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V tomto čísle:
POLIACI BY K NÁM
CHODILI, ALE CHÝBAJÚ
SLUŽBY

Postrehy poľských a slovenských horských vodcov o možnostiach vidieckeho turizmu
v oblasti Slanských vrchov
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PÝTAME SA

Mgr. Viery Juríčkovej, hanušovskej aktivistky pre zdravé a čisté prostredie

AKO MÔŽE KAŽDÝ
HANUŠOVČAN PRISPIEŤ
K OCHRANE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA?

V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU ZASADALA
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 14.MÁJA 2019

(fotoreportáž prinášame na stranách č. 22-23)
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INTERVIEW
V ŠPORTE I V ŽIVOTE
JE DÔLEŽITÝ TIMING ČASOVANIE

Rozhovor s Jozefom Pankuchom, hanušovský rodákom
a hokejistom HK Ružinov

Str. 16-18

Foto zo zasadnutia Vlády SR: Stanislav Hricko

NÁVRAT NA PANSTVO

pani Illony van Tuyll-Dessewffy
z Argentíny

KDE DEDO BOJOVAL
ZBRAŇOU, TAM JEHO
VNUK SILOU DUCHA
Sága rodu Hermanovských
O osudoch členov svojej rodiny
(otca, deda a syna) rozpráva
Jaroslav Hermanovský.
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PRIMÁTOR INFORMUJE

V

prípade záujmu: aktuálne správy a ďalšie informácie a fotky
z diania v meste nájdete na facebook a web stránke mesta
https://www.facebook.com/hanusovce/
https://www.hanusovce.sk/webnoviny/.

Zasadnutie vlády SR v našom meste
Počas marca 2019 som sa dozvedel o zámere vlády SR uskutočniť výjazdové zasadnutie v okrese Vranov nad Topľou. V minulosti
sa opakovane (2 x) zrealizovalo v našom okresnom meste. So svojím zástupcom Jozefom Vargom a prednostom Slavomírom Karabinošom sme si povedali, že je čas to zmeniť. Preto som v spolupráci s prednostom pripravil list a oslovil premiéra s výzvou, aby
vláda SR venovala pozornosť situácii v meste Hanušovce nad Topľou a jeho okolí.

Som rád, že Peter Pellegrini so svojimi kolegami prijal rozhodnutie,
že výjazdové zasadnutie vlády SR sa uskutoční v Hanušovciach nad
Topľou. Na tomto mieste sa chcem obzvlášť poďakovať Jozefovi
Vargovi, ktorý po mojom liste/pozvánke komunikoval so zástupcami vlády SR, čím zásadne prispel k tomu, že naše mesto uspelo
v súťaži o miesto zasadnutia spomedzi viacerých uchádzačov. Tiež
chcem oceniť to, že mesto v tomto úsilí podporil i Hanušovčan Ján
Pivovarník (vysokoškolský pedagóg a karatista) a Andrej Krišanda
(prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou).
Na tomto mieste si možno niekto položí otázku, aký význam
má vlastne výjazdové zasadnutie vlády pre príslušný región? Odpoveď je jednoduchá. V rámci každého takého zasadnutia je zvykom
venovať špeciálnu pozornosť vybranej lokalite, čo sa v praxi života
neraz prejavuje napr. v podobe mimoriadnej finančnej a inej pomoci pre riešenie rôznych miestnych problémov.
Zasadnutie vlády SR sa uskutočnilo 14.5.2019 vo Veľkom kaštieli.
Sprievodné podujatia boli v Malom kaštieli (napr. stretnutie premiéra so starostami), na mestskom úrade a v priestoroch základnej školy (diskusie s ministrami).
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu skvelých podmienok
a príjemnej atmosféry, ktorá pomohla pri rokovaniach. Boli nimi
Samuel Bruss a jeho spolupracovníci z Krajského múzea Prešov,
ktorí odviedli výbornú prácu a v expresnom čase upravili kaštieľ
a jeho okolie do krásnej podoby. Veľkou oporou boli zamestnanci mestského úradu a mestského kultúrneho strediska (špeciálne
tí, ktorí pomáhali aj počas svojho voľného času), personál jedálne ZŠ pod vedením Márie Hláčovej, dobrovoľníci a umelci (napr.
z FS Oblík, FS Vargovčan a zo základnej umeleckej školy), Anna Palšová - krajská koordinátorka z Ministerstva kultúry SR, poslanec
MsZ Ján Hanzo (za požičanie historických kostýmov z DJZ), Helena

2. číslo

Lipčáková zo Zväzu protifašistických bojovníkov, miestni podnikatelia (Stanislav Hricko a Peter Sabo) a ich pracovníci v oblasti
reštauračných služieb, firmy Juliart (Júlia Lukáčová-Rozkošová:
kvetinová výzdoba do interiéru), Orchidea (Džomekovci so svojím
tímom: letničky pre skrášlenie exteriéru kaštieľov a centra mesta)
a donori (pomohli pre vybavenie priestorov: príspevok od Milana
Majerského - predsedu Prešovského samosprávneho kraja a pomoc schválená poslancami Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou) a mnohí ďalší pomocníci.
V tejto dobrej klíme som pred a počas zasadnutia premiérovi,
podpredsedovi vlády (Richard Raši) a ministrom predstavil viacero problémov a projektových zámerov. Teší ma, že skoro na všetky
formulované požiadavky som počul kladnú odpoveď. Znamená
to, že vláda SR pre Hanušovce nad Topľou schválila a v priebehu
júna 2019 mestu poskytla tieto finančné príspevky (spolu 247 000
eur) :
80 000 - výstavba ľadovej plochy
50 000 - vybavenie zdravotného strediska
30 000 - obnova grófskeho parku (úvodná etapa)
20 000 - oprava mosta na ulici SNP
67 000 - rekonštrukcia domu smútku
Na základe vyjadrení premiéra Petra Pellegriniho a ďalších členov
vlády (podpredseda - Richard Raši a ministerka kultúry - Ľubica
Laššáková) je tiež reálne získanie financií na obnovu miestnych
kostolov (cez program Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si svoj dom). V prípade záujmu cirkví budem rád so svojimi
spolupracovníkmi pracovať/asistovať na tom, aby sa i tento zámer
podarilo premeniť na skutočnosť.
Srdečne ďakujem vláde SR za pomoc poskytnutú pre mesto Hanušovce nad Topľou.

Vypracované projekty a schválené žiadosti
o dotáciu
Pozitívnou správou pre mesto je to, že počas mesiacov apríl 2019
– jún 2019 boli schválené aj ďalšie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Tie sa týkajú:

Komplexná rekonštrukcia budovy zdravotného
strediska
- Schválený príspevok: 659 761,18 eur.
- Po uskutočnení prípravy je začiatok realizácie stavebných prác
plánovaný v úvode roka 2020. Bude sa rekonštruovať budova, ktorá je na fotke. Táto budova bude slúžiť pre poskytovanie zdravotných služieb. Čiže ordinácie a čakárne tu budú mať predovšetkým
lekári. Na rekonštrukciu druhej budovy (v ktorej je teraz na prízemí napr. zubná ambulancia či denný stacionár) hľadáme financie.
Usilujem sa o to, aby sa tu zriadil domov dôchodcov.
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Ďalšie príspevky (spolu 32 488 eur), ktoré boli počas jari 2019
schválené pre mesto Hanušovce nad Topľou, sú naviazané na:
• výstavba detského ihriska v areáli materskej školy – 8 000 eur
• obnova multifunkčného ihriska v areáli základnej školy –
10 000 er
(tieto príspevky poskytne Úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport)
• zmeny a doplnky územného plánu mesta – 12 288 eur
(pomoc z Ministerstva dopravy a výstavby SR)
• podpora materiálneho vybavenia pre športové činnosti –
2 200 eur
(podpora z Úradu Prešovského samosprávneho kraja)
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Čistenie korýt Hanušovského a Medzianskeho
potoka
Počas uplynulých mesiacov pokračovala prvá etapa odstraňovania náletových drevín a nánosov z korýt (od Strečna až po sútok
potokov na Kláštornej ulici). Na základe dobrej komunikácie zabezpečil pre mesto tieto práce na vlastné náklady Slovenský vodohospodársky podnik.

Realizované projekty
Skrášlenie a oprava pešej zóny
Výsadba kvetov a okrasných drevín: Jozef Varga, Miloš Kmec, Števo Varga, Rišo Rozsypaný (z folklórneho súboru Vargovčan) a ďalší sa vo svojom voľnom čase skoro každý večer starajú o to, aby
to v centre mesta prekvitalo. To, čo vytvorili, je parádne a teším
sa z toho.

Odstraňovanie nánosov
(apríl 2019)

Stav po čistení
(jún 2019)

Drobné investície
Okrem tzv. veľkých projektov považujem za dôležité, aby sa dlhodobo aj na základe podnetov od občanov venovala pozornosť
napr. výstavbe lavičiek, zvyšovaniu bezpečnosti či osadeniu košov.
V rámci dielne na mestskom úrade pracujú šikovní majstri, ktorí
ich vyrábajú a montujú v rôznych častiach mesta.

Čo ma zaujalo?

Pešia zóna - oprava dlažby: počas júla 2019 tu prebiehajú stavebné práce, ktoré vedie Viktor Maga z firmy Vimax group s.r.o.
Týmto vás prosím o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť. Zároveň
sa ospravedlňujem za vzniknuté obmedzenia spojené so stavbou.
Ďakujem za pochopenie.

Opravy ciest, parkovísk, chodníkov a ulíc:
V rámci súčasných finančných možností sa uskutočnili stavebné
práce na uliciach Budovateľská (celkové náklady 6 928,49 eur)
a Pod Šibenou (celkové náklady 7 928,40 eur - v tejto časti mesta
nám pomohol príspevkom 6 000 eur Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity).

Budovateľská ulica

Pod Šibenou

Oprava ciest, chodníkov a parkovísk je veľkou a boľavou témou vo viacerých častiach mesta. Je dosť ďalších úsekov, ktoré
sú vo veľmi zlom stave a vyžadujú si skoré riešenie. Preto zabezpečujeme zdroje pre to, aby spomínané opravy pokračovali a postupne sa uskutočnili všade, kde je to potrebné.

Prieskumy na Slovensku ukazujú, že pohybová zdatnosť hlavne
u veľkej časti detí a mládeže sa zhoršuje. Preto vnímam veľmi
kladne dobrovoľnícke snaženie všetkých, ktorí v meste pomáhajú
rozvíjať športové činnosti. Futbalu sa venujú predovšetkým poslanec MsZ Jozef Knašinský, učiteľ Pavol Minár a pracovník miestnej
občianskej poriadkovej služby Ján Lacko. Počas zimy zorganizovali
turnaj v telocvični a v jari obnovili tzv. Hanušovskú miniligu. Ďalšími aktivistami na tomto poli sú futbaloví zanietenci Hlucho-Horvátovci (Františkovia - otec a syn), ktorí vedú Občianske združenie
Pod Šibenou Roma.
Volejbal je témou, ktorej sa s nadšením venuje Miroslav Németh
(vedúci OZ Smeč) a skupina dobrovoľníkov, s ktorou spolupracuje.
Vďaka ich činnosti sa uskutočnil počas mája vydarený medzinárodný volejbalový turnaj.

Na inom mieste Hanušovských novín je rozhovor s ďalším dobrovoľníkom. Je ním Jozef Pankuch, ktorý vedie počas víkendov športovú prípravu najmladšej generácie.
(Bližšie pozri strany 16-18.)
Mesto Hanušovce nad Topľou sa chystá uskutočniť niekoľko projektov, cez ktoré by sa mali podstatne vylepšiť podmienky pre pohybové aktivity. Ale o tom viac v niektorom z ďalších čísiel novín.
Štefan Straka, primátor mesta

KRÁTKE SPRÁVY

2. číslo

Zvoz elektroodpadu
Množstvo

Kategória č.

Názov kategórie

1/20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky...) – N (nebezpečný odpad)

320 kg

4/20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezoečné
časti (počítače ...) N

120 kg

3/20 01 35 LCD Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezoečné
časti (monitory ...) N

40 kg

5/20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. – N

3 kg

1/20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, obsahujúce
nebezpečné časti

995 kg

turnajových výsledkov bolo nasledovné:
1. – FFC; 2. – Remix; 3. – Bukovské; 4. –
Bape; 5. miesto – Mladé pušky; 6. miesto
– AS Roma; 7. – Vargovčan; 8. – Juventus.
Primátor mesta PhDr. Štefan Straka pri tejto príležitosti vyslovil poďakovanie nadšeným organizátorom turnaja, a to Jozefovi
Knašinskému a Pavlovi Minárovi.

Foto: Stanislav Hricko
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Mesto Hanušovce nad Topľou ho spravidla Z tabuľky je ľahko čitateľné, že poplatky
každoročne zabezpečuje v jarnom a jesen- za odpad sa každý nasledujúci rok výrazne
nom období a bolo tomu tak aj v ponde- zvyšujú, preto nielen z ekologického, ale
lok 11. marca 2019. Cez mestský rozhlas aj ekonomického hľadiska je potrebné viac Šitie a technika
a mestskú webstránku Hanušovčanom dbať na seriózne triedenie odpadov v kažS kolekciou historických šijacích strojov
v týždennom predstihu bolo avízované, dej rodine i v každej firme.
a šijacích materiálov minulosti sa mohaby v tento deň v ranných hodinách vyli návštevníci hanušovského
ložili elektroodpad (televízory,
múzea zoznámiť v uplynulých
Sadzby
poplatku
za
uloženie
komunálneho
odpadu
na
skládrádiá, výpočtovú techniku, biedvoch mesiacoch. Vernisáž výke
lu techniku a drobné elektrické
stavy pod názvom Šitie a techSadzba za príslušný rok v eur /t
náradie) k svojim smetným ná- Úroveň vytriedenia
nika sa uskutočnila v piatok 22.
dobám. V priebehu dopoludňaj- komunálneho odpadu
marca 2019 v podvečerných
ších hodín bol potom tento elek2019
2020
2021
hodinách v barokovom kaštieli
troodpad kompletne zvezený
< 10%
17
26
33
Dessewffyovcov. Výstava, ktona zberný dvor. Z preberacieho
rej kurátorom bol Ing. Samuel
12
24
30
protokolu medzi firmou ELEKT- 10 – 20%
Bruss, trvala do 31. mája 2019.
RO RECYCLING, s.r.o. Slovenská 20 – 30%
10
22
27
Voľby prezidenta SR
Ľupča a Mestom Hanušovce nad 30 – 40%
8
13
22
Topľou vieme, že sa spolu taPrvé kolo voľby prezidenta Slo7
12
18
kým spôsobom zozbieralo 1478 40 – 50%
venskej republiky na základe
50 – 60%
7
11
15
kg elektroodpadu, a to:
rozhodnutia predsedu Národnej
rady SR č.8/2019 sa konalo v so> 60%
7
8
11
Ekonomický efekt
botu 16. marca 2019. Pre obidve
triedenia odpadov
Futsalový turnaj
volebné komisie boli zabezpečené priestoVýška poplatkov nepriamo úmerne závisí V sobotu 9. marca 2019 sa v telocvični zá- ry na prízemí v budove základnej školy.
od výšky triedenia odpadov. To znamená, kladnej školy v Hanušovciach nad Topľou Keďže ani jeden z kandidátov na preziže čím viacej odpad triedime, tým nižšie uskutočnil Futsalový turnaj o Pohár primá- denta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu
poplatky za odpad platíme. Ako informoval tora mesta Hanušovce nad Topľou. Spolu
platných hlasov voličov, deň konania 2.
ODPADservis, s.r.o. Košice na základe konsúťažilo osem družstiev, spomedzi ktorých kola týchto volieb bol určený na 30. marca
coročného odpadového účtovania, Mesto
ako víťaz vyšiel tím FFC. Skvelé výkony však 2019. V oba volebné dni pristupovali haHanušovce nad Topľou a kompostovisko
predviedli nielen víťazi, ale aj hráči ďalších nušovskí voliči k urnám v dvoch volebných
za rok 2018 vykázalo spolu 664,359 ton
triedeného zberu a 824, 578 ton zmeso- siedmich družstiev. Ich poradie na základe okrskoch v čase od 7.00 hod. do 22. hod.
Voľby prebehli bez akýchkoľvek rušivých
vého a objemového odpadu. Komunálny
momentov.
odpad teda v Hanušovciach nad Topľou
spolu činil 1.468,937 ton. Z uvedeného vyplýva, že úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov bola 43,87%. Pre naše mesto
to znamená, že pre rok 2019 bude sadzba
poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke 7 eur za jednu tonu. O tom,
ako navzájom tieto dve veličiny – úroveň
vytriedenia odpadov a sadzby poplatkov
za odpad – súvisia, informuje nasledovná
Foto: Stanislav Hricko
tabuľka:

Výsledky 1. kola voľby
prezidenta SR

V 1. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1449 voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo 398 voličov, čo činilo
27,46%. Z toho počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 393.
Počet hlasov odovzdaný jednotlivým kandidátom bol nasledovný:

2019
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V 2. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1356 voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo 566 voličov, čo činilo
41,74%. Z toho počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 565.
Prezidentským kandidátom odovzdali voliči svoje hlasy takto:

Ako z oboch tabuliek vyplýva, v tomto kole
volieb v Hanušovciach nad Topľou vyhral
Maroš Šefčovič nad Zuzanou Čaputovou,
čo na rozdiel od ostatných krajov Slovenska aj od celoslovenských výsledkov, kde
vyhrala Zuzana Čaputová, kopíruje výsledky prezidentských volieb vo väčšine obcí
a miest Prešovského kraja.
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Meno

Priezvisko

Titul

1. okrsok

2. okrsok

Spolu

1.

Béla

Bugár

Ing.

6

5

11

2.

Zuzana

Čaputová

Mgr.

106

158

264

prednášajúcich poéziu a prózu, z nich piati
boli z Hanušoviec nad Topľou. Po zhodnotení výkonov všetkých prednášajúcich odborná porota udelila prvé tri miesta v každej kategórii a niekoľko čestných uznaní.
Žiaci ZŠ Hanušovce nad Topľou dosiahli
tieto úspechy:
I. kategória: Prednes prózy – Terézia Anna
Semanová, III.A, 3. miesto; prednes poézie
– Vladislav Husivarga, III.A, čestné uznanie.
II. kategória: Prednes poézie – Ivan Škorpil,
VI.A, 3. miesto.
III. kategória: Prednes poézie – Zuzana
Eštvaníková, VII.C, 3. miesto.

3.

Martin

Daňo

5

4

9

4.

Štefan

Harabin

JUDr.

69

80

149

Riaditeľské voľná

5.

Eduard

Chmelár

Doc. Mgr. PhD. 11

25

36

6.

Marian

Kotleba

Ing. Mgr.

54

73

127

7.

Milan

Krajniak

Bc.

12

17

29

8.

