HANUŠOVSKÉ
viny
1 číslo • ročník XIX • marec 2021

V tomto čísle:

PETER, ĎAKUJEM ...

ZELENÁ ŠKOLA

Str. 12

INTERVIEW
DOMÁCE VZDELÁVANIE
IM DALO SLOBODU

Rozhovor s Mgr. Ľudmilou Andrejkovou

Str. 14

DIVADLO SPOD VIADUKTU

K storočnici hanušovského
ochotníckeho divadla

Str. 18

no

S pocitom hlbokého smútku vzdávam úctu
a vďaku vzácnemu človeku Petrovi Vozárovi.
Vyjadrujem celej jeho rodine svoju úprimnú
sústrasť. Skláňam sa pred ním a pred jeho životným dielom.
Peter pochádzal z kováčskej rodiny. U jeho
otca bol učňom môj dedko Michal Tešinský,
s ktorým ho spájalo dlhoročné priateľstvo.
Peter bol renesančný človek. Či už ako učiteľ na základnej škole, riaditeľ domu pionierov alebo ako primátor mesta mal záujem
o rôzne oblasti života. Mal rád šport. Blízky
mu bol hlavne basketbal, hádzaná, turistika.
S obľubou som sa s ním rozprával počas jeho
prechádzok na Grodzine. V priebehu debát
z neho vyžarovala srdečnosť, empatia a záujem o to, čo sa deje v mojom živote. Jeho život
bol naplnený prácou a láskou, láskou k svojim
najdrahším, k svojej manželke Ľudmile a trom
deťom - Petrovi, Vladke a Lívii.
Smutný je tento čas aj pre náš kolektív
na mestskom úrade, kde Peter dobre a usilovne od roku 1988 do roku 2004 plnil zverené
úlohy. A to najskôr 6 rokov ako tajomník a zástupca primátora a neskôr 8 rokov ako primátor mesta Hanušovce nad Topľou. Mali sme
radi Petra a on mal rád nás. Hlboko sa vryl
do sŕdc mnohých z nás. Rozprával som sa pred
pohrebom s Petrovým dlhoročným spolu-

pracovníkom,
kamarátom Andrejom
Čurlíkom.
Hovoril
mi o pekných, veselých spoločných zážitkoch, ktoré zažili.
Tak ako Andrej, tak
aj ďalší Petrovi bývalí
kolegovia a kolegyne
vyzdvihli jeho priateľskú povahu, komunikatívnosť a ducha
pokoja, ktorý sa snažil o zmier a porozumenie v medziľudských vzťahoch.
Peter Vozár úspešne
nadviazal na dobrú
prácu svojho predchodcu
primátora
Andreja Velebíra. Ďakujem Petrovi za všetku
námahu, ktorú vo svojom plodnom živote
vynaložil pri uskutočňovaní cieľov v prospech
ľudí a rozvoja regiónu. Vážim si to, že vďaka
energii, ktorú vložil do rôznych investícií a projektov v meste sa nám tu lepšie žije. Pomohol
napr. k obnove a sprevádzkovaniu zdravotného strediska, podporoval výstavbu parkovísk,
miestnych komunikácií (napr. cesty do Bukovského alebo na ulici Šarišskej). Tiež mu veľmi
záležalo na kultúrnom živote, dobrých družobných vzťahoch v mikroregióne a vzťahoch
s priateľmi zo zahraničia (hlavne z Veľkej Bíteše).
Keďže sám teraz zastávam miesto, na ktorom
stál, tak o to viac vnímam náročnosť úloh,
s ktorými sa dennodenne stretával. Jeho statočná, svedomitá a kvalitná práca, ktorú odvádzal, nám môže byť príkladom a povzbudením. Nech nás všetkých sprevádza jeho životné
motto, ktoré znie: „Správajme sa k druhým
tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám.“
Nech jeho duša odpočíva v pokoji. Česť jeho
pamiatke!
Štefan Straka
primátor mesta Hanušovce nad Topľou
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a mestskom cintoríne bolo počas posledných mesiacov veľa
pohrebov. S pocitom účasti vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť
všetkým pozostalým rodinám. Z tých, ktorí odišli do večnosti, som
osobne poznal Vladimíra Podobinského a Petra Jurka. Obaja boli
dlhé roky správcami telocvične a športového areálu základnej školy. Boli to dobrosrdeční, čestní a ochotní ľudia. Mal som ich rád
a ďakujem im za všetko, čo urobili v prospech našej hanušovskej
– nielen športovej – komunity.
Mnoho z nás po vyše jednom roku epidémie cíti únavu či aj
smútok z ťaživých situácií. COVID-19 opakovane vstúpil i do života mojej rodiny. Naposledy to bola babka Zuzka, ktorá si zlomila nohu a bola hospitalizovaná. V nemocnici sa nakazila vírusom
a domov sa už živá nevrátila. Aj z vlastnej skúsenosti (kedy som sa
krátko po jej pohrebe v januári nakazil vírusom COVID-19) môžem
povedať, že ide o závažnú virózu. Chvalabohu, z ochorenia som sa
už zotavil.
Uvedomujem si, že dodržiavanie rôznych opatrení je pre nás všetkých vyčerpávajúce. Avšak prosím občanov mesta, buďme opatrní
a skúsme ešte trochu vydržať ich naplňovanie. Mám veľké pochopenie preto, že vyhnúť sa v istých situáciách (napr. na pohreboch
počas prejavenia sústrasti pozostalým) objatiam, bozkom či podaniam rúk nám príde prinajmenšom ako čudné. My, východniari, sme družní ľudia, ale v tejto dobe dočasne obmedziť isté
blízke spoločenské a fyzické kontakty je vhodnejšie s ohľadom na
ochranu svojho zdravia a zdravia iných. Ak ste doma s virózou, tak
poproste svojich blízkych z rodiny, priateľov, susedov, aby vám
urobili nákup v potravinách či v lekárni. Verím tomu, že vám radi
pomôžu. A hlavne – udržme si v sebe ducha nádeje, že zápas celého sveta s chorobou sa blíži k úspešnému koncu.
Mestský úrad fungoval v zložitých okolnostiach, ktoré boli podmienené ochoreniami a karanténami veľkého počtu zamestnancov. Napriek tomu sa v meste podarilo počas obdobia december
2020 – marec 2021 realizovať viacero aktivít/projektov. Napríklad
to bola:

Obnova zdravotného strediska

2021. V priebehu jari 2021 (apríl – máj) bude prebiehať hlavná
časť – zariaďovanie miestností, t.j. do strediska sa dodá nové vybavenie pre ordinácie a do čakární. Prevádzky v zdravotnom stredisku získajú do užívania tiež rôzne zdravotnícke prístroje. Výraznou pomocou pre obmedzenie šírenia nielen koronavírusu budú
germicídne žiariče; tieto budú inštalované vo všetkých ambulanciách, ale aj čakárňach, v dennom stacionári pre seniorov a v iných
priestoroch. Do stavby boli votkané aj mnohé ďalšie prínosné prvky, ktoré zvýšia hygienickú úroveň prostredia (napr. bezkontaktné
vchodové posuvné dvere) a tiež komfort pacientov (napr. výťah).
V rámci tohto eurofondového projektu oceňujem skvelú komunikáciu s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva
SR. Obzvlášť je pre
mesto Hanušovce
nad Topľou veľkou
oporou
Jurina
Ďuranová, ktorá
má ako projektová manažérka
na ministerstve
na starosti pomoc
pre tento projekt.

Testovanie na COVID-19

Okrem tradičnej agendy a povinností, ktoré vykonávajú mestá
a obce, nám počas januára 2021 štát pridelil úlohu zabezpečenia testovania občanov na nový koronavírus. Vzhľadom k tomu,
že Ministerstvo zdravotníctva SR financuje zriadenie a prevádzku
mobilných odberových miest (MOM) len v mestách nad 5 000
obyvateľov, tak v našej lokalite naďalej zabezpečuje výkon tejto
skríningovej, diagnostickej zdravotnej služby mesto Hanušovce
nad Topľou, a to v súčinnosti so zdravotníkmi, vojakmi a dobrovoľníkmi pre administratívu. Väčšinou počas víkendov majú občania
Epidémia ešte viac zvýraznila potrebu kvalitných zdravotných
služieb v meste. Pre ich dobrý výkon je potrebné mať i moderné
priestorové a materiálno-technické
podmienky. A práve
rekonštrukcia zdravotného strediska
je cestou k tomu,
aby sa tieto podmienky zabezpečili. Stavebné práce
sú vo finále. Ukončia sa počas apríla
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Sponzorský dar

Srdečne ďakujem Františkovi Hrinkaničovi, ktorý daroval mestu
Hanušovce nad Topľou 1 000 ks respirátorov typu FFP2. Respirátory sa rozdelili podľa priania darcu pre ľudí výrazne ohrozených
ochorením COVID-19 (hlavne pre seniorov, učiteľov, lekárov).
Veľmi si cením jeho štedrý počin, ktorý pomôže ochrániť zdravie
a životy ľudí.

možnosť absolvovať test
v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ – tzv.
starej školy na Kukorelliho ulici. Niekoľko týždňov počas februára bolo
v prevádzke aj školské
odberové miesto. Ďakujem ochotným pracovníkom (zdravotníci: Mária
Mikitová ml., Gabriela
Sochová, Andrea Daňková, Jozef Mikita, Andrea
Lukáčová, Marta Sabová;
administratívni pracovníci: Alžbeta Čabalová,
Petra Frintová, Laura-Lea
Klimčová, Michal Čabala,
Martina Vozárová, Jana
Černická, Andrea Mitrášová), ktorí sa striedajú
a odvádzajú na odberovom mieste dobrú prácu. Viacero občanov (Anička Fáberová,
Mária Mikitová) ocenilo ich obetavé nasadenie a milo ich viackrát
potešilo svojimi sladkými pozornosťami.

Obnova kuchyne materskej školy

Počas decembra 2020 sa ukončila komplexná rekonštrukcia interiéru kuchyne MŠ. Výbornú prácu tu odviedli stavební majstri
z mestského úradu a tiež tím z firmy Jozef Kočiško – elektroinštalačné práce. Verím, že personál kuchyne sa bude cítiť v tomto
prostredí dobre.

Rekonštrukcia chodníkov
(Slovenská a Budovateľská ulica)

V kontexte stavebných prác na ceste
I/18 spolupracujem
so zástupcami investora (Slovenská
správa ciest), ktorými
sú hlavne Ing. Roman
Šplíchal a Ing. Gabriela Mareková. Ústretovo a so záujmom
načúvali žiadostiam,
ktoré som im komunikoval v roku 2020. Potešili ma napr. tým, že tesne pred príchodom zimy vyhoveli i prianiu, aby sa pri ceste zrekonštruovala
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autobusová zastávka (smer Vranov nad Topľou) a chodník v celej
dĺžke od pošty až po reštauráciu Topľa. Počas jari 2021 sa dokončí
obnova križovatky a cesty v centre mesta.
V priebehu zimy sa opravil chodník na Budovateľskej ulici (od areálu základnej školy/schodiska k evanjelickému kostolu až po koniec ulice). Kvalitné dielo uskutočnila firma GBAG (a jej partneri),
ktorú vedú bratia Peter a Jakub Golmicovci.

Výstavba zberného dvora

Počas uplynulých mesiacov stavebné práce významne pokročili.
Postavilo sa napríklad betónové oplotenie okolo areálu zberného
dvora. Vytvorila sa vstupná brána, vybudovali sa obrubníky okolo
budúcich spevnených, betónových plôch, či inštalovala sa brána
do haly.

Cez projekt sa podarilo zabezpečiť aj mechanizáciu potrebnú pre
prevádzku zberného dvora (napr. traktor s nosičom kontajnerov).
Otvorenie prevádzky zberného dvora je plánované počas jari 2021
(pravdepodobne v máji). Očakávam, že táto prevádzka pomôže
zlepšiť mieru separácie komunálneho odpadu v meste. Za rok
2020 bola táto miera na úrovni 36,77 %. Ak by sme v budúcnosti
dokázali zvýšiť túto mieru vytriedenia, potom by to mohlo priniesť nielen pozitívny vplyv na životné prostredie, ale aj úsporu nákladov/poplatkov za vývoz a uloženie odpadov na skládke. Tieto
náklady boli v roku 2020 v celkovej výške viac ako 90 000 EUR.

Spracoval: Štefan Straka, primátor mesta
18.03.2021
Fotozdroj: Štefan Straka
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COVID POZNAČIL AJ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Presunuli sa na internet

Už je to rok, odkedy vstúpila do našich životov pandémia ochorenia COVID 19 a zmenila spôsob našej práce aj trávenia voľného času. Výnimkou nie je ani samospráva a chod mesta. Keďže
stretávanie sa väčšieho množstva ľudí je v tomto období rizikové,
aj rokovania mestského zastupiteľstva sa presunuli do online podoby. Túto možnosť pripúšťa aj Zákon o obecnom zriadení, ktorý
reagoval práve na pandemickú situáciu a snažil sa na jednej strane
o zachovanie fungovania orgánov samosprávy a na druhej strane
o ochranu zdravia.
Na sklonku roka 2020 sa prvýkrát schvaľoval rozpočet bez osobnej účasti poslancov. Aj rokovanie cez internet však prinieslo
zaujímavú diskusiu. Výsledkom je rozpočet mesta, ktorý ráta
s príjmom 5.273.330,33 € a výdavkami vo výške 5.193.330,33 €.
Mesto muselo žiaľ pristúpiť aj k zvýšeniu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. V súčasnosti vyzbieraná suma
od občanov a firiem nepokrýva reálne náklady. Mesto dopláca,
pričom by sa peniaze dali využiť aj inak, napr. na nové detské ihrisko alebo opravu ciest a chodníkov. Každý z nás však môže prispieť
k zlepšeniu situácie. Stačí recyklovať. Čím menej odpadu bude
v nádobách na komunálny odpad, tým nižšie budú náklady na
jeho likvidáciu. Nezabúdajme, že čistota mesta je obrazom ducha
a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.
Rok 2021 priniesol zatiaľ dve rokovania mestského zastupiteľstva.
Pre zlú pandemickú situáciu zastupiteľstvo v oboch prípadoch
prebiehalo online. Rokovanie 17. februára malo len jediný bod,
a to Podpis zmluvy k nenávratnému finančnému príspevku na
projekte Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou.
Stav mnohých ciest a chodníkov v Hanušovciach nad Topľou určite
nie je uspokojivý a možností, ako získať eurofondy na tento účel,
je málo. Ak aj mesto so svojím projektom uspeje, finančná náročnosť projektu si žiada vysoké spolufinancovanie.

