemnil pripravený program žiakov Základnej
umeleckej školy Hanušovce nad Topľou a FS Vargovčan. Klavírny
hudobný sprievod počas odovzdávania ocenení zabezpečila Eva
Vihonská, DiS. art. Aj touto cestou im ďakujeme.
Súčasne ďakujeme aj všetkým zriaďovateľom, ktorí aj takýmto
spôsobom reflektujú výsledky náročnej pedagogickej práce.
PaedDr. Ľubica Vargová

Výnimočným oceneným pedagógom bol 90-ročný pán učiteľ Michal Kuča, dlhoročný riaditeľ a učiteľ v Základnej škole Čierne nad
Topľou. Starosta obce Vladislav Dvorjak mu pri príležitosti jeho životného jubilea zablahoželal a zároveň mu udelil aj pamätnú plaketu za obec Čierne nad Topľou. Ku gratulácii so želaním pevného
zdravia sa pripojili všetci prítomní.
Vzácnym hosťom, ktorý na toto podujatie prijal pozvanie, bol
predseda Mikroregiónu Oblík JUDr. Juraj Balog. Po úvodnom slove vedúcej Školského úradu Hanušovce nad Topľou sa prítomným
pedagógom prihovoril, pričom poukázal na náročnosť učiteľského
povolania, jeho význam i dosah vzdelávania na rozvoj spoločnosti.
Oceneným pedagógom poďakoval za zodpovedný prístup k učiteľskej profesii a zaželal im veľa tvorivých síl do ďalšej práce.

Foto: (aga)
Jednou z ocenených bola Mgr. Helena Malatová z tunajšej ZŠ

Pedagóg

Zriaďovateľ ZŠ / MŠ / ZUŠ Ocenenie za

Bc. Viera Cipalová

Bystré

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Antónia Štefanková

Bystré

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Katarína Kunová

Bystré

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Galina Popová

Bystré

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Zuzana Lenďáková

Bystré

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Božena Mihalčinová

Čaklov

celoživotnú pedagogickú činnosť

Michal Kuča

Čierne nad Topľou

významný prínos vo výchove a vzdelávaní a celoživotnú pedagogickú činnosť

Mária Kertisová

Čierne nad Topľou

významný prínos vo výchove a vzdelávaní a celoživotnú pedagogickú činnosť

Anna Straková

Čierne nad Topľou

významný prínos vo výchove a vzdelávaní a celoživotnú pedagogickú činnosť

Mgr. Elena Malatová

Hanušovce nad Topľou

celoživotnú pedagogickú činnosť

Mária Molitorisová

Hanušovce nad Topľou

celoživotnú pedagogickú činnosť

Bc. Martina Ťasková, DiS. art.

Hanušovce nad Topľou

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Anna Štefaniková

Hermanovce nad Topľou

celoživotnú pedagogickú činnosť

Veronika Skybová

Jastrabie nad Topľou

celoživotnú pedagogickú činnosť

Ema Veliká

Jastrabie nad Topľou

celoživotnú pedagogickú činnosť

Mgr. Andrej Tomaško

Remeniny

celoživotnú pedagogickú činnosť

Jana Dobranská

Rudlov

celoživotnú pedagogickú činnosť

Ing. Ivica Sučková

Soľ

celoživotnú pedagogickú činnosť

PaedDr. Pavol Hybala

Soľ

rozvoj školy

Mária Keblešová

Soľ

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Eva Gogová

Vyšný Žipov

významný prínos vo výchove a vzdelávaní a profesijný rozvoj

Renáta Mattová

Vyšný Žipov

významný prínos vo výchove a vzdelávaní a profesijný rozvoj

Margita Maťašovská

Vyšný Žipov

celoživotnú pedagogickú činnosť
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Zriaďovateľ ZŠ / MŠ / ZUŠ Ocenenie za

Mária Dziváková

Vyšný Žipov

celoživotnú pedagogickú činnosť

Ing. Anna Knapová

Zámutov

rozvoj školy

Mgr. Marcela Smolejová

Zámutov

rozvoj školy

Eva Hromadová

Zámutov

celoživotnú pedagogickú činnosť

Martina Tatárová

Zámutov

významný prínos vo výchove a vzdelávaní

MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola bola v marci 2020 uzatvorená z dôvodu koronavírusu COVID-19. No ani po uvoľnení opatrení zo strany štátu nedošlo k obnoveniu školskej prevádzky, nakoľko na objekte MŠ začali
rekonštrukčné práce. Mnohí sa vtedy pýtali, prečo rekonštrukcia
budovy nezačala skôr. Odpoveď bola jednoduchá. Schvaľovanie príslušných dokumentov na VÚC Prešove na Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program
(IROP) prechádzalo dlhou náročnou kontrolnou cestou.
Predmetom rekonštrukcie boli vo všetkých triedach podlahy, umyvárne, stropné svietidlá, znižovanie stropov, detská šatňa a šatňa
s WC pre učiteľky. V šiestej triede, ktorá dlhé obdobie nebola prevádzkovaná pre potreby MŠ, bude aj nový nábytok. No už v júni
bol proti pôvodnému projektu nápočet o triedu naviac, keďže budeme mať v ďalšom školskom roku v MŠ viac detí z dôvodu povinnej predškolskej dochádzky detí rok pred vstupom do MŠ, a teda
plánujeme zriadiť nie päť, ale šesť tried.
Oproti pôvodnému plánu hneď na začiatku došlo k určitému zdržaniu rekonštrukčných prác. Po vysťahovaní všetkého nábytku
z celej MŠ sme totiž zistili, že v jednej triede je asi 5 cm prepadnu-

Opustili nás
Mária Mikitová
Matej Klimčo-Havran
Jozef Marinkovič
Ján Baran
Ján Vozár
Mgr. Michal Horvát
Amália Lacková
Milan Tomaško
Rudolf Puľo
Jozef Horvát
Anna Sochová
Viliam Čebra
Ján Gritta
Ladislav Liška
Alžbeta Geratová
Anna Sabová
Miroslav Martančík
Anna Cibriková
Ján Maxinjak
Dušan Daňo
Peter Sekunda
Jozef Hermanovský
Michal Sabo
Jolana Horvátová Marta Hrinkaničová

tá podlaha, čo následne spôsobilo odtrhnutie časti múra. Z tohto
dôvodu prebiehala v tejto časti budovy kontrola statiky objektu.
Zároveň sme zistili únik vody do podložia budovy, ktorý bolo tiež
potrebné odstrániť. A aby toho nebolo málo, revízna správa ešte
odhalila, že hliníkové elektrické rozvody už nespĺňajú súčasné normy. Materská škola má už totiž takmer 40 rokov staré rozvody.
Závady, ktoré sme zistili dodatočne, už neboli finančne kryté z dotácie EÚ projektu. Na riešenie statiky objektu a nové elektrické
rozvody muselo hľadať financie mesto. So situáciou boli oboznámení poslanci MsZ, ktorí povedali áno – keď je materská škola
v vážnom havarijnom stave, treba riešiť problém teraz. Doplnenie
fi-nancií sa teda zabezpečilo schválením a čerpaním úveru.
Dňa 14.9.2020 sa spustila prevádzka MŠ v štyroch triedach s výnimkou z RÚVZ vo Vranove nad Topľou, kde sme mohli umiestniť všetkých 104 detí. Piata trieda by mala byť spustená v januári
2021. Šiesta trieda bude v prevádzke v školskom roku 2021/2022.
PaedDr. Silvia Demetrovičová
riaditeľka MŠ

Manželstvo uzavreli
Andrej Ferko – Veronika Mašlanková
Milan Čurlík – Viktória Hirková
Miroslav Hlucho Horvát – Ľubica Marcinová
Rastislav Petrovský – Mgr. Ivana Brejová
Leo Janičo – Margita Rácová
Samuel Baran – Lívia Staškovičová
Michal Albert – Erika Čikalová
Dominik Horvát – Miroslava Baranová
Ing. Anton Bernacký – Daniela Rímska
Tomáš Socha – Gabriela Denkovičová
Daniel Čollák – Alžbeta Kopilcová
Richard Frenák – Ivana Čolláková
Mgr. Jozef Peleščák – Mgr. Ivana Kušnírová

Ondrej Kolesár – Erika Adamišinová
Ing. Tomáš Velebír –
PaedDr. Lenka Adamčíková
Jaroslav Bačik – Emília Sukovská
Dávid Scholc – Martina Babicová
František Veliký – Lucia Kolesárová
Peter Puškár – Nikola Husivargová
Lukáš Kahanovský – Silvia Ivanecká
Ing. Ján Eštvaník – Ľubica Kaminská
Filip Tirpák – Mária Tomková
Emil Vidlička - Ráchel Davidová