József

Menyhárt

PaedDr. PhD.

-

-

-

9.

František

Mikloško

RNDr.

30

48

78

10.

Robert

Mistrík

Dr. Ing.

1

-

1

11.

Maroš

Šefčovič

JUDr. PhD.

92

150

242

12.

Róbert

Švec

Mgr.

1

1

2

13.

Bohumila Tauchmanová

Ing.

4

1

5

14.

Juraj

Zábojník

Dr. Ing. PhD.

-

3

3

15.

Ivan

Zuzula

RNDr. CSc.

2

-

2

Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR
Kandidát

Počet platných hlasov

V našom meste teda z celkového počtu
voličov zapísaných v zozname voličov bolo
2805, z nich sa na hlasovaní zúčastnilo spolu 964 voličov. Oproti celoslovenskej účasti
48, 74% v Hanušovciach nad Topľou volilo
len 34,36% oprávnených voličov.

Výsledky 2. kola voľby
prezidenta SR
V Hanušovciach nad Topľou bola v druhom
kole prezidentských volieb 30. marca 2019
účasť voličov ešte nižšia ako v prvom kole.
V 1. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1448 voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo iba 312 voličov, čo činilo 21,54%. Z toho počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov bol
303. V 2. volebnom okrsku bolo v zozname voličov zapísaných 1341 voličov, z toho
na hlasovaní sa zúčastnilo 525 voličov,
čo činilo 39,14%. Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov bol
518. Hlasy prezidentským kandidátom v 2.
kole týchto volieb odovzdávali voliči takto:

Jarný koncert
Tohtoročné jarné obdobie začala Základná
umelecká škola v Hanušovciach nad Topľou jarným koncertom v koncertnej sieni
Malého kaštieľa. Ako vždy na podobných
podujatiach ZUŠ, aj v tomto prípade steny koncertnej siene praskali vo švíkoch.
Záujem o tento druh prezentácie je stále
veľký, ak nie väčší a väčší. Priestory Malého kaštieľa určené pre komorný typ
podujatí sú príliš tesné pre akcie veľkého
záujmu zo strany publika. Nateraz si však
Hanušovčania musia ešte vystačiť s tým,
čo je k dispozícii, keďže oprava kultúrneho
domu potrvá až do zimných mesiacov tohto roku.

Hviezdoslavov Kubín
Žiaci základnej školy úspešne reprezentovali školu a mesto na 65. ročníku okresného
kola v umeleckom prednese Hviezdoslavovho Kubína 20. marca 2019 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove
nad Topľou. V ten deň sa tu spolu zišlo 71

Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR
Kandidát

Počet platných hlasov

Meno

Priezvisko

Titul

1. okrsok

2. okrsok

Spolu

1.

Zuzana

Čaputová

Mgr.

141

226

367

2.

Maroš

Šefčovič

JUDr. PhD.

162

292

454

V stredu 27. marca 2019 bolo udelené
riaditeľské voľno žiakom Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou,
a to podľa § 150, ods. 5, Zákona č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Podobne v piatok 29. marca 2019,
udelil riaditeľ ZŠ Hanušovce nad Topľou
Mgr. Miroslav Petrov všetkým žiakom celodenné riaditeľské voľno z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa
učiteľov. Deň predtým, a to vo štvrtok 28.
marca 2019 sa v popoludňajších hodinách
konala výročná členská schôdza OZ Hanušáčik, z tohto dôvodu končilo vyučovanie všetkých žiakov ZŠ už o 12.30 hod.

Testovanie žiakov 9. ročníka
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019 sa uskutočnilo v stredu 3.
apríla 2019. Deviataci boli testovaní z učiva matematiky a tiež slovenského jazyka
a literatúry podľa platnej legislatívy pre
2. stupeň základných škôl ISCED2. Na test
z matematiky mali žiaci k dispozícii 90
minút a na test zo slovenského jazyka a literatúry 70 minút. Žiaci so zdravotným
znevýhodnením mali na test z matematiky
časový priestor 120 minút a zo SJ a literatúry 100 minút.

Zápisy žiakov do MŠ
a 1. ročníka ZŠ
V dňoch 10. a 11. apríla 2019 sa uskutočnil zápis budúcich prvákov do 1. ročníka
tunajšej základnej školy v školskom roku
2019/2020. Prvý zápisný deň patril deťom
MŠ z obvodu a deťom, ktoré materskú školu nenavštevovali, druhý deň zasa deťom
hanušovskej materskej školy z tried Lienky
a Včielky. Pre tých, ktorí sa tohto zápisu zúčastniť nemohli, bol určený náhradný termín, a to 12. apríl 2019. Zápisu sa okrem
zákonných zástupcov detí zúčastnili aj učiteľky MŠ, špeciálny pedagóg a psychológ.
O necelý mesiac neskôr, a to 2. mája 2019,
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prebiehal zápis detí do tunajšej materskej
školy. Prednostne sa prijímali deti, ktoré
už dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a v prípade voľnej kapacity tiež
deti mladšie ako 3 roky s trvalým pobytom
v Hanušovciach nad Topľou.

KRÁTKE SPRÁVY

2. číslo

ktoré v ten deň ovanula obrovská duchovná sila.

„Śveceňe veľkonočnej paski“
Koná sa každoročne na Bielu sobotu v podvečerných hodinách pri rímskokatolíckom
kostole a na Veľkonočnú nedeľu skoro

svetovej vojne. Súčasťou týchto osláv boli
vzápätí preteky v cestnom behu „Memoriál brigádneho generála Ľudovíta Kukorelliho“, a to mladších žiakov, starších žiakov
a mladších dorastencov. V podvečerných
hodinách súťažili v cestnom behu dospelí.

Expedičná kamera 2019

Kvetná nedeľa v múzeu
V nedeľu 14. apríla hanušovskí múzejníci
pripravili vo Veľkom kaštieli tradičné predveľkonočné podujatie, v rámci ktorého
sa v reprezentačnej sieni uskutočnila ekumenická diskusia o význame Veľkej noci.
Paralelne v priestoroch horného foyeru
prebiehala ukážka tradičných remesiel
spojená s tvorivými dielňami. V kultúrnom
programe účinkovali žiaci hanušovskej základnej umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov.

Krížová cesta mestom a za mesto
Konala sa na Veľký piatok 19. apríla 2019
vo večerných hodinách. Začala pri
gréckokatolíckom
chráme a odtiaľ
viedla k Veľkému
kaštieľu. Pokračovala okolo rímskokatolíckeho kostola, Malého kaštieľa
a
evanjelického
kostola až k vrcholu
hanušovskej kalvárie. Zišli sa na nej
mnohí veriaci Hanušovčania
bez
rozdielu vierovyznania, aby sa modlili za naše mesto,

ráno ešte pred východom slnka pri gréckokatolíckom chráme. Táto ľudová tradícia charakteristická na Slovensku iba pre
jeho východnú časť, je stále veľmi živá
a taká bola aj pred rokom 1989. V závislosti od módnych trendov sa mení iba dizajn
veľkonočných košíkov a obrúskov prehodených na zakrytie veľkonočných dobrôt.
V niektorých košíkoch tiež badať väčšiu
variabilitu ich obsahu oproti minulosti,
keďže dnes tam nájdete nielen slepačie,
ale aj čokoládové vajíčka, aj južné ovocie
– banány či pomaranče a iné menej tradičné dobroty. Klasický veľkonočný košík
obsahoval biely koláč – „pasku“, šunku,
klobásy, vajíčka, doma z vajec na sladko
alebo na slano uvarený „sirek“, soľ, maslo,
sklíčko s cviklou.

Okresný úrad Vranov nad Topľou udelil
pri príležitosti 50. výročia vzniku okresu
Vranov nad Topľou 76 ocenení. Jedno
z nich bolo udelené aj Krajskému múzeu
v Prešove, organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou.

Noc múzeí

Foto: Daniela Peleščáková

Filmový festival Expedičná kamera 2019
sa v našom meste opäť konal 6. apríla
2019 v Stodolienke U Hricka. Organizátor
KST Krokus Hanušovce nad Topľou naň
pozval všetkých turistov, vyznávačov letných outdoorových športov, priaznicov
dobrodružstva, krás prírody, ale aj širokú
verejnosť. Prezentovaný výber siedmich
filmov z produkcie USA, Českej republiky,
Švajčiarska, Nového Zélandu, Veľkej Británie, ale aj Slovernska určite u účastníkov
podnietil nielen predstavivosť, ale aj chuť
cestovať a spoznávať doposiaľ nepoznané.
Filmy, ktoré sa dostali do výberu na tomto
festivale, boli ocenené aj medzinárodnými
porotami. Súčasťou festivalového programu bola aj beseda s tvorcom slovenského
filmu Kroky na hrane, ktorý bol o výprave slovenských ultrabežcov po stopách
neľútostnej židovskej histórie.

Oslavy Dňa víťazstva
nad fašizmom
Tak ako každý rok si aj tohto Hanušovčania pripomenuli oslavy Dňa víťazstva nad
fašizmom pietnou spomienkou a kladením
vencov k pamätníku SNP a padlým v 2.

V sobotu 18. mája 2019 sa v hanušovskom
múzeu konalo už tradičné podujatie pod názvom Noc múzeí. Začalo
už popoludní prehliadkou archeoparku a vernisážou výstavy Rozmanitý svet húb, ktorej kurátorkou bola
Ing. Elena Dercová. O strašidlách
a strachu v mytológii starovekého
Grécka rozprávala Mgr. Ivana Lešičková, o ľudových zvykoch počas
stridžích dní Mgr. Agáta Krupová
a o strašných praktikách Báthoryčky
a Drakulovi zasa Mgr. Nikoleta Lattová, Phd. Všetko to bolo poprelínané
hudobnými vstupmi žiakov tunajšej
základnej umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov. Podujatie
sa ukončilo pred 22. hodinou hľadaním pokladu v priestoroch archeoparku.

Foto: (aga)

2019
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Voľby do EÚ
V sobotu 25. mája sa v Slovenskej republike konali voľby do Európskeho parlamentu. Tieto voľby vyhlásil predseda Národnej
rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 28/2019 Z. z. V Hanušovciach nad Topľou sa volilo od 7.00 hod. do 22. hod.
v dvoch volebných okrskoch, podobne ako
pri voľbách prezidenta SR.

Foto: (aga)

Foto: (aga)

Deň poľovníctva
V sobotu 1. júna 2019 sa v našom meste
prvýkrát konal Deň poľovníctva a ochrany
prírody pre deti v areáli Veľkého kaštieľa.

Foto: Elena Dercová
Na jeho organizácii sa okrem nášho mesta
a múzea podieľal aj Klub chovateľov tatranských duričov a Slovenský poľovnícky

1. okrsok

2. okrsok

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1455

1365

2820

Spolu

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

153

237

390

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

153

237

390

Počet platných odovzdaných hlasov

146

232

378

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia

Číslo

1. okrsok

2. okrsok

Spolu

SMER – sociálna demokracia

1

37

69

106

Kresťanská demokracia – život a prosperita

2

1

1

2

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

3

16

17

33

KOREKTÚRA – Andrej Hryc

4

1

-

1

Slovenská národná strana

5

2

10

12

SME RODINA – Boris Kollár

6

1

10

11

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

7

16

7

23

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8

-

1

1

Strana práce

9

-

-

-

Strana tolerancie a spolunažívania

10

-

-

-

HLAS ĽUDU

11

-

1

1

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

12

-

-

-

DOPRAVA

13

13

11

24

Kresťanskodemokratické hnutie

14

14

46

60

Strana zelených Slovenska

15

-

5

5

MOST - HÍD

16

-

-

-

PRIAMA DEMOKRACIA

17

-

-

-

Strana rómskej koalície – SRK

18

1

-

1

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

19

-

-

-

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana
vlastencov

20

-

-

-

Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja

21

-

-

-

DOMA DOBRE

22

-

1

1

Koalícia Komunistická strana Slovenska,
VZDOR – strana práce

23

1

3

4

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

24

-

-

-

Sloboda a Solidarita

25

11

8

19

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

26

-

-

-

NAJ – Nezávislosť a Jednota

27

-

1

1

Kresťanská únia

28

6

5

11

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU –
občianske demokracia

29

21

32

53

Demokratická strana

30

-

2

2

NÁRODNÁ KOALÍCIA
zväz Vranov nad Topľou. Celodenný program začal slávnostnou sv. omšou na pódiu pri kaštieli. Nasledovala súťaž vo varení
najlepšieho guľášu, ukážka vábenia lesnej
zveri, otvorenie poľovníckej expozície z pozostalosti MVDr. Jozefa Szanyiho vo Veľkom
kaštieli a ďalšie aktivity poľovníckeho cha-

31
5
2
7
rakteru. Na podujatí vystúpili oba hanušovské folklórne súbory Vargovčan a Oblík
a v kultúrnom programe vystúpili tiež žiaci
hanušovských škôl i deti z komunitného
centra z kultúrneho domu.
Pokračovanie krátkych správ na strane 39

2. číslo
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OCENENIE ŽIAKOV PRIMÁTOROM MESTA
Dňa 27. júna 2019 sa v priestoroch Malého kaštieľa uskutočnila slávnostná akadémia oceňovania žiakov, ktorí umiestnením
sa na niektorej z prvých troch priečok v okresných, regionálnych,
krajských či celoslovenských kolách súťaží a olympiád vzorne reprezentovali naše mesto.

Slávnostnú atmosféru umocnil program pripravený žiakmi tunajšej ZUŠ pod vedením svojich pedagógov.
Sponzorsky do tejto akcie prispela Mgr. Júlia Lukáčová, Juliart Hanušovce nad Topľou, ktorej aj touto cestou ďakujeme.
Vyjadrujeme prianie, aby žiaci škôl patriacich do pôsobnosti mesta pod vedením svojich učiteľov dosahovali výborné výsledky
a popredné umiestenia aj v nasledujúcich rokoch.

Ocenenie odovzdal primátor mesta Hanušovce nad Topľou PhDr.
Štefan Straka 67 žiakom (4 deti MŠ, 12 žiakov ZUŠ, 51 žiakov ZŠ)
a 21 pedagógom (1 MŠ, 12 ZUŠ, 14 ZŠ) za prípravu týchto žiakov.

Mgr. Ľubica Vargová
vedúca školského úradu

Foto: Jozef Škorpil st.

VÝSLEDKY MEMORIÁLU BRIGÁDNEHO
GENERÁLA ĽUDOVÍTA KUKORELLIHO
Dospelí bežci
Kategória

Miesto Meno výhercu

Klub, oddiel

Čas

Muži
10 km

1.

Dominik Jakubovič

MARAS team Prešov

39 min 39 s

2.

František Pastor

MARAS team Prešov

43 min 49 s

3.

Miroslav Kundračík

MARAS team Prešov

45 min 44 s

1.

Zoe Fáberová

Evanjelické lýceum Bratislava

46 min 38 s

2.

Miriam Komková

MARAS team Prešov

52 min 32 s

3.

Mária Marušinová

MARAS team Prešov

54 min 31 s

1.

Oliver Ringer

MARAS team Prešov

14 min 49 s

2.

Ján Jurko

HBO - Hermanovský bežecký
oddiel Hermanovce nad Topľou

15 min 16 s

3.

Miloš Mitáľ

Košice

16 min 34 s

Ženy
10 km
Muži+Ženy
zmiečaný
beh 4 km

Na stupni víťazov v súťaži žien Zoe Fáberová.

Pripravil: Mgr. Pavol Minár
Foto: Daniela Muchová

2019
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OSÝPKY AJ V NAŠOM MESTE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou
vydal 10. apríla 2019 verejnú vyhlášku, ktorou oznámil vydanie
rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa §
12, ods.2 zákona č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s potvrdenými ochoreniami na osýpky u obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou.
Citovaný zákon ustanovuje podrobnosti o prevencii a kontrole
prenosných ochorení v spojení s Aktualizovaným usmernením
hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR. Na základe toho všetky fyzické osoby s pobytom na uliciach Slovenská, Pod Šibenou, Kláštorná, Železničiarska
vo veku od 6 mesiacov do 50 rokov a zamestnanci všetkých úradov a inštitúcií v meste Hanušovce nad Topľou a tiež zamestnanci
a žiaci Spojenej školy na Kukorelliho ulici mali povinnosť dňom vydania tohto rozhodnutia podrobiť sa u svojho ošetrujúceho lekára
lekárskemu dohľadu. Tento mal spočívať v zisťovaní subjektívnych
ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením

na osýpky (horúčka a makulopapulózny exantém a kašeľ alebo
nádcha alebo konjuktivitída). V prípade zistenia subjektívnych
príznakov alebo objektívnych klinických príznakov sa podľa pokynov ošetrujúceho lekára mali podrobiť odberu krvi na serologické
vyšetrenie na prítomnosť markerov osýpok. V ostatných prípadoch podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny. V prípade
maloletých za plnenie tejto povinnosti zodpovedali rodičia dieťaťa
alebo ich zákonní zástupcovia.
Na margo tohto ochorenia ešte uvádzame, že osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Zároveň patria medzi najzávažnejšie ochorenia najmä v detskom veku.
Ich závažnosť spočíva predovšetkým v častých komplikáciách ako
sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.
(aga)

OCENENIE
PEDAGOGICKEJ PRÁCE
Dňa 27. marca 2019 sa v koncertnej sále Malého kaštieľa
v Hanušovciach nad Topľou uskutočnila slávnostná akadémia oceňovania pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa slávi ako spomienka na najvýznamnejšiu
osobnosť svetovej pedagogiky – J. A. Komenského.
Akadémiu zorganizoval Spoločný školský úrad Hanušovce nad Topľou v kooperácii so zriaďovateľmi škôl,
ktoré patria do pôsobnosti tohto úradu. Pedagógov
na ocenenie nominovali zriaďovatelia.
Plaketou J. A. Komenského bolo ocenených 25 učiteľov
v niektorej zo štyroch kategórií:
• Za tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy,
• za úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní,
• za mimoriadny osobný prínos do procesu výchovy a vzdelávania,
• za celoživotnú pedagogickú činnosť.
Toto morálne ocenenie bolo vyjadrením uznania a vďaky učiteľom
za ich pedagogickú prácu a pedagogické pôsobenie v školstve napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa náš vzdelávací systém borí.

Ocenení pedagógovia:

Ocenenie odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv – PhDr.
Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou, predseda
mikroregiónu a starosta obce Vyšný Žipov Mgr. Miroslav Ondič
a Ing. Jozef Berta, starosta obce Soľ.
V kultúrnom hudobno-literárnom programe vystúpili žiaci miestnej základnej umeleckej školy a základnej školy spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Hlibokou-Čurlikovou. Aj touto cestou im ďakujeme za vystúpenie.
Mgr. Ľubica Vargová
Foto: (aga)
Titl., Meno a priezvisko
Zriaďovateľ ZŠ/MŠ

Titl., Meno a priezvisko

Zriaďovateľ ZŠ/MŠ

Mgr. Mária Kubová

Bystré

Jana Jurkaninová

Medzianky

Ing. Jana Lulajková

Bystré

Mgr. Marta Dzurišová

Pavlovce

Ingrid Petrašková

Bystré

Anna Peterová

Petrovce

Emília Petričková

Bystré

Mária Vargová

Petrovce

PaedDr. Vladimír Štefanko

Bystré

Mgr. Adriana Hladová

Soľ

PaedDr. Anna Hricová, PhD.