Marcové, v poradí už dvadsiate rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto funkčnom období malo už bohatší program. Poslanci a poslankyne schválili „Zmluvu postúpení práv a povinností
stavebníka“ a „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena: Rozšírenie a prepojenie kanalizácie ulice Slovenská“ s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Po dlhých rokoch
by sa tak mal vyriešiť problém s kanalizáciou na Slovenskej ulici.
Vodárne sa budú podieľať v meste aj na ďalšej investícii, a to rozšírenie a prepojenie verejného vodovodu na ulici SNP a na ulici
Mierová. Do tretice bol predmetom rokovania ďalší bod, ktorý
súvisel s otázkou kanalizácie a vodovodu, konkrétne odovzdanie
kanalizácie na ul. Bukovská-časť Kamenec do správy vodárenskej
spoločnosti. Jedná sa o jeden z posledných krokov k tomu, aby
sa mohli obyvatelia danej lokality napojiť na verejnú kanalizáciu.
Predmetom rokovania bola aj výška nájmu pre podnikateľov využívajúcich priestory vo vlastníctve mesta. Mnohí z nich teraz
nemôžu vykonávať svoju podnikateľskú činnosť z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu. Po vzore iných samospráv poslanci
schválili 50% úľavu z výšky nájmu. Bližšie podmienky sú špecifikované v uzneseniach 232/2021 a 233/2021, ktoré sú verejne
prístupné aj na webovej stránke mesta.
Aj keď sa môže zdať, že život v mestách je teraz len o testovaní
a otváraní resp. zatváraní škôl a školských zariadení, opak je pravdou. Mestské zastupiteľstvo na svojich rokovaniach rieši množstvo ďalších problémov mesta. Najbližšie rokovanie je plánované
v apríli. Uvidíme, či pandemická situácia dovolí osobné stretnutie
vo vynovenej zasadačke mestského úradu.
PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta MsÚ

MATERSKÁ ŠKOLA
MŠ v školskom roku 2020/2021 kvôli rekonštrukcii začala prevádzku o niečo neskôr ako
doposiaľ bývalo pravidlom, a to 14. septembra 2020. Spustené boli štyri triedy s počtom 104 detí, na základe schválenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
vo Vranove nad Topľou. Piata trieda bude
spustená v priebehu tohto školského roku
a šiesta (nová trieda) od septembra v novom
školskom roku 2021/2022.
Počas školského roku sú stále pretrvávajúce
opatrenia ohľadom COVID-19, ktoré sa v MŠ
dodržiavajú. I napriek týmto obmedzeniam
sa uskutočnili triedne vystúpenia, ktoré pani
učiteľky natočili a odovzdali na CD rodičom,
pretože sa nemohli zúčastniť vianočných besiedok.
Od roku 2021 pokračuje prevádzka v nezmenenom počte tried aj detí. Vo februári
sa v každej triede samostatne uskutočnil
karneval (opatrenia COVID-19). Napriek ťažkej situácii mali deti
obrovskú radosť z toho, že sa mohli stať rozprávkovými bytosťami.
Čo nás čaká v najbližšom období, ešte nevieme povedať. Prebie-

hať bude zápis detí (termín ešte nie je daný) a od nového školského roku 2021/2022 povinná školská dochádzka detí predškolského veku.
PaedDr. Silvia Demetrovičová
riaditeľka MŠ

1. číslo
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Správy za obdobie december 2020 – február 2021
PANDÉMIA, OBMEDZENIA, TESTOVANIA

Ako informovali viaceré slovenské médiá, personálu v covidových oddeleniach niektorých nemocníc aj pri testovaní pomáhali mnohí kňazi. Jedným
z nich bol aj hanušovský rímskokatolícky farár Martin Telepun, ktorý pomáhal vo vranovskej nemocnici.

Ani na prelome rokov
2020 a 2021 nebola
situácia na Slovensku
a vo svete ľahšia ako
počas predchádzajúcich
mesiacov. Naopak, vo
všetkých sférach a na
všetkých úrovniach hospodárskeho a spoločenského života bola situácia omnoho ťažšia ako
začiatkom roka 2020.
Pričinila sa o to aj tzv.
anglická mutácia koronavírusu Covid-19, ktorá
je infekčnejšia a napáda
vo väčšej miere mladšie
ročníky obyvateľstva.

V rámci celoplošného sprísňovania pandemických
opatrení aj v Hanušovciach nad
Topľou prebiehali
celodenné testovania antigénovýTestovanie antigenovými testami sa koná
mi testami.
Novinkou pri tých- v budove tzv. starej školy na Kukorelliho ulici
to testovaniach už
bolo, že v záujme ochrany zdravia svojich obyvateľov a skrátenia
času čakania pristúpilo mesto k povinnej online rezervácii termínu
na testovanie ochorenia COVID 19. Občania, ktorí nemali prístup
k internetu, alebo sa nevedeli takým spôsobom sami objednať,
mohli telefonovať v určenom čase na určené telefónne číslo pracovníkom MsÚ, ktorí im s rezerváciou pomohli.

Výsledky testovania antigénovými testami za jednotlivé týždne
Počet
testovaných

Dátum

Miesto

23.-26.1.2021

Stará škola na Kukorelliho ulici

Z toho
pozitívnych testov

1406

24

Miera
pozitivity
1,71%

6.2.2021

ZŠ na Štúrovej ulici

470

0

7.2.2021

Stará škola na Kukorelliho ulici

579

7

13.2.2021

ZŠ na Štúrovej ulici

14.2.2021

Stará škola na Kukorelliho ulici

1114

11

0,98%

19.-20.2.2021

Stará škola na Kukorelliho ulici

980

19

1,94%

26.-27.2.2021

Mestské a školské odberové miesto spolu

1076

21

1,95%

0,67%

CENNÍK CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB

Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiarenského zariadenia sú stanovené za služby poskytované na území mesta Hanušovce nad Topľou
Výkop hrobu pre dospelú osobu

130 €

Výkop detského hrobu

80 €

Obsluha Domu smútku (prevzatie tela nebohého , sprístupnenie a príprava priestoru na obrady
Počas víkendov a sviatkov príplatok 100%
Výnos rakvy

7 € / hod.
15 € / osoba

Prepožičanie Domu smútku v letnom období za každý načatý deň
Prepožičanie Domu smútku v zimnom období za každý načatý deň

15 €
20 €

Prepožičanie chladiarenského zariadenia za každý začatý deň

10 €

Upratovanie Domu smútku

10 €

Exhumácia (zotleté telo)

44 €

Exhumácia (nezotleté telo)

88 €

Povolenie na pochovanie zosnulého bez trvalého pobytu v meste Hanušovce nad Topľou

50 €

Letné obdobie v čase: 1. apríl – 31. október
Zimné obdobie v čase: 1. november – 31. marec
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UZATVORENÉ MsÚ

Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou bol v dňoch
1.-7. februára 2021 uzatvorený z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19. Obyvatelia sa s pracovníkmi mesta
mohli kontaktovať len telefonicky alebo emailom. Keďže nie každý má k dispozícii internet, a teda prístup na
web mesta, pre prípad potreby v budúcnosti uvádzame v tabuľke spojenie na jednotlivých zamestnancov
mesta.

Vedenie mesta
PhDr. Štefan Straka

primátor, primator@hanusovce.sk

0902 970 860

Gabriela Sabová

sekretariát primátora, sekretariat@hanusovce.sk

057 488 38 90
0902 970 857

Jozef Varga

zástupca primátora, jozef.varga@hanusovce.sk

057 488 38 90

PhDr. Slavomír Karabinoš

prednosta MsÚ, prednosta@hanusovce.sk

0902 970 870

Ing. Alžbeta Sabová

hlavná kontrolórka, alzbeta.sabova@hanusovce.sk

0902 970 850

Oddelenie finančné a rozpočtu mesta
Ing. Mária Jenčíková

vedúca oddelenia + referát rozpočtu, účtovníctva, výkazníctva a vedenia
účtov;
maria.jencikova@hanusovce.sk,

0910 970 854

Edita Koščová

referát daní a poplatkov, pokladňa mesta
edita.koscova@hanusovce.sk

0902 970 859
0902 970 980

Silvia Mikitová

referát dotácií a eurofondov, silvia.mikitova@hanusovce.sk

0902 970 858

Jana Magová

referát platobného styku a účtovníctva, jana.magova@hanusovce.sk

0902 970 854

Oddelenie personalistiky a miezd
Vlasta Benčová

vedúca oddelenia, vlasta.bencova@hanusovce.sk

0902 970 862

Mgr. Eva Hudáková

eva.hudakova@hanusovce.sk

0910 970 885

Oddelenie údržby a správy majetku
Andrej Čurlík

vedúci oddelenia, andrej.curlik@hanusovce.sk

0902 970 865

Anna Zošáková

referát miestneho hospodárstva, anna.zosakova@hanusovce.sk

0901 778 771

Oddelenie investícií a rozvoja mesta
Mgr. Viktória Glodová

vedúca oddelenia, viktoria.glodova@hanusovce.sk

0910 970 881

Oddelenie sociálnych vecí
PhDr. Ján Dunda

referát sociálnych vecí, vedúci oddelenia,
ksphanusovce@azet.sk

0902 970 873

Komunitné centrum

kc@hanusovce.sk

0902 970 214

Denný stacionár

dshanusovce@azet.sk

0902 970 200

Terénna sociálna práca

0902 970 872

Prenesený výkon štátnej správy
Ing. Katarína Dvorská

Spoločný stavebný úrad, stavebnyurad@hanusovce.sk

0911 853 970

Ing. Ivana Digoňová

ivana.digonova@hanusovce.sk

0902 970 855

PaedDr. Ľubica Vargová

Spoločný školský úrad, skolskyurad@hanusovce.sk

0902 970 852

Mgr. Danka Rozíková

Spoločný školský úrad

0902 970 874

Katarína Pirščová

Matričný úrad, matrika@hanusovce.sk

0902 970 851

Mestské kultúrne stredisko
Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka,
mskshanusovce@hanusovce.sk

0917 055 797
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OZ VEGETABIL

Výročná členská rada občianskeho združenia Vegetabil - sušiareň
liečivých rastlín sa tohto roku kvôli pandémii a obmedzeniam
s ňou spojených konala 19. januára 2021 online. Ako informovala jeho predsedníčka Zuzana Hrehová, bola prednesená správa
o činnosti OZ v roku 2020, tiež správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Valným zhromaždením boli prijaté 2 nové členky. Združenie má teda
k dnešnému dňu 29 členov. Na výročnej členskej rade sa schválil
aj plán činnosti OZ na rok 2021.
Novinkou tohto občianskeho združenia je darovacia stránka https://vegetabil.darujme.sk/susiarenrastlin,
prostredníctvom
ktorej môžu na činnosť OZ pri záchrane sušiarne liečivých rastlín finančne prispieť všetci tí, ktorí chcú pomôcť s náročným
projektom. Tí, ktorí by chceli prispieť k záchrane, ale nemôžu
prispieť sami finančne, môžu pre sušiareň vytvoriť darovaciu

POSLEDNÝ ODBER KRVI

Dňa 29. januára 2021 Ján Hreha, hanušovský držiteľ najvyššieho
ocenenia za darcovstvo krvi, Kňazovického medaily, daroval krv
poslednýkrát. Na sociálnej sieti pri tejto príležitosti napísal:
„Dnešný odber bol pre mňa takpovediac šťastno-smutný. Bol totiž
posledný. Nie, neomrzelo ma to ešte. Práve naopak, cítim sa skvelo. No je tu faktor, ktorý nedokážem ovplyvniť. Nepriateľ čas. Ako
vraví klasik, čas plynie, všetko sa mení a s ním pravdaže aj my. Ale
kde jeden končí, iný zasa začína. Aj dnes si na transfúzku našli cestu
prvodarcovia, čo je úplne skvelé. A tak to má byť. Dovolím si ešte

1. číslo

výzvu. Šírením výzvy môžu získať finančné dary od svojho okolia. Výzvy je možné vytvárať napr. pri príležitosti svojich narodenín, alebo je možné výzvu spojiť s vašou obľúbenou aktivitou
či vašou prednosťou, ktorá môže pomôcť sušiarni. Vhodnou témou pre výzvu môže byť napríklad preklad internetovej stránky OZ do cudzích jazykov. Taktiež je možné výzvu spojiť so stávkou, kde ak človek prekoná svoj strach napr. z ľadovej vody,
ľudia prispejú na činnosť OZ. Darovacie výzvy je možné vytvárať prostredníctvom https://vegetabil.darujme.sk/p2p/nova/.
OZ bolo tiež zaregistrované do zoznamu prijímateľov podielu
z daní. To znamená, že ľudia môžu tomuto občianskemu združeniu darovať 2% z daní alebo poukázaním na účet SK80 0900 0000
0051 6864 9092 v Slovenskej sporiteľni. Každý, kto svojou troškou
pomôže, bude mať podiel na záchrane dôležitej časti hanušovskej
histórie.

pridať kúsok všeobecne obľúbenej štatistiky. Štyridsať darcovských
rokov = 160 odberov =72 litrov krvi = 480 (+ ja) šťastných ľudí. Pre
tých, ktorí by snáď chceli rozšíriť rady darcov, malé povzbudenie.
Dobré je, ak vlastníte vôľu pomáhať, potom už len stačí vytrvať
v úsilí. Buďte zdraví a šťastní. Moja vďaka patrí bývalej pani primárke MUDr. Beáte Pacanovej, súčasnému primárovi MUDr. Kamilovi
Diľovi a celému kolektívu HTO (hematologicko-transfuziologické
oddelenie – pozn.). Sú to úžasní ľudia. Odvádzajú skvelú prácu.“
Jánovi Hrehovi prináleží za to úcta a vďaka so želaním pevného
zdravia mnoho ďalších rokov.