Pripravila Katarína Pirščová matrikárka

Jubilanti
Vážení Hanušovčania.
Ako sme Vás dávnejšie informovali, k rubrike Jubilanti sú na základe zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. potrebné
súhlasy dotknutých osôb. Doteraz zodpovedná redaktorka Hanušovských novín Mgr. Agáta Krupová vždy všetkých jubilantov osobne
navštívila a kto súhlasil, vyjadril súhlas svojím podpisom so zverejnením osobných údajov v rubrike Jubilanti. Tohto roku však korona
Covid-19 mení naše životy, a teda mení aj doposiaľ zaužívané zvyky. Keďže jubilanti sú seniori, jedna z najohrozenejších skupín obyvateľstva, súhlasy nezískame už osobnou návštevou. Odteraz pripravené tlačivá k podpisu budú v redakcii HN, ktorá sa nachádza v Malom
kaštieli na prízemí. Prosíme jubilantov, aby v prípade súhlasu došli osobne a vlastnoručným podpisom ho potvrdili. Inak nebudeme
môcť v budúcnosti zverejňovať jubilantov v našich novinách. Keďže HN 3/2020 sú už posledné v tomto roku, tých jubilantov za rok
2020, ktorí dajú súhlas, zverejníme v prvom čísle HN v roku 2021.
Mgr. Agáta Krupová
zodpovedná redaktorka
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
V tomto roku kultúrny a spoločenský život značne obmedzila situácia šírenia koronavírusu COVID 19. Prejavilo sa to vo všetkých oblastiach života v celej našej spoločnosti. Malý kaštieľ mal i v tomto
roku pripravené mnohé aktivity, týkali sa najmä celomestských
kultúrnych podujatí, ale aj podujatí v samotnom kaštieli. Musíme
však dodržiavať všetky nariadenia, aby sme zamedzili ochoreniu
na vírus, preto v Malom kaštieli za prísnych opatrení sa konajú len
také aktivity, ktoré spĺňajú zdravotné kritériá a sú povolené.
V skratke pripomeniem, čo sme ešte stačili uskutočniť začiatkom
roka a aké máme aktivity nateraz:
17. januára 2020 (11.00 hod.) pietny akt kladenia vencov z príležitosti oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou.
19. januára 2020 (nedeľa 16.30 – 19.00 hod.) stretnutie KDH.
12. februára 2020 (16.00 – 17.00 hod.) rodičovský koncert ZUŠ
v malej koncertnej sále.
13. februára 2020 (13.00 hod.) sobášny obrad.
13. februára 2020 (16.30 hod.) ZUŠ, MsKS - Valentínsky koncert.
18. februára 2020 (17.00 – 20.00 hod.) stretnutie SNS.
19. februára 2020 riaditeľka MsKS reprezentovala mesto Hanušovce nad Topľou na celoslovenskom seminári knižníc v Martine,
kde aj vystúpila s príspevkom o mestskej knižnici Hanušovce nad
Topľou.
25. februára 2020 (16.00 hod.) sa konalo podujatie so ZUŠ (triedny aktív a koncert).
27. februára 2020 sme sa v knižnici stretli na peknom podujatí pre
malé deti z našej MŠ.
2. marca 2020 (9.30 – 14.00 hod.) sa v kaštieli konalo metodické
zasadnutie organizované Školským úradom Hanušovce nad Topľou.
9. marca 2020 stretnutie a beseda v knižnici - deti z MŠ.
Od 10. marca 2020 po porade na MsÚ boli prijaté opatrenia
ohľadom šírenia vírusu COVID 19. Ďalšie naplánované podujatia
sa konali až po uvoľnení
V čase od 16. apríla do 27. apríla 2020 pracovníčka MsKS Pavlína
Horvátová a riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková zabezpečovali
plnenie iných úloh a roznášali daňové výmery.
7. mája 2020 sme uskutočnili slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP pri príležitosti 75. výročia oslobodenia spod
fašizmu.
Riaditeľka MsKS Bc. Ľ. Tomková od 12. mája 2020 riešila problém
opravy dlaždíc v objekte kaštieľa. Na opravné práce vydutých

dlaždíc v malej koncertnej sále a na dolnej chodbe nastúpila firma
UNISTAV, ktorá ešte vykonala aj opravné práce na stenách prízemia, malej koncertnej sály, podkrovia, klubovne, skladu, pánskych
WC. Práce boli ukončené 2. júna 2020. Nasledovalo kompletné
dôkladné upratovanie a čistenie všetkých priestorov kaštieľa, kde
sa opravy konali, vrátane hornej a dolnej veže.
Dňa 15. júna 2020 (13.15 – 14.30 hod.) bola kolektívom žiakov
ZUŠ pod vedením učiteľky Mgr. Anny Hrehovej inštalovaná výstava záverečných výtvarných prác žiakov ZUŠ v priestoroch Malého
kaštieľa.
Koncom júna (25.6.2020) riaditeľka MsKS riešila zatekanie pri komínoch cez firmu UNISTAV. Práce zabezpečovala horolezecká skupina na streche kaštieľa
cez výsuvné zariadenia.
Opätovne sme sa k podujatiam vrátili v letnom období po uvoľnení
prísnych pravidiel pre
pandémiu koronavírusu
Covid-19. Dňa 25. júna
2020 (10.00 – 14.00
hod.) sa uskutočnilo oceňovanie pedagogických
pracovníkov z obvodu
hanušovského školského
úradu. Podujatie sa konalo v malej koncertnej
sále a v galérii. 29. júna
2020 (15.00 – 16.30
hod.) sa v Malom kaštieli stretli učitelia, rodičia
a deti tunajšej materskej
školy. Tento spoločný
slávnostný deň sa uskutočnil namiesto Dňa detí, ktoré sa predtým
ešte nemohlo uskutočniť v tradičnom čase
1. júna.
29. júla 2020 (16.00 – 17.30 hod.) sa v Malom kaštieli konalo
stretnutie primátora mesta, riaditeľky MŠ a rodičov ohľadom rekonštrukcie MŠ.
Netradičnou iniciatívou 30. júla 2020 (15.00 – 18.00 hod.) bolo
podávanie informácií pre verejnosť spoločnosťou Telekom.
1. júla 2020 (nedeľa) sme si pripomenuli rómsky holokaust stretnutím pri pamätnej tabuli na železničnej stanici za účasti splnomocnenkyne vlády SR pre rómsku otázku, primátora mesta,
riaditeľky MsKS a ďalších hostí. Riaditeľka MsKS toto podujatie
pripravila organizačne, vrátane zabezpečenia venca i recitácie.
Knižnica v Malom kaštieli naďalej poskytuje svoje služby v pondelok, utorok a v stredu, zároveň vykonáva obsiahlejšie triedenie
starších kníh. Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková okrem toho
spracovala projekt na nákup nových kníh.
Každé podujatie predstavuje prípravu priestorov, stolov, stoličiek, servisu podľa potreby, upratanie. V Malom kaštieli sa konajú
aj svadobné obrady, v čase koronavírusu podľa uvoľnenia opatrení. Predstavuje to prácu riaditeľky MsKS pri zabezpečení hudby,
spracovanie príhovoru pre sobášiaceho (text je potrebné prispôsobiť aktuálne podľa mladomanželského páru - vekové kategórie,
už rozvedení, iné rodinné udalosti a pod.). Riaditeľka aj vypisuje
a kreslí pamätnú knihu sobášov. Pripravuje si svoje básne a príhovory.
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Prehľad svadobných obradov uskutočnených v Malom kaštieli:
3.2.2020 (štvrtok, 13.00 hod.)
11.7.2020 (sobota, 15.00 hod.)
6.8.2020 (štvrtok, 14.00 hod.)
8.8.2020 (sobota, 15.00 hod.)
31.8.2020 (pondelok, 16.00 hod.)
6. septembra 2020 (nedeľa 15.00 – 19.00 hod.) v Malom kaštieli
sa uskutočnila ustanovujúca schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
26. septembra 2020 (nedeľa 15.00 – 16.45 hod.) sobášny obrad.
V období od I. polovice septembra sme v mestskej knižnici pokračovali v prácach na triedení kníh, a to staré a staršie tituly,
poškodené, ako aj dlhé obdobie nevypožičané knihy. Nakoľko
riaditeľka Bc. Ľubica Tomková spracovala projekt na nové knihy,
je potrebné na regáloch uvoľniť priestor pre nové knižné tituly.
Projekt je plne hradený z Fondu na podporu umenia bez spolufinancovania z rozpočtu mesta alebo mestského kultúrneho
strediska. V týchto dňoch už vieme, že tento projekt bol úspešný
a Mestské kultúrne stredisko v Hanušovciach nad Topľou získalo
pre mestskú knižnicu 3.000 EUR na nové knižné tituly, z toho 20%
výber kníh z organizácií zriadených z Fondu na podporu umenia
a zvyšných 80% si vyberieme knihy podľa vlastné-ho výberu.
1. októbra 2020 (14.00 – 16.00 hod.) riaditeľka mestského kultúrneho strediska reprezentovala svojím príspevkom mestskú knižnicu na podujatí pre seniorov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
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listom a plaketami za zásluhy v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu. Grafické stvárnenie, text plakiet a pamätných listov navrhla a zabezpečuje riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bc.
Ľubica Tomková, MsKS ich aj finančne uhrádza, oceniť občanov
navrhla a mená ocenených dodala predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková. Pandémia koronavírusu COVID-19 v jeho druhej
vlne však prekazila, tak ako mnohé iné, aj tento plán. Podujatie
sa malo konať 15. októbra 2020, v pamätnom mesiaci ťažkých
bojov o Dargovský priesmyk. Najvýznamnejšou udalosťou 2. svetovej vojny v oblasti Slanských vrchov, ktorá zasiahla aj do života
miestnych ľudí, bola bitka o Dargovský priesmyk, kde dodnes stojí
pamätník na tieto vojnové udalosti. Veríme, že v dohľadnej dobe,
prípadne v januári pri sviatku oslobodenia mesta, pamätné plakety a listy odovzdáme najbližšej rodine ocenených „in memoriam“.

Bc. Ľubica Tomková v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou
10. októbra 2020 (nedeľa 14.45 – 15.45 hod.) svadobná odobierka ako krásna ľudová tradícia.
15.10.2020 riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková spracovala a cez
elektronický formulár odoslala požiadavku ministerstva kultúry
SR na spracovanie informácií, ekonomických podkladov a dotazníka o kultúrnej činnosti organizácií a iných subjektov v kultúrnej
a spoločenskej oblasti. Bude slúžiť ako podklad pre celoštátne
zisťovanie dopadu koronavírusu na činnosť a mzdové podmienky
v kultúrnej sfére, a teda aj v MsKS Hanušovce nad Topľou.
Riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bc. Ľubica Tomková
pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
plánovala v spolupráci s predsedníčkou ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Helenou Lipčákovou celospoločenské podujatie. Jeho súčasťou bolo
aj ocenenie hanušovských občanov „in memoriam“ pamätným

V závere roka bude počas sviatkov Vianoc tešiť občanov a krášliť
okolie Malého kaštieľa betlehem aj rozsvietený vianočný strom
a tiež adventný veniec. Chceli by sme veriť, že budúci rok prinesie
viac radosti a viac možností na spoločné stretnutia aj pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS
Foto: Fotoarchív MsKS

Strana 16

PÝTAME SA ...
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... Mgr. Anny Hrehovej, učiteľky výtvarného odboru
na Základnej umeleckej škole v Hanušovciach nad Topľou

Aké sú možnosti štúdia vo výtvarnom odbore ZUŠ?