Čaklov

Mgr. Iveta Nemcová

Soľ

Mgr. Ľudmila Saladiaková

Čaklov

Helena Doľacká

Vyšný Žipov

Ing. Daniela Slepáková

Čaklov

Mgr. Jozef Goga

Vyšný Žipov

Ing. Milan Štofa

Čaklov

Žofia Mattová

Vyšný Žipov

Anna Daňková

Hanušovce nad Topľou

Helena Žipajová

Vyšný Žipov

PaedDr. Viera Hodošková

Hanušovce nad Topľou

Ing. Marta Dvorská

Zámutov

Mgr. Miroslav Petrov

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Eva Mižáková

Zámutov

Tomáš Polča

Hermanovce nad Topľou
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POLIACI BY K NÁM CHODILI, ALE CHÝBAJÚ SLUŽBY
Druhý májový víkend navštívila naše mesto poľsko-slovenská skupina v rámci projektu poľsko-slovenskej spolupráce pod názvom
„Prírodná turistika bez hraníc – Turystyka przyrodnicza bez granic“. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Poľskú stranu (Euroregion Karpacki) v tomto projekte zastupuje PROCARPATHIA Rzeszów a slovenskú (Prešovský samosprávny kraj) DO Fénix Snina.
Je to vlastne druhá etapa tohto typu spolupráce; prvá bola v rokoch 2007-2013. Záujmom iniciátora poľskej strany je ponúknuť
poľským turistom nielen spoznávanie krás poľských Beskýd a ich
slovenskej časti, ale aj ďalších pozoruhodných prírodno-krajinárskych a turistických lokalít v Prešovskom kraji. Partnerov pre spoluprácu pred rokmi našli v regióne pod Vihorlatom, najmä v Detskej organizácii Fénix Snina. V rámci tejto spolupráce je v Poľsku
plánovaných osem (uskutočnili sa už štyri) a na Slovensku tri
workshopy, z nich prvý sa organizoval v Národnom parku Poloniny v astronomickom observatóriu na Koloninskom sedle. Druhý
workshop sa konal v našom meste a okolí v dňoch 10.-12. mája
2019. Do zariadenia Jána Lukáča pricestovali obe skupiny v piatok a pozreli si mesto a viadukt. V sobotu v Slanských vrchoch
navštívili Dubník a opálové bane, vystúpili na Šimonku a zašli
aj do múzea Solivar. Nedeľu venovali návšteve hanušovského
múzea a archeoparku. To všetko – ako povedala Karolína Kiwior,
vedúca poľskej skupiny – má silnú potenciu, aby tu Poliaci začali
za turistikou cestovať. Doteraz vraj netušili o takom silnom potenciáli, aký ponúkajú Slanské vrchy a ich okolie. Poľských partnerov
Slanské vrchy s ich prírodnými atrakciami zaujímajú zvlášť preto,
lebo sú to horskí vodcovia. No to, čo poľským partnerom v našom kraji v priebehu spomínaného víkendu chýbalo, boli služby.
V prvom rade chýba náležitá propagácia prírodných a historických
zaujímavostí. Mali tiež záujem kúpiť si suveníry, no aj tieto chýbali.
Počas víkendov je otvorených málo stravovacích zariadení. „Chýba vám marketing,“ zdôraznila pani Karolína. Poukázala aj na to,
že stačí prejsť slovensko-poľskú hranicu a na každom kroku víta
turistov nejaká reštaurácia, bufet, stánok s domácimi poľnohospodárskymi produktmi a remeselnými výrobkami.

Slovenskú stranu zastupovali vedúci DO Fénix Snina, Turisticko-informačného centra Zemplínske Hámre a Astronomického observatória na Koloninskom sedle. Mgr. Jozef Talarovič zo Sniny povedal, že spolupracujú na náročných projektoch, ku ktorým patrí
napríklad aj „Trasa valašskej kultúry“ na poľskej i slovenskej strane hraníc s podrobným turistickým sprievodcom vydaným v minulom roku. S deťmi a mládežou robia tzv. zelenú turistiku, teda
pobyty v prírode, v rámci ktorých spoznávajú slovenské Beskydy

i poľské Bieszczady. Podobne ako v Hanušovciach nad Topľou,
chodia s Poliakmi aj po ďalších slovenských lokalitách a ukazujú
im „naj, naj, naj“ zaujímavosti, aby ich tu pritiahli. Zároveň sa snažia zorientovať ich vo všetkých možnostiach, kde sa dá stravovať,
ubytovať, parkovať a podobne. Len smola – chceli sa zastaviť
na nejakú kávu a pivo na ceste od Dubníka po Solivar a nenatrafili
na žiadne slušné miesto, kde by sa to dalo urobiť. Všetko zatvorené alebo svadby alebo nevábne dedinské krčmy. S podobnými
problémami sa stretávajú aj inde na východnom Slovensku. Ako
príklad, ako by sa to malo robiť, uviedol poľskú dedinu Solina (severne od Sniny – pozn.); je tam vodná nádrž s loďou, v celom okolí
plno stánkov so širokým výberom suvenírov. „Je ich tam dobludu – a u nás?“ smutne pokrčil plecami pán Talarovič. „Spoliehať
sa len na dedinskú krčmu je málo. Ďalšia vec je, že nemôže byť za-

vreté cez víkend. Stalo sa nám, že sme išli pozrieť nejakú kultúrnu
pamiatku – v sobotu bolo zatvorené a v nedeľu až popoludní. Ako
chceme pritiahnuť turistov, ak im nevyjdeme v ústrety cez víkendy? Teraz toto zariadenie (Eden Hanušovce nad Topľou – pozn.)
sme si vybrali preto, že chceme propagovať aj tento región.“
Bolo toho o niečo viac, o čom sme spolu hovorili, no ako dôležitý
záver z nášho rozhovoru vzišla jednoznačná potreba naučiť sa rozmýšľať inak, lebo na východnom Slovensku zostaneme uviaznutí
v začarovanom kruhu – nebudú služby, nebudú turisti, nebudú
peniaze pre región z turistického ruchu, ktorý by tu mohol byť veľmi široký a veľmi živý. Pán Talarovič priznal síce, že na Slovensku
je takáto situácia aj vďaka stále silnému byrokratizmu – neúmernému papierovaniu a vybavovaniu hory potvrdení a všakovakých
povolení. Avšak stačí východniarom zájsť na Liptov alebo Oravu
či dole na juh na Žitný ostrov a zistíme, že tam si vedia s byrokraciou poradiť a turista tu nájde lacné a dobré ubytovania na privátoch, korbáčiky, čerstvé huby a lesné ovocie kúpi aj vo dvoroch
a svoje služby tamojší ponúkajú nielen cez slovenské, ale aj cez
zahraničné weby.
Naučia sa ľudia takto rozmýšľať aj v našom kraji? Hanušovce nad
Topľou majú toľko pamiatok a možností pre turistiku v blízkom
okolí, ako nemá ani okresné mesto. Už neraz som počula od mnohých vetu: „Keby toto mali Česi...“ Áno, som presvedčená, keby
všetky hanušovské pamiatky a okolitú krajinu mali v nejakom moravskom alebo českom regióne, už dávno by sme z toho profitovali turisticky, ekonomicky, kultúrne a spoločensky v oveľa väčšej
miere ako doposiaľ.
Agáta Krupová
Foto: Karolina Kiwior
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PROJEKT OZ MINIREGIÓN 21
NA POMOC RÓMSKYM ŽIAKOM

OZ Miniregión 21 realizuje projekt na podporu rómskym žiakom z Hanušoviec nad Topľou s názvom Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Hanušovciach nad Topľou. Projekt
je realizovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje,
prioritnej osi 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Zameraný je na žiakov 2. stupňa ZŠ s cieľom úspešne ukončiť
povinnú školskú dochádzku, nastúpiť na strednú školu a zabezpečiť si odborné vzdelanie. Projekt umožňuje vybranej cieľovej skupine žiakov ZŠ v Hanušovciach n. T. získať mentorskú
a tútorskú podporu po dobu troch rokov s cieľom pokračovať
vo vzdelávaní na strednej škole. Ďalej umožňuje žiakom získať
sociálne zručnosti potrebné k vzdelávaniu. Účelom projektu
je vzdelávaním získať odbornú kvalifikáciu pre žiakov a pripraviť ich tak, aby boli akceptovaní na trhu práce. Projektovým
manažérom projektu je Ing. M. Dvorjak. Projekt je realizovaný
v spolupráci so Základnou školou v Hanušovciach n. T. a Komunitným centrom v Hanušovciach n. T. Väčšina vzdelávacích
aktivít bude prebiehať v priestoroch ZŠ, v kancelárii OZ a iných
priestoroch. Veríme, že projekt pomôže riešiť problémy MRK
a zároveň obyvateľov mesta. Podporu projektu očakávame
aj od vedenia mesta.
Jana Bašistová, člen realizačného tímu projektu

Strana 11

ZA KRÁSAMI SLOVENSKÝCH
ORCHIDEÍ

Dňa 12. mája 2019 sa uskutočnilo už tradičné turistické podujatie
Za krásami slovenských orchideí, ktoré zorganizoval KST Krokus. Zúčastnili sa ho aj členovia KST Opál a Prvého michalovského KST. Počasie nám prialo po celý deň. Prešli sme trasu Petkovce – Skrabské –
Remeniny - Bystré – Hanušovce. Počas tejto takmer šesť hodinovej
turistickej vychádzky sa nám podarilo nájsť 9 druhov rastlín z čeľade vstavačovitých (prilbovku bielu, prilbovku dlholistú, vemenník
dvojlistý, hniezdovku hlístovú, vstavač bledý, vstavač vojenský, vstavač purpurový, bradáčik vajcovitý a črievičník papučkový). Videli
sme aj iné zaujímavé druhy ako veternica lesná alebo áron alpínsky.
Elena Dercová
Foto: Dušan Stredný

Pomôžte základnej škole!
Sú rôzne spôsoby pomoci, nielen finančná. Počuli ste už o materiálnom darcovstve? Materiálne darcovstvo je skvelou možnosťou, ako užitočným a zmysluplným spôsobom zrecyklovať
veci, ktoré by ste inak vyhodili. Ak taký materiál doma máte,
nevyhadzujte ho. Základná škola v Hanušovciach nad Topľou
potrebuje na stavbu takzvaného pocitového chodníka kamene, štrk, piesok, na stavbu bylinkovej špirály tehlu a hlinu,
na hmyzí domček dosky a iný drevený materiál. Samozrejme,
materiál nemusí byť nový, veľmi dobre na tieto účely poslúži
aj použitý materiál.
Kontaktovať ZŠ Hanušovce nad Topľou pre tento účel môžete
e-mailom na kathre@zshanusovce.edu.sk alebo na telefónnom čísle 057/4452340.

NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN
Pomerne často sa stretávame s výrokom: „Náš zákazník – náš
pán...“ Je to iba slogan, alebo je to realita. Niekedy je to tak, inokedy inak. Preto je dobré poznať právnu úpravu pre obchodné
vzťahy. Ak si kúpime cestovný lístok, uzatvorili sme zmluvu o preprave. Z toho vyplýva, že dopravca je povinný nás riadne a včas
prepraviť do cieľa (§ 760 Občianskeho zákonníka). Naplnili sme
podmienky pre uzatvorenie zmluvy, lebo sme konali slobodne,
vážne, zrozumiteľne a určite (ustanovenie §37 Občianskeho zákonníka).
Žijeme v modernej dobe výdobytkov techniky a pokroku. Každý deň sme spotrebiteľmi výrobkov a služieb. Veľmi často si tovar a služby môžeme objednávať na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Stávame sa spotrebiteľmi,
ktorých chráni zákon. Konkrétne Zákon o ochrane spotrebiteľa
číslo 102/2014 Z.z.

Zmluva uzavretá na diaľku musí spĺňať dve podmienky. Prvou
je uzavretie cestou prostriedkov diaľkovej komunikácie. Druhou
podmienkou je, aby zmluva bola uzatvorená bez súčasnej fyzickej
prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Zmluva uzavretá mimo
prevádzkových priestorov je vtedy, ak k uzavretiu dochádza mimo
trvalých prevádzkových priestorov predávajúceho. Zákazníkovi
sa musí dostať dostatok informácií o hlavných vlastnostiach tovaru a celkovej cene tovaru pred samotným rozhodnutím spotrebiteľa nakúpiť určitý tovar alebo službu. Súčasťou informácií musí
byť aj dĺžka trvania zmluvy, podmienky a lehoty na odstúpenie
od zmluvy, prípadne vypovedania zmluvy. Spotrebiteľ si musí uvedomiť, že zmluvu môže uzavrieť aj telefonicky. Predávajúci je však
povinný po uzavretí zmluvy na diaľku najneskoršie pri dodaní
tovaru poskytnúť spotrebiteľovi informácie o tovare a obchode
vyššie uvedené.

Strana 12

2. číslo

SPRAVODAJSTVO

Od zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Odstúpenie je jednostranný právny úkon účastníka zmluvy. Spotrebiteľ
musí jednoznačne prejaviť svoju vôľu odstúpenia od zmluvy. Teda
je vhodné využiť trvalého nosiča. Napríklad doporučeným listom.
Na odstúpenie od zmluvy slúži vzorový formulár. Tento formulár je predávajúci povinný poskytnúť ako súčasť predzmluvných
informácií podľa ustanovenia §3, ods.1 Zákona 102/2014 Z.z.
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
znáša spotrebiteľ. Pri využití inštitútu odstúpenia od zmluvy predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní
od doručenia oznámenia, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré
od spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dopravu. Prijatý tovar
musí spotrebiteľ vrátiť nepoškodený, ani inak nepoužívaný.
K uzavretiu platnej kúpnej zmluvy môže dôjsť aj ústne či elektronicky, lebo písomné zmluvy zákon vyžaduje iba výnimočne. Tieto
prípady sú v zákonoch stanovené kogentne. Napríklad predaj nehnuteľností či pracovná zmluva.

Sú aj prípady uzatvárania zmlúv na dodávku elektriny a plynu
na diaľku, čiže mimo prevádzkových priestorov. Aj v takom prípade zmluva musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, tiež
možnosti získania informácií o cene a dobe trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať. Spotrebiteľ aj v tomto prípade môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pri dodávke elektriny alebo plynu platí striktný zákaz
žiadať alebo prijať finančnú zábezpeku od spotrebiteľa.
Pri vzniku konfliktnej situácie pri obchodoch na diaľku sa môže
spotrebiteľ domáhať spravodlivosti u orgánov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním zákonov. Medzi ne patrí najmä Slovenská
obchodná inšpekcia, pokiaľ sa obchod týka potravín či kozmetických výrobkov, vtedy na orgány verejného zdravotníctva alebo
veterinárnej a potravinovej správy. Orgány dohľadu pri zistenom
porušení zákona ukladajú predávajúcim sankcie. Tieto majú represívny charakter, zároveň v spoločnosti pôsobia preventívne.
JUDr. Milan Vojtko

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE V NAŠOM MESTE

S myšlienkou o usporiadaní turnaja som sa začal zaoberať hneď,
ako som sa presťahoval do Hanušoviec, keďže v rodnom meste som už dlhé roky organizoval rôzne športové aktivity a súťaže.
S volejbalovým kolektívom sme začínali robiť turnaje v telocvični
ZŠ Hanušovce nad Topľou, o ktoré bol stále veľký záujem, ale kvôli
priestorom (jedna telocvičňa) nebolo možné, aby bolo viac ako
10 družstiev. Preto sme sa rozhodli pripraviť akciu na futbalovom
ihrisku v peknom prostredí a pridať sa do zoznamu volejbalových
turnajov v rámci Slovenska, čo nebolo vôbec jednoduché. Obrátil som sa na pána primátora aj niektorých poslancov. Boli tomu
otvorení a prišla aj finančná podpora, za čo naozaj ďakujeme.
Za zabezpečenie občerstvenia veľké ďakujem patrí Jane Sizer a jej
kolektívu. Za reklamné predmety a postavenie usporiadateľského
stanu ďakujeme firme ZVAR.
V ten deň (sobota 11.5.2019) nám prialo aj počasie. Po príchode
18 družstiev takmer z celého východu a blízkych poľských miest
(zhruba 140 hráčov) bolo vizitkou slušného volejbalu a naozaj
dobrej nálady. Pravidlom turnaja bolo, že za každé družstvo museli hrať minimálne dve ženy. Myšlienkou turnaja bolo, aby každé
družstvo si dostatočne zahralo.
Osobne sa chcem ešte poďakovať svojej manželke a blízkej rodine za pomoc a podporu, lebo technicky pripraviť a zosúladiť takú
veľkú akciu zaberá veľa času.
Výsledky turnaja:
1. Kamoši
2. Mladé Pušky
3. Fernetaci
4. Kardio
5. Forza
6. Avangers
7. BTH
8. Niepozorny Sanok
9. Pelikáni (domáce hanušovské družstvo)
10. Bielka Vihorlat
11. Kračunovce
12. Preshow
13. Wasabi
14. Chromaci

15. Čerešničky
16. Kapušany
17. Sokol GYM GIR
18. Tiger Team (domáce hanušovské družstvo)

V budúcnosti chceme pripraviť niečo zaujímavé aj pre divákov
a deti, aby aj volejbal našiel svojich fanúšikov v našom meste.
Text a foto: Németh Miroslav
predseda OZ Smeč
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OSLAVY MDD