KULTÚRNE PODUJATIA V ZÁVERE ROKA
V dôsledku núdzového stavu sa nemohla v tradičnej podobe uskutočniť mestská oslava Mikuláša, tak ako sa nemohol uskutočniť
ani vianočný trh, a to kvôli celoplošnému zákazu hromadných
podujatí, hromadného stretávania sa. Vianočný stromček tohto
roku preto rozsvietil iba Mikuláš s anjelom bez detí a ich rodičov.
Mesto však bolo pekne vyzdobené. Primátor mesta Štefan Straka
na facebookovej stránke mesta v tejto súvislosti napísal: „Utešený
vianočný stromček a zušľachtené okolie Malého kaštieľa pramení zo spolupráce prednostu MsÚ (Slavomír Karabinoš), riaditeľky
MsKS (Ľubica Tomková) a folklórneho súboru Vargovčan (vedúci
FS - Jozef Varga, Miloš Kmec, Katarína Velebírová, Štefan Varga,

Mária Kmecová, Ján Kmec, Ľubomír Eštok). Vidno, že do toho,
čo robia, vkladajú srdce a šikovné ruky.“ Nie každý si však dokáže
vážiť hodnoty vykonanej práce. Občanom mesta pekné prostredie a jeho čistotu narúša vandalizmus zo strany nezodpovedných
ľudí, resp. ľudí so zlým úmyslom. Z toho dôvodu primátor vyzval
obyvateľov nášho mesta, aby vandalské skutky aj v zóne národnej
kultúrnej pamiatky – v zóne Malého kaštieľa – hlásili v prvom rade
službu konajúcej občianskej hliadke, aby zjednala nápravu.
Od 8. decembra 2020 do 15. februára 2021 bola v priestoroch
Veľkého kaštieľa inštalovaná zaujímavá výstava pod názvom Barokoví anjeli v barokovom kaštieli. Výstava sa uskutočnila pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Žiaľ, prísne
obmedzenia zo strany štátu nakoniec nedali obyvateľom možnosť navštevovať ani
múzeum, ani iné kultúrne stánky.
Na sviatok Božieho narodenia (1. sviatok vianočný) bol tohto roku v parku pri
Malom kaštieli posvätený prvý mestský
betlehem. Posvätili ho rímskokatolícki
kňazi Martin Telepun a Peter Fejerčák.
Osadenie betlehemu, ktorý pripomína narodenie Ježiša Krista, zabezpečil tím z folklórneho súboru Vargovčan, ktorí sa aj takýmto spôsobom starajú o udržanie jednej
z mnohých starých ľudových tradícii. Namiesto pôvodne plánovanej väčšej slávVýstava Barokoví anjeli bola okrem iných médií prezentovaná cez náboženský magazín nosti sa posvätenie nového betlehemu
konalo iba v úplne komornej atmosfére.
RTVS vysielaný pod názvom Orientácie 28. februára 2021
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Základná škola v Hanušovciach nad Topľou uskutočnila začiatkom
decembra 2020 prieskum u rodičov žiakov 2. stupňa, aby zistila,
aký majú postoj k testovaniu svojich detí na Covid-19. Z celkového počtu 359 rodičov sa do prieskumu zapojilo 186 osôb (52%).
Prieskumom sa zistilo, že z celkového počtu 76 rodičov súhlasí
s testovaním dieťaťa/detí na koronavírus. 110 rodičov nesúhlasí
s testovaním svojho dieťaťa/detí. Zvyšných 173 rodičov svoj názor nevyjadrilo. To znamená, že z celkového počtu rodičov bolo
za testovanie 21%, proti testovaniu 31% a 48 % rodičov svoj názor
nekomunikovalo. Keďže základná škola nemala aktuálne dostatočné technické vybavenie pre súbežný priebeh prezenčnej a dištančnej formy vyučovania, vedenie ZŠ rozhodlo, že vzdelávanie
na 2. stupni bude naďalej pokračovať dištančnou formou minimálne do Vianoc.
Udalosti v krajine a celoplošný tvrdý lockdown od 1. januára 2021
v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie nakoniec spôsobili, že na Slovensku sa niektoré školy pre prezenčné vyučovanie
po Novom roku začali otvárať až 8. februára 2021.
Pôvodne sa mala otvoriť aj ZŠ Hanušovce nad Topľou. Pre tento
účel sa 6. februára 2021 konalo v priestoroch ZŠ testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov všetkých školských
zariadení, zákonných zástupcov škôlkarov a školákov i študentov
v poslednom maturitnom ročníku stredných škôl a odborných
učilíšť, a to z Hanušoviec a okolitých spádových obcí. Testovania
sa spolu zúčastnilo 470 žiakov, študentov, zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov z Hanušoviec a okolia. Avšak na základe
rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou zo 6. februára 2021 sa prezenčná výučba žiakov
1. stupňa na hanušovskej ZŠ od 8. februára neobnovila. Žiaci pokračovali v dištančnom vzdelávaní napriek tomu, že výsledok testovania bol potešujúci: zo 470 otestovaných bolo 0 pozitívnych
nálezov.
Na základe stanoviska RÚVZ Vranov nad Topľou vydaného po dobrom výsledku tohto skríningového testovania, po dôkladnom
oboznámení sa s priaznivou epidemiologickou situáciou aj v okolitých obciach a po konzultáciách s riaditeľkou ZŠ a ZUŠ, s vedúcou

odboru školstva, prednostom Okresného úradu Vranov nad Topľou a ďalšími sa napokon primátor mesta Štefan Straka rozhodol
otvoriť školský klub ZŠ pre žiakov 1. stupňa 9. februára 2021; dňa
10.2.2021 otvoriť prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ a prezenčné vyučovanie na ZUŠ pre individuálnu výuku žiakov 1. stupňa
ZŠ. V dištančnom vyučovaní ostala skupinová výučba žiakov ZUŠ,
tiež spev a výučba na dychové nástroje. Žiaci na 2. stupni ostávajú
v ZŠ aj v ZUŠ na dištančnej výučbe. Situácia sa však opäť zmenila
k 15. februáru 2021, keď v prevádzke pokračovala iba MŠ a ZUŠ;
základná škola musela kvôli pozitívnym nálezom prezenčnú výuku
na 1. stupni znova prerušiť.
V týždni od 22. do 26. februára 2021 boli na školách v Prešovskom a Košickom kraji vyhlásené jarné prázdniny. Niektorým obyvateľom sa nepozdávalo, že bude zatvorená aj materská škola.
Primátor mesta Štefan Straka na sociálnej sieti na to reagoval,
že v našom meste sa epidemiologická situácia zhoršuje aj výskytom pozitívnych nálezov Covid-19 u rodičov, detí a personálu
MŠ aj ZŠ.
Primátor mesta Štefan Straka cez webovú stránku mesta a sociálnu sieť mesta v posledný deň jarných prázdnin oznámil,
že po dvojtýždňovej karanténe v prevádzke základnej školy
a vzhľadom k dobrému výsledku testovania v ZŠ – keď celý personál mal negatívny výsledok a len 1 rodič zo všetkých bol testovaný
pozitívne – sa po jarných prázdninách od pondelka 1. marca 2021
opätovne pre prezenčnú výuku otvára 1. stupeň základnej školy,
školský klub na Štúrovej ulici a elokované pracovisko ZŠ (t.j. všetky
triedy v budove starej školy na Kukorelliho ulici). Otvoril sa tiež 1.
stupeň ZUŠ, a to pre individuálnu výuku.
Do ZŠ a ZUŠ však mohol nastúpiť len žiak, ktorého zákonný zástupca mal negatívny výsledok testu; zároveň platilo, že jeho súrodenec nie je žiakom MŠ Hanušovce nad Topľou, ktorá bola v tom
čase v karanténe.
Z dôvodu výskytu koronavírusu u časti personálu a niektorých detí
ostala materská škola zatvorená aj počas prvého marcového týždňa.

Opustili nás

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
ZO ŽIVOTA MESTA V MOBILE

V závere roka po ťažkej chorobe zomrel
vo veku 64 rokov Vladimír Podobinský,
ktorý bol dlhoročným členom výboru
mestského futbalového klubu. Na prelome tisícročí trénoval mládežnícke mužstvo
futbalistov a bol tiež vedúcim mužstva dospelých. Dlhé obdobie sa činil aj ako hospodár futbalového ihriska, neskôr sa staral
o školský športový areál a telocvične.
Dňa 12. februára 2021 vo veku 68 rokov
zomrel Peter Jurko, dlhoročný správca
telocvične a športového areálu v tunajšej základnej škole na Štúrovej ulici, ktorý
v týchto povinnostiach svojho času striedal v správcovskej funkcii Vladimíra Podobinského.

V súčasnosti každý potrebuje mať
poruke aktuálne informácie aj o dianí v našom meste. Pre tento účel
si majitelia inteligentných telefónov
alebo tabletov s operačným systémom Android či iOS a s prístupom
na internet môžu do svojich mobilov nainštalovať mobilnú aplikáciu
V OBRAZE. Pomocou nej môžete
dostávať všetky aktuálne informácie z webovej stránky mesta priamo
do svojho mobilu alebo tabletu. Na každú novú správu vás totiž
upozorní notifikácia. Do aplikácie nie je potrebné sa registrovať
ani poskytovať akékoľvek osobné údaje. Aplikácia sa dá do mobilu alebo tabletu stiahnuť cez App Store alebo Google play. Pre
podrobnejší postup ako si aplikáciu nainštalovať, kliknite na www.
aplikaciavobraze.sk.
Správy pripravila Agáta Krupová
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Na stránkach Hanušovských novín prinášame článok Ing. Aloisa Koukolu, CSc., bývalého zástupcu starostu družobného mesta
Veľká Bíteš, ktorý ako jeden zo súčasných redaktorov velkobítešského internetového mestského časopisu „Zpravodaj Město Velká Bíteš“ ho publikoval v čísle „Leden – Únor 2021“.

ODEŠEL ZAKLADATEL NAŠEHO PARTNERSTVÍ
V pátek 11. prosince večer mě zastihla smutná zpráva o úmrtí Petera Vozára bývalého primátora východoslovenského města Hanušovce
nad Topľou, oficiálního partnerského města Velké Bíteše. Volala zarmoucená manželka.
Peter VOZÁR (*1948) byl vzácný člověk, stál u zrodu našich partnerských vztahů a vznikající přátelství s naším městem nadšeně podporoval. To prokázalo svoji životnost a v neformální podobě trvá dodnes.
Po sametové revoluci v roce 1989 se při hledání svých nových partnerů obracela většina měst na západ a již existující a osvědčené družební vztahy mezi českými a slovenskými městy byly opomíjeny a mnohdy i znevažovány. A v této zjitřené situaci, zejména po rozdělení
Československa v roce 1993, to poznamenalo také dlouholeté přátelství okresů Žďáru nad Sázavou a Vranova nad Topl’ou.
K obratu došlo až v roce 2001, kdy někteří žďárští radní navštívili bývalý slovenský družební okres a setkali se s upřímným zájmem
obnovit bývalá partnerství i navázat přátelství nová. Kamarád Ing. Jaroslav Miklík, žďárský radní a účastník této návštěvy věděl, že i my
chceme jít touto „slovenskou“ cestou a vzhledem k naší velikosti nám doporučil město
Hanušovce nad Topl´ou,
které se nachází ve středu východního Slovenska, v malebné kotlině řeky Topľé, pod severovýchodním úpatím
Slánských vrchů, které se svými vrcholy Oblík (932m n.m.) a Čierna hora (1073m n.m.) vypínají jako hradby vysoko
nad městem.
Následoval telefonický rozhovor s primátorem Peterem Vozárem, ve kterém
jsem ihned poznal zpřízněného člověka, který byl tímto nápadem přímo nadšen. Po téměř půlročním vzájemném telefonickém oťukávání byl dohodnutý
termín naší první návštěvy na Slovensku. Uskutečnila se po hodech, ve dnech
13. až 15. září roku 2002, za účasti starosty Mgr. Miroslava Báni, místostarosty
Ing. Aloise Koukoly, CSc., tajemníka Ing. Josefa Šilhána a jednatele TS Ing. Pavla
Gaizury.
(V této smutné chvíli není vhodné zmíňovat podrobnosti, ale přesto:)
Tradiční slovanské přivítání chlebem a solí (podle Petera - borovičkou a vínem), nádherná cigánská kapela, která se právě vrátila z turné po USA, prohlídka místního muzea, návštěva kulturního domu s bohatým folklorním programem, výlet k přehradě „Domaša“ a prohlídka agroturistického centra spojená
s projížďkou po kotárech vozem taženým koňmi, v nás zanechaly hluboké dojmy. Mnoho času bylo věnováno také pracovním jednáním jak v Hanušovcích,
tak v okresním městě Vranov nad Topľou. Slavnostním zápisem do připravené,
vkusně a bohatě zdobené kroniky byla naše návštěva ukončena a slovenští přátelé byli pozváni k nám. Nepřízeň osudu však neumožnila Peterovi Vozárovi
naše město navštívit!
Od té doby se v Hanušovcích
vystřídalo několik primátorů,
ale na počátku byl jen jeden - Peter VOZÁR.
Díky. Peter, nezapomeneme!

Počas hanušovského jarmoku, rok 2005 –
Alois Koukola, Ľudmila Vozárová, Milena Janštová
a Peter Vozár
Foto: archív autora
O úspěšném pokračování těchto partnerských vztahů by mohlo vyprávět
mnoho Bítešáků, včetně jejich aktivního účastníka, vedoucího houslové
muziky Bítešanu a současného starosty města Velké Bíteše Ing. Milana
Vlčka, který využívá také tuto možnost, aby prostřednictvím Zpravodaje
vyjádřil upřímnou soustrast představitelů města Velké Bíteše rodině Vozárových i městu Hanušovcům.

