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ÚVODNÍK
ovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Myslím si,
že je to naozaj tak.
Na svete je mnoho ľudí,
ktorí sú mrzutí a uponáhľaní
z každodenného kolotoča.
Naopak
na Vianoce, akoby sa ten každodenný kolotoč zrazu spomalil. Mrzuté tváre ľudí sa začnú
vyjasnievať a uponáhľanosť sa
zmení na radosť. V mestách
býva veľký zhon ,ale každý to
vníma tak trocha inak ,veď je to
predvianočný zhon. Na chmúrnych
tvárach sa blysnú úsmevy, oči ľudí žiaria šťastím. Na vianočné sviatky sa
vždy teším aj ja so svojou rodinkou
a svojimi blízkymi. Minule sme si tak
zaspomínali aké krásne boli naše
Vianoce, keď sme my boli ešte
malé deti. Verili sme, že darčeky nosí
Ježiško. Rodičia vedeli navodiť takú
nádhernú tajomnú atmosféru, ktorá
zostala vo mne až doteraz. Až po
čase sme si uvedomili, že to tak
nie je. No tá atmosféra vianočných
sviatkov ostala v nás a vplýva na mňa

H

12. ročník
až doteraz. Prítomnosť Vianoc v nás vyvoláva radosť, šťastie a spokojnosť a to
nielen kvôli darčekom, ale preto, že na
tieto sviatky sme celá naša rodina vždy
spolu. Verím, že takto to je aj v ostatných
rodinách.
Babka s radosťou pečie vianočné pečivo a teší sa na vnúčatá. Otec kupuje
veľkého kapra, naša mamka sa stará
o výzdobu stromčeka a vytvára
pre nás nádhernú ničím nerušenú vianočnú atmosféru - teplo domova. Priala by som si,
keby celý svet bol aspoň na
Vianoce podľa mojich predstáv. To znamená, že nikto by
netrávil sviatky pokoja a mieru
sám, ľuďom by nechýbal čarovný úsmev na tvárach a hlavne každý
jeden človek na zemi, by prekypoval zdravím a šťastím. Myslím si,
že na svete je veľa dobrých ľudí,
ktorí majú rovnaké želania ako
ja. Preto verím, že tieto moje
priania sa raz uskutočnia a na
svete bude nielen v čase vianočnom,
ale aj v priebehu celého roka prevládať
LÁSKA ČLOVEKA K ČLOVEKU a všade zavládne POKOJ a MIER.
Takže ešte raz prajem pekné Vianoce, KRÁSNE SVIATKY pokoja a mieru,

LÁSKY a SPOLUPATRIČNOSTI. Využime tento sviatok na darovanie krásnych duchovných
darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym, aby LÁSKA ZVÍŤAZILA nad všetkým
zlom. Každému človeku na tejto planéte preto
želám, aby mal srdiečko vždy otvorené a v tomto nádhernom vianočnom čase vnímal to tiché
šeptanie radosti.
Zároveň našim čitateľom prajem príjemného
a veselého Silvestra a ŠŤASTNÝ a ÚSPEŠNÝ
ako NOVÝ, tak aj CELÝ ROK 2015.
(E.V.)

POZVÁNKA

Vážení občania!
Týmto Vás pozývame na
SILVESTROVSKÉ STRETNUTIE
PRI STROMČEKU
a NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PF 2015

Za pochopenie, porozumenie a spoluprácu
ĎAKUJEME hlavne našim sponzorom,
ktorí nás podporili a ﬁnančnou čiastkou
prispeli k tradičnému
OHŇOSTROJU v MESTE.
Sponzori:
pán Štefan TABAKA a Ľubomír TABAKA
- ﬁrma MOTOSPOL
pán Peter HADAC - reštaurácia TOPĽA
pán Peter SABO - Svadobka Bystré
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Rozhovor s primátorom mesta Hanušovce nad Topľou

Štefanom STRAKOM
„BEZ ČINU ZOSTÁVA AJ NAJKRAJŠIA MYŠLIENKA BEZCENNÁ“

Opätovne ste boli zvolený za primátora mesta Hanušovce nad Topľou. Čo považujete za
najdôležitejšie momenty Vášho predchádzajúceho volebného obdobia. Čo sa Vám podarilo uskutočniť?
Najdôležitejšie momenty môjho predchádzajúceho volebného obdobia – čo sa mi podarilo
uskutočniť:
- vysporiadať mestský podnik v konkurze, ktorý
pri mojom nástupe do funkcie bol najhorúcejším
želiezkom a bránil pokračovaniu v ďalšej práci.
Našťastie sa nám to podarilo a začali sme novú
etapu rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou,
- ďalej sa nám podarilo dokončiť už rozbehnutý
projekt: ,,Revitalizácia centra mesta„
- začali sme nové prípravné práce na realizácii
projektu: ,,Rekonštrukcia Malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou“.
Dôležitosť pripisujem aj rekonštrukcii budovy
MsÚ – výmena okien, zateplenie budovy, následne novej fasáde, ktorá tejto budove dala nový šat
ako aj vzhľad a ktorá si to už vyžadovala. Celé sa
nám to podarilo úspešne ukončiť ešte pred voľbami a naša budova MsÚ teraz žiari odetá novým

Stretnutie pri spomienkach ...
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad
Topľou sa prezentuje svojou činnosťou najmä
na podujatiach, kde vzdávame hold hrdinom
v boji za našu slobodu.

T

ento rok významných výročí 70. výročia SNP
aj 70. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie
poskytoval väčší priestor na podujatia, kde sa mohli

šatom a konečne naozaj vyzerá ako budova MsÚ,
z ktorej majú radosť nielen všetci zamestnanci
MsÚ, ale aj občania nášho mestečka.

Aké máte plány na to ďalšie obdobie?
Ďalej pokračovať v dobre začatej práci a úspešne realizovať ďalšie projekty:
- rekonštrukciu Malého kaštieľa,
- realizáciu kanalizácie na ulici Budovateľskej
a Kukorelliho, ďalej na ulici Počekanec, následne položenie nových asfaltových kobercov aj
v časti Pod Šibenou,
- riešiť protipovodňové opatrenia na hanušovskom a medzianskom potoku
- rozšíriť a rekonštruovať kamerový systém
v meste
- podporiť a následne rozšíriť športovú a záujmovú činnosť vybudovaním tréningového centra
v kultúrnom dome pre športové kluby a občanov
- rekonštrukciou zabezpečiť verejné osvetlenie
v celom meste etapovitou výstavbou
- zámerom využitia budovy zdravotného strediska vytvoriť Domov dôchodcov – tzv. „SLNEČNÝ
DOM“ s počtom 20 občanov …
zúčastniť aj členovia našej organizácie. Spoločné
záverečné stretnutie na výročnej členskej schôdzi
je nielen hodnotením za uplynulý rok, ale aj možnosťou stretnúť sa v priateľskom ovzduší rodín
a sympatizantov tejto organizácie. Slávnostnú
schôdzu prišiel pozdraviť aj primátor mesta p. Štefan Straka a spevák p. Ján Šarišský. Vždy je dobré
si uvedomiť, že žijeme v slobodnej krajine, a máme
sa komu za to poďakovať. Poďakovať sa treba aj
rodinám, ktorých členovia vstupujú do organizácie


Čo vás najviac trápi ?
V prvom rade je to málo pracovných príležitosti
v našom meste, čo je vidieť hlavne v mladých rodinách, keďže odchádzajú za prácou do zahraničia,
ďalej rómska problematika našich spoluobčanov,
taktiež ich slabá zamestnanosť, od čoho sa odvíjajú ich ďalšie problémy

Čo by Vás osobne najviac potešilo ?
Mňa ako dlhoročného športovca by najviac potešilo zrealizovať výstavbu nového športového
areálu v našom meste Hanušovce nad Topľou ako
aj mestského futbalového ihriska s príslušným vybavením, na súčasnom futbalovom ihrisku zrealizovať oddychovo - spoločenskú zónu pre trávenie
voľného času, rekreačné a relaxačné stretnutia
občanov a pod.