V piatok 30. júna 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
pri Malom kaštieli i v jeho interiéroch hľadali deti materskej školy
začarovanú princeznú. Išli ju prebudiť zo zlého spánku, do ktorého ju uviedla zlá čarodejnica. Ak chceli byť deti úspešné, museli najprv splniť niekoľko úloh. Najprv prechádzali okolo potoka.
Vyšiel odtiaľ vodník, ktorý sa zlostil na všetkých ľudí čo do vody
nahádzali plno plastových fľašiek a iných odpadkov. Deti poučil, že sa to robiť nesmie a ony mu sľúbili, že tak ani nikdy robiť
nebudú. Za kaštieľom na parkovisku vtiahli deti medzi seba víly
a učili ich krásnemu umeniu tanca a vyjadreniu radosti aj zo všedných vecí. Pri prevádzkovej múzejnej budove (bývalý dom Knašinských) vítala deti pri studni babka bylinkárka. Ponúkla im čajík
na osvieženie a živú vodu vo fľaštičke pre princeznú. No to ešte
deti netušili, že na ne čakajú dve najťažšie úlohy. Spoza rohu
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na ne totiž vyskočila tlupa zbojníkov a nepustila ich ďalej, pokiaľ
neprekonali prekážky, ktoré im postavili do cesty. Konečne vstupovali do kaštieľa. Ale beda! Nie do horných honosných komnát,
ale do spodných temných pivníc, kde sa stretli so starou, škaredou
a zlostnou ježibabou. Podarilo sa im však tú babu-ježibabu spacifikovať tak, že ich nakoniec naučila naspamäť odriekavať čarovnú
formulku. Bolo to veľmi dôležité, lebo potom vystupovali po schodoch až na samý vrch kaštieľa, do jeho podkrovia, kde našli spať
začarovanú princeznú. Najprv potichučky, potom nahlas, jej zaspievali a vyslovili tú čarovnú formulku, ktorú ich naučila baba-ježibaba a osviežili jej pery živou čarovnou vodou. A čuduj sa svete
– princeznú naozaj prebudili. Ona ich z veľkej vďaky obdarovala
rôznymi dobrotami.
Členovia FS Vargovčan v spolupráci s riaditeľkou materskej školy
Silviou Demetrovičovou ukázali, že sú nielen perfektnými tanečníkmi, ale aj skutočne veľmi dobrými hercami
Text a foto (aga)

ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK
Časy, kedy sa malé dievčatká hrávali so skutočnými bábikami a nie
s tabletmi, sú už vo väčšine prípadov za nami. Aby sme si ich pripomenuli, robia sa po Slovensku výstavy krojovaných bábik. 17.
marca 2019 sa uskutočnila takáto výstava pod názvom Čaro krojovaných bábik aj v Bratislave, ktorú usporiadal Slovenský zväz Únie
žien pod záštitou Ministerky kultúry SR PhDr. Ľubice Laššákovej.
Táto výstava priblížila návštevníkom nádherné slovenské kroje
z rôznych kútov našej vlasti. Koľko drobulinkej a náročnej práce
sa skrýva v týchto dielach!
Aj ja som mala tú česť zúčastniť sa tejto výstavy nielen ako obdivovateľka krojov, ale zároveň aj ako členka Únie žien Slovenska,
ktorou som bola poverená strážiť so svojou kolegyňou Ankou 191
bábik v nedeľnom čase od 10.00 do 17.00 hodiny. Bol to nezabudnuteľný zážitok, nakoľko som tu stretla veľa významných ľudí.
Medzi nimi aj herečku Slovenského národného divadla v Bratislave pani Máriu Kráľovičovú, s ktorou som niekoľko minút rozprávala o bežnom živote aj o krojovaných bábikách. Veľmi sa jej táto
výstava páčila.
Žiada sa mi však s mojimi rodákmi Hanušovčanmi zdieľať ešte jeden zážitok, ktorý rozochvel moje srdce. V istom momente sa pri
mne pristavili dve ženy okolo šesťdesiatky. S veľkým záujmom
si prezerali všetky tie nádherné kroje a veľmi sa nimi nadchýnali.
Podišla som k nim. Začali mi rozprávať o svojom vzťahu k folklóru. Dlhé roky pôsobili v SĽUK-u. Spozornela som a povedala im,
že aj od nás, z Hanušoviec nad Topľou, tam pôsobili moji známi,
nebohý Ján Tešinský a Andrej Sabo. Bol to pre ne šok. Obidvoch
dobre poznali. Pri spomienke na nebohého Jána Tešinského im vy-

hŕkli slzy z očí. Hovorili o ňom s veľkou láskou. Keď som im ukázala
o ňom aj video v mobile, ostali milo prekvapené. Také niečo nečakali. Odchádzali odtiaľ s krásnym pocitom z tejto výstavy.
Aj mne rýchlo prešiel tento deň. Netušila som, že ho takto príjemne strávim s toľkými neznámymi ľuďmi a v spomienkach sa dostanem do svojich rodných Hanušoviec. Ak by táto výstava zavítala
aj niekde blízko k vám, nedajte si ujsť príležitosť pozrieť si ju. Dovolím si povedať, že slovenské kroje sú najkrajšie na svete.
Text a foto: Mária Kopítková, rodená Sochová, Pezinok
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ŽIJEME SI AKO NA ZÁMKU

SPRAVODAJSTVO

Známy výrok, ktorý sa mi spojil s nedávnym „happy“ článkom
v periodiku Život opisujúci naše mesto a vzťahy v ňom. Určite
je to pekné a mali by sme sa o dobré vzťahy a prostredie usilovať. Skúsme však pozrieť na rodinu či komunitu, pekného človeka
či vec ostrejším zrakom. Spozorujeme neporozumenie či neprajnosť v rodine, komunite, zdravotné problémy či krívajúcu morálku
pekného človeka a zub času či menej vhodné riešenie sa užívaním
prejaví na používanej veci. Jednoducho, na tomto „zámku“ žijú
ľudia so svojimi radosťami aj starosťami. V kvase povinností, vlastných zámerov a túžob dosahujeme svoje víťazstvá i prehry a tomu
zodpovedá aj obraz o našom nažívaní. Spoločenský vývoj nám vystaval hranice, také pomyselné ihriská s vyznačenou hracou plochou. Máme štátnu správu a samosprávu, podnikateľský sektor
a tzv. tretí sektor. Zmyslom všetkých je dosiahnuť ten pomyselný
život na zámku. Najmenej známy je nám tretí sektor a pritom najviac indikuje, ako blízko sme pri tom živote na zámku. Jednoducho
povedané, ide o ľudí, ktorým nie sú ľahostajné naše spoločné problémy. Štát, samospráva či podnikateľský sektor tieto problémy
z rôznych dôvodov neriešia. Títo ľudia z vlastnej iniciatívy hľadajú
riešenia daných problémov. Na úkor svojho voľna, často s útokmi
na svoju osobu či rodinu v závislosti, aké záujmy a obchod týmto
krížia.
Pôsobím v tomto sektore dvadsať rokov a môžem hovoriť
aj z vlastnej skúsenosti. V rámci aktivít OZ Miniregión 21 sme koncom minulého roka ukončili projekt na podporu zamestnanosti
mladých ľudí v našom meste a miniregióne. Teraz sme sa zapojili do projektu podpory vzdelávania našich rómskych detí. Vždy,
keď počúvam reakciu ľudí na stavanie bytov pre rómsku komunitu a najmä na ich stav po niekoľkých rokoch, tak si hovorím,
že toto nie je riešenie. Ale aké je riešenie? Prečo im je ich životný
priestor ľahostajný a prečo väčšine ľudí nie? Je to len v chudobe? Odpoveďou sa mi javí získanie potreby a túžby po peknom
kultivovanom prostredí. Táto potreba a túžba sa v našej situácii
dá získať najmä vzdelávaním. Pokiaľ túžba po peknom, zdravom
a kultivovanom prostredí nebude vychádzať priamo z nich, dotiaľ
budeme vídať zničené obytné domy. Tento problém nie je taký
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priamočiary, ale vzdelávanie je cestou, ktorá pomáha. Očakávali
sme malú finančnú podporu nášho projektu od mesta, ale nedočkali sme sa. Doteraz sme nežiadali o podporu, ale pretože ide
o občanov mesta a aktuálny problém s dosahom na budúcnosť
mesta, tak sme to skúsili. Nevieme, aký je systém na podporu občianskych aktivít v meste z rozpočtu mesta a či existujú kritériá.
Prirodzeným sa nám javí rešpektovanie spoločenských priorít,
kde práca, zdravie, vzdelanie a sociálne zabezpečenie odkázaných
patria k „primárnym“ potrebám ľudí a vyžitie v kultúre, športe
a záľuby k tým „sekundárnym“. U nás to máme nejako otočené.
Podporení boli poľovníci, športovci, folkloristi, čo je dobré. MRK
(marginalizovaná rómska komunita) asi nebude problém mesta,
čo nie je dobré. Lepšie by bolo, keby som nemal skúsenosť s niektorými zástupcami mesta, bol by som v dobrej viere. Ak jeden
po nociach pracuje na príprave projektu pre rozvoj mesta a druhý
vo funkcii za peniaze mesta hľadá chyby a poskytuje informácie
s cieľom znemožniť úspech projektu aj osoby, ktorá sa o to usiluje - je to skúsenosť berúca dôveru. Pripravoval som projekty
pre vyše dvadsať obcí, ale s obdobnou neprajnosťou a útokom
z vlastných radov som sa nestretol. Problematika európskych
projektov je byrokraticky náročná. V procese prípravy a najmä
implementácie nastáva mnoho „medzistavov“, kde vysvetlenie
príde po termíne rozhodnutia a veci sa musia meniť. Obdobne
to máme v parlamente, kde schvaľujú zákon, o ktorom už vedia,
že musí byť po schválení doplnený. Ak pri tejto práci máte v širšom tíme „aktívneho neprajníka“, tak máte spolu s obcou zaručený problém. Trocha ma znepokojuje skutočnosť, že takíto ľudia
s „utkvelou predstavou nepriateľa“ majú u nás najvyššiu voličskú
podporu. Ak ten „život na zámku“ tu chceme mať, tak tie naše
ľudské „čierne“ vlastnosti - neprajnosť, závisť a útoky musíme nahradiť obyčajnou ľudskosťou, odbornosťou a snahou o porozumenie. Tým iniciatívnejším je žiaduce vryť do pamäte kritické myslenie, kde prijímaniu rozhodnutia predchádza objektívna dôsledná
analýza faktov. Zabránime týmto ubližovaniu ľuďom a prispejeme
k dobrým vzťahom, napredovaniu komunít i mesta.
Jozef Malý, predseda OZ Miniregión 21

Priečelie Veľkého kaštieľa po ukončení rekonštrukčných prác v roku 2019; foto (aga)
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... Mgr. Viery Juríčkovej, hanušovskej aktivistky pre zdravé a čisté prostredie

Ako môže každý Hanušovčan prispieť k ochrane životného prostredia?
V sobotu 23. marca 2019, ste na sociálnej
sieti pozvali Hanušovčanov venovať kúsok
svojho času čisteniu divokej skládky v Bukovskom. Čo bolo príčinou?
V istý deň som bola na prechádzke so psíkom
a prechádzala som spodnou poľnou cestou,
na ktorú sa dostaneme z ulice Bukovské za rodinným domom Bernackých. Cesta zarastala,
a tak ju jedna súkromná spoločnosť vyčistila, keďže do svojho lesa nemohla dostať
ťažký mechanizmus. Tým, že cestu poriadne
preryli, pod nánosom hliny sa ukázala divoká skládka. Hnusné svinstvo! Chodievame
tam na prechádzky, a tak som sa sama seba
opýtala, kto to vyčistí? Tak som sa rozhodla,
že to vyčistíme my. Išla som po dcéru a hneď
v ten deň v priebehu 15 minút sme naplnili
dve vrecia a vyhodili ich do veľkoobjemového kontajnera, ktorý bol v tom čase v Bukovskom v rámci jarného upratovania mesta.
S akým ohlasom sa výzva stretla?
Administrátor stránky Občan mesta Hanušovce nad Topľou pán Lukáš Argay automaticky
reagoval a spustil akciu, ktorá vzápätí vyvolala priaznivý ohlas. Ľudia nám fandili. Veď
teraz aj na mnohých iných miestach je trend
čistiť si vlastné okolie. No dôležité je nielen
sa pozerať na facebook, ale sa aj aktívne zapojiť. Takže najprv ma záujem na facebooku
potešil, že ľudia hádam prídu. No asi to chce
ešte čas, až to u ľudí prejde k tej zodpovednosti a uvedomelosti, lebo nakoniec sa nás
zišla len malá hŕstka. S dcérou Emkou sme
sa tešili účasti pani Kohútovej, Klárke Kohútovej a malého Filipa Gogu. Trvalo nám asi
hodinu, pokiaľ sme spolu vyzbierali tú haldu
neporiadku, ktorú potom pán primátor dal
odviezť, keďže medzitým veľký kontajner odtiaľ zobrali.
Koľko vriec odpadu ste vtedy vyzbierali?
Bolo to 8 veľkých vriec, dve pneumatiky z áut
plus jedna veľká pneumatika, asi z traktora.
Všetko nakoniec vyviezol multicar.
Hoci sa vás v Bukovskom nezišlo veľa, predsa ste k podobnej aktivite nakriatli ďalších.
Na facebooku som registrovala fotky rodiny
Ľuboša Sopoligu, ktorí čistili priestor okolo
železničnej trate v blízkosti Záhradnej ulice.
To je super. Aj moja suseda Ľudka Krasnayová povedala, že odteraz bude chodiť na prechádzku s vreckom.
Áno, je dôležité začať, ukázať príklad, potom
sa už pridajú ďalší. Potrebuje to čas, aby iniciatívy tohto druhu nabrali väčšie rozmery.
Určite to potrebuje čas. Mám skúsenosť,
že keď sme ešte nemali v rodinných domoch

vrecia na separovaný odpad, boli tu kontajnery. Keďže z okien našej kuchyne som tam
mala dobrý výhľad, videla som, ako kto (ne)
separuje, dáva ako príde. Ľudia majú tendenciu byť takí, že ak to nie je pred mojím
domom, tak to tam len tak prasknem a viac
sa nestarám. Mňa to mrzelo, preto som neraz
okolo tých kontajnerov čistila.
Je teda v rodinných domoch separovanie
odpadu do vriec lepšie ako do kontajnerov?
Určite to je lepšie. Každý si svoj odpad vyseparuje doma sám a je si za ten svoj „piesoček“ zodpovedný.
Možno, keď majú vrece doma, plastové
fľaše stlačia, aby sa ich vmestilo viac. Keď
to išlo do spoločného kontajnera, mnohí
tam hádzali fľaše bez zašliapnutia.
Áno. Všetko chce svoj čas. Veľa na túto tému
rozpravám s dcérou Emou. Hovorila mi,
že sa o tom rozprávajú aj na vyučovaní. Napríklad konverzáciu z anglického jazyka majú
s učiteľom z Nového Zélandu, ktorý je citlivý
na neekologické prostredie a neekologické
správanie. Rozprávali sa o znečisťovaní životného prostredia plastami ako o celosvetovom probléme. Učiteľ si všimol, že namiesto
sklenej fľaše na vodu používa dcéra plastovú
fľašu a vytkol jej to. Vysvetlila mu, že fľaša
je síce plastová, ale certifikovaná, vyrobená
z takých látok, ktoré nie sú škodlivé. Podobne sa bavia aj o iných problémoch, napríklad
o odevnom priemysle, ktorý je považovaný
za najšpinavšie odvetvie priemyslu. Dcéra
Emka pod vplyvom školy si dáva veľmi záležať, aby kupovala čo najmenej, ale kvalitné
veci a také, ktoré môže navzájom variovať
a kombinovať. Nevadí jej kupovať zo sekáča,
ale záleží jej, aby to bolo z biobavlny, ecobavlny. Teda značky, ktoré sú humánne k ľuďom.
Som hrdá na ňu, že takto rozmýšľa a teší ma,
že sa o tom všetkom môžem s ňou rozprávať
a aj od nej nasávať vedomosti i entuziazmus.
Mladí majú často iný pohľad na svet, lebo
majú viac informácií. No chcela som povedať, že musíme začínať od seba. V našej domácnosti sme to zaviedli a môžem povedať,
že naša domácnosť je ekologická.
Ako ste to docielili?
Začalo to vtedy, keď prišli kontajnery na separovaný odpad a ja som si začala uvedomovať veľké kvantá toho odpadu. Začala
som premýšľať, ako to spraviť, aby ho naša
rodina veľa neprodukovala. Tak sme prestali
nakupovať plastové fľaše., pijeme vodu z vodovodu. Jogurty jeme, ale plastové nádobky

z jogurtov umyjem a dám do plastových vriec
na separovaný odpad. Ak by bola náhrada
tých jogurtov, ktoré kupujeme, v sklíčkach,
určite by som kupovala také.
A biologický odpad?
Kompostér ešte nemáme, ale my biologický odpad kompostujeme už aj tak dávno.
Na našej záhradke máme pre to vyčlenené
miesto. No a správať sa ekologicky znamená do života rodiny zakomponovať aj ďalšie
veci. Napríklad čistiace prostriedky. Tie, ktoré
sú čistá chémia, eliminujeme tým, že kupujeme stopercentné bioprodukty, koncentráty
prírodného charakteru – mydlá, tekuté prášky na pranie, gély či aviváže kupujem ako tzv.
čapovanú drogériu.
Kde sa nachádza predajňa čapovanej drogérie?
V Hanušovciach ešte nie je. Verím však,
že aj u nás niekto čoskoro otvorí obchod s bio
zameraním. V tých väčších mestách už je.
Mám výhodu, že služobne cestujem po celom východnom Slovensku, a tak ju kupujem
v Prešove alebo v Michalovciach. V prešove
je to na Hlavnej ulici č. 27 - povyše predajne
Baťa. Je to výborná čapovaná drogéria.
Ako to funguje? Prídete s nejakou sklenenou nádobou a dáte si načapovať?
Môžete doniesť vlastnú nádobu, alebo vám
dajú v predajni fľaštičku ich značky. Tam
si načapujete gél alebo aviváž. Sú rôznej
vône, napríklad levanduľová, citrónová a iné.
Ja mám vlastnú plastovú nádobu. Zároveň
je dobré, ak človek o plastoch aj niečo vie.
Plasty sú rôzne – recyklovateľné aj nerecyklovateľné. To, do akej miery sú plasty recyklovateľné, zistíme podľa značiek, teda čísel
v takom trojuholníčku – jeden, dva, tri, štyri
... Čím vyššie číslo, tým je plast lepšie recyklovateľný.
Finančne je to aké?
Prvýkrát je to trochu drahšie, ale keďže
sú to koncentráty, z dlhodobého hľadiska
to asi vyjde rovnako. Napríklad za jednu
1,5 L fľašu gélu som dala okolo 6 eur. Viem,
ak by to bolo finančne prístupnejšie, využilo
by to viac ľudí.
Možno veľa ľudí o takej možnosti nevie.
V sieti drogérií dm majú jeden špeciálny
pult na bio a eco drogériu a tam sa dá tiež
takto nakúpiť. Predpokladám, že postupne
sa to dostane aj do ostatných obchodných
sietí.
Pýtala sa Agáta Krupová
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AK NECHCETE ZMEŠKAŤ PRÍLEŽITOSTI,
V ŠPORTE I V ŽIVOTE JE DÔLEŽITÝ TIMING – ČASOVANIE
Rozhovor s Jozefom Pankuchom, hanušovským rodákom a hokejistom HK Ružinov
Jozef Pankuch začínal športovať v ranom detstve. Ako hyperaktívne dieťa sa chytal všetkého, kde mohol vybiť to množstvo
energie, ktorou nadmerne oplýval. Už na základnej škole hrával futbal, bavila ho aj atletika, najmä kratšie behy, k maratónu
sa dostal až ako dospelý. Medzitým sa ešte venoval a doposiaľ profesionálne venuje predovšetkým hokeju a hokejbalu. V rodných Hanušovciach nad Topľou spolu s bratom Danielom už niekoľko rokov každoročne v letnom období usporadúvajú hokejbalový turnaj. V ostatnom čase však Jozef vyvíja širšie iniciatívy pre rozvoj hanušovskej telovýchovy a športu s výrazným akcentom
vytvárať čo najlepšie podmienky a zapájať do telovýchovnej činnosti v prvom rade deti a mládež.
Ste hokejista a hokejbalista, ale
v Hanušovciach vždy každý preferoval najviac futbal. Neťahalo vás to k nemu?
Vo futbale treba veľa a dlho
behať a mne vždy viac vyhovoval rýchly beh na krátke trate.
No nielen to. Vždy tu bolo niečo,
čo sa mi na hanušovskom futbale nepáčilo. Hoci spočiatku som
hrával aj futbal, no za Bystré.
Čo sa vám nepáčilo?
Deti lákajú zaujímavé tréningy a tu to chýbalo. Dôležitá
je aj partia kamarátov. Kamaráti
išli do Bystrého a mňa tiež volali.
No a tiež je pre každý šport veľmi dôležitá materiálna základňa
– súpravy, kraťasy, tričká. Tam
majú kúpeľne a sprchy, práčky,
človeka – zamestnanca, ktorý
sa o to stará.
V roku 1934 bola v Hanušovciach slávnostná otvorená tzv.
sokolovňa, teda telocvičňa,
kde sa robili športy, ktoré neboli a dodnes nie sú také masové ako futbal; boli to volejbal,
hádzaná, cvičenie na bradlách a iné. Kde sa stala chyba,
že dnes v našom meste športové aktivity viac-menej stagnujú?
Niečo sa muselo pokaziť. Teraz
je to ešte ťažšie ako pred časom,
lebo nie je ani vhodný areál, ale
ak by bol areál, potrebujú vhodného človeka. No je tu oveľa viac
objektívnych faktorov, ktoré
vplývajú na to, či ľudia, alebo
konkrétne deti, športujú. Patrím
k poslednej generácii, keď sme
ako decká športovali sami. Mal
som 2-3 krát do týždňa tréning
a okrem toho som s ostatnými
hrával futbal aj na ulici. Behali
sme hore-dole dennodenne.