Na snímku z autorova archívu je Peter Vozár s manželkou

Alois Koukola
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Dňa 8. decembra 2020 vo veku 72 rokov zomrel Peter
Vozár, dlhoročný funkcionár a primátor mesta Hanušovce nad Topľou.
Peter Vozár sa narodil 27. mája 1948. Základné vzdelanie získal v Hanušovciach nad Topľou, potom absolvoval Strednú vzdelávaciu školu v Prešove. V roku 1968
nastúpil na tunajšiu ZDŠ po odchode Jozefa Oberuča
do dôchodku. Po roku a pol odišiel na základnú vojenskú službu. V roku 1971 sa vrátil a stal sa skupinovým
vedúcim pionierskej organizácie na ZDŠ. V tom istom
roku bol zvolený za poslanca mestského národného
výboru (MsNV) a člena Rady MsNV. V rokoch 1973/74
študoval na Politickej škole v Prahe. Potom zastával
funkciu tajomníka Okresného výboru SZM vo Vranove
nad Topľou, po roku sa stal jeho predsedom. V rokoch
1979-1988 pôsobil ako riaditeľ Okresného domu pio- Peter Vozár ako primátor Hanušoviec nad Topľou v roku 1995 privítal
nierov a mládeže vo Vranove. Vo voľbách v roku 1976 na pôde mesta prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.
a 1981 bol spolu s Andrejom Sabom Babinčakom
a Máriou Kočišovou zvolený za poslanca Okresného
bytová jednotka pre sociálne neprispôsobivých občanov mesta“.
národného výboru Vranov nad Topľou za mesto Hanušovce nad Rozšírila sa kanalizačná sieť na Počekanci, vybudovala skládka
Topľou. Funkcionárom mesta bol v rokoch 1988-1991 ako ta- komunálneho odpadu a iné. Architektonicko-urbanisticky sa zajomník MsNV, 1991-1994 ako zástupca primátora a 1994-2002 čal meniť charakter centra mesta asanáciou starých rodinných
primátor mesta Hanušovce nad Topľou.
domov a vytvorením podmienok pre budovanie nových viacpodlažných objektov pre viaceré
firmy , napr. HOTR, Rubín a iné.
Ďalšie jeho aktivity vyplývali z latinského „Littera scripta manet“,
ktoré Peter Vozár zvykol citovať
v českom jazyku: „Co je psáno,
je dáno.“ Z jeho iniciatívy ako primátora bol v rokoch 1998-2002
vydávaný Hlas radnice – predchodca Hanušovských novín.
Predtým v 80. rokoch 20. storočia
bol členom redakčnej rady Kultúrno-spoločenského spravodaja
mesta Hanušovce nad Topľou.
Krátke obdobie zastával funkciu mestského kronikára (20092010). Počas jeho primátorskej
funkcie mesto Hanušovce nad
Topľou v roku 1998 vydalo tiež
hanušovskú monografiu – knihu, na ktorej autorsky pracovali hanušovskí múzejníci a ktorá
komplexne podala vývoj prírody
a spoločnosti od najstarších čias
po súčasnosť na základe vtedy
známych poznatkov.
S kolektívom Zboru pre občianske záležitosti na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia. V poza- Posledná rozlúčka so zosnulým
dí zľava Vladimíra Vozárová, Peter Vozár, v popredí zľava ?, Anna Sabová, Mária Hudáková, sa konala 11. decembra 2020
v Dome smútku v Hanušovciach
Alžbeta Čákyová ml., Viera Babenská, Andrej Čáky, Alžbeta Čákyová st.
nad Topľou. Za mesto sa s ním
rozlúčil súčasný primátor mesta
Počas jeho pôsobenia vo funkcii primátora sa uskutočňovala do- Štefan Straka a za pracovníkov MsÚ súčasná riaditeľka MsKS Ľustavba budovy obvodného zdravotného strediska s podkrovím. bica Tomková, predtým dlhoročná spolupracovníčka Petra VozáPlynofikovali sa niektoré časti mesta a kotolňa pre ZŠ, MŠ a ObZS. ra na mestskom úrade.
Zrealizovala sa tiež plynofikácia bytových domov vo vlastníctve
mesta na Kukorelliho ulici a Pod Šibenou, kde sa postavila aj „10 R.I.P.
Agáta Krupová
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ANKETA

ZELENÁ ŠKOLA

Hoci sa to nezdá, sú to
už viac ako dva roky, čo
sa naša škola zapojila
do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme
s radosťou konštatovať, že sme toto rozhodnutie neoľutovali.
Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí
a dospelých, ktorým záleží na zdravom
životnom prostredí a sú ochotní preňho
niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému
Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv
školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity,
priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie,
učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nim našich spolužiakov, kolegov,
rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše
spoločné hodnoty sme vyjadrili v ekokódexe školy. Nastal čas hodnotenia.
Kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou sa plánovaná hodnotiaca návšteva
tímu z programu Zelená škola presunula
z jari na jeseň, a tak hoci neskôr, ale predsa
sme sa mohli podeliť o našu radosť z dobre vykonanej práce. A dočkali sme sa aj
odmeny. Začiatkom novembra nás potešila správa z vedenia programu o tom, že
sme úspešne prešli záverečným hodnotením našej dvojročnej práce v ekoprograme a získavame medzinárodný certifikát

Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.
Ocenenie nám bolo udelené za úspešnú
realizáciu medzinárodnej metodiky siedmich krokov participatívnym spôsobom a
za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej
komunity. Na základe certifikátu, ktorého platnosť je 24 mesiacov, máme právo
uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a v pro-

pagačných materiáloch školy.
Toto ocenenie patrí všetkým
zapojeným žiakom, rodičom,
zamestnancom školy a ďalším spolupracovníkom z našej komunity.
EKOKÓDEX
Poznávame prírodu.
Chránime všetko živé.
Sadíme zeleň a staráme sa
o ňu.
Staviame úkryty pre živočíchy.
Čistíme naše okolie.
Naše spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému
správaniu sa k životnému
prostrediu.
Výtvarné spracovanie Samuel Vasilišin, II.C
Text a foto:
Katarína Hrehová

Je čas korony, rôznych obmedzení, a tak aj
k rubrike Anketa pristupujem trochu inak.
Poprosila som učiteľku ZŠ Mgr. Katarínu
Hrehovú, aby sprostredkovala názory žiakov zapojených do projektu Zelená škola:
Prečo sa doň zapojili, čo ich tam najviac
bavilo, či by chceli v programe pokračovať
aj v budúcom školskom roku. Na výzvu zareagovali tri aktívne žiačky:
Natália Juhasová (IX.A): Do zelenej školy
som sa prihlásila preto, lebo mi záleží na
životnom prostredí. Najviac ma bavilo vysádzať stromy. Na zelenej škole ma najviac
zaujalo to, že sme mohli pomôcť prírode
v našej škole. Páčilo sa mi na tom, že sme
skrášlili našu školu zeleňou. Základnú školu
už končím, teda ďalej už v tom nebudem
môcť pokračovať, ale keby som mohla, určite by som sa zapájala ďalej.
Ema Lešková (VIII.A): Do zelenej školy som
sa prihlásila, lebo asi každý – komu záleží,
že vďaka stromom môžeme dýchať, má
nejaký vzťah k lesu, rád sa prechádza a v
lese zabúda na problémy, má rád zvieratá
a je to pre neho miesto, kde na nič nemyslí
a užíva si tie výhľady a pod. – mal by sa o to
všetko aj zaujímať. Zapojila som sa asi do
všetkého, čo som mohla urobiť či pomôcť
a bola som na krúžku. Možno nie všetko
mi sadlo, ale keď si uvedomím, že tým pomôžem aspoň trošku, tak určite sa rada zapojím znova. Určite by som chcela chodiť
do zelenej školy aj naďalej. Baví ma to aj
napriek tomu, že mi niečo nesadne. Ďakujem, že som mohla dopomôcť k tomu, aby
sme získali vlajku a pečiatku zelenej školy.
Dorota Hrešová (VI.B): Do Zelenej školy
som sa prihlásila , pretože chcem pomáhať prírode. Veľmi ma bavilo robiť rôzne
zábavné aktivity, ale aj pocitový chodník a
nacvičovať divadielko pre mladšie deti. V
programe zelená škola by som určite chcela pokračovať aj v budúcom roku. Veľmi
rada by som sa venovala téme voda.
Z troch vyjadrení tínedžeriek vyznieva
niekoľko poučení aj pre dospelých. Príroda
potrebuje našu pomoc, nie našu devastáciu. Mnohé veci nás bavia, ale mnohé veci
– aj keď nás nebavia až tak veľmi – je potrebné robiť, lebo sú dôležité pre náš osobný život, pre život našich blízkych, pre našu
spoločnosť, pre našu planétu. Mnohé veci,
ktoré by mali byť povinnosťou, sa dajú robiť aj zábavnou formou, o čom učil aj Jan
Amos Komenský cez svoje dielo Schola ludus – Škola hrou. Naši prastarí rodičia to
nazývali inak – pasiou. Bárs by sa čím väčšiemu počtu ľudí stalo pasiou zveľaďovanie
životného prostredia.
(aga)
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DIŠTANČNÁ VÝUČBA V NAŠEJ ZUŠ-ke

Začiatkom
marca 2020, keď sme
uvažovali, či je nevyhnutné dočasne
prerušiť
výučbu
v
hanušovských
školách ako prevenciu pred blížiacou sa epidémiou,
ani v tých najhorších predstavách
sme si nepripúšťali
možnosť, že dnes
v dvadsiatom prvom storočí, keď
sa hrdíme skvelýRiaditeľka ZUŠ Ľudmila Kreheľová počas
mi
výdobytkami
dištančnej výučby svojich žiakov
vedy a techniky,
nás môže takýmto
spôsobom paralyzovať neviditeľný, no tým zákernejší nepriateľ
COVID-19. Pred rokom sme si nedokázali predstaviť, že sa zavrú
školy, obchody, podniky, kostoly, kultúrne ustanovizne a my sa denne budeme dozvedať, koľko je nakazených a koľkí ochoreniu
podľahli.
Aj keď sme netušili, že prerušenie školského vyučovania v Základnej umeleckej škole Hanušovce nad Topľou potrvá tak dlho, predsa sme pružne nabehli na dištančnú formu umeleckého vzdelávania našich žiakov. Učitelia hľadali a volili spôsob kontaktu podľa
vyučovaného predmetu, podmienok a možností žiakov i svojich
vlastných. Inšpirovali sme sa aj návrhom dištančných zdrojov
a aktivít pre žiakov základných umeleckých škôl, ktoré publikoval
Štátny pedagogický ústav na svojej webovej stránke. Práca HOME
OFFICE priniesla nový rozmer vyučovania, ukázalo sa, že výučba
umeleckých predmetov môže do určitej miery fungovať aj v tejto
oblasti, má klady i nedostatky.
Zabezpečili sme základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali prijať opatrenia pre pokračovanie
vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou
tejto evidencie boli skúsenosti a písomné hodnotenia učiteľov
z výučby na diaľku, nahrávky preberaného učiva, videonahrávky repertoáru absolventských ročníkov, pracovné listy a prípravy
z teoretických predmetov.
V hudobnom odbore sa nám najviac osvedčila výučba on-line
prostredníctvom sociálnych sietí, kedy žiak hrá na nástroji a učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby, korekcie chýb, ukážky
hry na vlastnom nástroji, komunikácii o preberanom učive. Pri
mladších žiakoch bola potrebná spolupráca a asistencia rodičov,

Narodili sa
Samuel Kožár
Katarína Gajdošová
Patrícia Davidová
Zara Horvátová
Peter Vravec
Peter Knašinský
Tatiana Pištová
Matej Čikala
Ján Klimčo Havran

ktorým patrí vďaka za ich pomoc, trpezlivosť a ochotu. S prekvapením sme konštatovali, ako žiaci napredovali po technickej stránke, bez dochádzania do školy mali viac času na cvičenie, menej
stresu priniesla hra z pohodlia domova na vlastnom hudobnom
nástroji. Dištančná forma výučby nútila k väčšej samostatnosti,
sústredenosti a uvedomelej práci na skladbe na základe vlastných dispozícií. To, s čím sme zápasili, bol nekvalitný signál internetového pripojenia, skreslený zvuk, veľmi náročné bolo ladenie
nástrojov, korekcia postoja, sedenia pri nástroji, postavenia rúk,
tvorenie kvalitného tónu. Náročná bola práca s rytmom, dychom
i novými hmatmi pri dychových nástrojoch. Zložitá bola práca
na výraze a umeleckom vypracovaní skladby. Výučba na diaľku nie
je vhodná pre začiatočníkov, ak trvá dlho, žiaci strácajú motiváciu
k učeniu, osobný kontakt s učiteľom je nenahraditeľný.
Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor realizoval výučbu
pomocou vytvorených ročníkových skupín, kde učitelia podrobne zadávali nové učivo, komunikovali so žiakmi, podrobne opísali
metodický postup s fotodokumentáciou alebo videonahrávkami,
zverejnili ukážky, priblížili techniku. Podľa potreby konzultovali
postup a výslednú prácu so žiakmi a rodičmi. Zvýšenú pozornosť
venovali absolventom a žiakom pripravujúcim sa na stredné umelecké školy.