Čo by ste odkázali obyvateľom, občanom
vášho mesta?
Nech majú s nami navzájom trpezlivosť, porozumenie a toleranciu.
To všetko závisí nielen odo mňa ako primátora
mesta, ale samozrejme aj od celého mestského
zastupiteľstva, poslancov, ľudí, ktorých si naši občania zvolili. Taktiež od financií. No pevne verím,
že od prvých chvíľ a počas nasledujúcich štyroch
rokov spoločne vynaložíme všetky sily, osobné
úsilie, svoj um a vedomosti k tomu, aby sme naše
mesto zveľadili a tak sa po tejto ceste dostali k vytýčenému cieľu. K jeho naplneniu budem potrebovať spoluprácu, pomoc a vzájomné porozumenie
poslancov mestského zastupiteľstva.
na počesť svojich rodinných príslušníkov, čo padli v boji za našu slobodu, a treba sa poďakovať aj
obetavosti práce predsedníčky organizácie. Aby aj
budúce generácie mali na pamäti, že tento odkaz je
stále živý a treba ho chrániť. Tieto slová odzneli aj
v príhovore predsedníčky organizácie Mgr. H. Lipčákovej a primátora mesta p. Š. Straku.

Vybudovanie kanalizácie na
Budovateľskej ulici

O

bec Petrovce v spolupráci s mestom Hanušovce nad Topľou získala z Operačného programu životné prostredie nenávratný
finančný príspevok vo výške 2 415 023,25 €
na realizáciu projektu „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce-Petrovce“. V rámci uvedeného projektu bude v roku 2015 vybudovaná
splašková kanalizácia na ulici Budovateľskej
v Hanušovciach nad Topľou v hodnote 375
156,38 €. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia SR. Realizáciou tohto projektu
dôjde k odľahčeniu kanalizácie na Jarmočnej
ulici, čo by malo eliminovať problémy s kanalizáciou v tejto lokalite.
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Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 v meste Hanušovce nad Topľou
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

2868

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

1547

Počet odovzdaných obálok

1537

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
mestského zastupiteľstva

1499

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
primátora mesta

1516

KANDIDÁTI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV MEST. ZASTUPITEĽSTVA

PORADIE KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA MESTA
P. č.

Meno a priezvisko
kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štefan Straka
Mgr. Pavol Varga
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Mgr. Agáta Krupová
Ing. Maroš Kočiš

Politická strana, hnutie
alebo koalícia alebo
nezávislý kandidát
Smer - SD
SIEŤ
SDKÚ - DS
SaS
KDH
NEKA

Počet
platných
hlasov
642
364
203
161
95
51

D

vacích prostriedkov. Prijímatelia
mali možnosť zahrať si nejakú
rolu z rozprávky, spoločne zahrať
rozprávku o zvieratkách. Neskôr
si podľa vlastného výberu zvolili
maňušku, ktorá ich najviac oslovila a za oponou zahrať a povedať

domček, kto v Tebe býva?“ Tento projekt vznikol pod záštitou
Slovenského inštitútu IUVENTA,
KomPrax – Kompetencie pre prax
a spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Realizácia projektu
prebiehala pod vedením p. Moniky Bakaľarovej. Hlavným cieľom
nášho malého projektu bolo dať
možnosť prijímateľom k nácviku
tvorivosti, fantázie, podpore ich
samostatnosti a zodpovednosti,
rozširovanie škály ich vyjadro-

to, čo ich v tej chvíli napadlo. Bola
to ale zábava. Projekt pokračoval
kreslením zvieratiek, ktoré vystupovali v rozprávke. Pre našich
prijímateľov to bol deň, ktorí im dal
veľmi veľa. Počas celého dňa mali
na tvári šťastný úsmev a spokojný
výraz. Preto sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí nám pri projekte pomáhali a podporovali nás. Úprimná
vďaka patrí pani Inge Doležalovej,
za jej nezištnú pomoc a rady.
PhDr. Mariana Timková

Meno a priezvisko
kandidáta

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Martin Tkáč
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
RNDr. Hedviga Rusinková
Jozef Varga
Mgr. Pavol Varga
Anna Geratová
Martin Ferko
Ing. Ladislav Babica
Ing. Miroslav Benča
Mgr. Ján Hanzo
Mgr. Ján Čura

Politická strana, hnutie
alebo koalícia alebo
nezávislý kandidát
KDH
SDKÚ - DS
SIEŤ
Smer - SD
SIEŤ
Smer - SD
SDKÚ - DS
KDH
SIEŤ
SKDÚ - DS
SIEŤ

Počet
platných
hlasov
464
398
334
318
314
313
309
299
285
282
279

NÁHRADNÍCI - KANDIDÁTI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ ZA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Divadielko bez bariér
ňa 05. 09. 2014 v organizačnej jednotke Centra sociálnych služieb“ Slnečný
dom“ v Prešove, v Domove sociálnych služieb v Hanušovciach prebiehal malý projekt – Divadielko
bez bariér pod názvom „Domček,

P. č.
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Meno a priezvisko
kandidáta

Politická strana, hnutie
alebo koalícia alebo
nezávislý kandidát
Mgr. Agáta Krupová
KDH
Bc. Ján Voľanský
KDH
Jozef Knašinský
KDH
Ing. Miloš Kolesár
SDKÚ - DS
Mgr. Kvetoslava Kolesárová SIEŤ
Jozef Šima
KDH
Dušan Hreha
Smer - SD
Peter Horvát
EDS
Andrej Socha
SDKÚ - DS
Jarmila Hrehová
Smer - SD
Ján Socha
Smer - SD
Michal Horvát
EDS
František Hlucho Horvát
NaS
Ing. Pavel Džomek
SIEŤ
Ján Gašpar
KDH
Ing. Pavol Mikita
KDH
Ing. Juraj Luščák
SDKÚ - DS
Ing. Tomáš Velebír
SIEŤ
Jozef Horvát
SRK
Slávka Poláčková
SIEŤ
Mgr. Andrej Lehet
Smer - SD
Ing. Marián Dunda
Smer - SD
Ing. Maroš Kočiš
NEKA
Kvetoslav Bochnovič
KDH
Ing. Juraj Palko
SIEŤ
Ján Holinga
SIEŤ
Danka Tekelyová
SDKÚ - DS
Mgr. Vladimíra Beľaková
Smer - SD
Ján Kočiš
Smer - SD
PhDr. Alena Sabolová
Smer - SD
Bc. Zuzana Velčková
SDKÚ - DS
RNDr. Jozef Malý
SDKÚ - DS
Ing. Mária Tomková
NaS
Jaroslav Polahár
NOVA
Bc. Slavomír Sabanoš
SKDÚ - DS
Mgr. Mária Molitorisová
SKDÚ - DS
Andrej Peter
KSS
Marta Rošková
NaS
Milan Katuščák
KSS
Ing. Marek Vojtko
SDS
Marta Ondečková
NaS