Rodičia nás nedržali pod zámkou.
No teraz je iná
doba. Pred 20
rokmi po našej
Kukorelliho ulici
prešlo auto dvakrát za deň, dnes
tadeto premávajú
autá sústavne.
Kto
je
Jozef
Pankuch,
ak sa na seba pozriete vlastnými
očami?
Som
športovec, ale napĺňa
ma aj organizovanie športových
podujatí. Rád podávam kvalitné
športové výkony, no nie som
individuálny, ale ako hokejista
kolektívny hráč. Osobné ambície som istý čas plánoval pretaviť v zahraničí, nakoniec som
ostal na Slovensku. Keď príde
čas a ukončím športovú kariéru,
plánujem sa venovať trénerskej práci so zameraním na dorast. Otázkou je, kde to bude.
Či ostanem v Bratislave, alebo
sa vrátim na východ, bude záležať od reálnych pracovných príležitosti v oblasti športu v tomto
kraji.
Ako vidíte situáciu športových
príležitosti a vyžitia v našom
meste?
Neraz počujem z úst mnohých,
že nemajú čas ani na šport, ani
na kultúru, no je to výhovorka.
Mám aj ja len sedieť, nič nerobiť,
čakať, že to spraví niekto druhý
a potom ešte ohundrať? Keby
bolo v našom meste iné myslenie, mohla tu byť už dávno zriadená aj nejaká športová trieda

ukáže, že šport nie je drina, ale
zábava. No a na konci školského roka plánujem v spolupráci
s mestom zorganizovať pre rodiny s deťmi športový deň. Bude
to v nedeľu 23. júna 2019 v čase
od 14.00 do 20.00 hodiny.

pre deti. Veľa deciek odtiaľ chodí do základných škôl vo Vranove a v Prešove. Je to potenciál,
ktorý vidím napríklad aj v tom,
že mi na pohybovú prípravu,
ktorú som v zime s deťmi rozbehol, prišlo viac starších žiakov,
dokonca aj dievčat športovo
veľmi nadaných. Bol som prekvapený, že dievčatá boli dokonca šikovnejšie ako chlapci.
Aká je vaša konkrétna
predstava, čo by ste chceli
a čo by sa dalo v tomto smere
v našom meste urobiť?
Keďže som bol v zime dlhšie obdobie doma, začal som
s pohybovou prípravou mladších a starších žiakov, ktorá
potrvá do konca školského
roka. Pracovať s deťmi do 15
rokov je kreatívnejšia práca,
lebo ich vývoj – odstraňovanie
chýb a zlepšovanie výkonnosti – je rýchlejšie ako u dospelých. Deti sa pri športe dokážu
rýchlo odreagovať, posilňuje
sa u nich mentálna, psychická
činnosť, najmä ak im človek

V ktorých priestoroch sa tento
športový deň uskutoční?
V celom areáli základnej školy,
s tým, že využijem malú aj veľkú
telocvičňu a ihriská. Pánu riaditeľovi sa táto myšlienka zapáčila. Finančne toto podujatie
podporilo mesto Hanušovce
nad Topľou. Vďaka tomu budem vedieť zabezpečiť pre deti
občerstvenie. Chcem pripraviť
ovocný bufet – jablká, banány,
pomaranče a tiež nejaké vody
na pitie. S ozvučením a hudbou pomôžu zo základnej školy.
V celom školskom areáli je nový
asfalt, takže decká môžu prísť
aj s kolieskovými korčuľami a bicyklami. Vstupné na podujatie
bude voľné. S organizáciou toho
všetkého mi veľmi pomáha Lukáš Čebra.
Ako to budete mať zabezpečené s dohľadom resp. dozorom
na jednotlivých športoviskách?
Budeme tam šiesti-siedmi ľudia
ako dozor nad všetkým. Na každom jednom športe chcem
mať jeden až dvoch ľudí, zväčša
mi budú pomáhať kamaráti.
Bude to len jednorazové podujatie, alebo je za tým obsažnejšia idea?
Chcem
ukázať
mestu,
že je tu potrebné také športovisko, kde popoludní alebo cez
víkendy môžu zájsť rodiny s deťmi. V Hanušovciach chýba vychádzková, voľnočasová zóna,
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kde si môžu rodičia na nejakej
lavičke oddýchnuť, vypiť kávu
a zároveň mať svoje dieťa pred
očami pri aktivitách športového
charakteru.
Vidíte v našom meste priestor,
kde by sa reálne niečo také
dalo zriadiť?
Neviem, nakoľko je to pravda, ale začul som, že priestor
súčasného futbalového ihriska
pod Veľkým kaštieľom by mal
v budúcnosti slúžiť voľnočasovým aktivitám. Tá myšlienka sa mi páči. Keď som chodil
do Čiech na turnaje, neraz som
tam v malých mestečkách videl,
ako majú všetko krásne premyslené – z parkov s potokmi
sú vytvorené malé rekreačné
zóny s cyklotrasami a detskými
ihriskami. Podobne aj v Bratislave za zimným štadiónom Ondreja Nepelu pri kúpalisku vedľa
Národného tenisového centra
spravili park v doline so stromami a je tam aj jazierko. Vytvorili
tam preliezky na cvičenie, laná,
cesty so špeciálnym povrchom,
kde sa môžu ľudia aj korčuľovať.
Nechýbajú ani oddychové časti
– lavičky, ležadlá... Má to zmysel. Niekto tam môže športovať
a niekto sedieť a čítať. Super
priestor pre bežných ľudí, ktorí
sa idú vonku trochu poprechádzať a nakoniec si v parku
aj trochu zacvičia, lebo tam uvidia nejaký „stroj“. Skúsia, zapáči
sa im to ... Keď prejde človek
štyri také miesta a vyskúša štyri
„stroje“, zrazu z tej prechádzky nie je 15 minút, ale hodina,
ktorú obetuje svojmu zdraviu.
Zapáči sa mu to a bude chodiť
na prechádzky a cvičiť pravidelne. Je to ideálne aj pre seniorov. Dôležité je – začať! Aj u nás
by sa dalo niečo vhodné urobiť
s využitím nášho hanušovského
potenciálu. Samozrejme niečo
také by si už vyžadovalo stálu
službu, ktorá by sa o tento areál
starala.
Čo by ste navrhovali s futbalovým ihriskom?
Ihrisko alebo štadión by sa mal
nachádzať mimo obytnej zóny.
Terajšie ihrisko nie je pre aktívne futbalové súťaže dospelých
dostatočné ani rozmermi, ani
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bezpečné – pletivo je blízko aby podali veľmi dobrý športo- ostať doma, a nie pôsobiť ďalej
hracej plochy a pri sotení tam vý výkon.
v Bratislave. Neraz sa stretávam
môže ľahko dôjsť k úrazu. Po- Myslím si, že futbalový klub s poznámkami, že odtiaľ všetci
dobne ani tribúna nie je riešená v Hanušovciach padol preto, utekajú, ale keď sa tu nevytvoideálne – panely sú hneď pri lebo sa neinvestovalo do detí – ria vhodné podmienky, človek
outovej čiare. No pri hanušov- ani peniaze, ani energia. Keby s ambíciami vždy odtiaľto pôskom futbale vidím ešte jeden sa boli kompetentní aspoň jde tam, kde sa mu ich podarí
problém. Mám pocit, že tam trochu starali o tie deti. Len- naplniť. Ja osobne sa pohráv minulosti nešlo o futbal, ale že čo urobili? Keď išli hrať deti vam s myšlienkou, že zanechám
o mužov. Keď trénovali a hráva- nejaký zápas do Vranova či Po- profesionálnu hráčsku kariéru
li deti nedostali absolútne nič, pradu, všetky ostatné družstvá a sústredím sa prácu trénemuži všetko. Môj brat, ktorý mali na sebe krásne súpravy, ra. Základom pre túto činnosť
je odo mňa mladší o 9 rokov, dresy... a naši? Jak z Hanušoviec by mal byť Športový klub Pelihral futbal za Hanušovce. Chodil ... To je ten rozdiel, prečo sa nie- kán. Pôvodne to bol Hokejový
som s ním na tréningy i zápasy. kde futbalu darí a prečo v Hanu- klub Pelikán, no teraz v rámci
Trénovali ich Ján Holinga a Lu- šovciach nie, aj keď sa do futba- športového klubu mám v Hakáš Čebra. Tí chlapci nikdy nič lu svojho času investovali veľké nušovciach záujem rozvíjať
nedostali, ani len smiešnu ho- peniaze.
všestrannejšiu športovú činralku po zápase. Hrali v starých
nosť.
vylezených dresoch... A toto No vráťme sa k využitiu školZ pôvodnej garnitúry Pelikábolo na tom strašne smutné. ského areálu na športové účely.
nu je ešte niekto vo vedení
Kluby, ku akým patria aj Hanu- Ako to vidíte?
aj dnes?
šovce, by mali v prvom rade Hlavnou filozofiou je, aby deti
investovať do mladých. Viete nemuseli cestovať za športom Je tam napríklad Jozef Homa,
prečo hanušovský futbal padol? do Prešova alebo Vranova nad Martin Tkáč, Stanislav Luščák,
Lebo sa nič nerobilo s mládežou Topľou. Vedeniu mesta som ale aj ďalší, niektorí odo mňa
a všetky peniaze sa investovali preto predostrel návrh na vyu- starší až o jednu generáciu.
len do mužov. Kúpili sa im nové žitie areálu pri základnej škole Stále som najmladší z nich. Raz
kopačky, súpravy, dresy a dávali v letnom aj zimnom období tak, mi ktosi povedal, že som bol jepeniaze. Keď to videli chlapci, aby v čase vyučovania slúžil pre diný z generácie mladých, ktorý
tak po jednom začali odchádzať hodiny telesnej výchovy, popo- im pred rokmi dokázal konkua zrazu už tu nevedeli postaviť ludní zasa družinárom a ostat- rovať po korčuliarskej stránke.
ani mužstvo žiakov, ani starších ným záujemcom o šport. Cez Mal som len 14 rokov, keď som
s nimi hrával dospelácke turnažiakov, ani dorastencov.
Viete, keď sme hrali
s deťmi florbal a išli
sme na zápas do Prešova, dal som za vlastné peniaze urobiť
deťom tričká s logom
Športový klub Pelikán.
Mali ste vidieť tú ich
radosť! Tričká vtedy dostali tesne pred
zápasom. Po zápase
mi Lukáš Čebra povedal, že tak dobre ešte
nikdy nehrali. Chápete? Stačilo tričko pre
každého z nich! Tričko
V telocvični ZŠ s deťmi v rámci pohybovej prípravy
bolo pre tých chlapcov
motiváciou k lepšiemu
je a každý na mňa pozeral, že:
výkonu. Lukáš mi neskôr pove- leto, aby sa dal tento priestor
„Čo je to za chlapca?“ Niektorí
využiť
na
všeobecné
pohybové
dal, že chlapci nosili tie tričká
sa zo mňa vtedy aj smiali. Odaktivity
a
atletiku,
v
zime
aby
aj do školy. Bola to forma ich
vtedy už prešlo 17 rokov. Patu
bolo
verejné
klzisko.
Väčšivlastnej prezentácie a zároveň
mätám, že v Hanušovciach sme
nou
je
to
tak,
že
na
materiálnoaj prezentácie Športového klunemali ani hokejbalové ihrisko,
-technickú
základňu
sú
potrebbu Pelikán. Boli na to hrdí. Pria tak sme chodili do Bystréné
financie,
no
niektoré
práce
tom keď sa na to pozriete inak
ho. Keď sme hrali v nedeľu,
by
sa
dali
urobiť
aj
svojpomoc– úplná banálnosť to jedno tričod reštaurácie Topľa odchádzal
ne.
Ak
by
sa
tak
v
Hanušovciko. No bolo dôležité kvôli tomu,
autobus o 16. hodine, no ja som
ach
niečo
zmysluplné
vytvorilo,
čo dokázalo urobiť s chlapcami,
aj pre mňa by to bola motivácia tam vyčkával už od 15. hodiny,
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len aby ma zobrali so sebou.
Vždy sa totiž smiali, že keď budem meškať, že ma nevezmú,
že na mňa nebudú čakať. Nuž
som si to takto zichroval hodinovým predstihom. Toto
mi ostalo doteraz – dochvíľnosť
až predstih. A toto očakávam
aj od iných. Osobne mi neskôr
v tom bol príkladom jeden z najlepších hokejistov na Slovensku
Peter Šťastný. Hovorieval, že timing, teda časovanie, je najdôležitejšie nielen v športe,
ale aj v ostatnom živote, lebo
od toho sa odvíja všetko ostatné. Inak v živote zmeškáme veľa
dôležitých vecí.
Sú v Hanušovciach konkrétni
mladí ľudia, ktorí sú ochotní
podporiť vaše snahy, byť nápomocní či dokonca sami iniciatívni?
V prvom rade k takýmto ľuďom patrí Lukáš Čebra, učiteľ
telesnej výchovy na základnej
škole. So školákmi už má skúsenosti, v rámci mimoškolskej činnosti vedie futbalové
i florbalové krúžky. Za dverami
školskej telocvične málokto vidí
jeho športové aktivity s deťmi,
preto je škoda, že školská telocvičňa nemá tribúnu, aby rodičia sem mohli prísť a pozrieť
sa, ako sa ich dieťaťu pri športových aktivitách darí. Lukáš
Čebra je pre mňa osobne dôležitý aj čo sa týka mojej športovej výkonnosti, keďže od mojich
18 rokov mi robil letné prípravy
a kondičné tréningy.
Ďalšími mladými mužmi, ktorí
vyjadrili
ochotu
pomáhať
pri pohybovej príprave detí,
sú Daniel Pankuch, Peter Dvorský a Michal Čabala – študuje
na fakulte telovýchovy a športu. V jarnom období sa jednalo
hlavne o pomoc pri pohybovej

S bratom Danielom

So sestrou Ivanou, ktorá svojho brata po úraze nahradila
a sama bežala v Košiciach polmaratón
príprave detí počas nedeľných
podvečerov, lebo ja som teraz
znova v Bratislave.
Nedávno ste boli zranený,
aj preto ste sa viac zdržiavali
v rodnom meste a nie v Bratislave. Aký malo toto zranenie vplyv na vaše plány
do budúcnosti?
Človek je donútený zastaviť sa.
Potom viac rozmýšľa, že možno
by už bolo dobré sa udomácniť,
ustáliť sa na jednom mieste,
a tak si vytvoriť priestor aj pre
tú prácu s deťmi. Musím pozerať teraz v prvom rade na seba,
lebo ak nebudem mať rád seba,
tak nemôžem mať rád ani iných.
Vyzerá to veľmi sebecké, ale
ak nebudem mať v sebe nadšenie, nemôžem ho odovzdávať druhým. Veď udivíme. Veci
by sa mali vykryštalizovať už počas leta.