V našom meste už od roku
2004 prispieva k rozvoju
umenia základná umelecká škola. Zuška, ako školu
familiárne voláme, ponúka
pre talentované deti viac
študijných odborov. Okrem
hudobného,
tanečného
a nového literárno-dramatického odboru si deti môžu
vybrať aj štúdium vo výtvarnom odbore. Ten už sedemnásť rokov vedie výtvarníčka Mgr. Anna Hrehová. Ako
takéto štúdium prebieha a čo si z neho
deti odnášajú, sme sa opýtali pani učiteľky
Anny.
Aké boli vaše začiatky s výtvarným umením?
Už ako malé dieťa som si rada kreslila
a maľovala. Sama som navštevovala Základnú umeleckú školu v Bardejove a vďaka
podpore môjho učiteľa som v štúdiu naďalej pokračovala na Škole umeleckého
prie-myslu v Košiciach. Nakoľko ma stále
fascinovali diela klasických majstrov, rozhodla som sa pre odbor reštaurátorstva.
Boli to najkrajšie časy. Po škole som potom
najprv pracovala ako výtvarníčka na propagačnom oddelení. Neskôr som si vzdelanie
ešte doplnila na Vysokej škole humanitných a prírodných vied v Prešove.
Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou výtvarnej výchovy?
Stále som mala veľmi rada deti a výtvarné
umenie pre mňa bolo každodenným chlebom. Keď prišla možnosť stať sa učiteľkou
výtvarnej výchovy v zuške, bola to pre mňa
skvelá príležitosť prebudiť v deťoch lásku
k umeniu, aby mali radosť z vlastnej tvorivosti, kreativity, fantázie a hravosti, ktorá
by ani nám dospelým nemala v živote chýbať.
Čo je to vlastne ten “výtvarný odbor“
a ako v ňom prebieha štúdium?
Výtvarný odbor je jeden z odborov, ktorý
sa nachádza v ponuke základných umeleckých škôl. Je určený predovšetkým deťom,
ktoré prirodzene prejavujú záujem o výtvarné umenie. Deti sa prihlasujú vykonaním pri-jímacej talentovej skúšky.
Vyučuje sa vždy v poobedňajších hodinách.
Prípravné štúdium je pre deti v predškolskom veku a pozostáva z dvoch 45-minútových vyučovacích hodín raz týždenne.
Nasleduje 1. stupeň 1. časti základného

štúdia, ktoré je jedenkrát
týždenne v trvaní trikrát 45
minút. Štúdium trvá 4 roky
a ukončuje sa skúškou a testom. Po úspešnom ukončení
sa žiak stáva absolventom,
ktorý získava primárne umelecké vzdelanie v ZUŠ. Potom
deti pokračujú na 1. stupni 2.
časti základného štúdia; toto
je rovnako jedenkrát týždenne v trvaní trikrát 45 minút
a štúdium trvá 5 rokov. Ukončuje sa záverečnou skúškou.
Tá pozostáva z maľby reprodukcie a kresby,
obhajobou týchto prác a záverečným testom. Po úspešnom ukončení sa žiak stáva
absolventom základného štúdia, ktorý získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie
v ZUŠ. V štúdiu môže pokračovať aj počas
štúdia na strednej škole na 2. stupni základného štúdia, ktoré trvá 4 roky. Okrem
toho má možnosť študovať rozšírené štúdium pre žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na umelecké školy. Rozšírené štúdium
1. stupňa začína v 6. ročníku (ZŠ) a trvá 4
roky. Rozšírené štúdium 2. stupňa začína
v 1. ročníku strednej školy a rovnako trvá 4
roky. Vyučovanie v rozšírenom štúdiu trvá
šesť 45 minútových vyučovacích hodín raz
alebo dvakrát týždenne.
K čomu sa snažíte priviesť žiakov, ktorí navštevujú výtvarný odbor?
Svojich žiakov vediem hlavne ku kultivovanému samostatnému výtvarnému prejavu,
k prehľadu výtvarných štýlov a popredných
predstaviteľov dejín umenia. Tiež k znalosti
pracovného postupu jednotlivých výtvar-ných techník. No predovšetkým žiakov
vediem k vybudovaniu individuálneho výtvarného prejavu, ku kreativite a sebavyjadreniu.
Ako teda vyzerá profil absolventa výtvarného odboru?
Absolvent výtvarného odboru sa dokáže
plnohodnotne a kvalifikovane výtvarne
prejavovať. Dosahuje adekvátnu úroveň
svojich diel primerane k veku. Ovláda výtvarné techniky, akými sú kresba, maľba,
koláž, modelovanie, grafika a tvorba priestorového objektu. Má osvojené základné
znalosti o kompozícii, perspektíve, proporciách, štylizácii, modelácii svetla a tieňa,
miešaní farieb a podobne. Z teoretických
znalostí má prehľad v umeleckých slohoch
a štýloch, rovnako aj vedomosti o popred-

ných predstaviteľoch. Výtvarné umenie
a kultúra sa stavajú predmetom jeho prirodzeného záujmu. Svoje diela vie verejne
prezentovať a obhajovať a je pripravený
aj naďalej rozvíjať svoje výtvarné schopnosti a znalosti.
Myslíte si, že je potrebné v živote deti
a adolescentov výtvarné umenie?
Určite áno. Výtvarný odbor nie je miesto
len pre talentované deti, ktoré budú pokračovať vo vzdelávaní na umeleckých školách.
Je aj miestom pre tie deti, ktoré si len rady
kreslia a maľujú. Hodiny výtvarnej výchovy, ktorých je na školách tak žalostne málo,
pomáhajú jedincovi rozvíjať myslenie, kreativitu a predovšetkým fantáziu. Okrem
toho si deti pri výtvarnej činnosti budujú
svoj osobitý výtvarný štýl a budujú si svoje
estetické cítenie. Myslím, že význam výtvarnej výchovy je v edukačnom procese
dlhodobo podceňovaný. Zároveň zastávam
názor, že každé doplňujúce vzdelanie je pre
deti väčším prínosom ako dlhé vysedávanie
doma za počítačom.
Spomeniete si na ozaj výnimočných absolventov výtvarného odboru?
Zo skúseností nadobudnutých počas mojej
pedagogickej praxe som sa stretla s mnohými výnimočnými talentmi, aj keď všetky deti sú niečím výnimočné. No najväčšiu
radosť mám z toho, ak niektorí naši absol-venti pokračujú v umeleckom vzdelávaní
na strednej alebo vysokej škole.
Aké máte s výtvarným odborom vízie
do budúcnosti?
Naďalej sa aktívne venovať žiakom a ich
usmerňovaniu v rámci budovania ich výtvarného prejavu. Podnecovať a podporovať ich ďalšie smerovanie na umeleckých školách. Prezentovať ZUŠ Hanušovce
na rôznych súťažiach a iných aktivitách
výtvarného charakteru. Venovať sa sledovaniu umenia a aktuálnym trendom v umeleckej tvorbe doma aj v zahraničí. A medzi
odvážnejšie ambície? V prvom rade nájsť
adekvátne a vhodné priestory pre učebňu
výtvarného odboru, ktoré, žiaľ, zuška nemá
a modernizovať vybavenie výtvarného odboru.
A samozrejme naďalej byť učiteľkou, ktorá
je tu pre svojich žiakov.
Pár slov na záver?
Buďte smelí, neváhajte a prihláste
sa k nám. Zuška Vás už čaká!
Pýtal sa Mgr. Ľubomír Vavrek
Autor foto Mgr. Ľubomír Vavrek
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VYSŤAHOVALECTVO V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU
Migrácia za prácou či lepším životom má v slovenskom prostredí
pomerne starú tradíciu. Naši predkovia už od polovice 18. storočia pravidelne putovali za sezónnou robotou na Dolnú zem. Územie Vojvodiny totiž zostalo po osmanskej okupácii vyľudnené.
Časť slovenskej populácie dokonca využila túto príležitosť a usadila sa na dolniakoch natrvalo. Putovanie Slovákov za prácou v minulosti podporovali aj tradičné slovenské remeslá. Najmä drotári,
olejkári či chýrni slovenskí murári precestovali s remeslom takmer
celú Európu.
Severovýchodné oblasti Uhorska ako Spiš, Zemplín, ale najmä Šariš
zaznamenali od polovice 19. storočia pomerne rýchly nárast populácie. Uhorský priemysel sa na európske pomery rozvíjal pomaly a dokonca ani pomerne veľké a moderné fabriky v Ružomberku,
Podbrezovej či Košiciach nedokázali uvoľňovať pretlak na pracovnom trhu. Ak k tomu prirátame akútny nedostatok voľnej poľnohospodárskej pôdy, vznikne nám situácia, kedy sa prirodzený
prírastok zväčša chudobného vidieckeho obyvateľstva začína dostávať do ešte väčších existenčných problémov. Robota vo fabrike
nebola, v okolí Hanušoviec v tom čase nebola ani samotná fabrika a väčšinu najlepšej pôdy vlastnilo niekoľko veľkostatkárov.
Aj to málo vlastnej zeme navyše pozostávalo z niekoľkých maličkých parciel roztrúsených po celom chotári. Peniaze sa však dali
získať požičaním za úrok, teda úžerou, bolo však potrebné založiť
samotnú pôdu. Čo nastalo, keď sedliak nedokázal pôžičku a úroky
splácať, nie je potrebné opisovať. Viac než tri štvrtiny gazdovstiev
na Šariši bolo v druhej polovici 19. storočia zadĺžených. Bludný
kruh biedy sa uzatvoril a v podmienkach príliš pomaly sa rozvíjajúcej Rakúsko-Uhorskej monarchie z neho takmer nebolo možné
vyjsť. Nebol to však len problém monarchie, keďže jedna z najväčších vysťahovaleckých vĺn sa odohrala pár rokov po vzniku republiky. Priemyselné zaostávanie bol problém takmer celej strednej
Európy. Najmä mladí muži preto začali hľadať možnosti ako zo začarovaného kruhu chudoby von.
Spojené štáty americké v tom čase trápil presne opačný problém.
Enormne rýchlo sa rozvíjajúci priemysel nedokázal byť dostatočne rýchlo zásobovaný najmä nekvalifikovanou pracovnou silou.
Preto začali americkí priemyselníci hľadať potenciálnych robotníkov v zahraničí. V regióne Hanušoviec tiež. Na tento účel dokonca vysielali vlastných agentov, ktorí vo vybraných oblastiach
verbovali nových robotníkov do svojich fabrík či ťažobných podnikov. Na prítomnosť takýchto agentov sa sťažoval dokonca osobne
uhorský minister vnútra gróf Koloman Tisza v roku 1879. V liste
adresovanom šarišskému podžupanovi upozorňuje na nepovolené pôsobenie amerických fabrických agentov na území Šariša. Ako
jeden z najčastejších miest ich pôsobenia menuje minister Hanušovce nad Topľou. Táto skutočnosť dokazuje, že fenomén vysťahovalectva prebiehal v priestore Hanušoviec ešte pred nástupom
masovej migrácie Slovákov a trval až do posledného možného
obdobia v roku 1948, kedy ho komunistický prevrat uzatvorením hraníc ČSR zastavil. V poslednej vlne vysťahovalectva odišiel
do USA okrem iných aj Hanušovčan Andrej Eliáš, neskorší poradca
amerického prezidenta Ronalda Reagana.
Cesta do Ameriky bola plná ťažkostí a nemalého súženia. Človek
musel kvôli biede učiniť mimoriadne ťažké rozhodnutie opustiť
svoju manželku, deti, rodinu, priateľov, rodný kraj a vydať sa na nebezpečnú púť. Zväčša vlakom docestoval do severonemeckého
prístavu ako napríklad Brémy či Hamburg. Tam nastúpil na parník
niektorej z mnohých transatlantických parolodných prepravných
spoločností, ktorý ho po približne mesiac trvajúcej plavbe dopravil do amerického prístavu, najčastejšie na Ellis Island v New Yor-