Tanec dištančne vyučuje Juraj Velebír, DiS.art.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť na diaľku hodnotíme ako nevyhnutnosť v danej situácii, ale osobný kontakt so žiakmi a výučbu v škole považujeme za nenahraditeľnú, výrazne efektívnejšiu a produktívnejšiu. Veríme, že tak ako po noci príde deň a vyjde slnko,
aj po tomto trápení s pandémiou prídu lepšie dni a my sa budeme môcť vrátiť do bežného života s vedomím, že každý nový deň
je dar a nič nie je samozrejmosť.
Ľudmila Kreheľová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ

Opustili nás
Matthias Emil Vidlička
Zuzana Andrijková
Miroslav Puľo
Michal Albert
Damián Dávid
Gréta Gajdošová
Pavla Horvátová
Ivana Velebírová

Štefan Glod
Estera Puľová
Mária Semanová
Peter Vozár
Vladimír Podobinský
Mária Digoňová
Juraj Verčimák
Anna Sciranková
Zuzana Tešinská

Juraj Mičko
Karolína Ferková
Veronika Rusnáková
Mária Vargová
Peter Jurko

Pripravila Katarína Pirščová
matrikárka
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DOMÁCE VZDELÁVANIE IM DALO SLOBODU
Rozhovor s Mgr. Ľudmilou Andrejkovou
Ľudmila Andrejková Jurková má 39 rokov. V súčasnosti je konateľkou a organizátorkou spoločnosti Jedinečnosť, s.r.o. a konateľkou svadobnej agentúry. Okrem toho sa venuje aj filantropickým, ekologickým a osvetovým aktivitám. Rada číta literatúru
o sebarozvoji, motivačnú literatúru a romány, píše tiež knižné recenzie. Má rada turistiku, ale šije aj úžitkové textílie (ekosáčky
a príborníky).									
(Rozhovor natáčaný 8. januára 2021)
Ako ste dospeli k domácemu
vzdelávaniu (ďalej „DV“) svojich dvoch synov?
Nebola to priama cesta. Starší
Timotej chodil do školy na I.
stupeň v Želmanovciach, kde
bola veľmi dobrá dedinská
škola. Potom prešiel na 8-ročné gymnázium do Prešova.
Mladší syn Tobiáš v tom období
nastúpil do 1. ročníka tej istej
prešovskej školy ako Timotej.
No vydržal tam iba do Vianoc.
Po Vianociach mal divné stavy
– prichádzalo mu zle. Najprv
sme si mysleli, že niečo pojedol, lebo zvracal a hnačkoval.
Nakoniec sme zistili, že problém je inde. Mal strach zo školy.
Takže ste odišli do domáceho
vzdelávania?
Nie hneď. Začiatkom nasledujúceho školského roka, teda
až v septembri, mali v Prešove
otvárať Veselú školu, kde sme
ho chceli preložiť. No potrebovali sme vykryť druhý polrok,
teda február až jún. Nechceli
sme však syna na ten čas dávať
do ďalšej školy a potom zasa
meniť na Veselú školu. Tak sme
ten polrok plánovali riešiť cez
DV, ktoré sa nakoniec u Tobiáša tak osvedčilo, že nasledujúcií školský rok už išiel na základe vlastného rozhodnutia
do DV aj Timotej.
Ako sa vybavuje domáce vzdelávanie?
Na Slovensku je dovolené
doma vzdelávať iba žiakov I.
stupňa, na II. stupni už musia
chodiť do školy. Preto rodičia,
ktorí chcú doma vzdelávať deti
aj v rámci II. stupňa, to riešia
cez školstvo v Českej republike. Okrem toho je na Slovensku podmienka, že rodič
popri žiadosti o DV musí mať
aj odborného garanta – osobu
s aprobáciou na 1.-4. ročník ZŠ.

K žiadosti sa dokladá
VŠ diplom garanta.
Nie je tam podmienka, že v DV môže byť
iba handicapované
dieťa?
Nie. Hociktoré dieťa
môže byť vzdelávané
doma, ak má kmeňovú školu, ktorá
ho príjme do DV,
čo znamená, že potom ho na tej škole
na polrok a na konci školského roka
preskúšajú a od tej
školy dostáva vysvedčenie tak ako
ostatní žiaci.
Ako je to v Českej republike?
Rodina Andrejková – starší syn Timotej, otec Igor, mama Ľudka a mladší syn Tobiáš
Tým, že Timotej
Je to teda tak, akoby ste žili lávaniu, získali vysoký počet
už bol na II. stupni, riešili sme u oboch synov v cudzine a dieťa tam chodí žiakov. Dokonca tam vytvorili
DV cez školu v ČR. S českým ja- do školy, učí sa v jazyku tej aj lýceum a materskú školu.
zykom totiž ani jeden zo synov krajiny a k tomu je v domácom Jednou z podmienok školy bolo
doložiť prehlásenie, že máme
problém nemal. Vlastne s tým vzdelávaní?
nápadom, že aj on chce chodiť Áno. Pre nás bola najbližšie v Čechách prechodný pobyt,
na tú istú českú školu ako Ti- škola v Březovej, hneď za hra- v čom nám pomohol riaditeľ
motej, prišiel sám Tobiáš, a tak nicami za Trenčínom. Tá ško- školy; na prechodnom pobyod 2. ročníka ZŠ sa stal žiakom la bola pred zánikom, no keď te sme boli zapísaní na jeho
sa otvorili domácemu vzde- domácej adrese. Neskôr sme
českej školy.
prešli na školu v Šilheřoviciach,
kde potvrdenie o prechodnom
pobyte v Čechách nevyžadovali. Čo sa ďalších dokumentov
týka, v Čechách stačí, ak rodič (garant) žiaka I. stupňa
na DV má ukončenú akúkoľvek strednú školu s maturitou
a na II. stupni je požadované
akékoľvek VŠ vzdelanie rodiča
(garanta). Keďže mám VŠ vzdelanie, mohla som byť v Česku
garantom obom synom.
A čo slovenský jazyk?
Áno, to je dôležitá otázka.
Na Slovensku musia mať takíto žiaci kmeňovú školu, kde
ich vždy na konci roka alebo
jednorazovo na konci I. stupTimotej ako dobrovoľník na tréningu Vincenta Wonga
ňa a na konci II. stupňa presk-
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úšavajú slovenský jazyk. Inak
sa učia češtinu.
Platí sa niečo za DZ?
Neplatí sa tam v podstate nič.
V Březovej bol systém nastavený tak, že sme dostali prihlasovacie údaje na stránku školy,
klikli sme na príslušný ročník
a rozklikli sa všetky predmety
v danom ročníku. Po kliknutí
na vyučovací predmet našiel
žiak presne rozpísané, v ktorom mesiaci čo sa má z toho
predmetu naučiť. Zároveň tam
boli priložené odkazy na rôzne
súťaže, hry, testy, na čokoľvek.
Žiak nepotreboval učebnicu,
lebo všetko bolo obsiahnuté
v systéme. Aj skúšobné testy,
ktoré žiaci odosielali učiteľovi
na kontrolu.
Dostávate na to nejaký príspevok od štátu?
Žiadne peniaze nedostávame.
Často preto počujem, že nemôže si to každý dovoliť len kvôli
tomu, lebo chodia do práce,
a tak nemá kto s dieťaťom
ostať doma. Áno, jeden rodič
musí byť doma, ale je kopec
možností pracovať aj z domu
v mnohých oblastiach. Takže
rodič nemusí byť doma bez príjmu.
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Teraz v prírode zvládli „dve muchy jednou ranou“ – precvičili telo a obohatili ducha o nové prírodopisné a geografické poznatky

delávaní.
A mladší?
Ten je v 5. ročníku DV v Šilheřoviciach. Je ešte na I. stupni, lebo
v Čechách na rozdiel od Slovenska pod I. stupeň patrí 1. – 5.
ročník ZŠ a pod II.
stupeň 6.-9. ročník
ZŠ.
Ako je to so zabezpečovaním vzdelávania a skúšaním
žiakov v Šilheřoviciach?
Tu nemajú vytvorenú takú stránku ako v Březovej.
Na začiatku školského roka nám poslali
všetky
učebnice,
z ktorých sa syn učí.
Čiže presne tak,
ako počas korony
žiaci v dištančnom
vzdelávaní?
Na workshope v prešovskom múzeu
Vôbec nie. U nás
je dôležité, aby
V akých ročníkoch sú aktuálne syn vedel všetko potrebvaši synovia?
né na preskúšanie k polroku
Starší je už v súčasnosti štu- a ku koncu školského roka.
dentom strednej školy, Eko- To znamená, že je jedno,
nomického lýcea v Prešove či sa to naučí za mesiac alea je veľmi spokojný. To zname- bo bude tomu venovať každý
ná, že už nie je v domácom vz- deň nejaký čas. V dištančnom
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tomto spôsobe krásne vidím,
na čo má dieťa talent. V klasickej škole sa to roztriešti.
Tam chcú, aby každé dieťa bolo
výborné v každom predmete.
Samozrejme priority sa kladú
na slovenský jazyk a matematiku. No čo ak dieťa nie
je na ne nadané, ale vyniká
v telesnej či vo výtvarnej výchove? Tieto predmety sa zvyčajne
podceňujú a pri koncoročnom
hodnotení niektorí učitelia
aj prižmúria oko, ak žiak vyniká
v hlavných predmetoch. No nikdy opačne. Nepáči sa mi to.
Týkalo sa to aj vášho syna?
Preto ste išli do domáceho vzdelávania?
Tobiášovi nejde až tak matematika, ale je výborný v jazykoch. Cudzie jazyky sa učí veľmi
rýchlo, rýchlo naberá aj správny akcent. Okrem toho veľmi
dobre kreslí. Preto uňho tieto
oblasti podporujem a rozvíjam.
No v škole je povinná aj matematika, takže áno, musí ju vedieť, ale zďaleka nebazírujem
na jednotke. Tým som dosiahla, že syn má potrebné sebavedomie: Okey, neviem poriadne
matematiku, ale som veľmi
dobrý v jazykoch.
Viem, že ako rodina nesedíte doma, ale sa veľa hýbete.
Majú deti potom dostatok
času aj na učenie?
Samozrejme, učenie je v tom
automaticky zakomponované.

vzdelávaní je to tak, že dnes
má žiak urobiť úlohy a do tretej
popoludní to poslať učiteľovi.
Tým pádom sú rodičia a deti
v strese, najmä ak majú jeden
notebook a tri-štyri deti. V tom
momente sa rodič stáva aj kuchár, aj upratovačka, aj učiteľ.
V domácom vzdelávaní sme nastavení inak. Keď ja alebo dieťa
sme dnes unavení, tak sa neučíme. Pre nás je dôležité, aby
sme vedeli všetko
potrebné do termínu preskúšania.
Ako vyzerá
DV u vás doma?
V domácom vzdelávaní každý robí
tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.
Ja keď vidím, že syn
preberanú
tému
nasáva plnými dúškami, neodpájam
ho od zdroja, ale
nechám ho tak
hoci aj dva týždne, nech nasáva
tie informácie. Tak
sa dozvie – a so záujmom – oveľa viac,
ako má v danom
ročníku vedieť. Pri Tobiáš v mačacej kaviarni
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me všetci, lebo
najradšej chodíme
spolu celá rodina
a potom sa o dojmoch a názoroch
spolu rozprávame.
Nikdy nevelím, kam
pôjdeme, ale spoločne si všetko odsúhlasíme.
Prírodopis?
Mladší niekedy ani
nevedel, že sa učí
prírodopis. Najprv
som si v učebnici
vždy vopred prešla,
čo má vedieť. Potom sme išli vonku na prechádzku
Tobiáš v španielskom Santiago de Compostela a keď mi „bliklo“
– aha, toto je v kniAko vyučujete jednotlivé
he,
tak
som
mu začala o tom
predmety?
rozprávať.
Tým
pádom on ani
Pred koronou sme napríklad tenevedel,
že
sa
to
učí a hneď
lesnú výchovu mali tak, že sme
aj
na
mieste
poznáva.
Alebo
chodili na lezeckú stenu, do plazoológia:
mali
napríklad
učivo
várne či za pekného počasia
o
mačkách
a
v
Prešove
je
mana turistiku; výletmi na blízke
čacia
kaviareň,
tak
sme
si
tam
hrady sme zároveň spoznávali
aj regionálnu históriu a okolitú išli raz posedieť. O mačkách
prírodu. Čo sa týka hudobnej i o tom, ako funguje kaviareň,
výchovy, Timotej predtým cho- sa Tobiáš porozprával so sadil na zobcovú flautu a klarinet motným majiteľom. Tým sa tiež
a Tobiáš na zobcovú flautu, ale cvičil v komunikácii, vo vyjaich to nenapĺňalo. Takže to ne- drovaní, formulovaní vlastných
chali a presedlali sme na kon- názorov popri pití šálky čaju.
certy rôznych žánrov, alebo
sme chodili do prešovského
planetária na programy typu
„Mozart pod hviezdnou oblohou“. Decká sa tam dozvedeli
veľa zaujímavého o skladateľovi a jeho diele a zároveň
počúvali jeho hudbu. Navštevovali sme aj prešovské divadlo
a doma sme sa potom o tom
rozprávali o predlohe a hudbe,
o autorovi a deji a pod.
A čo geografia?
Chodili sme na cestovateľské
kiná do prešovskej Christianie,
ale najzaujímavejšie informácie
poskytovalo Whiskyho cestovateľské kino. Pre porovnanie
na tú istú tému sme boli napríklad aj na podujatí cestovnej kancelárie Bubo, ale tam
to bolo oproti Whiskymu veľmi
slabé. Predtým, než sme sa pre
niečo rozhodli, som si najprv
prezrela program na daný mesiac a keď bola zaujímavá téma,
doma sme si odsúhlasili, či ide-

Na výlete v Monaku

To všetko musí byť finančne
náročné.
Nie je. Ak chodí dieťa do školy,
rodič má výdavky na školské
potreby, zošity, obaly, perá,
prezuvky, úbor na telesnú...
Viem si to porovnať, lebo sy-

Timotej a Tobiáš s obľúbenou spisovateľkou Gabrielou Futovou
novia chodili aj do školy. V domácom vzdelávaní ma to vyjde
lacnejšie. Rodiny predsa tak
či tak si vyjdú vonku, do prírody, posedieť pri káve, čaji, dajú