Máte aj nejaké konkrétne ohlasy na svoju činnosť s deťmi?
Včera (rozhovor nahrávaný 8.
apríla 2019 – pozn.) ma napríklad oslovil jeden pán. Pýtal
sa ma, či to ja robím tú pohybovú prípravu, lebo jeho vnučka tam bola a pochvaľovala si,
že to bolo parádne. A pýtal sa,
či niečo také nerobím aj pre
starých. Nejako podobne reagovala aj jedna mamička, keď
som robil pohybovú prípravu
starších detí. Keď nás videla,
čo robíme, povedala, že si mohla zobrať veci na prezlečenie
aj ona a cvičiť spolu s nami.
Oslovili ma aj iné mladé mamičky, ktoré počas pondelkov
a vo štvrtky chodia do telocvične na aerobik s Kvetkou Kolesárovou-Jenčíkovou. Chcú cvičiť,
no nemajú kde nechávať deti,
či by som sa im teda nevenoval
ja v tom čase. Všetky takého
reakcie človeka na jednej strane povzbudia, na druhej strane
si uvedomí, že podobné aktivity
naozaj chýbajú nielen deťom,
ale aj dospelým.
Okrem toho so zaujímavým
návrhom ma oslovili aj bratia Zaťkovi, ktorí plánujú rozbehnúť gym v priestoroch
zdravotného strediska. Vedia,
že športujem a že som prešiel
veľa športovísk. Ukázali mi plán
a oslovili ma s tým, či by som
im vedel pomôcť s realizáciou
a ak by to všetko vyšlo, či by som
im tam robil trénera. Je to naozaj dobrá myšlienka, keď to bude
využívané na kruhové tréningy,
spoločenské tréningy. Taká mie-

2. číslo
stnosť v Hanušovciach fakt chýba. Napríklad, keď sú prázdniny
– jarné, zimné, chrípkové – musím v tom čase rušiť pohybovú
prípravu s deťmi v školskej telocvični. No ak by tu bol taký priestor, aký chcú vytvoriť oni, tak
by som v prípade núdze mohol
s deťmi ísť tam. Oslovil ma tiež
pán primátor a pýtal sa na môj
názor, keďže sa chystá prerábanie multifunkčného ihriska pri
základnej škole.
Som rád, že takíto ľudia
sa na mňa obracajú, lebo naozaj
som prešiel mnohými športoviskami. Mám prehľad a myslím,
že viem, čo povedať ku konkrétnym športoviskám, lebo
na športoviskách som strávil
celý svoj život a viem, čo je plusové a čo mínusové.
Ako by teda podľa vás malo
vyzerať to multifunkčné ihrisko
pri škole?
Určite by som tam zrušil mantinely. Sú zbytočné. Ak sa tam
má hrať aj futbal, tak futbal
sa zásadne hrá bez mantinelov.
Radšej okolo toho dať pletivo –
priestor bude jednak uzatvorený, lopty nebudú kdekade lietať
a naviac sa ihrisko vizuálne zväčší. Takisto čo sa týka povrchu,
o tú umelú kremičitú trávu, ktorá je tam teraz, sa treba častejšie starať. Navrhli sme preto
alternatívu finančne menej nákladného umelého vlasu, ktorý
má dĺžku 4 cm a na ňom také
gumené guličky. Okrem toho,
ak okolo ihriska nebudú mantinely, skôr sa predíde prípadným
zraneniam. Viem totiž, že tam
boli nejaké zranenia hlavy, ruky
či nohy. Mantinel nie je taký
vysoký a pevný, aby sa oň dalo
oprieť celou váhou. Keď sa teda
mantinely odstránia, bude
to tam pre hráčov bezpečnejšie.
Ak by sa podarilo získať financie
aj na ľadovú plochu pre zimné
obdobie vedľa toho multifunkčného ihriska, bolo by to naozaj
pre Hanušovčanov veľmi dobré. Poviem vám, mať tak vlastných dvestotisíc v rukách, hneď
by som robil parádny športový
areál na rodinnom pozemku
na Počekanci.
Rozhovor viedla Agáta Krupová
Foto poskytol Jozef Pankuch
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ANKETA
V tomto čísle Hanušovských novín sa občanov pýtame na ich názor týkajúci sa činnosti mestského úradu. Otázka znela:

Ako vnímate Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou – s čím ste spokojní a čo by ste radi zmenili?
Vincent Cap, 53 rokov
Činnosť mestského úradu je širokospektrálna. Čo sa týka administratívnych záležitostí, tam
problém nevidím. Nikdy som
nemal problém, keď mi bolo
treba niečo vyriešiť. No zameral by som sa na dve oblasti.
Jednou z nich je športová, ktorej sa dosť venujem. Mrzí ma,
že v meste nefunguje mestský
futbalový klub, ktorý robil činnosť s podporou mesta a kvôli
nedostatku financií zanikol.
Je to škoda, lebo bolo registrovaných okolo sto mladých
chlapcov, ktorí mali zmysluplne
vyplnený voľný čas a aj na futbalových zápasoch bola celkom dobrá návštevnosť. Druhá oblasť, na ktorú chcem
zamerať pozornosť, je starostlivosť o mestské priestranstvá.
Na Štúrovej ulici sme napríklad
ani raz nemali odprataný sneh
z chodníkov, čo je kompetencia
mesta. Chápem, že je to nová
kompetencia a mesto nebolo
na ňu dostatočne pripravené,
a tak celú zimu sme odstraňovali sneh z chodníkov svojpomocne. A je tu ešte aj pešia
zóna v centre mesta, kde kamenná dlažba je totálne rozpadnutá a mesto to nerieši.
Myslím, že by sa to malo riešiť.
Neviem, ako boli nastavené
zmluvné podmienky, ale malo
by sa to riešiť s dodávateľom,
ktorý to zhotovoval a malo
by sa to opraviť.
Marta Sochová, 63 rokov
S tým, ako je tam teraz, som
spokojná, nepotrebujem nič
meniť. Neprichádzam do styku s pracovníkmi úradu, iba
čo platím dane. S ostatnými
neprichádzam do styku, takže
sa k tomu ani nevyjadrujem.
Miriam Rovašová, 47 rokov
Mám otázku, čo sa týka poplatkov za psov – chcela by som
vedieť, na čo sa používajú tie
peniaze. Zdá sa mi dosť nevýhodné pre tých, čo majú psov
v dome oproti tým, čo majú
psov v bytovke, lebo tam im as-

poň dajú smetné koše na výkaly a dajú im sáčky. Tí, čo bývajú v dome, nemajú nič. Musia
si to sami zbierať. Od mesta
nemáme ani označených psov
– nejaké číslo, že áno, sú zaplatené poplatky, nejaký krúžok
s číslom, ako sme voľakedy dávali na obojok. Toto by ma teda
zaujímalo, či poskytuje niečo
mesto alebo môže poskytnúť,
resp. porozmýšľať nad nejakým
zvýhodnením pre psičkárov
v rodinných domoch, nielen
pre bytovkárov. Poriešiť to napríklad tak, že keď zaplatím poplatok za psa, dostanem rolku
tých sáčkov alebo niečo iné.
Lebo prečo by mali byť zvýhodnení len niektorí? Alebo označenie psa, ako to bolo voľakedy – stratil sa, utiekol a podľa
označenia tí, ktorí ho našli, vedeli, komu ho vrátiť.
Ing. Juraj Luščák, 50 rokov
S čím som spokojný? Spokojný
som s tým, že som minule videl, že sa využíva mestské ihrisko, že sa tam robí nejaký turnaj.
Verím, že takých akcií tu pribudne viacej. Spokojný som
s tým, že sa čistí hanušovský
potok, že sa tu veci pohli. Nie
som spokojný s tým, že mnohé stromy zarastajú do cesty,
takže trošku tú mestskú zeleň
treba viacej upravovať a na Sadovej ulici sa nekosí asi celý
rok – už ani nepamätám, kedy
poslednýkrát. Nepáči sa mi to,
že sa z diskusií na facebookovej stránke odstraňujú kritické
príspevky, lebo kritické hlasy
sú veľmi potrebné k tomu, aby
sa veci vedeli zmeniť. A na Sadovej ulici nemáme ani mestský rozhlas, no ten by bolo
dobré aj zrušiť, lebo beztak vysiela vtedy, keď sú ľudia v práci
– takže aj tak sa nič nedozvieme. Dnes, v dobe internetu,
existujú možnosti oveľa jednoduchšie a lacnejšie, napríklad
prostredníctvom webstránky
mesta a esemeskami sa dá takisto informovať, je to ešte
jednoduchšie. A ešte sa mi nepáči to, že sa nič nerobí s ľuďmi,
ktorí spaľujú odpad či už v do-

mácnosti v kotloch, v peciach
alebo odpad na poliach – suchú
trávu, konáre. Sezónne je toho
veľa a je to otrasné. V mnohých obciach – išiel som cez
Hanisku – každá jedna domácnosť má kompostér v záhrade.
Aj tu by sa mali dať... zatiaľ ich
ešte niet. Stále sa odpad spaľuje, a to mi veľmi vadí; je to nepríjemná vec.
Imrich Horvát, 48 rokov
Čo sa týka mestského úradu a zamestnancov, som nesmierne spokojný s ich prácou na mestskom úrade.
A čo by som rád zmenil? Osobne sa mi vidí dosť nedôstojné,
keď sa v blízkosti rímskokatolíckeho kostola robí jarmok
alebo koncoročné privítanie
nového roka, keď sa tam robí
dosť veľký hluk a niektorí
v podnapitom stave ešte väčší hluk. Je to dosť nedôstojné
a ešte aj nejaký bordel okolo
toho. No a ďalšia vec, čo chýba v meste, mám taký dojem,
že stále ešte nie je doriešený
mestský zberný dvor; na ďalších obciach už dávno funguje
a v Hanušovciach stále nie je.
Alžbeta Čákyová, 78 rokov
Túto anketu chápem ako seriózny záujem nového vedenia
mesta na zlepšenie služieb
obyvateľstvu. Pán primátor
mesta i pán prednosta mestského úradu ochotne prijímajú

občanov, vypočujú si ich pripomienky či návrhy, ba dokonca
sprevádzajú starších občanov
a spolupracujú pri vybavovaní
ich náležitostí. To sa však nedá
povedať o všetkých zamestnancoch mestského úradu.
Buď sa správajú odmerane, nehovoria pravdu, alebo reagujú
nasledovne: „Cha-cha-cha ...,
bolo to na výveske ..., zákon
nám to dovoľuje ... ! Je to moja
najčerstvejšia skúsenosť, ktorá
ma veľmi podráždila. Nebudem
tu rozpitvávať podrobnosti,
chcem len podotknúť, že v našom meste nie je doteraz zabezpečená ochrana súkromného
vlastníctva pôdy. V našej rodine je to štvrtý prípad, keď bola
naša pôda zabratá pre verejný
záujem mesta bez predchádzajúceho právneho vysporiadania so žijúcim vlastníkom.
Verím, že nové vedenie mesta
v týchto praktikách pokračovať
nebude.
Chcem sa ešte niekoľkými slovami dotknúť zástupcu primátora mesta. Veľmi ma mrzí,
ak niekto vysloví akúkoľvek pochybnosť o jeho schopnostiach
zastávať túto funkciu. Zvyčajne
sú to tí, ktorí počas svojho života nepohli ani prstom pre prosperitu nášho mesta. Za pána
zástupcu primátora mesta hovorí jeho veľmi záslužná a zodpovedná práca s mládežou, ich
účinkovanie doma, na Slovensku i v zahraničí. Vie si získať
mládež od detí až po dospelých. V kolektíve vládne disciplína, ktorú dosahuje svojím
prístupom k mladým. Výsledky
jeho práce všetci veľmi dobre
poznáme. Pán zástupca primátora mesta to s mladými vie
a za to mu patrí môj obdiv. Novému vedeniu mesta prajem,
aby sa im postupne darilo napĺňať volebný program, úspešne využiť prostriedky získané
pri návšteve vlády SR a aspoň
o krôčik skultúrniť komunikáciu
zamestnancov mestského úradu s verejnosťou.
Pýtala sa Agáta Krupová
Foto: (aga)
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Z PODUJATÍ V MALOM KAŠTIELI
„JEDLÁ NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM“

sme si zaspievali, s citom a so spomienkami. Do programu prispeli
aj zo ZUŠ Martina Ťasková a Ingrid Michalková. Keďže podujatie
je orámované sviatkom MDŽ, z vedenia mesta nás muži potešili
kvetmi a navštívil nás aj prednosta Okresného úradu vo Vranove
nad Topľou Andrej Krišanda. Mohli by sme sa o rok znovu stretnúť, žienky, čo poviete?

SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV

Mestské kultúrne stredisko Mesta Hanušovce nad Topľou, Knižnica a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Hanušovce nad Topľou uskutočnili podujatie „JEDLÁ NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM“. Dňa 7. 3. 2018 v Malom kaštieli v miestnosti Galérie sa od 15:00 hod. stretli ochotné
a milé gazdinky, členky ZO SZPB a počas pekného podvečera rozvoniaval kaštieľ dobrotami. Ochutnali sme bandurkovo pirohi, kozarovu mačanku, bandurkovo lokše, starodavni jablučkovi kolač,
sodovo lokše, veľkonočni sirek.

V priestoroch Malého kaštieľa na besede a výstave o našej krajine
sme spoločne s mnohými žiakmi našej ZŠ aj deťmi MŠ zažili pekný
Týždeň slovenských knižníc od 4. do 10. marca 2019. Na území
Slovenska sa vďaka jeho polohe v strede Európy počas niekoľko
tisícročnej histórie vystriedali kultúry Západu aj Východu. Od keltských osád, cez zvyšky rímskych opevnení, staroslovanské kultové
miesta, kaštiele a opevnené hrady uhorskej šľachty, stredoveké
banské mestá nemeckých osadníkov.

Vône sme prizdobili veľkonočnými ručnými prácami Jolanky Molitorisovej a do starodávnej kuchyne výrobou dobrôt prispeli: členky ZO SZPB Božena Ferková, Mária Hrivniaková, Anna Čebrová,
Helena Molitorisová, Anna Pasternáková, Marta Sabová, Alžbeta
Kozubaľová, Eva Vargová, Helena Pasternáková. Organizátorky
Helena Lipčáková, predsedníčka ZO SZPB, a Ľubica Tomková, riaditeľka mestského kultúrneho strediska, tiež prispeli, ale nielen
jedlom. Mali pripravené pesničky z obdobia fašiangov a spoločne

Cez veľmi pútavú besedu a výstavu obrazov o Slovensku sme
sa preniesli vždy do histórie aj súčasnosti našej krajiny. Možno
si to ani neuvedomujeme, ale Slovensko je bohaté na historické
budovy a pamiatky tak, ako žiadne iné okolité štáty. A tak sme
si pozreli krásnu výstavu a vypočuli zaujímavé rozprávanie našej
hostky z Košíc Mgr. Lenky Šingovskej z vydavateľstva CLASS Košice.
Výstavu obrazov – veľké ilustrácie z kníh autorky Zuzany Fuskovej,
vhodne dopĺňali pútavé rozprávanie. Na záver besied a všetkých
podujatí v Týždni slovenských knižníc riaditeľka a organizátorka
knižničných aktivít Bc. Ľubica Tomková obdarovala deti a žiakov
čokoládkami o Slovensku. S vyučujúcimi sa spoločne dohodli,
že pri návšteve knižnice sa budú rozprávať o našej krajine a kultúrnych pamiatkach vyobrazených na čokoládkach.
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Informujeme o pripravovaných hlavných kultúrnych a spoločenských aktivitách
JÚN 2019
Termín

PODUJATIE (charakteristika)

Priestory

Organizátori

13.6.

Výstava ZUŠ - záverečné výtvarné práce
absolventov

Malý kaštieľ

ZUŠ, Mestské kultúrne stredisko (ďalej
„MsKS“)

17.06.

Malý koncert ZUŠ I. časti

Malý kaštieľ

ZUŠ, MsKS

18.6.
16.00

Živá kniha - Živá kronika

Malý kaštieľ

MsKS, knižnica, ZO SZPB Hanušovce
nad Topľou, ZŠ Hanušovce nad Topľou

19.6.
16.00

Veľký koncert ZUŠ II. časti - záverečný koncert s vyradením absolventov

Malý kaštieľ

ZUŠ, MsKS

20.6., 24.6.
18.00

Pracovné porady riaditeľov ZŠ, ZUŠ, MŠ

Malý kaštieľ

Školský úrad Hanušovce nad Topľou

21.6.
18.00

Zborové slávnosti (zahraničné a domáce
spevokoly)

Ev. a v. kostol Hanušovce n.T.

OZVENA Vranov n.T., MsKS

22.6.

Folklórny festival

Ihrisko

FS Oblík

27.6.
10.00

Ocenenie žiakov, učiteľov

Malý kaštieľ

Mesto Hanušovce n.T., Školský úrad
Hanušovce n. T.

•
•
•
•

V mesiaci jún plánuje ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestom
a Mestským úradom Hanušovce nad Topľou a kultúrnou komisiou pri MsZ začať s úpravami na pamätníku SNP pred blížiacimi
sa oslavami 75. výročia SNP. Bude realizovaná výsadba kvetov, oprava písmen a samotného pamätníka SNP.
V knižnici v mestskom kultúrnom stredisku uskutočníme hromadné triedne výpožičky kníh, pripomenieme si nadchádzajúce
výročia spisovateľov: Hana Zelinová, Vojtech Zamarovský, Rudolf Jašík.
Stretneme sa v literárnom Haliklube.
Svadby a svadobné fotografovanie v Malom kaštieli.

JÚL 2019
Termín

PODUJATIE (charakteristika)

Priestory

Organizátori

4.7.

Cyrilometodské slávnosti (výstava, beseda)

Kaštieľ a archeopark

Tripolitana – múzeum Hanušovce n.T.

7.7.

Stretnutie motorkárov

Výhon Debrica

Klub motorkárov Výhon Debrica, Mesto
Hanušovce nad Topľou

17. - 22.7.

Cirkusové predstavenie, lunaparky

Kláštorná ulica, knižnica

MsKS

24.7.

Knižničným chodníčkom s klientmi Slnečné- Malý kaštieľ, knižnica
ho domu (prázdninové popoludnie)

Knižnica, MsKS

25.7.

Knižnica pre rodiny s deťmi

Knižnica, MsKS

Malý kaštieľ, knižnica

AUGUST 2019
Termín

PODUJATIE (charakteristika)

Priestory

Organizátori

III.-IX. 2019

Festivaly v archeoparku, podujatia typu
Otváranie brány archeoparku, Deň archeológie

Kaštieľ a archeopark

Hanušovce nad Topľou (múzeum)

13.8.

Knižnica pre rodiny s deťmi, Svet kníh
a dobrého slova

Malý kaštieľ

Knižnica, MsKS

27.8.

Slávnosť 75. výročia SNP, Pietny akt
kladenia vencov - slávnosť s kultúrnym
programom

Pamätník SNP

Mesto Hanušovce nad Topľou, MsKS,
ZO SZPB

V mesiaci SEPTEMBER uskutočníme významné kultúrno-spoločenské podujatie roka
Začíname v dňoch 6. – 7. – 8. septembra trojdňové slávnosti na počesť 50. výročia Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou a uskutočníme XXVIII. hanušovský jarmok. Samozrejme sú to aktivity aj ostatných organizácií na území mesta, ktorým aktuálne poskytneme servis
a priestory na ich uskutočnenie v Malom kaštieli. Už tradične poskytu-jeme pivničný priestor v Malom kaštieli na podávanie občerstvenia pri našich mestských podujatiach. Na všetky podujatia Vás organizátori srdečne pozývajú.
Dvojstránku pripravila Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka
Mestské kultúrne stredisko
mesta Hanušovce nad Topľou
Foto: (aga)

2. číslo
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FOTOREPORTÁŽ Z VÝJAZDOVÉHO ZASADNUTIA
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU 14. MÁJA 2019

Foto: (aga)
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Foto: (aga)

Foto: Martin Štofan

Fotoreportáž z Veľkého kaštieľa pripravil Stanislav Hricko
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ŠKOLY

2. číslo

ZELENÁ ŠKOLA
Naša základná škola sa v tomto školskom roku zaregistrovala do programu ZELENÁ ŠKOLA, najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete (Eco-Schools). Ten vznikol ako reakcia na potrebu zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni a dnes spája viac ako 40
000 škôl z 53 krajín sveta.
Cieľom programu je podporiť školské komunity vo vytváraní priestoru, kde si mladí
ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi zážitkovo rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie
a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Program charakterizujú slová: pozitívna zmena myslenia a konania, spolupráca, tvorivosť, aktivita, sloboda, zodpovednosť, úcta...
Programom sprevádza jedinečná metodika 7 krokov. Po ich uskutočnení môže škola požiadať o hodnotiacu návštevu a získať medzinárodný certifikát a vlajku siete
Eco-Schools. Zapojené školy si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (zvyčajne dva školské roky). K dispozícii sú témy: Voda,
Odpad, Energia, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie a úradovanie,
Zeleň a ochrana prírody. My sme sa rozhodli začať témou Zeleň a ochrana prírody.