Počet
platných
hlasov
276
273
269
261
261
254
241
232
227
226
209
206
204
203
203
203
195
186
181
177
175
170
167
164
159
157
142
138
135
130
119
114
104
91
82
80
80
65
62
57
50

Hanušovce majú jedinečnú turistickú atrakciu Keď v lete t. r. začala v parku pri kaštieli vyrastať stavba vysokého dreveného oplotenia zo zahrotených kolov vedeli len zasvätení, o čo ide. Verím, že teraz už nielen obyvatelia Hanušoviec,
ale mnohí ľudia z celého Slovenska spájajú Hanušovce s originálnym múzeom v prírode – Archeoparkom Živá archeológia. Toto jedinečné zariadenie s piatimi obydliami z piatich období
praveku a včasného stredoveku je originálnym múzeom zážitku, ktoré návštevníka prenesie cez
30 tisícročí v čase. V Európe sa takéto múzeá tešia mimoriadnemu záujmu, na Slovensku ide zatiaľ o unikátny pokus. Sen postaviť v Hanušovciach múzeum pod holým nebom vznikol už veľmi
dávno - pred rokom 2002. Okolo roku 2004 prišli možnosti získať financie z európskych zdrojov.
Kým sa nám však podarilo získať investície na samotnú stavbu, muselo prejsť 11 rokov a my
sme museli zrealizovať 4 tzv. mäkké projekty. Všetky sme zamerali na popularizáciu archeológie.

ARCHEOPARK

totiž vybavený jednoduchým funkčným nábytkom
a predmetmi dennej potreby, ktoré sú replikami
originálnych nálezov. Návštevník môže všetkým
manipulovať, všetko používať. V paleolitickom
objekte sú to napríklad repliky štiepanej industrie,
v neolitickej chate pribudne keramika, v objekte
z mladšej doby bronzovej predmety z bronzu, v laténskej a slovanskej chate železné artefakty. Vo
všetkých objektoch sú tiež drevené, prútené či kožené predmety, ba dokonca jednoduché hudobné
nástroje. V každej z chát nájde návštevník jej stálych „obyvateľov” – figuríny odeté v replikách dobových odevov. Jednoduchšie varianty dobových
kostýmov si môžu zapožičať návštevníci, aby sa

A

rcheopark sa napokon postavil vďaka projektu Archeologické dedičstvo regiónu,
šanca na rozvoj turistiky v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. Projekt bol podaný už v r.
2010, avšak v prvom hodnotení nebol schválený,
dostal sa do zásobníka a sen postaviť archeopark
sa odložil na neurčito. V roku 2013, keď sme pomaly zabúdali na projekt ležiaci v zásobníku programu
PL-SK 2007-2013, prišla zrazu možnosť jeho realizácie. Aj keď sa podstatne skrátila doba na implementáciu, výzvu sme bez uvažovania prijali, veď
tu bola skutočne reálna možnosť naplniť dlhoročný
sen. Projekt sa začal 1. júna 2013 a ukončil sa 31.
októbra 2014. V tomto projekte sme spolupracovali s osvedčeným poľským partnerom – Múzeom
Podkarpatským v Krosne, ako vedúcim partnerom. Okrem hlavnej investície – výstavby archeoparku, sme vďaka projektu zabezpečili vnútorné
zariadenie všetkých piatich objektov a kostýmy
pre figuríny i pre návštevníkov. Každý objekt je
4

mohli dokonalejšie vžiť do reálií praveku. Hlavnou
ideou archeoparku je totiž priniesť návštevníkovi
zážitok, živé múzeum, priestor, kde človek môže
získať poznatky hrou, skúsenosťou. Tomuto zámeru napomáha aj situovanie archeoparku v historickom prírodno-krajinárskom parku s vyhovujúcim
stromovým porastom, pričom palisáda, ktorá sama
osebe nie je rekonštrukciou žiadnej konkrétnej fortifikácie, uzatvára tento priestor a oddeľuje ho od
okolitého sveta
Rekonštrukcia obydlí v Archeoparku je veľkou
plenérovou expozíciou pozostávajúcou z viac či
menej verných replík (v závislosti od nášho poznania a schopnosti vyhotoviť ich). V kamennom
múzeu v kaštieli bude stála expozícia zodpovedajúca prezentovaným obdobiam v Archeoparku
s originálnymi nálezmi. V Archeoparku sa návštevníci môžu dotknúť replík predmetov a priamo
skúsiť ich fungovanie a v múzeu budú mať možnosť vidieť pôvodné zbierky získané archeologickým výskumom v tradičnej expozícii.
Archeopark „Živá archeológia“ Hanušovce
(ŽAHA) začal svoju činnosť 27. septembra 2014.
Pre verejnosť sme ho uviedli archeofestivalom
Tisícročia za palisádou, v ktorom sa predstavili jednotlivé obdobia zastúpené v archeoparku
priamo pri príslušných objektoch. Slávnostného
otvorenia brány do Archeoparku sa ujal primátor
mesta Hanušovce Štefan Straka spolu s predsedom komisie kultúry a národnostných menšín
zastupiteľstva PSK Mgr. Emilom Chlapečkom.
Pred slávnostným prestrihnutím pásky však
originálne múzeum v prírode ako stánok kultúry a vzdelávania posvätili ThLic. Juraj Riško a
ThDr. Miroslav Iľko, PhD. Po vstupe do areálu
sa návštevníci ocitli v imaginárnej osade, v ktorej
najstarším objektom je kožušinami prikrytý príbytok lovcov zo staršej doby kamennej, druhým
objektom chata z mladšej doby kamennej, ďalšími obydlie kovoliatcov z neskorej doby bronzovej, Keltov a našich priamych predkov Slovanov.
Dočasnými obyvateľmi domov boli prezentátori,
ktorí predstavili návštevníkom charakteristické
činnosti jednotlivých období – štiepanie kameňa,
výrobu keramiky v ruke, drvenie obilia na trecom
i rotačných mlynčekoch, pradenie, tkanie, tepa-