ku. Tam bol podrobený dôkladnej pasovej a zdravotnej kontrole
a pokiaľ nemal možnosť, aby sa za neho niekto zaručil, bol umiestnený do niekoľkotýždňovej karantény. Následne si hľadal prácu,
čo však v súvislosti s pôsobením mnohých agentúr nemuselo byť
náročné. Práca vo fabrike, v bani či v lese predstavovala enormné
fyzické zaťaženie, čo v spojitosti s mimoriadnou šporovlivosťou
posúvalo životy našich vysťahovalcov na hranu možného. Množstvo mladých mužov však túto hranu prekročilo a ich život skončil
úplným telesným a duchovným vyčerpaním. Po niekoľkoročnom
pobyte strávenom neustálou prácou, ktorá priniesla pracovitému
človeku pomerne slušnú odmenu, sa rozhodol vrátiť domov a celý
proces prepravy v obrátenej forme absolvoval opäť.
Masové vysťahovalectvo Slovákov spôsobilo Uhorsku a neskôr
Československu veľké problémy. Viac než pol milióna ľudí totiž
v priebehu pár desaťročí opustilo svoje domovy a polia. Na nezvládnuteľnú situáciu sa sťažovali mnohí predstavitelia slovenského verejného života. Nejeden národovec si povzdychol, že čo len
bude s národom, ktorému odteká zdravá a mladá krv a zostáva
len stará a chorá. Dediny sa vyprázdňovali a gazdovstvá pustli.
Situácia sa začínala podobať na katastrofu. Ani tie najprísnejšie
opatrenia vlády nepostačovali.
Foto: (aga)

Z múzejnej výstavy o vysťahovalectve našich rodákov (8.7. - 30.9.2020)
pod názvom „Amerika - źem veľika“.
Tento exodus mal však popri mnohých zlých aj svoju lepšiu stránku.
Zarobené peniaze a nadobudnuté schopnosti často v konečnom
dôsledku spôsobili, že pôvodne chudobný a zväčša negramotný
sedliak sa vrátil ako skúsený cudzie jazyky ovládajúci a emancipovaný muž uvedomujúci si svoje postavenie v spoločnosti. Tento
fakt bol jedným z dôvodov, prečo uhorská vláda tento proces blokovala. Pokiaľ muž odchádzal ako Uhor, takmer vždy sa vrátil ako
Slovák. Zárobok mnohokrát investoval do nového domu a zveľadenia svojho hospodárstva. Po vyčerpaní úspor bol často nútený celú „púť“ zopakovať. Medzi vysťahovalcami z Hanušoviec nie
je nezvyčajné, že takýmto spôsobom navštívili Ameriku štyri, päť,
šesť aj viackrát. A nemalé množstvo ich napokon za „totu široku
vodu“ zostalo natrvalo.
Negatívne dopady odchodu štvrtiny národa boli do istej miery
kompenzované rozvojom kultúrnej a osobnostnej výbavy vysťahovalcov. Amerikáni, ako sa vysťahovalci nazývali, so sebou späť
do vlasti priniesli aj rôzne kultúrne vymoženosti, ktoré my dnes
považujeme za samozrejmosť, avšak v čase masového vysťahovalectva išlo o zásadnú modernizáciu. Jedným z takýchto amerikánskych noviniek je latrína, ktorá znamenala značný luxus v porovnaní s dovtedy užívaným hnojiskom. Krásnym pozostatkom

pokračovanie článku na strane 19 ►
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KEĎ MÁ ČLOVEK SVOJU PRÁCU RÁD ...
Rozhovor s Mgr. Máriou Hrivniakovou, služobne najstaršou pracovníčkou MsÚ Hanušovce nad Topľou
Základné vzdelanie získala Mária Hrivniaková, rodená Sabová, v rodných Hanušovciach nad Topľou. Potom absolvovala
štvorročnú Strednú ekonomickú školu vo Vranove nad Topľou. Jej prvým zamestnaním boli komunálne služby, odkiaľ po roku
prešla pracovať na tunajší mestský národný výbor, kde pracuje až dodnes s tým rozdielom, že MsNV sa po Nežnej revolúcii
premenoval na Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou. Na tomto úrade pracuje už plných 42 rokov – najprv ako referentka,
v súčasnosti ako vedúca oddelenia finančného a správy majetku mesta. V roku 2011 ukončila štúdium na Vysokej škole ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, kde získala magisterský titul.
(Poznámka: Rozhovor bol nahrávaný 19. júna 2020.)
Ako ste po maturite začínali?
Maturovala som v roku 1977,
teda v čase, kedy ľudia neboli
bez práce – každý vtedy musel
pracovať, ale nájsť si dobrú prácu bolo ťažké. Môj otec v tom
čase pracoval v hanušovských
komunálnych službách. Možno vďaka tomu som získala
miesto práve tu, a to ako sekretárka a fakturantka.
Mali ste teda ambície pracovať
aj inde?
Pravdaže,
obzerala
som
sa po mieste v peňažnom ústave v okresnom meste alebo
v Prešove, ale keď po mesiaci
od podania žiadosti mi neprišla
kladná odpoveď, prijala som
miesto pri pánu Andrejovi Velebírovi, ktorý bol v tom čase
riaditeľom podniku Komunálne
služby Hanušovce nad Topľou.
Čo spôsobilo, že ste potom
prešli na mestský národný výbor?
V tom čase bol predsedom MsNV Andrej Sabo, on
ma oslovil. Vraj svoj potenciál
uplatním lepšie niekde inde,
v inej funkcii. Vtedajšia pracovníčka Marienka Ondeková

išla na materskú dovolenku,
no na materskej bola nakoniec
dlhšie, ako pôvodne plánovala.Tak som na úrade zostala
na dobu neurčitú.
Pamätáte si na prvý pracovný
deň na MsÚ?
Bolo to 1. decembra 1978. Bol
to pre mňa veľmi náročný deň.
Hodili ma ako rybu do vody
a hneď som sa musela naučiť
v nej plávať. Vedúci, pán Michal
Matika, išiel v ten deň pracovne do Vranova, tak mi len povedal: „Marienka, odchádzam,
ostaneš tu dnes sama. Zoznám
sa s agendou a toto poúčtuj.“
Hneď v ten prvý deň bol mojou skúškou ohňom. No nikdy
som nemala problém sa niečo
nové naučiť. Keď človek chce
a má svoju prácu rád, tak to dokáže.
Čo všetko na úrade prešlo vašimi rukami za uplynulých 42
rokov?
Kompletná celá agenda, ktorá je na úrade – účtovníctvo,
dane a poplatky, mzdová agenda, evidencia majetku, pokladničná agenda, pošta ... Všetko.