Z činnosti Zelenej školy

Prvým krokom metodiky programu Zelená škola je vytvorenie Kolégia Zelenej školy, teda akčnej skupiny programu na škole. Koordinátorka projektu Mgr. Katarína
Hrehová spolu s kolegyňou Mgr. Janou
Kaľavskou najprv oslovili žiakov s ponukou
zapojiť sa do programu a environmentálne
zameraných krúžkov Ekostopa a Green fingers. Aktívni žiaci si potom spomedzi seba
vybrali zástupcov do tzv. užšieho kolégia:
Terézia Anna Semanová - 3.a, Bibiana
Džurmanová - 5.a, Ema Lešková - 6.a, Tereza Hrešová - 6.c, Emma Ondečková - 7.b,
Zuzana Eštvaníková - 7.c, Kristína Čabalová - 8.a, Sára Myšiková - 8.b. Oficiálnym
listom pozvali k spolupráci aj zástupcov
skupín zainteresovaných na životnom prostredí v lokalite školy, čím kolégium doplnili: Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy, Mgr.
Slavomíra Kožlejová, učiteľka 1. stupňa,
Juraj Sirotský, školník a Mgr. Radoslav Makáň, pracovník Komunitného centra v Hanušovciach.

V ďalšom kroku sme sa pustili do Environmentálneho auditu, čo znamená,
že sme skúmali vplyv školy na životné prostredie v oblasti zelene a ochrany prírody.
V areáli školy a na školskom pozemku sme
zisťovali množstvo a rôznorodosť zelene,
žiaci v rámci vyučovania a školského klubu
vypĺňali pracovné listy a kolégium uskutočnilo anketu pre rodičov žiakov s cieľom
spoznať ich názor, zozbierať nápady a získať spolupracovníkov.
V polovici októbra sme sa zúčastnili exkurzie v Ekocentre Sosna v Družstevnej pri
Hornáde, kde sme spoznávali ekologický
prístup k životu. Oboznámili sme sa s ekologickými stavbami (nízkoenergetický dom
z prírodných materiálov so zelenou strechou a Hobití dom – oválna rozprávková
stavba z recyklovaných materiálov a hliny
s príjemnou atmosférou). Oslovila nás prírodná záhrada plná inšpirácií a zaujímavých prvkov (jazierko, bylinková záhrada,
solárna sušička na huby, zeleninu a ovocie,
solárny ohrievač vody). Pracovníci obči-

anskeho združenia nám počas prehliadky
kládli zaujímavé, aj keď niekedy dosť ťažké
otázky a radi odpovedali na tie naše.
V mesiaci október sme pri príležitosti Dňa
stromov vyhlásili súťaž spojenú s výstavou
Stromy našimi očami. Chceli sme tak poukázať na ich krásu a nenahraditeľnú úlohu
v prírode. Do súťaže sa zapojilo takmer 60
žiakov s nádhernými prácami v troch kategóriách. Spomedzi nich si žiaci a zamestnanci školy hlasovaním vybrali tri najkrajšie fotografie (Ivan Škorpil - 6.a, Barbora
Duždová - 9.a, Jozef Horvát - 7.c), maľby
(Lenka Schubertová - 3.c, Bianka Vargová 4.c, Terézia Anna Semanová - 3.a) a básne
(Martina Kaňuchová - 4.b, Beáta Drobná
a Zoja Václavková - 4.c, Daniel Bratko - 6.b).
V mesiaci december sme vyrábali nápadité ekologické náhrdelníky a náramky
z cestovín a technikou transferu obrázka
na textil dotvárali viacnásobne použiteľné
tašky, ktoré sme predávali na školskej vianočnej burze. Dúfame, že potešili a doteraz dobre slúžia.
Začiatkom februára zasadalo Kolégium Zelenej školy za účelom tvorby environmentálneho akčného plánu (EAP),
v ktorom sme si stanovili ciele, naplánovali aktivity a rozdelili zodpovednosť. EAP
je pre nás záväzným dokumentom na dva
školské roky. Po splnení vytýčených cieľov
sa v budúcom roku chceme uchádzať o titul Zelená škola. Členovia Kolégia a krúžkov sa pravidelne stretávajú, aby podrobne
plánovali, realizovali a vyhodnocovali aktivity smerujúce k zlepšeniu stavu zelene
a k ochrane prírody. Zároveň pozývajú svojich spolužiakov a kamarátov, aby sa podľa
ich záujmov a schopností zapojili do jednotlivých aktivít.
Vo februári sme
vysievali letničky
(aksamietnice, lobelky, šalvie a astry) pre
neskoršiu výsadbu do kvetináčov, ktoré
skrášlia okná jednotlivých tried. Na pár
mesiacov sa tak náš „dreveňák“ premenil na akýsi skleník, ktorý pútal pozornosť
okoloidúcich. Vďaka dobrým podmienkam
a starostlivosti (polievanie, rozsádzanie)
letničky v priebehu troch mesiacov pekne narástli, takže sme ich mohli začiatkom
mája vysádzať do hrantíkov.
O využitie skutočného skleníka v areáli
školy sa v marci postarali žiaci 6. a 7. ročníka pod vedením pedagógov vyučujúcich
techniku Mgr. Lukáša Čebru a Mgr. Stanislava Jurka. Vysiali tu semená reďkvičky,
petržlenu, šalátu a zasadili jarnú cibuľku.
Rovnaké druhy sezónnej zeleniny sa rozhodli pestovať aj priamo na školskom pozemku, aby mohli porovnať vplyv rôznych

2019
podmienok na rast
a vývin rastlín.
Na prelome mesiacov marec a apríl sme
sa pustili do sadenia
stromov na školskom
dvore. Najskôr sme
doplnili náš ovocný
kútik, v ktorom rastú
jablone a hrušky, o tri
slivky mirabelky a neďaleko
parkoviska
sme umiestnili dve
okrasné a zároveň medonosné paulownie.
Neskôr sme v spolupráci s lesníkom a otcom dvoch našich
žiačok Ing. Slavomírom Hrešom vysadili
najmä popri plote vedľa ihriska pôvodné
druhy listnatých drevín: lipy, javory, jasene, hraby, brest, dub, buk a tiež dve jedle. Týmto mu srdečne ďakujeme za jeho
angažovanosť a odbornú pomoc. Veríme,
že sa novým stromom bude dariť, skrášlia
a ozdravia naše prostredie a poslúžia aj pri
vzdelávaní.
V mesiaci apríl sme oslavovali Medzinárodný deň Zeme. Keďže sme sa rozhodli
aktívne prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu
životnému prostrediu v našom meste, žiaci 4. – 9. ročníka spolu so svojimi pedagógmi počas dvoch vyučovacích hodín zbierali
odpadky a pomohli odstrániť aj niekoľko
čiernych skládok v rôznych lokalitách Ha-

ŠKOLY

v spolupráci s Krajským múzeom a Regionálnym centrom ochrany prírody realizovali zážitkové učenie (hry, kvízy) v Archeoparku pre žiakov materských a základných
škôl na tému Chráňme naše druhy.
V najbližších mesiacoch ešte plánujeme
vytvoriť motýlí a medonosný záhon – kvetinovú lúku, vybudovať bylinkovú špirálu
a pocitový (hmatový) chodník v areáli školy a pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uskutočniť zážitkové učenie
a rovesnícke vzdelávanie.
Milí čitatelia Hanušovských novín, ak Vás
naša činnosť zaujala, máte chuť sa k nám
pridať a prispieť svojimi nápadmi, praktickou či odbornou pomocou, materiálom
alebo akokoľvek inak
k tomu, aby sa naša
škola a mesto stali „zelené“, budeme veľmi
radi. Viac informácií
o ekoprograme Zelená
škola, náš EAP, správy
o činnosti a pozvánky
k účasti na plánovaných aktivitách nájdete na internetovej
stránke školy v časti
Zelená škola.
nušoviec. Neskôr si deväť žiačok našej školy pri rovnakej príležitosti vyskúšalo čaro
i nástrahy rovesníckeho vzdelávania, keď

ODREČNIL, ZAUJAL, ZVÍŤAZIL
Po víťazstve v okresnom kole súťaže Štúrov Zvolen sme sa v dňoch 4.-5.6.2019 zúčastnili celoslovenského kola tejto súťaže
v rétorike v samotnom Zvolene. Dva dni
náročnej cesty, nabitého programu i vysoko konkurenčnej súťaže boli korunované úspechom – žiak Ivan Škorpil zo 6.
A na Základnej škole v Hanušovciach nad
Topľou získal 1. miesto vo svojej kategórii v tejto náročnej, tvorivej a autentickej
súťaži.
Úspech v takejto súťaži je vzácny, podieľa
sa na ňom žiak, učiteľ, ale aj rodina a rodinná výchova, prostredie, ktoré formuje
jeho vnútorný svet, ozajstné hodnoty života, komunikáciu, všeobecný prehľad, lásku k rodnej reči, slovu, umeniu. Bez toho
všetkého sa v tejto súťaži veľmi uspieť
nedá, pretože to, čo rečník hovorí, musí vyžarovať z jeho vnútra, musí dokázať poslucháčov zaujať, presvedčiť o svojej pravde,
dodržať pri tom správnu formu prejavu,
spisovnú výslovnosť, tvorivosť, byť originálny, prirodzený a zaujímavý. To všetko
na základe textu, ktorý si vylosuje a ktorý
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nepozná dopredu. Po krátkej príprave ho musí odrečniť. A to je zážitok...
Nuž teda, odrečnili sme,
zaujali sme a zvíťazili. Nedá
mi nepovedať, že to bolo
opätovne, asi po 15 rokoch, pretože vtedy sme
v tejto súťaži zvíťazili
prvýkrát v histórii školy,
a to s dnes už úspešným
medikom Mirkom Benčom.
Druhé, terajšie opakované
víťazstvo, mi našepkáva,
že by stálo za to zabojovať
ešte do tretice...
(Ďakujem za možnosť
sprevádzať určitým životným úsekom žiakov, ktorí
sú na mojej vlnovej dĺžke
- ďakujem Mirko, ďakujem
Ivko... )
Anna Hliboká Čurliková
Foto: Jozef Škorpil st.

Mgr. Katarína Hrehová
Foto: Martin Štofan a Katarína Hrehová
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ZAMESTNANCI
ZŠ NA MS 2019
V HOKEJI

Počas MS v hokeji sme mali možnosť
vidieť tých najlepších hokejistov z celého sveta v našej malej republike. Videli
sme ich na televíznych obrazovkách,
ale keďže Košice nie sú až tak ďaleko,
navštívili sme z nášho OZPSAV (odborový zväz) jedno stretnutie. Zažili sme
perfektnú hokejovú atmosféru. Krásne
akcie, rýchlosť hráčov vo veľkej aréne. Osem radov pod nami striedačka
Francúzov, vedľa nás jadro nemeckých
fanúšikov s bubnom a celozápasovým
skandovaním. Vyspovedali sme jedného nemeckého fanúšika, ktorý nám
tvrdil, že v Košiciach je bezpečnejšie
ako v nemeckých mestách, ale aj jedno
pivo za štyri eurá. To všetko sme videli
a zistili a tu odrazu záverečný hvizd rozhodcu. Z košickej arény sme si odniesli
nezabudnuteľný športový zážitok.
Text a foto: Mgr. Pavol Minár
predseda ZO OZ

2. číslo

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa ,,klokanilo“
na štyroch kontinentoch na zemeguli. Žiaci
našej školy spolu s ďalšími žiakmi v 1500
školách na Slovensku si merali sily v najväčšej medzinárodnej súťaži Matematický
klokan. Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov
1.až 4.ročníka a 37 žiakov 5.až 9.ročníka.
K najúspešnejším žiakom patria žiaci:
Martin Mihalčin 1.b, Patrik Rusin 1.a,
Petronela Kaňuková 2.b, Emanuel Popovič
2.c, Simeon Dan Saraka 3.b, Natália Birošová 3.c, Alžbeta Foľtová 4.b, Matej Čurlík
4.a, Gabriel Voľanský 5.a, Matúš Jelo 5.a,
Ivan Škorpil 6.a, Tereza Hrešová 6.c, Michal Velčko 8.b a Daniela Birošová 9.b.

Týmto sa chcem poďakovať rodičovskému
združeniu pri ZŠ Hanušovce nad Topľou
a občianskemu združeniu Hanušáčik
za poskytnutie finančného príspevku
na materiálnu realizáciu súťaže.

Mgr. Margita Holingová
Foto: Mgr. Martin Štofan

ŠTVORROČNÉ CESTOVANIE

Práve takéto pomenovanie sa spája s kolektívom žiakov IV. B triedy a ich rodičov v Hanušovciach nad Topľou, ktorí
vďaka bezplatnému cestovaniu (len deti)
už od prvej triedy spoznávali kráľovské
mestá Bardejov, Levoču aj Kežmarok, vystúpili na najväčšiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi, v Jasovskej
jaskyni obdivovali kvapľovú výzdobu alebo z výšky zrúcanín hradov alebo zámkov videli našu krásnu prírodu. Na jednej
z prvých ciest sa stretli aj s vlakom SC Pendolino. Sen cestovať s týmto vlakom sa na-

plnil až vo štvrtom ročníku. Na trase Žilina-Košice sa v ňom cítili ako v lietadle. Verím,
že v každom srdiečku sa takýmto spôsobom zapálila iskrička pre cestovanie. Boli
sme jedna veľká cestovateľská rodinka.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v rámci svojho voľného času rozhodli cestovať
a hlavne rodičom, ktorí nás pri tomto cestovaní sprevádzali.
Triedna uč. Viera Vrlíková,
kolektív rodičov a žiakov
IV. B triedy v Hanušovciach nad Topľou

ZMENA SÍDLA
Upozorňujeme občanov Hanušoviec
nad Topľou, že Katastrálny odbor
Okresného úradu Vranov nad Topľou
od 1. apríla 2019 pracuje v nových priestoroch na novej adrese. Z Kalinčiakovej ulice 878 sa presťahoval do priestorov AOC (Administratívne obchodné
centrum) – klientske centrum na 1. poschodí na Námestí slobody č.5 vo Vranove nad Topľou.
V tom istom termíne, teda od 1. apríla
2019, na tú istú adresu – AOC (Administratívne obchodné centrum), Námestie
slobody 5, 1. poschodie – sa presťahovalo Oddelenie dokladov Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Vranov
nad Topľou.

Foto: Daniel Vrlík

Splnený sen
Cestovanie po Slovensku nás baví,
ak sme všetci zdraví.
Dnes je výlet posledný,
vo vlaku sme všetci hraví.
Na Oravu sme sa vybrali,
Oravský zámok navštíviť sme chceli.
Na „Zámku duchov“ by sme chceli prespať
a naspäť Pendolinom cestovať.
Cestujeme od prvej triedy,
zdolali sme na okolí všetky hrady.
Na Brekove sme mestu Humenné zakývali,
v Kapušanoch mýto pesničkou
či básničkou všetci zaplatili.

Aj my – rodičia sme sa výletov zúčastnili,
s dozorom pani učiteľke pomáhali.
Okrem Hrebienka všetky trasy
sme spolu zdolávali,
Zemplín, Abov, Šariš, Spiš
nikdy s deťmi nevynechali.
Na výlety sme sa vždy tešili,
ruksaky si plné nabalili,
by sme hladní neboli
a dlhú trasu zdolali.
Spomienky nám navždy zostanú
aj na našu pani učiteľku,
našu druhú mamu.
Kolektív žiakov, rodičov IV. B triedy

2019
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TVORÍME ČARO TÓNU, POHYBU I FARBY

Už len pár dní nás delí od konca školského roka 2018/2019. Žiaci,
no aj my, pedagogickí zamestnanci, sa tešíme na zaslúžené dni oddychu. Prišiel čas hodnotenia toho, čo sa nám podarilo zrealizovať
podľa našich plánov, no i vyvodenie poučenia z toho, čo sa nám
nepodarilo splniť. Tešíme sa z úspechov našich žiakov, s radosťou
sledujeme, ako sa naše deti v umeleckej oblasti posunuli vpred,
oceňujeme ich snaženie a výsledky. Nuž obzrime sa späť na uplynulých desať mesiacov.
Končiaci sa školský rok bol rušný,
bohatý na kultúrne podujatia, vystúpenia, aj vzdelávacie programy
pre žiakov i nás pedagógov. Bol
aj mimoriadne zložitý a náročný
vzhľadom k stavebným prácam
prebiehajúcim na budove školy
za plnej prevádzky, čo si vyžadovalo zvýšené bezpečnostné opatrenia
a veľa trpezlivosti a tolerancie. Rekonštrukcia školy priniesla aj nepredvídané komplikácie v podobe
havarijného stavu na vodovodnom
potrubí pod budovou školy, či premočených a popraskaných múrov. Oprava stien a maľba učební je nevyhnutná z hygienického
aj estetického hľadiska. Napriek všetkým peripetiám sme radi,
že tanečný odbor začne svoju činnosť v školskom roku 2019/2020
v krásnej tanečnej sále voňajúcej novotou.
Počas školského roka sme pripravovali tematické interné koncerty – mikulášsky, jarný i valentínsky, triedne koncerty a výstavy
i vystúpenia na požiadanie organizátorov v meste Hanušovce nad
Topľou a v okolí. Sme vďační za skvelú spoluprácu s MsKS a jej riaditeľkou Bc. Ľubkou Tomkovou, ktorá nám vždy ochotne poskytla
priestor malej koncertnej sály v Malom kaštieli. Radosť nám robili
i žiaci, ktorí z regionálnych i celoslovenských súťaží doniesli umiestnenie v zlatom, striebornom i bronzovom pásme.
Naša práca so žiakmi vrcholila v dvoch organizačne náročnejších
projektoch. Vo „Vianočnom koncerte 2018“, ktorý sme uviedli
v priestoroch evanjelického kostola v Hanušovciach nad Topľou
a v hudobno-dramaticko-tanečnom predstavení s výchovným

Vítanie jari
Vždy, keď sa ohlási jar, deti sa tešia, ako spoločne privítame ročné obdobie aj v našej materskej škole. Inak tomu nebolo ani tento rok. Deti hravou formou spoznávali typické znaky jari a pre
Pani Jar vyrábali rôzne darčeky. Nepochybne najväčším zážitkom pre deti bolo vynášanie Moreny a jej utopenie v potoku ako
symbol privolania jari a tepla.