nie bronzu, kováčstvo, kuchyňu... Podujatie oživili zvieratá, najmä kone. V zaujímavom programe účinkovali skupina Muzeánum z Hanušoviec
(program, keramika, štiepanie kameňa, tkanie
a ď.), skupina Cohors z Prešova (program, historický šerm), skupina Ranč Breziny z Pavloviec
(program), keltská skupina Vae victis z Lietavskej Lúčky (tkanie, keltská kuchyňa), združenie
Ipea z Oravy (odlievanie bronzu), Tomáš Michalík (štiepanie kameňa) a Michal Smetanka (praveká hudba). V závere otváracieho popoludnia
vystúpil folklórny súbor Vargovčan.
Festival je však výnimočnou udalosťou. Po
nej nás čaká všedný život. Archeopark sme
pre neskoré jesenné obdobie pár týždňov po
otvorení uzavreli, vnútorné vybavenie kvôli
ochrane pred vlhkosťou uložili v kamennom
objekte a pripravujeme sa na jar, kedy Archeopark spustíme v plnej prevádzke. Jeho činnosť
vidíme v troch základných líniách – ako miesto
netradičného učenia sa (vyučovacie hodiny,
prezentácie), ako centrum archeologického
experimentu a ako turistickú atrakciu, ktorá priláka do regiónu návštevníkov. V Archeoparku
sa budú vykonávať rôznorodé formy aktivít na
zvýšenie záujmu turistov, zrealizujú sa netradičné spôsoby výučby mladých ľudí a umožní sa
interaktívne trávenie času pre širokú verejnosť.
Okrem iného plánujeme prezentáciu výrobných
techník - výrobu keramiky, mletie obilia, tkanie
plátna, štiepanie a brúsenie kameňa, atď. Za
pomoci múzejných pracovníkov a externých
expertov sa bude vypaľovať keramika, taviť
kov, prebiehať budú koncerty archeohudby atď.
A minimálne dvakrát ročne sa tu budú konať
archeologické festivaly, koncentrované prezentácie a demonštrácie, vďaka čomu sa znalosť
starých techník a výsledky archeologickej práce
sprístupnia širokej verejnosti.
Sen postaviť pri Hanušovskom múzeu Archeopark sa naplnil. Ostáva nám dúfať, že očakávania,
ktoré do tohto netradičného múzea zážitku vkladáme, sa naplnia a Archeopark priláka do Hanušoviec mnoho turistov.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.
riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach
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Úspešný 40. rok existencie Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T.

Významný poľský
archeológ prof. J. Machnik
na hodnotiacom seminári

Je to tak, čas plynie rýchlo a zdá sa, že čím ďalej, tým rýchlejšie. 31. 12.
2014 sa uzavrie už 40. rok existencie Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Je dobrým zvykom pri takýchto jubileách bilancovať
uplynulé obdobie. Budeme tak robiť budúci rok, ktorý sa celý ponesie
v znamení tohto okrúhleho jubilea.

V

závere končiaceho sa roka
2014 môžeme však tiež krátko
konštatovať, že 40. rok múzea
bol skutočne úspešným rokom. Podaril sa nám „husársky“ kúsok – postavili sme prvé živé archeologické
múzeum na Slovensku (viac o tom na
inom mieste týchto novín), zorganizovali sme jednu odbornú konferenciu
o činnosti takýchto múzeí v medzinárodnom kontexte s účasťou odborníkov zo Slovenska, Poľska, Čiech,
Slovinska, Bulharska a Rakúska, tiež

historického nábytku (vitrínu, stoličky,
štvorhranný a okrúhly stôl) a zakúpili
sme modernú ozvučovaciu techniku
a premietacie plátno, čo nám umožní
kvalitatívny posun pri našich kultúrno-výchovných podujatiach.
Popri týchto projektových aktivitách
múzeum nezaostalo vo svojej výstavnej činnosti, aj keď tu sme boli priestorovo veľmi obmedzovaní digitalizačným pracoviskom.
Zrealizovali sme vyše 20 výstav,
z nich niektoré boli vyhotovené na vy-

a cyklus Popoludnie pri svetielku (napr.
Poézia všedných dní, všedné dni poézie, Hlasom vyšívané a ď.). Obľúbené
sú tiež tzv. poldni v múzeu – remeselné
dielne starých remesiel. Tieto sa v budúcom roku budú realizovať už v priestore
vybudovaného Archeoparku, čo – ako
dúfame – ešte viac zatraktívni túto činnosť pre školákov i dospelých.
Určite sa nám v končiacom sa roku
mnoho vecí nepodarilo, ale to, čo vy-

Časť účastníkov medzinárodnej
konferencie o archeoparkoch

šlo, stojí za to. Za úspechmi je práca
mnohých ľudí. Chcem sa preto úprimne
poďakovať všetkým pracovníkom múzea za ich často nezištnú prácu i našim
priaznivcom v meste a v kraji za podporu a pomoc. Prajem nám všetkým požehnané Vianoce a aby budúci rok, rok
bilancovania štyroch prežitých desaťročí, bol aspoň tak úspešný ako rok 2014.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.,
riaditeľka múzea

Naše rady opustili občania
ZOZNAM OD 01. 01. 2014 DO 11. 12. 2014

hodnotiacu konferenciu s účasťou
slovenských a poľských archeológov
a pracovníkov v turizme. V múzeu sa
konal ďalší seminár v rámci projektu
Vitajte v Slánskych vrchoch, v ktorom
sme boli domácim partnerom. Obrovským projektom, s ktorým sa múzeum
bude pasovať ešte aj v r. 2015 je digitalizácia zbierok. Projekt, zastrešený Prešovským krajom, rieši digitálne
spracovanie zbierkových predmetov
šiestich múzeí kraja. Hanušovské múzeum digitalizuje takmer 4000 kusov
zbierok, čo je približne polovica všetkých digitalizovaných zbierok kraja. Aj
preto sa jedným z hlavných digitalizačných pracovísk projektu stalo práve
naše múzeum. U nás sa uskutočnil aj
úvodný seminár projektu s účasťou zainteresovaných múzeí a médií.
Múzeum zrealizovalo tiež dva menšie, ale dôležité projekty s podporou
Ministerstva kultúry SR. Vďaka ním
sme obohatili expozíciu Dobovo zariadených interiérov o nové zbierky

Emília Juhasová
Anna Daňová
Timea Horvátová
Anna Kučinská
Katarína Sekundová
Anna Pinčíková
Jozef Mucha
Mária Malá
Mária Mikitová
Erik Havrila
Cecília Rozkošová
Ján Roško
Ladislav Puľo
Anna Čikalová
Tomáš Dvorský
Ján Bendík
Anna Vozárová
Ladislav Guľa
Milan Socha
Jozef Matys
Nikolas Bambuch