1. číslo
si zákusok, zmrzlinu... No naše
„sedenie“ nie je nečinné. Dávame mu vyšší zmysel. Veľakrát
si skĺbime viac predmetov
do jednej akcie.
Napríklad?
Najlepšie sa to vysvetľuje
na púti do španielskeho Santiaga de Compostela. Do Compostely sme 200 km bicyklovali
– teda telesná výchova, s ostatnými pútnikmi rozprávali synovia po anglicky a mladší chytal
aj základy španielčiny – to znamená cudzie jazyky. Cestovali
sme potom cez viacero krajín,
takže na vlastnej koži poznávali
geografiu Španielska, Portugalska, Monaka, v Taliansku sme
navštívili Benátky. Takto sme
po južnej Európe cestovali asi
mesiac.
Tu ste si už určite siahli hlboko
do vrecka.
Nebolo to finančne tak náročné, ako si mnohí myslia.
Spolu nás to vyšlo asi toľko,
koľko to vyjde ľudí, ktorí idú
na týždeň do Chorvátska. Samozrejme, minuli sme peniaze na benzín a na stravu, ale
stravovať by sme sa museli,
aj keby sme sedeli iba doma
na zadku. Počas púte sme bývali v ubytovniach zvaných „alberge“, kde sa platí minimálny
poplatok. Nebolo to hotelové
pohodlie – čím bližšie k Santiagu, tým viac ľudí. Raz sme
dokonca v jednej izbe spali
štyridsiati. No čím náročnejšie
podmienky, tým lepšie zážitky.
Decká na to dodnes spomínajú.
Inde sme si krásne a lacné ubytovania zabezpečili cez Airbnb.
Jasné, nie každý sa dokáže pustiť takou cestou. Ide o to, ako
si človek nastaví laťku – ak chce
niekto spať v luxusných hoteloch, tak za týždeň zaplatí toľko,
čo my za mesiac. My sme chceli
cestovať a spoznávať aj na úkor
osobného pohodlia, iní si chcú
viac užívať to pohodlie. No vyučovať v DV sa dá aj inak.
Ako?
Namiesto teórie prax. Príklad
– písanie listov, vypisovanie
obálok, balenie balíkov, vypisovanie adries a pod. V škole
sa to učia teoreticky. U nás
doma tým, že podnikám a an-
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gažujem sa aj v pomoci pre druhých, často odosielame listy,
balíky a deti sú do toho aktívne
zapojené. Mladší si pri práci ani
neuvedomuje, že toto je tiež
učebná látka. On to vie bez
problémov urobiť. Iné deti prídu domov zo školy a sa len učia
a robia domáce úlohy – mnohé
tak vyrastú a keď príde reálny
život, nevedia nič praktické
urobiť. Moji synovia sú zapojení nielen do domácich prác,
ale dokážu napríklad vonku
narúbať drevo. Okrem toho
sú nápomocní pri organizovaní
rôznych spoločenských podujatí, konferencií a iných, ktoré zabezpečujem a viesť – dovolím
si povedať – rovnocenný dialóg
aj s dospelými.
Nechýba im socializácia s rovesníkmi?
Moje deti nie sú zatvorené
doma. Deti v škole počas vyučovacích hodín medzi sebou
veľmi nekomunikujú. Trošku
cez prestávku, no ich skutočná
socializácia začína až popoludní. My sa pravidelne stretávame s ďalšími home schoolermi z Prešova. Spolu si napríklad
ideme sadnúť do čokoládovne
alebo sme spoločne pravidelne chodievali do prešovského
múzea, kde nám pre našu skupinu robili dejepisné workshopy. S inou skupinou šiestich
rodín sme chodievali raz za čas
spoločne na chaty. Boli tam
dospelí a aj malé deti. Takže
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moji synovia sa tam rozprávali
aj s dospelákmi a vedeli sa hrať
aj s úplne malými deťmi. Toto
je podľa mňa skutočná socializácia.
Teda vedia komunikovať a zapájať sa do aktivít kolektívu?
Samozrejme. A tým, že veľa
cestujeme, nie sú obmedzení
len na tento región. V rámci
mojej profesionálnej činnosti
cestujeme po celom Slovensku,
stretávame sa s ľuďmi na rôznych úrovniach. Tak sme sa napríklad spoznali aj so skvelým
spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý okrem iného napísal
knihu Svet čaká na deti; v tej
knihe píše aj o našom Timotejovi. Vďaka domácemu vzdelávaniu moje deti vedia tak
dobre komunikovať, že dokážu
aj argumentovať svoj názor.
Predsa mám pocit, že sú viac
s dospelými ako s rovesníkmi.
So svojimi rovesníkmi sa najviac stretávajú v rámci letných
motivačných táborov. Napríklad na táboroch v Radave pri
Nitre sú stále decká zo Slovenska aj Čiech od 11 do 18 rokov.
Vznikajú tam priateľstvá, ktoré
pokračujú aj po skončení tábora. Starší syn má kamarátov,
ktorí niekedy prídu k nám, niekedy on cestuje za nimi.
Aký majú chlapci vzťah k televízii, mobilom, počítačovým
hrám?
Televízor
doma
nemáme
už veľa rokov, lebo
je to strata času.
Je však pravda,
že každý člen rodiny
máme svoj vlastný notebook. Cez
notebook sa chlapci učia. Samozrejme, moji nie sú výnimkou, čo sa týka
toho, že majú radi
počítačové
hry.
Tobiáš je teraz
vo veku, že ich hrá,
ale na druhej strane
vďaka týmto hrám
sa naučil plynule
anglicky. V rámci
hier
komunikuje
po anglicky s hráčV Teleráne TV Markíza s moderátorkou Kvetou mi z iných štátov EuHorváthovou 11.9.2019
rópy, Ameriky a kde
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s kým po celom
svete. Vďaka tým
hrám sa teraz rozhodol, že sa bude
učiť aj rusky. Nevidím teda v týchto
hrách len to zlé, ale
vnímam aj to pozitívne.
Čítajú?
Fantasy literatúru.
Nedávno im učiteľka
odporučila
knihy Johna Flanagana Bratrstvo
a Hraničiarov učeň,
tak ich dostali pod
stromček. Tobiáš
však na prvom stup- Obaja bratia so spisovateľom Danielom Hevierom
ni mal veľmi rád kniSte určite veľmi hrdá matka.
hy spisovateľky Gabiky Futovej. Nazvala by som to inak – som
Máme doma asi všetky jej kni- veľmi spokojná matka a mám
hy. Poznáme ju aj osobne, keď- spokojné deti. S Tobiášom
že v rámci DV sme chodili pra- sa učím, s Timotejom som
videlne do knižnice na besedy sa nikdy neučila. Je samostatso spisovateľmi. Okrem toho ný a vďaka domácemu vzdeláaj knižnica podobne ako múze- vaniu si vypestoval prirodzenú
um robila pre home schoolerov zodpovednosť. Nie nútenú, ale
literárne workshopy. Našou prirodzenú. Vedel, že ak sa neobľúbenou je knižnica na pre- bude učiť, prídu zlé výsledky,
šovskom Sídlisku III. No keď neurobí skúšky, skončí éra doTimotej chce niečo náročnejšie máceho vzdelávania. Nepoz oblasti fyziky, prinášam mu li- znám to, žeby som mu hovoriteratúru z vedeckej knižnice, la: „Musíš, musíš...“ Veci často
kam tiež chodievam.
urobil ešte v predstihu, lebo
Aké majú chlapci koníčky?
vedel, že čím skôr urobí povinTimotej rád skladá Rubiko- nosti, tým skôr bude mať pokoj
vu kocku a chodí aj na súťa- a čas pre seba a svoje záujmy.
že v skladaní Rubikovej kocky Celá rodina sme veľmi spokojní
v rámci Slovenska a Čiech. v rámci domáceho vzdelávania
Aj vďaka tomu má veľa kama- našich detí.
rátov. Napríklad minulé prázd- Aj manžel?
niny – má 16 rokov – stále nie- Samozrejme, inak by to nešlo.
kam cestoval. Je to aj vďaka Obaja sme za domáce vzdelátáboru v Radave, ktorý je zame- vanie a o všetkom rozhodujeraný na osobnostný rozvoj detí. me spolu. Áno, treba zdôrazVznikajú tam úžasné kamarát- niť, že nie je dobré brať dieťa
stva. Takže cestoval do Hu- do domáceho vzdelávania,
menného, Šurian, do Martina, ak jeden rodič je proti. Musia
Bratislavy či dokonca Olo- byť s tým stotožnení obidvamouca. A samozrejme aj k nám ja, inak v rodinách dochádza
prichádzali jeho kamaráti.
k zbytočným konfliktom. Avšak
A Tobiáš?
mnohí manželia sa na domáce
Neviem, či to charakterizo- vzdelávanie nakoniec odhodlavať ako koníček, ale obidvaja jú najmä vtedy, ak je ich dieťa
sú aktívni v dobrovoľníckej v škole nešťastné, šikanované.
činnosti, čo osobne považujem V takom prípade je domáce vzza veľmi dôležité. Tým, že cho- delávanie výborným riešením.
díme na rôzne podujatia, zapájajú sa do nich obidvaja aj ako
Rozprávala sa Agáta Krupová
dobrovoľníci v rámci organizovania podujatia. Baví ich to.
Fotozdroj: Ľudmila Andrejková
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KULTÚRA

1. číslo

DIVADLO SPOD VIADUKTU

K storočnici hanušovského
ochotníckeho divadla

Hanušovce nad Topľou voľakedy amatérskym divadlom žili veľmi aktívne.
Divadelné predstavenia sa najčastejšie hrávali vo vianočnom, fašiangovom a veľkonočnom období.
Nebola núdza o hercov, ani o režisérov. Boli roky, keď doslova
medzi sebou súťažili cirkevné ochotnícke súbory či súbory jednotlivých spoločenských organizácií, kto nacvičí úspešnejšiu hru.
Útlm nastal v 2. polovici 80. rokov 20. storočia a od 90. rokov
až po súčasnosť nebolo odohrané žiadne ochotnícke predstavenie
dospelých. Nadchádzajúce storočné jubileum od prvej známej hry
odohranej v Hanušovciach pripomenula Jarmila Pagurková ako
autorka nástenného a stolového kalendára s touto témou na rok
2021.

Znovuoživenie ochotníckej činnosti!

S touto myšlienkou pred Vianocami 2020 sa cez sociálne siete
ozval Hanušovčanom Lukáš Jurko. Pôvodne v jeho záujme bolo
oživiť letný kultúrny život nášho mesta cez divadelný festival.
Avšak koronakríza prekazila všetky také a podobné zámery. A tak
skrsla myšlienka osláviť storočnicu hanušovského divadla oživením ochotníckej činnosti v našom meste.

celý život robiť. Náhoda
pomohla,
že sa na strednej
škole začal prejavovať ako recitátor
a školu bol reprezentovať aj na nejakých súťažiach.
A tak po maturite
sa rozhodol hlásiť
na VŠMU, odbor
herectvo. Neprijali ho. Tak to skúsil
na Prešovskej univerzite, odbor učiteľ estetiky a výtvarnej výchovy,
ale ani toto štúdium ho nenadchlo. Tak ho nechal
a znova skúšal do- V rukách so scenárom divadelnej hry, ktorá sa
stať sa na VŠMU. v Hanušovciach hrala pred sto rokmi a ktorú bude
Znova to nevyšlo. s novovytvoreným kolektívom nacvičovať aj tohto
Tak začal študovať roku.
na Konzervatóriu
Jozefa Adamoviča
v Košiciach, odkiaľ prestúpil na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove. Popritom urobil konkurz do bábkového
divadla Babadlo v Prešove. Tam prvýkrát pocítil, čo je to „divadelná rodina“ a zistil, že sa tomu naozaj chce venovať. Keď nastal čas
podávania prihlášok, znova sa hlásil na VŠMU, tentokrát na bábkoherectvo a tentokrát to vyšlo. Prijali ho. Štúdium ukončil v roku
2019. Jeho pedagógmi boli Ján Uličiansky (autor detskej literatúry), manželský pár Kata Aulitisová a Ľubo Piktor (známi z detskej
TV relácie Elá hop!), režisér Rastislav Ballek, absolventské predstavenie Faust pod vedením prof. Mgr. Ľubomíra Vajdičku a iní.
Po ukončení VŠ štúdia ostal v Bratislave, kde je umelcom na voľnej
nohe, a zároveň učiteľom na ZUŠ v Devínskej Novej Vsi.

Prečo Lukášov záujem o hanušovské ochotnícke
divadlo?

Lukáš Jurko. 				

Kto je Lukáš Jurko?