Po roku 1989 sa zmenil politický systém.
Čo to znamenalo pre
prácu ekonómov?
Keď som sem prišla
v roku 1978, systém
financovania i účtovania bol úplne iný.
Počítače neexistovali, účtovali sme ručne systémom predkontácií.
Písomné
dokumenty sme doručovali na výpočtové stredisko do Vra-nova nad Topľou
na ďalšie spracovanie. Neskôr
sme ich chodili osobne typovať na strojoch neporovnateľne väčších ako v súčasnosti.
Prístup k peňažným ústavom
bol osobný – jeden až dvakrát
do mesiaca pracovná cesta
do banky do Vranova nad Topľou. Je to veľký rozdiel oproti dnešku, keď všetko urobím
od stola, od počítača cez internetbanking. Písomná agenda
sa viedla na mechanických,
resp. elektronických písacích
strojoch. Písanie bolo obtiažnejšie – myslím tým silu písania. V tom čase sa však nikto
nad tým nezamýšľal. Taká bola
doba. Už škola nás na prácu pripravila. Štátna skúška z kancelárskeho písania na stroji bola
pre niektorých študentov ekonomickej školy – teda aj mojou
– samozrejmosťou. „Upísali
sme sa“ – nikto nechcel mať
text s chybou. Najhoršie bolo,
keď sme chybu urobili na konci
hárka. Znamenalo to prepisovať celú stranu znova. Ale...
Rok 1992 bol prelomový. Prvý
počítač pre ekonomické oddelenie, zavedenie elektronického účtovníctva, elektronicky

spracovávané mzdy a postupne
ďalšia agenda správy majetku,
dane a poplatky. Práca nie s 8
hodinovou pracovnou dobou
...
Ako je to potom teraz – práca
s ekonomickou agendou je počítačmi značne uľahčená,
urýchlená, no stále je jej veľa
a je potrebný aj vyšší počet zamestnancov?
Áno, prácu síce uľahčili počítače, ale je jej neporovnateľne
viacej. V súvislosti so všetkými reorganizáciami od roku
1989 štát postupne na obce
a mestá presúval svoju agendu,
prenášal svoje kompetencie.
Práca s počítačom nenahradila
písomnú agendu, účtovníctvo
je aj dnes prísne dokladovateľné.
Čo patrí k preneseným kompetenciám štátu na obce a mestá?
Je to na dlhý rozhovor – podstatou je, že financie na ich
výkon dostávajú samosprávy zo štátneho rozpočtu; štát
tu má však rozsiahle kontrolné právomoci. Tak napríklad
prenesenými kompetenciami
sú školstvo – toto predstavuje
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až 40 % z celkového rozpočtu
mesta, stavebný úrad, životné
prostredie, cestná doprava,
vodné hospodárstvo.
V tomto pohľade náročné obdobie pre vás určite nastalo
aj po vstupe SR do Európskej
únie.
Pravdaže. Každá zmena v spoločnosti sa odzrkadlila v práci ekonomického oddelenia
úradu – jeho chodu, agendy.
Povinnosti boli v legislatívnej
oblasti, ekonomickej, administratívnej. Zmena sa týkala
všetkých oblastí života mesta
– napríklad zmena všeobecne
záväzných zariadení, rozhodnutia primátora, interné smernice, zmluvné vzťahy. Museli
sa kvantifikovať výdavky na zavedenie eura, skontrolovať
a zmeniť platobné výmery, daňové priznania, všetky formuláre, platový poriadok mesta,
všetky poplatky v školách a podobne. V podstate išlo o zmenu – prevod číselných hodnôt
– prevod na menu EURO.
42 rokov je dlhý čas. Koľkí
predstavitelia mesta sa za ten
čas, čo robíte na mestskom
úrade, v Hanušovciach vystriedali?
Prvý bol predseda MsNV Andrej Sabo, ktorý mi prácu
ponúkol. Po ňom prišiel Andrej
Velebír, ktorý do roku 1990 bol
predsedom MsNV a následne sa stal prvým primátorom
mesta Hanušovce nad Topľou.
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a rešpektujem svojho
nadriadeného. Každý
z nich mi čosi dal, každý čosi pre mňa urobil, priniesol a myslím,
že aj ja pre nich a pre
toto mesto.

Za ním dve volebné obdobia
vo funkcii primátora mesta
pôsobil Peter Vozár. Na primátorskej stoličke ho vystriedal
Ing. František Tkáč, ktorý žiaľ
predčasne zomrel. Ďalším primátorom bol Ján Roško, za ním
Štefan Straka. Ak dobre rátam,
súčasný primátor PhDr. Štefan
Straka je siedmym primátorom
v období, čo tu pracujem. Štyria z nich už nežijú.
Ako si na nich spomínate?
Na všetkých spomínam v dobrom. Tak ako každý človek, každý z nich bol svojský. To je prirodzené. Svoju robotu som
vždy robila zodpovedne a nezávisle na tom, ktorý šéf – ktorý primátor tu sedel, či sedí.
Vždy som plne rešpektovala

► pokračovanie článku zo strany 17
vysťahovalectva sú tzv. amerikánske domy s neodmysliteľným
gánkom. Jeden z najkrajších a najzachovalejších v Hanušovciach
postavil Michal Kolesár po návrate z Ameriky v roku 1929 na vyšnom konci, dnešnej ulici SNP.
Prirodzená vlastnosť Slovákov v Amerike bola spolupatričnosť.
Dôkazom toho sú desiatky až stovky krajanských spolkov. Vysťahovalci z Hanušoviec sa v Amerike rovnako aktívne združovali.
Spolky umožnili zachovanie národnej a náboženskej identity vysťahovalcov a v nemalej miere slúžili aj ako podporné organizácie
pre príbuzných v domovine. Jedným z predstaviteľov krajanského
spolku bol aj Ján Varga, ktorý zaktivizoval amerických Slovákov pri
hľadaní podpory pre masívnu obnovu hanušovského rímskokatolíckeho kostola. Opakované zbierky v Amerike tak umožnili obnovu chrámu od základov až po strechu. Za túto činnosť bol na základe požiadavky samotného biskupa Jozefa Čárskeho pochovaný
v areáli kostola. Rovnakú iniciatívu v Amerike vykonávali aj hanušovskí evanjelici, ktorým rovnako mohutnú opravu chrámu takisto
z veľkej časti financovali Amerikáni. Dôkaz o tom je dodnes možné

A čo ostatní pracovníci
mesta?
K tej najstaršej generácii, ktorú som tu zažila,
patrili už spomínaný
pán Michal Matika
(v súčasnosti najstarší občan Hanušoviec
nad Topľou, v tomto
roku sa dožil krásnych
99 rokov – pozn. red.)
a panie Matilda Juričková, Mária Staškovičová
a Klára Poputniková.
Z nich mi bola najbližšia pani
Juričková – bola to takpovediac
moja „chůva“, ona ma toho naučila najviac. Ona ma uvádzala
do tajov chodu úradu, odovzdala mi mnoho svojich skúsenosti, za ktoré som dodnes
veľmi vďačná. Do poslednej
chvíle, pokým tu pracovala,
sme si boli veľmi blízke. Rozumeli sme si profesijne i ľudsky.
Akoby bola moja mama tu v robote.
Ako by ste sa vy sama zhodnotili za tých 42 rokov?
Mňa má kto hodnotiť, takže
sama sa hodnotiť nebudem.
Vždy som sa snažila pracovať
zodpovedne, čo najlepšie, aby
tu po mne niečo dobré ostalo.

Bola to veľmi náročná práca,
chce celého človeka, mnohokrát aj na úkor rodiny.
Tešíte sa na dôchodok?
Neuvažujem nad tým, či sa teším na dôchodok alebo nie.
Vznikol mi oficiálny nárok
na dôchodok. Prišiel čas
a ja som si povedala, že je treba vedieť, kedy končiť. Chcem
cestovať, užívať si krásy našej
krajiny – prírodu – moju záhradu. Chcem si užívať čas so svojou rodinou. Teším sa na svoje
deti, vnúčatá.
Ako viem, s manželom ste
vychovali dve deti, ktoré žijú
a pracujú relatívne ďaleko
od nášho mesta.
Dcéra Lucia je vyštudovaná
lekárka momentálne na zahraničnom pracovnom pobyte, syn
Daniel je vyštudovaný právnik.
Mám dve krásne vnúčence –
vnučku Lilien a vnuka Maximiliána. To im som ako babka dlžná
ten svoj ďalší čas. Aj keď dnešná technika umožňuje vidieť
sa kedykoľvek či telefonovať
si každý deň, predsa mi s nimi
chýba osobný kontakt. Videla
som ich síce vyrastať, ale nie
celkom tak, ako by som chcela.
Vnímam to však z iného pohľadu – ak sú moje deti spokojné
a šťastné a tam, kde sú, tak
som spokojná a šťastná aj ja.
Rozprávala sa Agáta Krupová
Foto: Rodinný archív
Mgr. Márie Hrivniakovej

vidieť v podobe pamätnej table nad vstupom do sakristie evanjelického a.v. chrámu v Hanušovciach.
Vysťahovalectvo dosahovalo na vrchole enormné rozmery. V amerických mestách vznikali celé enklávy Slovákov. Postupom času
si v USA dokonca začali zakladať slovenské rodiny. Podobný príbeh
mal aj Hanušovčan Michal Mikita, ktorý si svoju budúcu manželku
našiel práve v Amerike. Jej rodičia však pochádzali z neďalekých
Hermanoviec. Hanušovčan si tak musel ísť nájsť Hermanovčanku
až do Ameriky. Spomienky na Ameriku boli také silné, že Michal
svoju manželku do konca života neoslovil inak než „Meri“.
Podobný príbeh sa z generácie na generáciu dedí v takmer každej rodine. Hanušovce totiž patrili medzi typické vysťahovalecké regióny a takmer každá rodina mala niekoľko svojich členov
niekoľkokrát za oceánom. Pozostatky vysťahovalectva sú dokonca
prítomné v našich životoch aj dnes. Náš šarišský slovník je toho
pekným dôkazom. Pre zaujímavosť skúste uhádnuť, kde má svoj
pôvod názov „dinerki“, ktorú máte v „špajzi“.
Mgr. Ondrej Glod
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O PARTIZÁNOVI JÁNOVI SABOVI SABOĎUROVI

Pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

3. číslo

Po vojne sa Ján Sabo SaĽudské osudy sú rôzne. Sú ťažké najmä vtedy, ak sú poznačené boďura najviac stretával
vojnou. Taký osud mal aj Ján Sabo Saboďura, hanušovský partizán. s Andrejom Molitorisom
Spomínam si, že moji starí rodičia o ňom hovorili vždy ako o pra- a Alžbetou Molitorisovou
vom partizánovi. Bolo to totiž tak, že po vojne vyšiel jeden zákon z Počekanca – tiež aktívnyľudovo známy ako dvestopäťdesiatpäťka. Z neho plynuli aktívnym mi partizánmi v období 2.
účastníkom odboja peňažné výhody. U nás doma ako u poštárov svetovej vojny.
sa vtedy dennodenne premlel kopec ľudí. Keď niekto išiel domov Na všetky podrobnosti z otz práce večerným autobusom, zaskočil k nám po doporučený list, covho rozprávania si už Juiný zaplatiť elektrinu, alebo si vyzdvihnúť dôchodok, lebo cez deň raj Sabo nepamätá. Keď
chodil po lekároch v okresnom meste, alebo si zatelefonovať (veľa bol mladý alebo dokonca
ľudí v Hanušovciach nemalo telefón, my áno) – dôvody boli rôzne. len chlapec, nepočúval poZvyčajne sa títo ľudia púšťali s našimi do kratšej alebo dlhšej reči, zorne svojho otca. Niečo
a tak som sa nechtiac ako vnímavé dieťa všeličo zaujímavé do- si z jeho rozprávania zapazvedela. Napríklad, že niektorí mali dôchodky lepšie ako iní, lebo mätal, no nie všetko. Dodal,
brali „partizánske“ peniaze a ďalší, hoci ani až takí „veľkí“ parti- že dnes by ho už počúval
záni neboli, tieto peniaze poberali tiež, lebo si vybavili potrebné veľmi pozorne, keby otec
potvrdenia. Na to všetko som si spomenula, keď som sa nedávno bol ešte nažive.
rozprávala s Jurajom Sabom o jeho otcovi Jánovi.
V horách boli partizáni podelení do skupín a absolvovali krátky
Ján Sabo Saboďura sa narodil 19. apríla 1926 v Hanušovciach nad vojenský výcvik. Potom chodili na akcie – Ján Sabo Saboďura
Topľou. Jeho rodný dom sa nachádzal v centre na hlavnej ulici, sa okrem iných zúčastnil partizánskeho záťahu pri Kysaku a v Hano keď sa oženil, zbudoval sa na terajšej Kukorelliho ulici, v blíz- nušovciach na likvidácii vojenskej posádky. Nemci na nich potom
kosti starej školy. Základné vzdelanie získal na tunajšej evanjelickej vyvíjali veľký tlak a obkľúčili ich. Aby sa dostali von z obkľúčenia,
cirkevnej škole. Potom odišiel na učilište do Haliče, kde sa vyučil cúvali partizáni smerom k frontovej línii Medzilaborce - Habura.
za strojníka. Takisto absolvoval dvojročnú školu v Giraltovciach. Keď začal odsun čapajevovcov zo Slanských vrchov, vraj bolo
Získané vedomosti a zručnosti využil v povojnových rokoch najprv chlapom v horách povedané, že kto chce, môže sa vrátiť domov.
ako pracovník Strojno-traktorovej stanice v Giraltovciach, neskôr No Ján Sabo Saboďura aj s kamarátom Krupom Marcinkom tak
v podniku Pozemné stavby Prešov. S manželkou Annou, rodenou neurobili, ale naďalej ostali pri partizánoch. Tak sa ocitli aj pri
Hanzovou, vychoval štyri deti – Jána, Annu, Juraja a Máriu.
Habure, kde koncom novembra 1944 prebiehali tuhé boje a kde
Syn Juraj si na svojho otca spomína ako na priameho a prísneho prišiel o život aj Ľudovít Kukorelli. Podarilo sa im prebiť cez front,
zásadového človeka, ale aj ako na dobrého otca, s ktorým mal veľ- no pobyt v horách počas zimy 1944-1945 si vyžiadal svoju daň.
Ján Sabo sa dostal do nemocnice
mi dobrý vzťah. „To hej, vystrájať
z premrznutia. „Nebolo to nič strašsme sa ako deti navystrájali, a vtené,“ hovoril mi jeho syn Juraj a pody sme sa aj bitky od otca nabrali,
kračoval: „To ja si teraz tak poviem,
ale asi sa nám to zišlo. No otec veľa
že nič strašné, ale následky toho
toho vedel – keď sme potrebovali
znášal celý svoj nedlhý život. Po vojpomoc s učivom do školy, vždy sme
ne bol trikrát operovaný na žalúdok
len za ním šli, nie za mamou.“
a po omrzlinách veľmi ťažko chodil.
Keď naša reč prešla na obdobie
Nikdy sa na svoje choroby nesťažoval,
vojny, zaujímalo ma, čo bolo pre
ale keď sa mu dostavili kruté bolesti
Jurajovho otca pohnútkou pria neznesiteľné kŕče, všetci sme lietali
dať sa k partizánom. Povedal,
okolo neho. Stávalo sa, že aj priľahnúť
že jeho otec sa v roku 1944 dosme ho museli, pokiaľ mu mama natihodol so svojím dobrým kamaráerali nohy, také hrozné bolesti mal, tak
tom Krupom Marcinkom, že utečú
sa zvíjal. Všetko to bol následok vojny
do hôr, keď skončí žatva a pomlá– rýchlo vojakov preliečiť a rýchlo ich
tia žito. Mladí či starí totiž svoje
poslať späť na front.“
gazdovstvá opúšťali veľmi ťažko.
Po preliečení sa Ján Sabo ocitol v 1.
Úroda, jej zber, zvlášť vo vojnových
československom armádnom zbore,
rokoch, bola dôležitá.
s ktorým prešiel cez Liptovský Mikuláš,
Ten odchod do hôr uskutočnili
Ružomberok až k Ostrave, kde ho zatesne pred povstaním. Vraj sa išli
stihol koniec vojny. Napriek tomu,
okúpať do Tople a domov sa už neže bol partizán a bojoval aj v radoch 1.
vrátili, ale – hajde – odtiaľ rovno
československého armádneho zboru,
do hôr. Ich rodičia sa už len od niepo vojne musel ešte doabsolvovať zákoho dozvedeli, že synovia sú v hokladnú vojenskú službu v Bardejove,
rách. Keď vraj o tom Ján Sabo
lebo sa mu započítala len alikvotná
doma rozprával, spomínal, že jeho
Ján Sabo na stretnutí s Ivanom Konnovičom
časť partizánskej činnosti. Medzitým
mama mu potom po niekom do hôr
Baľutom v roku 1964
však
bol ešte nasadený do bojov proti
poslala nejaké oblečenie i jedenie.
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banderovcom, keďže dobre poznal lesy východného Slovenska.
Na svojho kamaráta Krupu Marcinka spomínal Ján Sabo, že zomrel
v noci počas stráže niekde pri Ružomberku. Vraj ho tesne predtým
ešte upozorňoval – ako keby cítil, že sa niečo stane: „Ňechodz
na poslednu stojku na kraj. Tam je to najhorši.“No kamarát tam
napriek varovaniu išiel a tam ho zabili. „Tak to malo buc.“ Nebol
zastrelený, ale zabitý bodákom, aby jeho likvidáciou sa nenarobil
hluk a nepriateľ tak nezburcoval ostatných partizánov.
Postupne došla reč i na „dvestopäťdesiatpäťku“. Ako Juraj spomínal, v Hanušovciach boli dvaja, ktorí mali oprávnenie potvrdzovať žiadateľom, či boli v odboji aktívni partizáni alebo nie, alebo
pomocníkmi partizánov, či im poskytovali stravu a podobne. Boli
nimi Ján Sabo Saboďura a Andrej Molitoris. Mali totiž najvyššie
partizánske ocenenie, charakter československého partizána.
Z tohto dôvodu k nim domov chodilo veľa ľudí, lebo každý, kto
išiel do dôchodku, chcel mať trochu prilepšené. Juraj spomína,
že otec nechcel dávať len tak potvrdenia, keď dotyčnú osobu
nepoznal. Chodili k nim totiž ľudia od Kysaku až po Sninu, najmä
ženy po zosnulých, lebo zákon umožňoval platiť tieto peniaze
aj jednému z rodinných príslušníkov, po smrti aktívneho partizána. No tí, ktorí dávali odporúčania, boli kontrolovaní vrchnosťou
i oni sami jeden druhého strážili, aby na to nejakým spôsobom
nedoplatili. Iróniou však podľa Juraja bolo, že keď po smrti Jána
Sabu požiadala o 255-ku jeho mama ako Jánova manželka, nebol
jej kto podpísať, ale potrebné doklady museli naháňať v pražskom
Ústrednom vojenskom archíve i v archíve v Trnave.
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Rád chodil aj na partizánske chodníčky. Juraj bol ešte malé dieťa,
keď začal s otcom chodievať na Lysú. Bolo to v čase, keď sa v Slanských vrchoch ešte neusporiadavali kultúrne programy v rámci
okázalých slávností, ale „chodníčky“ boli skutočne chodníčkami
k pamätníkom, letisku, hrobom partizánov... Urobili si tam niekde
oheň, niečo poopekali a popritom sa spravila beseda na partizánsku tému. Jánovi Sabovi sa kvôli boľavým nohám ťažko chodilo,
preto ho tam zvyčajne niekto vyviezol.
Zaujímal ma aj rok 1964, rok 20. výročia SNP, keď sa v Slanských
vrchoch zišli mnohí partizáni a stretli sa tam aj s Ivanom Konnovičom Baľutom, veliteľom čapajevovcov. Baľuta tam bol už bez
oboch nôh, o ktoré po vojne prišiel v niektorom z gulagov na Sibíri
v stalinských časoch. Ako z povojnovej histórie dobre vieme, také
kruté bývalo neraz „poďakovanie“ vtedajšej sovietskej moci mnohým vojnovým veteránom za ich obety a strádania vo vojnových
časoch. O stretnutí partizánov v roku 1964 sa hovorilo, že situácia
v Slanských vrchoch sa vtedy veľmi vyhrotila – strhla sa tam hádka: „Niektorí išli na front, niektorí sa vrátili domov a skrývali sa, ale
po vojne bol každý hrdina. No a môj otec to neznášal. Preto ani
nechcel, ani nemohol vstúpiť do KSČ (Komunistickej strany Československa – pozn. red.), lebo ... Otcovi to nechýbalo k šťastiu, ale
štvalo ho to. Bol človekom, čo na srdci, to na jazyku, a to sa mnohým nepáčilo.“
Ján Sabo Saboďura zomrel 20. mája 1976 vo veku 50 rokov. Týmito spomienkami si ctime jeho pamiatku, a tak odovzdávame ďalším generáciám, aby nezabúdali, ako ťažko sa rodila sloboda a aký
je pre život dôležitý mier.
Spracovala Agáta Krupová
Foto: rodinný archív Juraja Saba a Mgr. Márie Molitorisovej