žiadanie iných subjektov. Najvýznamnejšia bola výstava Ľudia spätí s Ježišom Kristom v Spišskej Novej Vsi
a Zamutovská lesná škola v Zámutove
(výstava k 90. výročiu vzniku 1. lesnej
správy v Zamutove).
V Hanušovciach zaujali najmä umelecké výstavy Odvrátená strana (S.
Durkaj) a Prítomnosť farby a kameňa
(I. Jakubová) a ornitologická výstava
Vtáctvo Domaše. Zaujímavé boli tiež
ďalšie výstavy: Plody našich drevín
(botanická), Medaily, plakety, odznaky
(historická), 100 rokov po 1. svetovej
vojne, Vyšívané sny, Krehká krása
porcelánu, Povstanie v podmienkach
vranovského regiónu a i.
Organizovanie kultúrnych podujatí je
pre múzeum už takou samozrejmosťou, že bez nich si našu činnosť nemožno ani predstaviť. V Hanušovciach sú to
najmä profilové podujatia – Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí, Stretnutie s princeznou na Deň detí, Kvetná
nedeľa v múzeu. Predvianočný jarmok

nar. 04. 4. 1963
nar. 21. 4. 1945
nar. 23. 10. 2013
nar. 8. 11. 1932
nar. 30. 1. 1969
nar. 1. 7. 1931
nar. 11. 2. 1957
nar. 31. 10. 1930
nar. 7. 9. 1928
nar. 3. 12. 1990
nar. 18. 2. 1963
nar. 16. 1. 1952
nar. 9. 3. 1959
nar. 5. 1. 1936
nar. 3. 6. 1932
nar. 3. 8. 1952
nar. 18. 4. 1936
nar. 10. 3. 1955
nar. 24. 2. 1948
nar. 19. 9. 1956
nar. 3. 12. 2014

zomr. 28. 1. 2014
zomr. 1. 2. 2014
zomr. 3. 2. 2014
zomr. 10. 2. 2014
zomr. 1. 3. 2014
zomr. 8. 3. 2014
zomr. 5. 4. 2014
zomr. 18. 5. 2014
zomr. 27. 5. 2014
zomr. 21. 6. 2014
zomr. 29. 6. 2014
zomr. 13. 7. 2014
zomr. 19. 8. 2014
zomr. 12. 9. 2014
zomr. 14. 10. 2014
zomr. 17. 10. 2014
zomr. 1. 12. 2014
zomr. 9. 11. 2014
zomr. 15. 11. 2014
zomr. 22. 11. 2014
zomr. 4. 12. 2014

ČESŤ ICH PAMIATKE!
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Z aktivít FS Vargovčan

Mesto Hanušovce nad Topľou realizuje projekt
“REKONŠTRUKCIA MALÉHO KAŠTIEĽA MESTA
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU” (KÓD ITMS 22130120064)

Turecko 2014
Folklórny súbor Vargovčan v letných mesiacoch reprezentoval naše mesto
Hanušovce nad Topľou na medzinárodnom festivale v Turecku. Členovia tohto súboru si mohli pozrieť ich kultúru, zvyky, tradície, spevy a tance, navštíviť tak mestá, pláže, trhoviská ale aj pamiatky. Vystupovalo sa každý večer
v inom meste, začínalo to slávnostným privítaním na radnici a pokračovalo

Mesto Hanušovce nad Topľou v období od 1.10.2014 realizuje projekt
s názvom “Rekonštrukcia Malého kaštieľa”. Projekt je realizovaný v rámci
Regionálneho operačného programu a v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Je súčasťou
schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta. Schválený
rozpočet projektu je 1 214 731,00 €. Projekt je podporený Európskym fondom
regionálneho rozvoja vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%.
Mesto sa bude podieľať na financovaní 5 % z vlastných zdrojov. Implementáciu
projektu administruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Prostredníctvom projektu sa financujú výdavky na vypracovanie projektovej
dokumentácie a výdavky v rámci aktivít projektu - rekonštrukcia, obstaranie
IKT vybavenia, softwaru a obstaranie interiérového vybavenia.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými
a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom
ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich
vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti
so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom
cestovnom ruchu.

sa sprievodom až k javisku, kde sa spievalo a tancovalo. Na tomto festivale
sa zúčastnilo ďalších 15 krajín. Po raňajkách bolo voľno, išlo sa na pláž alebo k moru. FS Vargovčan získal aj ocenenia za choreografiu, kroje, taktiež
pochvalu za disciplínu a zapájanie sa do aktivít počas celého zájazdu. Sme
veľmi radi že aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodného festivalu CIOFF
a reprezentovali tak naše mesto aj v zahraničí.
Česko – družobná návšteva
Folklórny súbor Vargovčan sa zúčastnil družobnej návštevy v partnerskom meste
Veľká Bíteš spolu s predstavenstvom nášho mesta. FS Vargovčan sa prezentoval svojim kultúrnym programom na „Bitešských hodoch“. Naši hosťujúci partneri
sa tešili nášmu temperamentu, folklóru, páčili sa im naše kroje, piesne, tance ...

Rekonštrukcia sa týka Malého kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou
pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod
číslom 286/1. Je to renesančný kaštieľ umiestnený v centre a pamiatkovej
zóne mesta, ktorý bol dlhší čas nevyužívaný a je v zlom technickom stave.
Realizácia tohto projektu je v meste potrebná vzhľadom na havarijný stav
objektu. Zároveň v meste absentuje kultúrna ustanovizeň, ktorá by zastrešila
kultúrne a spoločenské potreby občanov a návštevníkov a rozšírila ich
ponuku. Súvisiaci projekt Revitalizácie centrálnej zóny mesta bezprostredne
nadväzuje na lokalitu Malého kaštieľa. Realizáciou oboch týchto projektov
dôjde ku komplexnej obnove centra mesta. Dôraz sa pri realizácii projektu
kladie na komplexný bezbariérový prístup.
Po kompletnej rekonštrukcii bude suterén Malého kaštieľa využívaný na
klubové priestory pre záujmové organizácie v meste. V prvom nadzemnom
podlaží bude hlavný vstup, obrazová galéria, terasa, WC (aj pre imobilných),
kancelária mestského kultúrneho strediska s kuchynským kútikom a kotolňa
na peletky. Po obnovenom schodisku (pre imobilných navrhujeme schodolez)
sa dostaneme do druhého nadzemného podlažia, kde sú navrhnuté naľavo
priestory knižnice, napravo od schodiska budú priestory čitárne knižnice. Z haly
poschodia navrhujeme sprístupniť podkrovie, kde je riešená malá koncertná sála.
Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie estetickej úrovne pamiatkovej
zóny mesta, vznikne priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity a činnosť
knižnice a galérie. Dôsledkom bude pozitívna zmena kultúrneho správania
sa obyvateľov a návštevníkov, ich vyššia participácia na kultúrno –
spoločenskom živote v atraktívnom prostredí.
Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu v stanovené na október 2015.
Vypracovala: Zuzana Škorpilová

Pri spoločnom posedení sa striedali naše a ich muziky. Ďakujeme že sme sa
mohli zúčastniť týchto slávností, nadviazať nové vzťahy, nájsť nových kamarátov
a upevniť tak družbu medzi mestami Hanušovce n/T a Veľká Bíteš. Zároveň ďakujeme za srdečné privítanie, pohostinnosť a sprievodný program.
Rozprávkový Mikuláš
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou v spolupráci
s mestom Hanušovce nad Topľou, opäť po roku zorganizovali pre tých najmenších rozprávkového Mikuláša. Tento rok bol obohatený postavami z rozprávok, ktoré deti poznajú (Pat a Mat, včielka Mája a Vilko, tatko Šmolko
a Šmoulinka, čerti, anjeli a ďalšie). Do tohto programu sa zapojili aj deti z folklórneho súboru Vargovčanik a členovia FS Vargovčan. Počas tohto programu obdaroval Mikuláš deti sladkou odmenou a tí odvážnejší si mohli tento
okamih zvečniť odfotografovaním. Na záver sme rozsvietili stromček v meste. Poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Silvii Hrehovej, ktorá sa ujala úlohy
moderátorky tohto programu a všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do príprav
a boli tak nápomocní pri realizácii kultúrneho programu. ICM Hanušovce n/T
sa teší na ďalšie stretnutia s vami v pripravovaných programoch.
FS Vargovčan pripravuje:
24.12.2014 – na viliju po špivaňu - polnočná cimbalová sv. omša v Hanušovciach n/T (rím. Kat. kostol)
4.1.2015 – celovečerný program („od Ondreja do troch kráľov“) v kultúrnom dome
Mesiac január – „Už še fašang kraci“ (sprievod mestom)

„Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu“
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Čo nového v základnej
škole?