Foto: Lena Škoricová

Mnohí Lukáša poznajú dobre, mnohí vôbec. Lukáš je absolvent
Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor bábkoherecká tvorba. Ako sa k nej dostal? Jeho cesta k tomuto cieľu vôbec
nebola prvoplánová, hoci ako žiak ZŠ prejavil o takúto činnosť istý
záujem; bol členom kolektívu literárno-dramatického krúžku, ktorý vtedy pri MsÚ viedla Agáta Krupová. Po ukončení ZŠ v Hanušovciach nad Topľou z viacerých možností uňho vyhrala Stredná
umelecká škola v Prešove. Lukáš rád kreslil, fotografoval a venoval
sa aj počítačovej grafike. Napríklad niekoľko rokov ešte ako žiak
ZŠ a potom študent SŠ robil grafika pre ZRKADLO – časopis hanušovskej rímskokatolíckej farnosti v rokoch 2005-2008 v spolupráci s Agátou Krupovou a v tej istej spolupráci aj grafickú úpravu
zborníkov celoslovenskej literárnej autorskej súťaže Ihnátove Hanušovce 2006 až 2008 a monografie Pavlovce v roku 2009. Krátko
pôsobil aj pri vydávaní Hanušovských novín v spolupráci s Evou
Velebírovou. Zistil však, že klikať myšou nie je to pravé, čo by chcel

Keď odišiel do Bratislavy, stal sa z neho bratislavský frajer. Hovoril, že sa do Hanušoviec už nevráti, lebo aj kamaráti odtiaľ odišli;
v Hanušovciach ostal z nich len jeden. Ak sem chodil, tak za rodičmi a súrodencami. Veď novú rodinu – komunitu divadelníkov
– si našiel v Bratislave. Do Hanušoviec ho teda neťahalo, lebo
tu nič nebolo, čo by ho zaujímalo. Iba kostol, stretká s mládežou
a diskotéka u Hricka. Áno, je pravda, v Hanušovciach sú dva folklórne súbory, ale nie každý mladý človek žije folklórom. V minulosti sa Lukáš síce pokúšal nadviazať priateľstvo aj s folklórom cez
súbory Oblík i Vargovčan, ale nevyšlo to. Sú mladí ľudia, ktorí túžia
po inom kultúrnom vyžití a Lukáš patrí k nim.
V obci Zálesie (Senecký okres v Bratislavskom kraji) sa každoročne
konala Záleská divadelná púť – vynikajúci divadelný festival. Lukáš
sa tam bol pred dvomi rokmi pozrieť so sestrou a jej deťmi. Vtedy
si obaja povedali, že by bolo pekné niečo také robiť aj v Hanušovciach. Veď napokon – frajer nefrajer – do Hanušoviec ho predsa
len ťahá, nie sú mu úplne ľahostajné. Tak sa rozhodol, že urobí
v Hanušovciach divadelný festival. Keďže sme už predtým v rámci
mnohých aktivít spolupracovali, oslovil ma o názor. Bola som nadšená, lebo s myšlienkou prišiel krátko pred storočnicou divadla,
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spoznávaním sa a čítačkami online
cez internet. Keď sa opatrenia okolo koronavírusu Covid-19 uvoľnia,
začnú sa aj osobne stretávať a nacvičovať hru, ktorú by chceli uviesť – ako bola aj dobová tradícia
– v predvianočnom období. A keď
sa podarí zvíťaziť nad pandémiou –
o rok? o dva? – uskutočniť v Hanušovciach nad Topľou aj divadelný
festival. Medzitým prizýva k spolupráci všetkých, ktorí by sa v rámci
DSV chceli realizovať ako výtvarníci, scénografi, kostyméri, maskéri
či hudobníci a podobne. Lukymu
ponúkli pomoc tiež jeho kolegovia zo ZUŠ v Devínskej Novej Vsi,
ktorí budú nahrávať štúdiovú hru
do tohto predstavenia, keďže v origináli scenára divadelnej hry Ferka
Urbánka našiel znotované texty,
ktoré majú jednotlivé postavy
spievať.
V DSV je teda každý vítaný. Divadlo
je umenie, kde sa môžu realizovať nielen herci a režisér, ale aj iní
umelci.

o ktorej on osobne netušil. „Fíha,“
bola jeho reakcia na moju poznámku. „Veď to zapadá do konceptu jak
riť na šerbeľ.“ (Pardon za výraz.) Lenže nikto nemohol tušiť, čo nastane,
čo všetko spôsobí náhla pandemická situácia. Núdzový stav a všetko,
čo s ním súvisí, znemožnili prípravu
a realizáciu divadelného festivalu.
Pritom už boli dohodnutí ochotníci z obce Žabokreky i z Kladzian
„Kladzanske ľudove divadlo KĽUD“.
Okrem toho so sestrou pracoval Lukáš aj na tom, aby sem pritiahli tiež
profesionálov.
„A čo tak uviesť hru ,Zlaté srdce alebo Obeta detinskej lásky´ od Ferka
Urbánka, ktorú zahrali hanušovskí
ochotníci pred 100 rokmi?“ nedalo
mi. Stačilo nadškrtnúť a Luky sa toho
chytil. „Potrebujeme založiť nové
ochotnícke divadlo,“ povedal a rozbehol kampaň cez sociálne siete. Tak
vzniklo jeho

Divadlo
(DSV)

spod

viaduktu

Viadukt ako symbol je pre Hanušovce príznačný. Okrem toho vyjadruje Dlhoročnou režisérskou predchodkyňou Lukáša Jurka bola učiteľka Máte starý nábytok, donovú generáciu, lebo keď hanušov- Mária Jurková. Ak by si niekto myslel, že prevzal rodinné režisérske bové oblečenie, odevné
skí ochotníci pred sto rokmi začínali, žezlo, mýli sa. Sú menovci. „Osvedčenie“ poskytol syn Márie Jurkovej doplnky ...
ešte nechýrovali o viadukte. Objavil – Ing. Stanislav Jurko.
... a neviete, čo s tým?
sa až neskôr, ale odvtedy je hanušovNevyhadzujte do smeti, ale
skou historicko-technickou dominanponúknite
ochotníkom.
Možno
sa im to zíde do ich prvej a ďalších
tou nášho mesta. Divadlo spod viaduktu má teda ambíciu začať
nacvičovaných
dobových
dramatizácií.
Planétu ušetríte ďalšieho
novú éru hanušovského ochotníckeho divadla.
odpadu a ochotníkom pomôžete. Dobrý pocit, nie?
Lukášova myšlienka sa na sociálnych sieťach stretla s nadšenou
Aká bude hra, ktorú nacvičujú – na čo sa môžepodporou a hneď sa začali do súboru hlásiť prví herci.

Ako pokračuje etablovanie sa DSV?

Luky v Bratislave zabezpečil výtlačok divadelnej hry Ferka Urbánka
a s kamarátom dramaturgom ju začali upravovať pre súčasné spracovanie. Vytvoril logo a webovú stránku Divadla spod viaduktu,
začal propagovať DSV cez médiá. Okrem toho od 18. januára 2021
rozbehol na Instagrame online stream „small talkshow“, a to každý pondelok v podvečerných hodinách s iným hosťom zo sveta
slovenského divadla. V tejto malej talkshow sa Luky už rozprával
so začínajúcimi slovenskými hercami Marekom Luptákom, Martinom Zacharom, ale aj Hanušovčanom Petrom Dvorským, profesionálnym tanečníkom prešovského PUĽS-u, Radoslavom Kuricom
(hercom, moderátorom, hudobníkom).
Divadlo spod viaduktu je však potrebné aj financovať. V tomto
smere pomáha Lukymu jeho sestra Ľudka, ktorá má bohaté skúsenosti s administratívou zakladania i vedenia občianskeho združenia. Spoločne spísali stanovy OZ-ka a zaslúžili sa o jeho oficiálnu
registráciu na príslušnom ministerstve. Podporu by v budúcnosti
mohli získať aj z iných zdrojov, ktoré majú ambíciu pomáhať nezávislým divadlám a ochotníckym súborom.
Divadlo spod viaduktu malo podľa vyjadrenia jeho zakladateľa začiatkom tohto roka 13 členov vo veku cca 10 až 70 rokov. Ansámbel do svojich radov prijíma všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať, bez akéhokoľvek rozdielu. V tomto roku začínajú činnosť

me tešiť?

„Komika koketujúca s istou šteklivosťou, veľmi slušná, ako bolo
zvykom voľakedy, keď sa nič nepovedalo priamo, ale veľmi decentne,“ odvetil na moju otázku Lukáš.
Mgr. art. Lukáš Jurko má 30 rokov. Chcel byť lekárom, kňazom, kuchárom, čašníkom, archeológom a vyskúšať aj veľa
iných zamestnaní, až skončil ako herec, lebo herectvo mu dovolí vyskúšať ešte viac povolaní a životov. Vyštudoval VŠMU
v Bratislave. Momentálne pôsobí „na voľnej nohe“ vo viacerých projektoch alternatívneho divadla a televízie. Doposiaľ
sme ho mohli vidieť v seriáli TV Markíza Pán profesor, TV LUX
v programe pre deti GU100 a v niekoľkých televíznych reklamách. V komparze tiež okúsil, čo znamenajú dosky Slovenského národného divadla. No najviac ho láka súčasné alternatívne
divadlo, teda „divadlo po svojom“, kde účinkoval vo viacerých
projektoch.
Pripravila Agáta Krupová

Manželstvo uzavreli
Jaroslav Čurlik a Denisa Mičková
Jakub Pišta a Mariana Lacková
Pripravila Katarína Pirščová matrikárka
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FS VARGOVČAN

Betlehem

1. číslo

Polnočná sv. omša netradične

FS Vargovčan aj napriek karanténnym opatreniam, ktoré v tom
čase boli prijaté, účinkoval na polnočnej svätej omši. Folkloristi
museli mať na tvárach rúška a mohli si tak vyskúšať, o čo ťažšie
je takto spievať. Bolo nám veľmi ľúto, že tejto omše sa nemohli zúčastniť všetci členovia pre obmedzený počet ľudí v kostole.
Z tohto dôvodu nebola celá cimbalová hudba, ale len akordeón
v podaní Igora Krétu z Prešova.

Členovia FS Vargovčan v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom sa rozhodli postaviť prístrešok, ktorý bude spĺňať širší záber
nielen počas vianočného obdobia, ale aj počas celého roku, napr.
počas Veľkej noci, na Deň detí (divadielko), dožinky (poďakovanie
za úrodu), fašiangy a iné. Tento prístrešok bol postavený z trvácnejšieho materiálu, aby poslúžil na roky. V najbližšom čase budú
na prístrešok osadené dvere, aby bol chránený pred vandalmi
a bude natretý ochranným náterom. Zmenilo sa aj miesto adventného venca, anjela a pribudli svietiace sakury pri kaštieli. To všetko sa podarilo zrealizovať za pomoci týchto mladých ľudí: členovia
FS Vargovčan, chlapi z údržby (páni Socha, Pohlod, Velebír), Star
taxi Hanušovce nad Topľou, Kmec Ján, MsKS a prednosta nášho
mesta Slavo Karabinoš.

Po pätnástich rokoch v našom

Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou požiadalo Nadáciu SPP o finančný príspevok pre FS Vargovčan na zariadenie tréningovej sály, kde sa členovia tohto súboru budú stretávať na nácvikoch a pripravovať premiérové či výročné programy.
Po pätnástich rokoch ICM dostalo priestory od mesta Hanušovce
nad Topľou, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať od základov. Ide
o priestory bývalej knižnice v kultúrnom dome. Prebehli rôzne
úpravy ako inštalácia znížených stropov, elektroinštalácia, výmena presklenej steny, vyrovnávanie podláh, výmena kúrenia,
maliarske a murárske práce. Finančný príspevok, ktorý ICM obdŕžalo od nadácie SPP, bol využitý na tanečnú podlahu a zrkadlá
do tanečnej sály. Prínosom projektu je zlepšenie podmienok na
trénovanie členov súboru Vargovčan. Momentálne sú hromadné
aktivity (tréningy či nácviky s ľudovou hudbou) pozastavené. Ak
to opatrenia dovolia, veľmi radi privítame mladých ľudí v týchto
nových priestoroch.

Za chutné dobroty počas výstavby prístrešku ďakujeme aj pani
Danke Balogovej-Pankuchovej.

Tieto aktivity sa uskutočnili vďaka finančnej podpore Nadácie SPP,
dotácie z mesta Hanušovce nad Topľou, dotácie z VÚC (Mgr. Peter
Kocák), PhDr. Ján Vook, krstní rodičia manželia Palšovi z Kapušian
a z vlastných zdrojov FS Vargovčan. Na realizácii tejto sály pre FS
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Vargovčan sa podieľali:
Zníženie stropu - František Eliaš, Marek Sala, Jozef Kmec, Zdeno
Cigán, Marián Lukáč.
Osadenie sadrokartónu na strop, stierkovanie, vyrovnávanie podlahy – pán Socha a pán Pohlod.
Elektroinštalácia – bratia Velebíroví.
Osadenie zrkadiel a drevenej podlahy – Star taxi Hanušovce nad
Topľou, Ján Kmec a členovia FS Vargovčan.
Výborná spolupráca je aj s prednostom mesta Slavom Karabinošom. Do budúcna chce FS Vargovčan nainštalovať ozvučenie do
tejto sály, otvárateľné okná či baletizol na dosky.

V spomienkach za zosnulým Petrom Vozárom

Tie roky prešli veľmi rýchlo, a keď sa obzriem späť, vidím začiatky
svojej záujmovej a kultúrnej činnosti. No nemyslel som, že niektoré spomienky ostanú už bez osobných rozhovorov s bývalým
primátorom mesta Petrom Vozárom, ktorý tiež patrí do prvej etapy týchto mojich rokov.
Primátor mesta Peter Vozár mal vždy pekné slovo a pochopenie
pre naše aktivity. A ja som potreboval povzbudenie aj od vedenia
mesta, keď som začínal s mojimi veselými výstupmi a scénkami
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a potom aj s FS Vargovčan. Postupne sa práca rozvíjala, stali sme
sa známymi a reprezentovali sme aj naše mesto Hanušovce nad
Topľou. V tých rokoch, keď bol primátorom mesta Peter Vozár,
spolu s vedúcou odd. kultúry Ľubicou Tomkovou som absolvoval
aj cestu do Bratislavy pre podporu vzniku Klubu mladých mesta
Hanušovce nad Topľou a Informačného centra mladých, ako aj
prvého projektu pre túto činnosť v kultúrnom dome. Doteraz, už
viac ako 20 rokov, tieto spomínané občianske združenia aktívne
pracujú v kultúrnom dome; k nim sa neskôr pridali aj FS Vargovčan
a jeho zložky.
V súčasnosti, keď zastávam funkciu zástupcu primátora mesta
a mám aj oblasť kultúrnej činnosti, snažím sa vykonávať svoju prácu ako najlepšie viem a často mi zájdu spomienky na tie spoločné
roky s Petrom Vozárom.
Osobné stretnutia a rozhovory už preťal neúprosný čas a nemoc,
a tak chcem vysloviť aj touto cestou poďakovanie zosnulému bývalému primátorovi mesta Petrovi Vozárovi za spoločné pracovné
a osobné chvíle.
Odpočívajte v pokoji!
Jozef Varga, zástupca primátora mesta