Ján Sabo Saboďura je držiteľom:
1. Pamätná medaila na pamäť boja proti fašizmu udelil
prezident Československej socialistickej republiky Antonín
Novotný pri príležitosti 20. výročia SNP v Prahe 29. augusta
1964.
2. Odznak „PARTIZÁNSKY ZVÄZOK NA SLOVENSKU ČAPAJEV“.
3. Pamätná medaila „1918-ČSSR-1968“, pri príležitosti 50
rokov Československa. Vydal Ústřední výbor Národní fronty.
Signovaný autor Mlynář.
Zľava: Alžbeta Molitorisová, Anna Sabová, Ján Sabo (Saboďura),
Michal Hanzo, Zuzana Velebírová, Andrej Velebír
V rozhovore s Jurajom som chcela ísť viac do hĺbky, najmä
čo sa týka pôsobenia Jána Saba medzi čapajevovcami v Slanských
vrchoch i bojov pri Habure, kde bol niekým z radov vlastných zabitý Kukorelli. No Juraj na to odpovedal: „Ak by o tom vedel niekto
rozprávať, tak jedine pán farár Sepeši, keby ešte žil. Rozhovory ich
dvoch každý pondelok popoludní v škole pred dverami triedy –
keď na chodbe debatovali a my, deti, sme si v triede čítali, čo pán
farár kázali – boli pamätné. Mama totiž jeden čas robila v škole
najprv upratovačku, potom v kuchyni. Keď prišiel otec domov popoludní z roboty, chodieval do školy mame pomáhať (do budovy
starej školy na Kukorelliho ulici do roku 1975 – pozn. red.). Myslím, že pán farár vedel o všetkom, že otec mu všetko pohovoril, i to, čo nikomu inému, ale obidvaja si tieto tajomstvá odniesli
do hrobu. Pán farár Sepeši vedel asi viac ako my všetci dokopy.“
Ján Sabo Saboďura však rád chodil aj k deťom do školy či k vojakom v sabinovských kasárňach a rozprával o vojne, o partizánoch.

4. Čestná medaila „ZASLÚŽILÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠIZMU“
– II. stupeň, pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou za záslužnú dlhoročnú a obetavú
funkcionársku prácu v organizáciách a orgánoch zväzu. Medailu prepožičal Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 14.3.1975.
5. Pamätná medaila k 30. výročiu SNP, Májového povstania
českého ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou
armádou. Medailu udelil ÚV KSČ (Ústredný výbor Komunistickej strany Československa) a ÚV NF ČSSR (Ústredný výbor
Národného frontu Československej socialistickej republiky).
6. Pamätná medaila „700 ROKOV HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, 1280-1980“.
7. Pamätná plaketa in memoriam pri príležitosti 75. výročia
SNP, udelili mesto Hanušovce nad Topľou, ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a MsKS Hanušovce nad
Topľou 30.8.2019.
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3. číslo

SPOMIENKY NA MUDr. JOZEFA FERKA K JEHO NEDOŽITEJ ŠESŤDESIATKE

MUDr. Jozef Ferko sa narodil 31.5.1960 v Prešove a tento rok by oslávil krásne životné jubileum. Osud to však zariadil inak, a preto
dovoľte malú spomienku na tohto skvelého
človeka a lekára.
Prvé roky svojho života strávil v Hanušovciach
nad Topľou, kde navštevoval materskú a základnú školu. Po ukončení Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove sa rozhodol pre
štúdium vojenskej medicíny v Hradci Králové,
ktoré úspešne ukončil v roku 1986.
Niekoľko rokov po promócii sa venoval všeobecnému lekárstvu, potom ho zlákala oftalmológia, ktorej zostal verný až do konca.
Vypracoval sa na jedného z najlepších slovenských kataraktových chirurgov. V roku 2003
stál pri zrode jedného z prvých súkromných
očných centier na Slovensku.
Svoju prácu miloval, pacienti ho poznali ako
obetavého a charizmatického lekára, kolegovia ako pedantného
a zodpovedného primára.
A jeho najbližšia rodina - manželka Božena, dcéra Saška a syn
Jožko, mama a sestry - ako skvelého manžela, otca, dedka, syna
a brata, vášnivého poľovníka, čitateľa a cestovateľa. Mal veľké
množstvo priateľov a známych, ktorí s ním radi trávili čas, bol
totiž skvelým rozprávačom a rozhľadeným diskutérom. Žil a pracoval naplno do roku 2015, kedy ho stopla zákerná choroba.
Napriek svojej odvahe a statočnosti čeliť všetkým životným skúškam tento boj prehral 22.12.2016. Všetci, ktorí ho poznali, boli
touto správou zdrvení, lebo odišiel fantastický človek, operatér,
lekár srdcom aj dušou, ktorý veľmi chýba, a na ktorého s láskou
spomína každý deň nielen jeho rodina.
Jeho odkaz ale žije ďalej v očiach tých tisícok ľudí, ktorým pomohol a v srdciach tých, ktorí ho poznali. Česť jeho pamiatke.
S láskou manželka Božena, dcéra Alexandra a syn Jozef
--Na ZŠ sme boli spolužiaci v triede pána učiteľa Andreja Čákyho v šiestej až deviatej B. – v školských rokoch 1971/72 až 1974/75.
Vždy bol usmievavý, priateľský, ochotný pomôcť, dobrý spoločník aj na vážnejšie rozhovory, ako by sa zvyčajne od pubertiakov
čakalo. Bol takmer môj sused – oproti ceste za kanálom niekoľko
desiatok metrov dole k jarku cez lavičku ... (to ešte bol za cestou
č. 18 otvorený kanál). Aj keď už bol známym lekárom-primárom
a zavítal do Hanušoviec, vždy to bol ten „starý“ Jožko – ústretový, milý, žiaden horenos, ako by možno niekto čakal od známeho
a zaneprázdneného pána primára.
Ako spolužiaci sme sa tí, ktorí chceli a mohli, spoločne stretli
v HOTR po 25 rokoch po ukončení ZéDeeŠky. Boli sme ešte mladí, čerství štyridsiatnici, mnohí rozbehaní po svete a okolo svojich detí, ale Jožko si napriek povinnostiam našiel čas prísť domov k rodným. Vtedy sme si sľúbili, že najneskôr o desať rokov
sa znovu stretneme. Lenže človek mieni, Pán Boh mení. Nezišli
sme sa ani po desiatich rokoch, ani neskôr. Nezabudnem, ako počas Dušičiek pri mestskom cintoríne v roku 2015 ma oslovil ďalší
spolužiak Peter Rozkoš, že sa stretol s Jožkom a nielen oni dvaja
si veľmi želajú, aby sme sa spolužiaci zo ZŠ znova stretli. Opýtal
sa preto, či sa nepodujmem niečo zorganizovať. V tom čase som
však akurát ukončila náročnú onkoliečbu a nemala som síl nie-