V

školskom roku 2014/15 nastúpilo do Základnej
školy, Štúrova 341 v Hanušovciach nad Topľou 578 žiakov, čo je o 27 menej ako v minulý rok.
Teraz má škola na I. stupni 10 tried a na II. stupni
16 tried. Od septembra prenajímame dve triedy
ZUŠ v Hanušovciach, ktorá zápasí s nedostatkom
priestorov. Od 1. septembra je naša základná škola
zapojená v Národnom projekte PRINED – Projekt
Inkluzívnej Edukácie. Tento projekt má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v ZŠ s cieľom
zabezpečiť predchádzaniu neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.
Cieľom projektu je zaujímavou formou udržať detí
čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu
prípravu na vyučovanie. Ďalej má pomôcť lepšej
pripraveností detí z marginalizovaných rómskych
komunít a podporiť ich sociálnu inkluziu. Projekt
je financovaný prevažne z EU fondov z operačného programu Vzdelávanie. Z tohto balíka by mala
škola na záujmovú činnosť dostať učebné pomôcky
v hodnote 10 tisíc €. Tento projekt vytvoril aj 6 pracovné miesta na 11 mesiacov. Rodičom a žiakom
sú k dispozícií štyria odborní zamestnanci a dvaja
pedagogickí asistenti.
V závere kalendárneho roka sa chcem poďakovať všetkým pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom školy a zaželať im požehnané
a kľudné sviatky. Žiakom želám elán do učenia
a samé výborné známky.
Riaditeľ základnej školy Mgr. Miroslav Petrov

MIKULÁŠ

V NAŠEJ ZŠ...
V

našej základnej škole bolo 5. decembra
veselo. Prečo? Do tried našej školy zavítal
Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelom,
čertom, červenou čiapočkou i škriatkom. Anje-

lik s krásnym úsmevom pre všetky dobré deti
a čert s uhlíkom v ruke, pripravený napomenúť
deti, ktoré občas neposlúchali. A keďže sa deti
každoročne na Mikuláša tešia, vedia čo sa patrí.
Každá trieda spolu so svojimi učiteľmi pripravila
program, ktorým medzi sebou privítali Mikuláša.
Žiaci hovorili básničky, veršovačky o Mikulášovi,
Vianociach a dokonca si spolu s Mikulášom aj zatancovali i zaspievali krásne vianočné pesničky.
Za tento milý program sa deťom poďakoval vo forme darčekov, ktoré určite potešili každého žiaka.
Každému sa ušlo niečo z čarovného vreca dobrosrdečného a láskavého Mikuláša. A čo dodať na
záver? Nezbedníci sa do roka polepšia a Mikuláš
do Základnej školy v Hanušovciach n/T príde zas.
Mgr. Miroslava Tekely

T

ak ako každý rok, aj v tomto roku k nám zavítal Mikuláš a obdaroval našich žiakov sladkými darmi, darčekmi potešil aj deti v elokovanom pracovisku v DSS Hanušovce nad Topľou. Odmenu si
deti zaslúžili, pretože celý rok boli dobré a pre Mikuláša si pripravili pekný program.
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Čo nového v škôlke
CELÝ DEŇ S MIKULÁŠOM ....
V našej materskej škole de čakal nezvyčajný
Mikuláš. Od rána ich vítal mikulášsky škriatok s anjelom, čertom a sobíky. Rozdávali
sladkos a veselosť od skorého rána. Pred
obedom ich navš vil konečne po dlhej ceste
Mikuláš s balíčkami.

DEŇ S POLÍCIOU
,,BEZPEČNE NA CESTE“
V novembri sa v našej škôlke konal deň
bezpečnosti na ceste. Prišli k nám policajti, ktorí deťom predviedli policajné auto
a techniku. Previedli všetky deti zo škôlky

bezpečne cez prechod pre chodcov. Na záver zastavili auto a predviedli cestnú kontrolu auta aj vodiča. Deti sa naučili ako
bezpečne prechádzať cez cestu a pevne
veríme, že tieto poznatky budú využívať aj
naďalej v bežnom živote.
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SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
V rámci svetového dňa v hanušovskej škôlke
usporiadala školská jedáleň popoludnie plné
zdravých šalátov a ná erok. Všetci rodičia s dečkami ochutnávali a zároveň poznávali zdravé
potraviny a dôležitosť pitného režimu.

Stretnutie motorkárov Výhon – Debrica II. ročník
Hanušovce nad Topľou – V sobotu 5. júla sa na lúke, nazvanej Výhon – Debrica, konal II. ročník Stretnutia motorkárov Výhon – Debrica, ktoré usporiadalo novozaložené občianske združenie ,,Klub motorkárov Výhon – Debrica“ v spolupráci s mestom Hanušovce nad Topľou. Ako sme
v predchádzajúcom čísle Hanušovských novín sľúbili, chceme sa k tejto akcií podrobnejšie vrátiť.

P

odujatia sa zúčastnilo 134 registrovaných motorkárov a ďalšie skupiny fanúšikov, rodinných
príslušníkov a divákov z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia. Obdivovať bolo možné motorky
rôznych značiek, či už staršie, typu Jawa, alebo
nové motorky a štvorkolky.