OZNAM A VÝZVA
(Prevzaté zo sociálnej siete 21. februára 2021.)
Lekárenská starostlivosť v meste Hanušovce nad Topľou je zabezpečovaná tromi lekárňami:
Lekáreň Dr. Max:
otvorená Po-Pia od 7:00-15:30, kontakt: 0901 961 331;
Lekáreň Don Bosco:
otvorená Po-Pia od 7:00-17:00, v sobotu: 7:00-12:00, kontakt: 057/7782190;
Lekáreň Centrum:
otvorená Po-Pia od 7:30-16:00. kontakt: 057/3815517.
Prosím o využitie elektronických služieb zdravotníctva, tzv. e-zdravie, v plnom rozsahu. Teda ak potrebujete predpis liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, kontaktujte svojho lekára a následne lekárnika, aby vám lieky zabezpečil. Využívajme
e-zdravie a telekomunikáciu naplno. Sme tu všetci kolegovia lekárnici pre vás plne nasadení aj v tejto neľahkej dobe plnej strachu,
obáv, chorôb, úzkostí a neskutočných dezinformácií, ktoré sa šíria svetom. V prípade akýchkoľvek otázok nás ktoréhokoľvek kľudne
kontaktujte, radi odpovieme a pomôžeme. Chcem však ešte apelovať na všetkých Hanušovčanov či občanov okolitých obcí, aby
kontaktovali svojich starých rodičov, či iných príbuzných, matky s deťmi, onkologických pacientov a iných imunokompromitovaných
pacientov a ťažšie mobilných... či im netreba ísť vyzdvihnúť lieky, na nákup do potravín alebo iné.
Je tu covidová doba a cesty a chodníky pokryté vrstvou ľadu a snehu. Prosím, buďme k sebe ohľaduplní, nech je ľudskosť na prvom
mieste. Je mi smutno, ak vidím starých ľudí ťahajúcich za sebou vozík s nákupom a niet nikoho okolo, kto by podal pomocnú ruku.
Pomáhajme si navzájom; je to dobré, zodpovedné a dôležité.
PharmDr. Slavomila Onderišinová Hričáková

Jubilanti
Milí čitatelia,
ako sme informovali v čísle 3/2020 Hanušovských novín (s. 13), v tomto čísle uverejňujeme aj jubilantov za marec až december 2020,
ktorí svojím podpisom potvrdili súhlas so zverejnením osobných údajov.
70 rokov
Jozef Digoň, Štúrova ulica
Mgr. Jozef Kovaľ, Štúrova ulica
Viera Sabová, Mierová ulica
95 rokov
Nováková, Komenského ulica
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme v zdraví ešte veľa šťastne prežitých rokov.
Prosíme všetkých, ktorí sú jubilantmi v roku 2021 (70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov), aby sa ohľadom súhlasu so zverejnením osobných
údajov ozvali redakcii Hanušovských novín na telefónnom čísle 0902 970 853 (Agáta Krupová) – agendu spojenú s osobným podpisom
súhlasu tak dohodneme telefonicky.
Redakcia HN
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HISTÓRIA

1. číslo

JEDINEČNÉ OBJAVY V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU

Máloktorá z historicAj preto patrí veľká vďaka predkých pamiatok nášho
staviteľom hanušovskej farregiónu bola zahalenosti, pánu farárovi Martinovi
ná hmlou tajomnosTelepunovi, kostolníkom, ale
ti väčšmi než kostol
najmä všetkým veriacim, ktorí
Nanebovzatia Panny
sa aj napriek istej forme nepoMárie v Hanušovcihodlia odhodlali k záslužnému
ach. Medzi historikmi
a chvályhodnému kroku výskupanovala značná nemu a obnovy tohto skvostného
zhoda v odpovediach
chrámu, ktorý si aj navzdory
na základné otázky.
pomerne drsným stavebným
Jediným viac menej
zásahom najmä v roku 1949
všeobecne prijímaným
a neskôr v 80. rokoch zachonázorom bol predpoval množstvo obdivuhodných
klad o jeho starobylosprvkov hodných preskúmania
ti. Historici teda preda záchrany. Je však potrebné
pokladali, že kostol
podotknúť, že aj keď si doba
je starší, než sú najpo II. svetovej vojne vyžiadala
staršie známe správy Zvyšky pôvodného podlažia vo veži – okolo roku 1260. Nad ním súčasné podlažie
pomerne veľkú daň v podobe
o samotných Hanunavždy stratených detailov kašovciach. Teórie bádateľov sa však líšili v mnohých viac či menej menárskej a maliarskej výzdoby, nie je správne nad tým neprimepodstatných aspektoch. Pokiaľ jedni predpokladali vznik kostola rane trúchliť. Kostol je totiž vždy v prvom rade príbytkom živého
postupne, pristavovaním jednotlivých častí v priebehu niekoľkých Boha a domom modlitby a až následne miestom obdivu práce
desiatok či stoviek rokov, iní zase hľadali jeho základy v staršom ľudských rúk. Aj keď tej práce je v prípade hanušovského kostola
objekte, ktorý bol nahradený súčasným chrámom. Nezhody his- naozaj požehnane.
torikov boli občas až nadmieru výrazné. Renomovaný profesor
Ferdinand Uličný, ktorého vážnosť a autoritu si trúfne spochybniť
len málokto, kládol vznik terajšej veže niekde pred rok 1438. Tento údaj ostro kontrastuje s názormi ďalšieho váženého profesora Petra Zubka, ktorý hľadal vznik kamenárskej výzdoby chrámu
v prvej polovici 13. storočia. Len pripomíname, že kamenárska
výzdoba je aj na veži. Mali sme tu teda názory dvoch vrcholových
odborníkov, ktoré sa medzi sebou míňali o celé dve storočia. Podobných výrazných nezhôd by sme mohli v prípade tohto kostola
nájsť niekoľko. Otázkou bolo, ako túto záhadu vyriešiť. Vzhľadom
k skutočnosti, že dobové archívne dokumenty nášho regiónu boli
prebádané už zrejme všetky, zostávala len posledná možnosť,
ako sa dopátrať pravdy. Bol ňou komplexný architektonicko-historický výskum. Ten sa vykonal v roku 2020 a jeho výsledky prekonali aj tie najdivokejšie predstavy autorov tohto textu. Okrem
architektonicko-historického výskumu, ktorý skúma stojace múry
a stavebné konštrukcie, poznáme aj archeologický výskum, zatiaľ
Priestor nad klenbami – rok 1295. Výsledok práce stredovekých
nerealizovaný, skúmajúci nálezy pod zemou.
majstrov tesárov, murárov, kamenárov, a kováčov.
Foto Ondrej Glod

Spevňujúca drevená konštrukcia nad klenbami je najstaršou na
Slovensku.

V sérii niekoľkých článkov sa pokúsime zhrnúť najzásadnejšie objavy do uceleného obrazu prastarých dejín hanušovského kostola.
Začnime samotnou dobou vzniku. Nájsť odpoveď na otázku
„Kedy bol kostol postavený?“ sa spočiatku zdalo byť mimoriadne náročné. Charakter stavby nás mohol usmerniť do rozmedzia
niekoľkých desiatok rokov, čo by ale v konečnom dôsledku opäť
spôsobilo nepresnosti vo výklade našej najstaršej histórie. Pri
architektonickom výskume je však takmer vždy vykonaný aj výskum dendrochronologický. To znamená, že z vytypovaných miest
drevených konštrukcií objektu sa odoberú vzorky dreva, ktoré
následne analýzou letokruhov odhalia presný rok spílenia daného stromu, z ktorého to drevo pochádza. Táto vedecká metóda
sa napokon stala jedným z hlavných zdrojov odpovedí na základné
otázky. Vo veži chrámu sa totiž dodnes nachádzajú dubové hranoly, ktoré v minulosti tvorili podlahy jednotlivých podlaží. Navyše
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Maľba hlavy Krista na pôvodnom portáli
medzi nimi trčia zo steny aj dubové koly,
ktoré slúžili ako opora pre stavebné lešenie. Stredovekí murári ich tam po dokončení prác zanechali a ony prežili dodnes.
Ich lajdáctvo nám napokon poslúžilo nad
zlato. Vzorky odobrané z týchto drevených
prvkov dosvedčili vznik kostola po polovici 13. storočia. Túto skutočnosť potvrdili
dvaja navzájom nezávislí odborníci z Česka a Slovenska. Bola a je to senzácia! Tým
sa ale výpočet skvelých objavov zďaleka
nekončí.
Pri sondážnom výskume, čiže pri oklepaní
vrstiev omietok až na kameň sa ukázalo,
že kostol bol postavený takpovediac jedným ťahom. Všetky múry sú totiž dokonale „previazané“ a všade je použitá rovnaká malta. Zo spôsobu uloženia kameňov
v múre je navyše zrejmé, že išlo o mimoriadne šikovného majstra či majstrov,
ktorí jednotlivé kamene precízne vyberali
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a kládli na tenkú vrstvu lepiacej malty.
Finálnu stenu potom len jednoducho
natreli tenkou vrstvou omietky, čo spôsobilo jej pomerne efektný vzhľad, zatiaľ ukrytý pod približne štyrmi vrstvami mladších omietok.
Občas býva na povalách kostolov ukryté
množstvo tajomných predmetov, avšak
to, čo sa nachádza na pôjde nad svätyňou, teda nad klenbami nad oltárom,
je absolútne fascinujúce. Pri rozkrývaní
jednotlivých stavebných fáz boli objavené zvláštne dubové hranoly slúžiace
ako tiahla spevňujúce múry nad klenbami. Odobrané vzorky z týchto trámov
ich zaradili do roku 1295, teda do času,
kedy bol nadstavaný múr nad svätyňu.
Jednotlivé hranoly tak tvoria pravdepodobne najstaršiu pôvodnú drevenú
spevňujúcu konštrukciu na Slovensku.
Je takmer zázrak, že pri viacerých výmenách krovu – či už veže alebo chrámu – neboli tieto staré prvky zničené.
Naopak, na svoj vyše sedemsto ročný
vek sú vo vynikajúcej kondícii. Trámy
nad svätyňou sú navyše spojené s murivom aj pomocou železných pásov.
Okrem precíznej práce stredovekých
murárov a tesárov tak môžeme obdivovať aj zručnosť stredovekých majstrov
kováčov.
Vedľa povál ukrýva mnoho tajomstiev
aj podzemie. Na prvý pohľad sa síce
môže javiť hlina pod súčasnou podlahou kostola ako nudná, avšak opak
je pravdou. Zo všeobecnej pamäte Hanušovčanov už spomienka na krypty
dávno vymizla. V archívnych prameňoch však údaje o miestach posledného odpočinku zatiaľ neznámych ľudí
Sondážny výskum potvrdil pôvodnosť klenieb máme pomerne dobre zaznamenané.
Aj z tohto dôvodu bola na výskum poda odhalil niekoľko vrstiev omietok
zemia použitá metóda
georadaru, čiže akéhosi
röntgenovania zeme. Jej
výsledky sú ohromujúce.
O nich si však niečo prezradíme nabudúce.

Mgr. Michaela Haviarová,
PhD.,realizátorka
architektonicko-historického výskumu kostola
Mgr. Ondrej Glod,
historik Krajského múzea
– Kaštieľ v Hanušovciach
nad Topľou
Sekundárnosť svätostánku na severnej
strane.

Empora – odkrytý pôvodný vstup z exteriéru.

Foto k článku:
Michaela Haviarová
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DENNÝ DIVADELNÝ TÁBOR
Divadlo spod viaduktu pripravuje na leto v dňoch od 26. do 30.
júla 2021 päťdňový detský divadelný tábor.
 rihlásené deti pod vedením odborných lektorov budú počas tohP
to týždňa objavovať rôzne herecké techniky a pripravovať veľkolepé predstavenie. Takisto uvidia rozprávku zahranú profesionálnym divadlom.
Pod vedením profesionálnych umelcov a skúsených animátorov
deti zažijú, vytvoria a odohrajú svoje vlastné divadelné predstavenie. Počas celého týždňa sa totiž účastníci tábora budú vzdelávať
v improvizácii na javisku, naučia sa písať autorské rozprávky a divadelné hry, zistia, ako herec na javisku pracuje s hlasom a rečou
a vyskúšajú si aj umenie pantomímy. V popoludňajších hodinách

lospodviadukt.wixsite.com/dsvhnt/divadeln%C3%BD-t%C3%A1bor.
Tábor určený pre deti vo veku od 7 do 14 rokov bude denne prebiehať od 07:30 do 17:00 hod. (program
prebieha od 08:00 do 17: 00 s hodinovou
obedňajšou prestávkou).
Cena tábora za jedného účastníka je
99€. V tejto cene je zahrnuté:
- profesionálni umelci, kvalifikovaní pedagógovia a animátori,
- zdravotník,
- desiata, teplý obed (polievka a hlavné
jedlo), olovrant,
- pitný režim,
- materiál a pomôcky na tvorivé dielne a
workshopy,
- fotenie a výroba divadelného plagátu,
- fotenie a registrácia do castingových
agentúr (iba so súhlasom rodičov),
- video -záznam vytvoreného predstavenia,
- bábkové predstavenie pre deti,
- improvizačná divadelná show.
V prípade záujmu a za účelom získania
Členovia Divadla spod viaduktu sa ešte nestretli a už spolupracujú pri online rozprávkach
bližších informácií kontaktujte organizátorov na t. č.: 0908 848 829, alebo pošlite e-mail na divadlospodviaduktu@
sa budú venovať vytváraniu divadelného predstavenia, ktoré na gmail.com, resp. môžete napísať správu na facebook a Instagram
konci týždňa odprezentujú pred divákmi. Okrem toho si vyskúšajú Divadlo spod viaduktu.
tvorbu kostýmov, hudby či tanečnej choreografie, čo je v divadle
tiež potrebné.
Mgr. art. Lukáš Jurko
K propagácii svojho predstavenia si deti vytvoria vlastný plagát,
čím urobia reklamu svojej premiére pre občanov nášho mesta, rodičom, súrodencom, babkám aj dedkom.
Profesionálne bábkové divadlo, ktoré sem počas týždňa konania
tábora zavíta, zahrá deťom rozprávku. V improvizovanej divadelnej show, na ktorú sú vítaní nielen účastníci tábora, ale aj ich rodičia, sa predstavia skúsení umelci.
Poďte teda spolu zažiť úžasný svet divadla s lektormi, ktorými
budú herci Lukáš Jurko, Marek Lupták, Martin Zachar a Matej
Babej, skúsená animátorka Ľudka Andrejková a lingvistka Katka
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