čo organizovať. Vedela som už aj o Jožkovej
chorobe, no chcela som veriť, že sa nám obom
podarí z choroby dostať a potom niečo zorganizujeme. Veď bol lekár. Človek chce-nechce
si myslí, že kto sa už vylieči z ťažkej choroby,
ak nie lekár? No smrť, ak sa zadrapí do človeka, nedáva žiadne privilégiá – ani lekárom. Bola
som na vianočné sviatky pri svojich najbližších
v zahraničí, keď ma silno zasiahla SMS-správa
od jeho sestry Jarky, že Jožko zomrel. Aj teraz
myslím na nesplnený sľub, že stretnutie zorganizujem a že sa ešte spoločne spolužiaci
stretneme. Verím, že sa nám to v budúcnosti
ešte podarí, no Jožko už tam bude prítomný
len v našich spomienkach podobne ako Helenka Némethová, Marta Dvorská, Janko Mikita
a ďalší naši rovesníci-spolužiaci, ktorým osud
nedoprial tešiť sa z jesene života.
Agáta Krupová
--Moje spomienky na deti Karolíny a Jozefa Ferkových sa viažu
na začiatky mojej pedagogickej praxe. Štúdium na Pedagogickej škole v Prešove som ukončila maturitnou skúškou 3. júna
1959. Škola, ktorej súčasťou bol 1. – 5. ročník ZŠ, nám dala nielen teoretické vedomosti, ale hlavne veľa praktických skúseností potrebných pri vyučovaní na I. stupni, a to vo všetkých
predmetoch. Skúsení pedagógovia, ktorí túto prax riadili, mi boli
príkladom na celý život.
Rozhodnutím Okresného úradu, odbor školstva v Giraltovciach
mi bolo dekrétom pridelené miesto učiteľky na I. stupni základnej školy v Hanušovciach nad Topľou, kde som pred štyrmi rokmi
ukončila povinnú školskú dochádzku. Riaditeľom školy bol pán
Jozef Jurko, ktorý ma predtým v 6. až 8. ročníku učil matematiku.
S veľkým rešpektom som vchádzala do riaditeľne. Pán riaditeľ
ma privítal slovami: „Vitaj, Betka, som rád, že si sa k nám vrátila.
Odteraz si mojou kolegyňou a budeš mi tykať.“ Napätie povolilo.
Bolo to veľmi milé prijatie a nečakaná ponuka. Áno, taký ústretový a ľudský bol pán riaditeľ Jozef Jurko. Svoje povinnosti som
si plnila ako som najlepšie vedela. Nikdy medzi nami nedošlo
k nedorozumeniu.
Bola mi pridelená 2.B trieda, ktorú v prvom ročníku viedla pani
učiteľka Gogoľová. Deti už vedeli čítať, písať, vedeli na hodinách
podľa pokynov pracovať, ale hlavne boli to deti pozorné, poslušné, učenlivé a nekonfliktné. V triedach bolo vtedy nad 30 žiakov,
tretina veľmi šikovných. Do tejto triedy chodila Jožkova najstaršia sestra Boženka, ktorá patrila k tým najusilovnejším. Po ukončení 5. ročníka prechádzali deti na druhý stupeň základnej školy,
ich triednym učiteľom sa stal môj manžel. Bol to výborný krok,
pretože mnohé z nich už poznal z rozprávania doma. Pravda,
k určitým zmenám v triede došlo a tiež pribudli žiaci z okolitých
obcí. Manžel na II. stupni vyučoval slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis a hudobnú výchovu. Na týchto žiakov nikdy nezabudnem, možno práve preto, že to boli moji prví žiaci. Podobnú
odozvu som cítila aj z ich strany, keď sme sa po rokoch počas
letných slávností stretávali na ihrisku.
Rovnako hlboko sa mi do pamäti vryla aj trieda, ktorú som učila v rokoch 1966-1970. Do tohto kolektívu patril aj Jožko Ferko
a moja najstaršia dcéra Edita. Bola to radosť s nimi pracovať. Ne-
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poznali závisť, v triede vládla zdravá súťaživosť, túžba po vedomostiach a radosť z úspechov – jednoducho pohoda.
Osobitne by som chcela vyzdvihnúť, že obe deti z rodiny Ferkových, ktoré prešli mojimi rukami, boli k poslušnosti, svedomitosti a snahe dosiahnuť v škole tie najlepšie výsledky, vedené
už doma. Ich mama istý čas pracovala tiež ako učiteľka na I. stupni základnej školy.

okresov Slovenska. V tejto súvislosti sa mi žiada zdôrazniť,
že okrem zdravotníckej prípravy museli členovia hliadky ovládať
aj dopravné predpisy, základy požiarnej ochrany, ale najmä súťažilo sa súčasne aj v zbere liečivých rastlín. Túto aktivitu veľmi
podporoval zástupca riaditeľa školy pán Viktor Gogoľ. Do zberu
bola zapojená celá škola. Zozbierané byliny sa sušili v triedach,
na chodbách i v kabinetoch. Škola bola doslova prevoňaná kvetom bazy čiernej, prvosienky
jarnej, listom žihľavy či kvetom
hluchavky bielej. A tu sa chcem
pochváliť, že v tom istom roku
sa nám podarilo nazbierať,
usušiť a odovzdať takmer 7 kilogramov suchého kvetu hluchavky bielej. Škola dostala
ďakovný diplom a krásnu krištáľovú vázu, ktorá roky zdobila
riaditeľňu. Verím, že aj činnosť
v tomto krúžku podporila záujem Jožka o štúdium na lekárskej fakulte.
Počas štúdia na strednej a vysokej škole som s Jožkom bola
v kontakte len zriedkavo. Prešli
roky a ja som zrazu potrebovala
navštíviť očného lekára. Preto
som ho už vtedy ako známeho odborníka vyhľadala. Veľmi
sa tešil zo stretnutia. Pracoval
vtedy vo Vojenskej nemocnici
v Košiciach, kde ma zoznámil
Horný rad zľava: Peter Rozkoš, Jozef Hreha, Pavol Plančár, Jozef Ferko, Stano Juhas, Andrej Ferko, Vlado Ma- so svojím personálom. Keď
lata, Stano Ivan, Emil Mitaľ, Ján Vasiľ. Stredný rad zľava: Jozef Orečný, Milan Adam, Andrej Čáky, Rudo Čačík, sa na chvíľu vzdialil, zrazu bol
Jozef Varga. Spodný rad zľava: Mária Vachaľová, Milka Strýčková, Ľuba Čorbová, Agáta Krupová, Helena každý zvedavý na to, aký bol
pán primár žiak. Musela som
Maščuchová, Anna Verčimáková, Viera Veršpejová, Valika Balážová.
im povedať pravdu a pochváliť
ho.
Každý učiteľ v rokoch 1959 až 1989 mal okrem povinného
úväzku, za ktorý dostával plat, vykonávať aj inú záujmovú čin- S pribúdajúcim vekom prišli ďalšie poruchy zraku a boli nutné
nosť, za ktorú platený nebol. Manžel vtedy viedol turistický operácie. Samozrejme vyhľadala som ho znova. V tom čase
krúžok, založil na škole spevokol a určitý čas vyučoval aj hru už mal v Košiciach vlastnú kliniku a v rokoch 2013-2014 som tam
na trúbke. Jožko Ferko nechýbal nikde, ale najviac ho lákala podstúpila tri úspešné operácie. Nedá mi nespomenúť, že pri
práca v zdravotníckom krúžku. Výchovu dorastu ČSČK (Českoslo- platbách za operačné výkony mi pán primár nikdy nezaúčtoval
venský Červený kríž) som mala na starosti práve ja. Pán riaditeľ sumu, ktorá patrila priamo jemu za operačný výkon.
mi to pridelil hneď po nástupe do práce. Náplňou tohto krúžku Posledný operačný zákrok, na ktorý som bola u primára MUDr.
bola ochrana zdravia a snaha naučiť deti poskytovať predlekár- Jozefa Ferka objednaná, sa už nikdy neuskutočnil. Pri poslednej
sku prvú pomoc teoreticky i prakticky. Robilo sa to formou ško- návšteve na klinike mi bolo povedané, že pán primár sa už nelenia zdravotníckych hliadok vo 4. a 8. ročníku. Odborné zdra- vráti. Chcela som veriť, že to nebude pravda.
votnícke prednášky mal na starosti MUDr. Vargovčík, praktické
Čo dodať? Najťažší údel v živote rodiča je pochovať vlastné dieťa.
ukážky predvádzali a precvičovali jeho zdravotné sestry – Mária
Učiteľ, ktorý roky vychováva a formuje svojich žiakov, je vlastne
Onderová, Darina Kolesárová, Mária Daňková i Magdaléna Getiež do určitej miery akoby ich druhým rodičom. V tomto zmyratová.
sle cítim, že z môjho života odišiel ďalší mladý, vzdelaný, ochotKaždý krúžok mal svojho vedúceho, ktorý bol zodpovedný za prí- ný a výnimočný človek, ktorému patrí moja láska, obdiv, úcta
pravu. Prebiehali školské i okresné súťaže a okresná víťazná a vďaka.
hliadka II. stupňa sa zúčastnila celoslovenskej súťaže. Práve
Alžbeta Čákyová
hliadka, v ktorej bol i Jožko, obsadila pekné 7. miesto zo 42
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3. číslo

► pokračovanie článku zo strany 5
Zvlášť si ceníme pomoc Nadácie SPP a jej finančný príspevok
vo výške 1.500 €.
Jedno veľké ĎAKUJEM vyslovujeme vedeniu mesta – primátorovi PhDr. Štefanovi Strakovi, zástupcovi primátora mesta Jozefovi Vargovi a prednostovi MsÚ PhDr. Slavomírovi Karabinošovi.
Veľmi náš teší, že nás svojimi kamerami a vysielaním prekvapili
TV Markíza a Rádio Regina. Zaujímala ich tak činnosť futbalového klubu ako aj práca občianskeho združenia. TV Markíza odvysielala reláciu o nás 18. júla 2020 a Rádio Regina 28. septembra
2020.
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VI. futbalová liga dospelí

1.

FK Vechec

8

7

1

0

35:13

22

10

7

0

2.

TJ Družstevník Tovarné

8

7

0

1

41:11

21

9

12

0

3.

FK Sedliská

8

5

1

2

27:10

16

8

4

0

4.

FK Javorina Rudlov

8

5

1

2

23:16

16

7

16

0

5.

OFK Dlhé Klčovo

8

5

1

2

19:14

16

6

-2

0

6.

FK Poša

8

2

2

4

15:25

8

5

-7

0

7.

OcFK Kamenná Poruba

8

1

2

5

9:34

5

4

-7

0

8.

FK Tatran Zámutov B

8

1

1

6

11:22

4

3

-11

0

9.

1. FC Čaklov

8

1

1

6

14:28

4

2

-5

0

8

0

2

6

20:41

2

1

-13

0

+/-

FP

10. Pod Šibenou ROMA

+/-

FP
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Klub

Zápasy

Víťaztvá
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Kolá

III. futbalová liga U15, skupina B

1.

1. FC Čaklov

5

4

1

0

20:2

13

8

4

0

2.

FK Javorina Rudlov

5

4

0

1

38:19

12

7

6

0

3.

Pod Šibenou ROMA

5

3

1

1

32:23

10

6

1

0

4.

TJ Turbína Hlinné

5

3

0

2

21:19

9

5

3

0

5.

ŠK ROMA Zámutov

5

1

2

2

19:22

5

4

-4

0

6.

TJ Medzianky

5

1

0

4

10:20

3

3

-3

0

7.

FK ROMA Nižný
Hrabovec

5

1

0

4

13:33

3

2

-6

0

8.

OFK Dlhé Klčovo

5

0

2

3

14:29

2

1

-4

0

František Hlucho-Horvát ml.
podpredseda OZ Pod Šibenou ROMA
Foto: Lucia Hlucho-Horvátová