Stretnutie otvorili primátor mesta Hanušovce
nad Topľou pán Štefan Straka, a predseda občianskeho združenia Klub motorkárov Výhon – Debrica pán Ján Dvorský, ktorí prítomných privítali
a oficiálne odštartovali podujatie.
V programe boli tak, ako aj v minulých rokoch,
„Jazda ulicami mesta“, „Jazda zručnosti“, „Spanilá jazda“. Pri „Jazde zručnosti“ si mohli účastníci otestovať svoju odvahu, zdatnosť a možností
svojho stroja prejazdom cez tri jamy plné blata.
Najlepší jazdci v štyroch kategóriách boli odmenení praktickými cenami. Bola vyhlásená najkrajšia aj najzablatenejšia motorka a ich majitelia boli
taktiež ocenení. Opätovne bol hosťom podujatia
Jaroslav Katriňák, bývalý motocyklový pretekár a účastník Rely Dakar, so svojimi priateľmi.
Sprievodný program pre návštevníkov bol pestrý
a postarali sa oň: Jožko – Jožka, folklórny súbor
Vargovčan, deti zo ZUŠ Hanušovce nad Topľou,
hudobná skupina Black dog a iní. Podujatie moderovali mladé talenty Tomáš Buranovský a Lukáš
Michálik, ktorí nám predviedli aj svoje spevácke

a hudobné umenie. Ozvučenie zabezpečil pán
Michal Mihoč, ktorý sa vo večerných hodinách
postaral o tanečnú zábavu so svojou hudobnou
skupinou Efekt. Pre najmenších divákov boli
pripravené rôzne súťaže s pestrými odmenami.
Nechýbala bohatá tombola, v ktorej prvou cenou

bol LCD televízor a mimoriadnou cenou bola motorka Jawa 250.
Ako usporiadatelia sme si dali záležať, aby
kvalita II. ročníka v ničom nezaostávala za predchádzajúcim ročníkom, ba naopak, snažili sme sa
vylepšiť organizáciu akcie tak, aby sme pre účastníkov aj divákov pripravili čo najlepšie podmienky.
Veľkú vďaku vyjadrujeme všetkým sponzorom a ochotným ľuďom, ktorí prispeli či

už vecne, finančne alebo akýmkoľvek iným
spôsobom. Veľmi si to vážime a ďakujeme. Aj
vďaka ním sa nám podarilo zorganizovať vydarenú akciu.
Veríme, že sa o rok opäť stretneme v takom
hojnom počte na III. ročníku Stretnutia motorkárov
Výhon – Debrica 2015.
Ďalej Vám chceme oznámiť, že ako Občianske združenie Klub motorkárov Výhon – Debrica
máme zriadenú e-mailovú schránku vyhondebrica@gmail.com a internetovú stránku https://
www.facebook.com/motozrazvyhon.debrica, kde
sú informácie o našej činnosti a kde nám môžete
zasielať svoje postrehy, návrhy a nápady, k čomu
Vás týmto vyzývame. Na týchto stránkach nájdete napr. aj informácie o koncom januára plánovanej fašiangovej zabíjačke. Tešíme sa na Vaše
príspevky a návrhy, ktoré nám pomôžu skvalitniť
našu činnosť.
Klub motorkárov Výhon – Debrica

Hanušovčan DOMINIK GLOD majstrom sveta!!!

N

áš 21-ročný Domino to dokázal !!! Na 36. majstrovstvách sveta v armwrestlingu (pretláčanie
rukou), ktoré sa konali vo Vilniuse, hlavnom meste
Litvy (Litovská republika), získal dňa 18.9.2014
vytúžené ZLATO medzi mužmi v kategórii do 70
kg na ľavú ruku, náš DOMINIK GLOD. A naviac
pridal striebornú medajlu pravou rukou. Máme
veľkú radosť a srdečne gratulujeme! (oficialne výsledky na www.armwrestling.sk)
Mgr. Pavol Minár
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Dobudovanie a údržba kamerového
systému v našom meste
Mesto Hanušovce nad Topľou zrealizuje v prvej polovici roka 2015 opravu a doplnenie kamerového systému v našom meste. Na tento účel bola nášmu mestu poskytnutá a schválená dotácia
v sume 6 000 € v rámci projektu „Dobudovanie a údržba kamerového systému v našom meste“,
ktorá bola poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR z programu „Prevencia kriminality“ v prioritnej oblasti „Zvyšovania bezpečnosti miest a obcí“. Mesto sa bude
z vlastných prostriedkov podieľať na spolufinancovaní projektu najmenej 20 %-ntami výdavkov
z celkového rozpočtu realizovaného projektu.

C

ieľom rozšírenia a opravy kamerového systému je zvýšenie bezpečnosti v meste a snaha o predchádzanie páchania protispoločenskej
a trestnej činnosti, poškodzovania a ničenia mestského majetku. V meste Hanušovce nad Topľou
je v súčasnosti kamerový systém pozostávajúci
z 5 kamier, z ktorých sú 2 nefunkčné (1 kamera
sa nachádza pri novinovom stánku na námestí a 2 kamera pri zdravotnom stredisku). Hlavný

cieľ projektu chce mesto dosiahnuť prostredníctvom opravy 2 nefunkčných kamier inštalovaných
v roku 2009, no opotrebovaných vplyvom poveternostných podmienok a doplnením 1 kamery,
vrátane preinštalovania celého kamerového monitorovacieho systému v záujme dosiahnutia kompatibility medzi jednotlivými kamerami. Kamerový
systém bude následne pozostávať zo 6 kamier
vrátane príslušenstva a digitálneho záznamového

MESTSKÁ KNIŽNICA V PODUJATIACH ...
ŽIVÁ KNIHA – ŽIVÁ KRONIKA“ ...

C

yklus týchto podujatí pod názvom ŽIVÁ KNIHA – ŽIVÁ KRONIKA od jeho vzniku nesie
v sebe význam kníh a čítania pre rozvoj osobnosti
človeka. Zároveň písomné aj ústne uchovávanie
minulosti, jej odkaz, zvyšovanie národného pove-

zariadenia s monitorom, umiestneného na mestskom úrade. Plne funkčný kamerový systém bude
monitorovať celú centrálnu zónu mesta – vstup do
mesta, areál pri zdravotnom stredisku, námestie,
vstup a okolie základnej školy, okolie kostola, starého kaštieľa, autobusovej zastávky a pod.
Obnova a rozšírenie kamerového systému napomôže pri vykonávaní prevencie v rámci udržiavania bezpečnosti a poriadku, ochrany života
a zdravia miestnych obyvateľov a návštevníkov
mesta a taktiež bude slúžiť ako preventívny nástroj
ochrany mestského majetku pred jeho poškodzovaním a zničením.
Vypracoval: Ing.
Anton Bernacký
„Projekt bol finančne
podporený Radou
vlády Slovenskej
republiky pre
prevenciu kriminality“.
Také boli i slová v poďakovaniach rodinám, ktorých členovia odovzdali svoj život v boji za našu
slobodu, aj poďakovania organizátorkám podujatia za odvedenú prácu, ktoré vyjadrili primátor
mesta p. Štefan Straka, vedúci Školského úradu
v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Martin Socha
a prítomní hostia za Hornozemplínsku knižnicu
a Oblastný výbor SZPB vo Vranove nad Topľou.
Bc. Ľubica Tomková
vedúca mestskej knižnice

Zábavný deň v mestskej knižnici

domia. Hlavným usporiadateľom je Mestská knižnica v Hanušovciach nad Topľou za spoluúčasti
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ďalšími spoluorganizátormi
sú aj Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad
Topľou a príslušné obecné úrady a školy, kde sa
s týmto podujatím práve prezentujeme.
V tomto roku 70. výročia SNP a 70. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie sa v poradí už siedme podujatie konalo ako slávnostná akadémia vo
Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou
dňa 15. októbra 2014 pod záštitou primátora mesta p. Štefana Straku.
V spoločnom programe sa prelínali poézia,
spev, skupinové literárne pásmo žiakov, scénické
obrazy vojakov, odborný výklad o bojoch a partizánskej skupine Čapajev.
Primátor mesta p. Štefan Straka a Mgr. Helena
Lipčáková, predsedníčka ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou vo svojich príhovoroch poukázali na význam poznania minulosti, jej odkaz pre

súčasnosť a budúce generácie, s vďakou sme sa
všetci poklonili tým, ktorí budovali našu slobodu.
Našu slávnosť sprievodným slovom doplneným
poéziou viedla p. Bc. Ľubica Tomková, vedúca
Mestskej knižnice v Hanušovciach nad Topľou.
V programe sa prezentovali: riaditeľka ZŠ
Petrovce Mgr. Júlia Ivanová, spevák p. Šarišský
z Bystrého, z Hanušoviec nad Topľou to boli:
Ľudová škola umenia so sólovými spevmi za doprovodu harmoniky, aj zborovým spevom, Vlastivedné múzeum s odborným výkladom Mgr. P. Šafranka, žiaci Základnej školy s literárnym pásmom,
so spevom a scénickými obrazmi sa prezentovali
chlapci z Folklórneho súboru Vargovčan.
Výstavku medailí hrdinom a spracovaný písomný aj obrazový dokument „Po stopách pamätníkov
SNP“ pripravila p. Mgr. Helena Lipčáková. Do celkové scenára sme veľmi citlivo zapracovali výber
piesní zo starých slovenských filmov s tematikou
odboja a lásky k vlasti, aj piesne ktoré predstavovali život Kukorelliho.
Prihovárame sa deťom, mládeži aj širokej verejnosti. Nesieme odkaz nezabúdať na minulosť,
byť hrdí na svojich predkov. Zároveň chceme i
takýmito podujatiami ponúknuť možnosti ako prezentovať históriu nášho národa, význam písaného
slova, a tiež ako u verejnosti, najmä detí a mládeže, nájsť podnety pre zvýšenie záujmu o čítanie.
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K

lienti z Domova sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou s vychovávateľkou Mgr. Annou Hrečkovou a ergoterapeutkou Monikou Bakaľarovou navštívili 22. augusta 2014 našu mestskú
knižnicu. Spoločne sme sa rozprávali o knihách,
popozerali sme si triedenie kníh na regáloch, ich
rozdelenie pre deti, mládež a pre dospelých.
Zaujali najmä veľké obrázkové knihy, a to
z rôznych oblastí: knihy o zvieratkách, encyklopédie o deťoch a o tom, čo nás v živote obklopuje. Poznávali sme i známe postavičky z rôznych
rozprávok, ktoré máme na obrázkoch v knižnici.
Zarecitovali sme si aj básničky. Čas v knižnici nám
rýchlo prešiel, veď okolo nás bolo veľa pekných
kníh. A keďže ešte mnohé z nich by sme si spoločne radi pozreli, tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Bc. Ľubica Tomková, vedúca mestskej knižnice

Základná umelecká škola jubiluje

Rozvoj umeleckého školstva v súčasnosti naberá nový rozmer. Je to dôsledok väčšej konkurencie, ale i zvýšený záujem o rozvoj talentov v oblasti herectva,výtvarného umenia, spevu, hudby
či folklóru, ktoré majú hlboké korene v regióne Zemplína a Šariša. Sme radi, že tento žáner veľmi
rýchlo napreduje aj v našom meste. Veľkú zásluhu v tomto smere má Základná umelecká škola
v Hanušovciach nad Topľou, ktorá koncom školského roka slávila 10. výročie vzniku.

Z

áujmové umelecké školstvo
má v našom meste hlbokú
tradíciu, keď ešte v 80-tych rokoch minulého storočia vznikla
ako pobočka ZUŠ vo Vranove
nad Topľou, kde pri kolíske zrodu
stála dlhoročná riaditeľka Ľudmila
Kreheľová, ako aj učiteľky Vyhonská, Mgr. Hrehová a ďalší, ktorá
veľkou mierou sa pričinila o osamostatnenie školy v roku 2004,
ako rozpočtovej organizácie mesta. Stála sa jej prvou riaditeľkou.
Škola mala odbor výtvarný a hu-

dobný a bola umiestnená v priestoroch základnej
školy.
Škola dostala „nový šat a krídla rozletu“ v roku
2010, menovaním novej riaditeľky PaedDr. Lenky
Kaščákovej, ktorá mala šťastnú ruku pri výbere

informácie pre prispievateľov
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skúsených a odborne zdatných
pedagogických zamestnancov
ako Valer Futej, Mgr. Jana Koreňová, Ingrid Michalková, Bc.
Martina Ťasková DiS.art, Juraj
Velebír a ďalší, ktorí vytvorili
zdatný tím pre realizáciu cieľov s prísnymi kritériami. Látka
kvality šla rýchlo nahor. V súčasnosti je základná umelecká
škola od 1. januára právnym
subjektom a navštevuje ju
327 žiakov v troch odboroch
– hudobnom, výtvarnom a ta-

nečnom. Súčasťou školy je detská folklórna skupina „Pantľička“
s vlastnou ľudovou hudbou. Zanietený kolektív pedagógov vychoval
vynikajúce talenty ako Ivanku Koreňovú, Maroša Michalka, Kristínu
Hajdovú, Julku Ivanovú, Danielu
Janočkovú - laureátov speváckych
a gitarových súťaží. Škola vydáva
vlastný školský časopis Zuškár,
ktorý v minulom roku získal najvyššie ocenenie v rámci Slovenska – 1. miesto medzi školskými
časopismi.
Žiaci a pedagogickí zamestnanci
školy svojimi skvelými výkonmi na súťažiach, koncertoch i reprezentáciou školy a mesta rozdávajú
radosť a kultúrny zážitok nielen v našom regióne,
ale aj v rámci celoštátnych súťaží a v zahraničí.
V mesiaci jún reprezentovali 4 žiaci náš región vo
Švédsku a v závere školského roka žiaci a učitelia zasa rozveseľovali slovom, tancom a spevom
moderným i ľudovým, výchovným koncertom –
hudobnou rozprávkou Cilinkino prekvapenie (na
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zábere). Týmto programom venovaným 10. výročiu vzniku školy
vystúpili pre žiakov materských
a základných škôl mesta a okolitých obcí a pre širokú verejnosť.
Mimoriadne výkony malých umelcov boli často prerušované mohutným potleskom vďačného publika.
V závere slávnostného vystúpenia
vedenie mesta a Školský úrad v Hanušovciach ocenili záslužnú prácu
celého kolektívu za vzornú reprezentáciu školy a mesta a udelili Kolektívu pedagógov ZUŠ Hanušovce
Čestné uznanie za rozvoj umeleckého školstva v meste.
Prichodí sa nám zaželať škole so skvelým pedagogickým zborom a žiakmi, aby naďalej šírili radosť
spevu, hudby i tanca, v pevnom spojení s výtvarným
umením a tak obohacovali ďalších 10 rokov naše
národné povedomie v oblasti umeleckého školstva
a kultúry o nových šíriteľov ľudových tradícií.
Mgr. Martin Socha
vedúci školského úradu