Deň Zeme
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.
apríla. Deti z materskej školy tento rok navštívili archeopark, kde
pre nich boli pripravené zábavné stanovištia, na ktorých zdolávali rôzne zábavné úlohy. Pani ochranárka Hrešová im porozprávala o živote žabiek. Deti tak prežili pekný a príjemný deň v prírode. Pri príležitosti tohto dňa mali ďalej možnosť nadobudnúť
aj poznatky o význame vody, a to prostredníctvom planetárnej
kupoly, ktorá navštívila našu materskú školu.

Stavanie mája
Stavanie mája patrí k nádherným jarným tradíciám. Túto tradíciu sme dodržali aj v našej materskej škole spolu s folklórnym

podtónom „Čarovné DO-RE-MI“, ktoré sme realizovali v Kultúrnom dome v Bystrom. Dve dopoludňajšie predstavenia boli určené pre materské a základné školy a na večernom sme privítali
našich najvernejších priaznivcov – rodičov, starých rodičov a príbuzných našich žiakov. V programe sa predstavili všetky skupinové formácie pôsobiace v našej ZUŠ-ke: ľudová spevácka skupina,
komorný sláčikový orchester, saxofónové duo, moderný aj ľudový
tanec, 4-ručná klavírna hra, zborový spev, akordeónový súbor,
predviedli sme i hru na telo
– dážď. Rado sa vidí tanečné
vystúpenie so sprievodom ľudovej hudby a speváckej zložky.
Ako býva zvykom, scénu navrhli
a pripravili žiaci výtvarného odboru. Veríme, že vystúpením
sme priniesli poučenie, radosť
a príjemný umelecký zážitok.
A čo plánujeme v novom školskom roku? V hudobnom odbore výučbu hry na klavíri,
husliach, akordeóne, gitare,
dychových nástrojoch, cimbale a spev. V tanečnom odbore
klasický, ľudový, moderný i kreatívny tanec a vo výtvarnom odbore rozvíjanie zručností v kresbe, maľbe, grafike, kombinovaných technikách i v tvorbe scény, či vytváraní priestorových prác.
Na tradíciu divadelníctva chceme nadviazať otvorením literárno-dramatického odboru, v ktorom záujemcom ponúkneme základy
herectva, umeleckého prednesu, práce s textom – tvorivé písanie.
Kompetencie získané v literárno-dramatickom odbore sú vhodnou prípravou na štúdium na konzervatóriách, vysokých školách
s umeleckým zameraním, ale i žurnalistiky a práci v masmédiách.
Zaželajme si krásne dni letných prázdnin a dovoleniek, veľa príjemných zážitkov z poznávania nových zákutí našej vlasti a v septembri šťastný návrat do našej hanušovskej ZUŠ-ky.
Ľudmila Kreheľová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ
Foto: Jana Maščuchová
súborom Vargovčan. Deň sme si spríjemnili ľudovou hudbou,
spevom a aj tancom. Deti si v sprievode piesne uviazali na máj
farebnú stužku a o ich radosti svedčili usmiate tváričky.
Text a foto: PaedDr. Silvia Demetrovičová,
riaditeľka MŠ
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2. číslo

MAĽOVANÉ ČÍTANIE
V Malom kaštieli v podkrovných klubových priestoroch sa po roku opäť počas dvoch dní – 11. a 12. marca 2019 – stretli žiaci
1. stupňa ZŠ s členkami Hanušovského literárneho klubu, aby si v Mesiaci knihy a pri príležitosti Dňa poézie znova niečo „uvarili“
v literárno-poetickej kuchyni. K tomuto nezvyčajnému kuchteniu, ale farbičkami, boli v tomto roku prizvané aj deti z hanušovskej
materskej školy, ktoré sa v septembri chystajú do 1. ročníka. Myšlienku obohatiť tvorivú dielňu formou tzv. maľovaného čítania
iniciovala učiteľka Mgr. Anna Rišková.
ZŠ Hanušovce nad Topľou,
Učiteľka: Mgr. Anna Rišková
MŠ Hanušovce nad Topľou
Učiteľky: Mgr. Katarína Bindasová, Bc. Danka Schubertová,
Petronela Oreničová
Animátorka:
Mgr. Viera Babenská
Téma: Prasiatko
Žiaci: Nina Molitorisová, Nela
Muravská, Terézia Anna Semanová
Predškoláci: Matúš Babica,
Nelka Fiľová, Filip Horvát

Šibalské prasiatka

Vybralo sa šibalské prasiatko
Uško na lúku. Stretlo tam svojich kamarátov Kvička a Grúlika.
Rozhodli sa, že sa pôjdu váľať
do blata, aj keď im to mamka
Erika prísne zakázala. Ako vždy,
prasiatko Uško počulo mamkine zákazy na pol Uška. Uško
svojich kamarátov prehováralo,
až nakoniec s ním jednohlasne
súhlasili.

Autor kresby: Nelka Fiľová
Zrazu Kvičko zakvičal od radosti, keď uvidel mláku. „Hurá,
konečne sme našli hlbokú
a poriadne čiernu mláku.“
Grúlik bez rozmýšľania skočil
aj s Uškom do mláky. Celí boli
čierni ako tma. Kvičko sa začudoval, kde sú jeho kamaráti.
Z mláky sa ozvalo šibalské ochkanie a grúlenie. Kvička prešla
radosť skákať do mláky, keď
videl svojich ufúľaných kamarátov. „Ako sa my vrátime domov?“ dvojhlasne zvolali Uško
a Grúlik. Vytiahli svoje špinavé
paprčky z blata a so svojimi

zvesenými hlavami sa pobrali
domov. Až vtedy si Uško spomenul, čo mu mamka nakázala,
keď išiel von za kamarátmi.
Nemáme počúvať na pol uška,
lebo sa nám to nemusí vyplatiť.
Čo myslíte, deti, ako by to mohlo dopadnúť?
Animátorka:
Mgr. Agáta Krupová
Téma: Lev
Žiaci: Karin Molitorisová, Jakub
Brindzák, Kevin Puľo
Predškoláci: Michal Schubert,
Ladislav Horvát, Miriam Peterová

Lev

Lev, lev maličký,
skryl sa u svojej mamičky.
Veľká mama levica
jedlo loviť snaží sa.
Na púšti je veľa piesku,
nemôže uloviť ani triesku.
Pri okraji džungle
skáče zajo veselý,
bude večera v posteli.
Otec lev má veľkú hrivu
a po večeri si utrie servítkou
papuľu.
Malý levík hľadal svoju mamku, ale mamka bola na love.
Otec lev má strašne veľkú hrivu a pri jedle mu spadol ťažký
chlp do taniera. Lev začal ryčať.
Hneval sa, že mu idú hrivu
ostrihať. Prišiel vtáčik a jeho
zobáčik urobil cvak, cvak, cvak!
A lev ostal lysý na hlave. Zahanbil sa. Odvtedy už nekraľoval,
lebo by mu z hlavy spadla koruna.

Autor kresby: Mimka Peterová

Animátorka:
Mgr. Helena Lipčáková
Téma: Slon
Žiaci: Richard Piršč, Petronela
Sabová
Predškoláci: Jakub Jurko, Samko Peter

Hádanka

Je to obrovské
a má to kly,
dlhokánsku sprchu,
veľké uši ako
taška. Keď
sa prechádza,
zem pod ním
praská.
Čo je to?

Autor: Jakub Jurko

Letná spŕška od Bumba

Jedného slnečného dňa sme
sa vybrali do ZOO. Prechádzali sme okolo rôznych zvierat.
Najviac nás zaujal slon. Keďže
bolo veľmi horúco, s chobotom
na seba špliechal. Zrazu nás
zbadal, otočil chobot a spustil
spŕšku aj na nás. Všetci sme
boli mokrí. Vôbec nám to nevadilo. Teplé slniečko nás rýchlo
osušilo. Po celodennom výlete
sme boli veľmi unavení a hladní. Keď sme sa najedli, rýchlo
sme utekali k autobusu. Cestou
domov sme rozprávali o tom,
aké je to obrovské zviera, aké
má dlhé ohnuté kly. Na letnú
spŕšku od slona nikdy nezabudneme.
Animátorka:
Daniela Peleščáková
Téma: Nosorožec

Žiaci: Noemi Dvorská, Barbora
Hlucho-Horvátová, Nela Molitorisová
Predškoláci: Zuzka Blašková,
Adam Molitoris, Martin Turbák

Pyšný Igor

Kde bolo, tam bolo, v ďalekej
Afrike žil nosorožec Igor. Pýšil
sa ostrým rohom. Ostatné nosorožce mu závideli. Jedného
dňa si Igor vykračoval po cestičke a stretol žirafu Milku.
„Ahoj, Igor!“ povedala Milka.
„Pozri na môj ostrý roh,“ povedal pyšne Igor a ani jej neodzdravil.
„Ahoj, Igor,“ povedala Milka
ešte raz.
Igor vysoko zdvihol hlavu a pyšne si vykračoval ďalej. Išiel ďalej
a stretol slona Adama. „Dobrý
deň, Igor,“ pozdravil sa hrubým
hlasom.
„Dobrým dobrý,“ odvrkol Igor.
„Nevieš sa pekne pozdraviť?“
„Ja nemusím, ja som nosorožec
s mocným rohom!“
„Tak poďme súťažiť, kto je silnejší.“
„Kto prvý vytrhne strom.“
Zvieratá sa rozbehli do húštiny.
Adam svojimi mocnými klami
vytrhol strom aj s koreňmi. Igor
sa však zapichol do kmeňa rohom. Keď sa snažil vyslobodiť,
zlomil si ostrý roh. Celý zahanbený sa schoval v húštine.
Už sa nemal čím vystatovať
pred ostatnými zvieratami.

Autor: Adam Molitoris
ZŠ Hanušovce nad Topľou
Učiteľka: Mgr. Margita Holingová
MŠ Hanušovce nad Topľou

2019
Učiteľky: Ľudmila Hrušková,
Jana Jakubová, Bc. Dominika
Hricová, Rebeka Dudášová
Animátorka:
Mgr. Marta Lehetová
Téma: Kravička
Žiaci: Karina Hanková, Natália
Birošová, Šimon Čermák
Predškoláci: Nelka Fečová, Šimon Lukáč, Lea Škorcová, Janka Horvátová
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Zrazu príde myška,
volá sa Pipiška.
Sloník sa jej zľakol,
spadol a kľakol.
Myška beží za ním,
pohrala by sa s ním.
Sloník s tým súhlasil,
myšku veľmi potešil.
Myška a sloník kamaráti sú,
radosť všetkým prinesú.

Hádanka

Viete, deti, ktoré zviera
je na poli celý deň?
Mliečko dáva, kŕmi deti,
s radosťou k nej každý letí?

Kravička

Kravka Milka prišla z poľa,
unavená veľmi bola,
ťahala dnes plný voz,
bolia nohy, chrbát, väz.
Prevrátila oči smutne,
tvárila sa veľmi čudne,
vraj jej mliečko vybrať treba,
spraviť tvaroh, natrieť chleba.
Hneď si ľahla v maštali,
by jej pokoj všetci dali,
by vládala druhý deň
ťahať záprah, to jej sen.

Autor: Sebastián Makar
Animátorka:
Bc. Ľubica Tomková
Téma: Psík
Žiaci: Sandra Sabová, Richard
Puľo, Jakub Čermák
Predškoláci: Majka Orečná,
Sofia Brindzáková, Tobias Gajdoš
Hádanka
Má štyri nohy,
má dobrý čuch,
rýchlo behá,
dobre stráži.
Je to náš kamarát,
pomáha rád.

Básnička
Autor: Šimon Lukáč
Animátorka:
Mgr. Helena Molitorisová
Téma: Slon
Žiaci: Ľubomír Botko, Miška
Dančová, Lenka Schubertová
Predškoláci: Samko Vasilišin,
Sebastián Makar, Filip Dančo

Hádanka

Som veľký a som aj silný,
viem trúbiť, hoc´ nemám trúbu.
Trhám stromy, hoc´ nemám
ruky,
mám dlhý nos,
keď zakývam ušami,
nazlostený som.
(.nolS)

Sloník a myška

Kráča sloník po lese,
spieva si a tancuje.

Psík je dobrý, má nás rád,
je náš dobrý kamarát.
Podá labku, vrtí chvostom.
Poškrabkám ho za uškom.

Psí pomocníci človeka

1. Psík pomáha ľuďom, ktorí
nevidia.
2. Psík pomáha chorým deťom.
3. Psík stráži dom.
4. Psík zachraňuje v zime ľudí
spod snehu.
5. Psík pomáha ľuďom pri zemetrasení.

Autor: Tobias Gajdoš
Spracovala Agáta Krupová

Na obrázku je Iba 10-ročný Hanušovčan Matiáš Maga, žiak
4. ročníka ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, na 3. mieste na Slovensku vo futbale koedukovaných družstiev McDonalds Cup
2019. Je to súťaž v malom futbale pre 1. stupeň základných
škôl a na ihrisku musí byť vždy jedno dievča. Tohto roku sa Slovenské finále uskutočnilo 7. júna 2019 v Poprade. Výsledky
aktuálneho 21. ročníka tejto súťaže sú: 1. ZŠ Novomeského,
Trenčín; 2. ZŠ Okružná, Michalovce; 3. ZŠ Lúčna, Vranov nad
Topľou. (ZŠ Hanušovce pred dvoma rokmi skončili na 8. mieste
na Slovensku). Snáď raz za 20 rokov sa zíde partia, ktorá to dokáže ... Nášmu bývalému žiakovi (našu ZŠ navštevoval 3 roky)
samozrejme športovo gratulujeme!!!
Mgr. Pavol Minár
Foto: Jana Magová

ŠKOLY
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MEMORIÁL BRIGÁDNEHO GENERÁLA KUKORELLIHO
neuveriteľná nenávisť západného sveta, voči Rusku tzv. západná propaganda na plné obrátky funguje v našich médiách čoraz
častejšie... Spoločnou domácou úlohou nás dospelých, rodičov
a učiteľov je našim slovenským deťom neustále pripomínať pravdu – pravdivé historické overené fakty o druhej svetovej vojne.
Aby sa raz nestalo, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou... Pri
príležitosti oslobodenia našej vlasti sme si zabehali – zabojovali –
dobrovoľne! Nech je tomu tak naveky!
Mgr. Pavol Minár
Foto: Mgr. Martin Štofan

Dňa 7. mája sme si po roku znovu zabehali – zabojovali, a to dobrovoľne. Áno, vážení čitatelia, z rozprávania na-šich otcov, dedov, mám a starých mám vieme, že 2. svetová vojna priniesla
aj na naše doliny a vrchy skazu v podobe streľby - nezmyselného
zabíjania, v podobe smrti. Za našu slobodu vyhaslo mnoho miliónov životov, hlavne vojakov bývalého Sovietskeho zväzu. Dnes
už 74 rokov po skončení najstrašnejšej vojny sa z rôznych strán dozvedáme vojnové udalosti, ktoré sú skreslené. Áno, stále existuje
Dievčatá
Ročník
1. - 2 ročník

3. - 4. ročník

Mladšie
žiačky
5. - 6. ročník

Staršie
žiačky
7. - 8. ročník

Mladšie
dorastenky
9. ročník

Meno výhercu

ZŠ

1.

Timea Hrehová

ZŠ Hermanovce nad Topľou

2.

Miriam
Krupová

ZŠ Hermanovce nad Topľou

3.

Patrícia
Sochová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

1.

Liliana Jurková

ZŠ Pavlovce

2.

Lívia Gutu

ZŠ Hermanovce nad Topľou

3.

Petronela
Sabová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

1.

Melánia
Glodová

ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou

2.

Anna Mária
Peštová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3.

Adela Sotáková

ZŠ Bystré

1.

Tatiana Jurková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

2.

Terézia Timková ZŠ Bystré

3.

Veronika
Timková

ZŠ Bystré

1.

Diana
Terpáková

ZŠ Bystré

2.

Zoe Fáberová

Evanjelické lýceum Bratislava

3.

Dominika
Marcinková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Chlapci
Ročník
1. - 2 ročník

Meno výhercu

ZŠ

1. Martin Mihalčin ZŠ Hanušovce nad Topľou
2. Filip Bochnovič

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. Šimon Pavol
Hreha

ZŠ Bystré

1. Martin Kolesár

ZŠ Hanušovce nad Topľou

2. Samuel Jankuv

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. Alexander
Konečný

ZŠ Pavlovce

Mladší
žiaci
5. - 6. ročník

1. Tomáš Pohlod

ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou

2. Adam Mihalčin

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. Michal Horvát

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Starší
žiaci
7. - 8. ročník

1. Samuel Balog

ZŠ Hanušovce nad Topľou

2. Jaroslav Horvát

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. Timotej Mikita

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Mladší
dorastenci
9. ročník

1. Ján Jurko

Hermanovský bežecký
oddiel

2. Šimon Rozkoš

ZŠ Bystré

3. Ján Veľčko

ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. - 4. ročník

2019

KULTÚRA

FS VARGOVČAN
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Stráž pri Božom hrobe

Stavanie mája

Ďakujeme pánu dekanovi za myšlienku, aby folkloristi z FS Vargovčan boli súčasťou stráže pri Božom hrobe. Strážilo sa na Veľký piatok od ukončenia obradov, aj na Bielu sobotu od 9:00 až do 19:00
hodiny. Od 19:30 začali obrady
Bielej soboty. Pri strážení hrobu sa vystriedalo 30 mladých
folkloristov – vždy dvaja alebo
štyria, pričom po uplynutí 60
minút prebehlo ich vystriedanie. Výmena prebiehala tak, aby
hrob neostal ani na chvíľu bez
stráže. Absolvovať takúto stráž
bola pre všetkých zúčastnených
veľká česť. Touto cestou chceme poďakovať všetkým folkloristom za ochotu a čas strávený
v tichu a v modlitbách v tomto
uponáhľanom období.

Táto akcia pripadla skúseným chlapcom z FS Vargovčan postaviť
máj pre všetky dievčatá z nášho mesta. Máj zdobili dievčatá pestrofarebnými stužkami, ktoré symbolizujú krásu a vitalitu žien.
Ľudovú atmosféru priniesli deti z DFS Vargovčanik, Vargovčanček
a ľudová hudba Fogaš zo Svidníka. Za spoluprácu ďakujeme mestu
Hanušovce nad Topľou a Ľubici Tomkovej.

Oblievačka s Vargovčanom

Oblievanie vodou a kúpanie dievčat mládencami sa považovalo
za očistné a malo zabezpečiť na celý rok zdravie. Ani tento rok
chlapci z Vargovčanu nezabudli na dievčatá. No a ako to už býva,
veľa vody dievky nepotešilo a nepotešilo ich, ani keď by ich oblievači obišli. Odmenou pre oblievačov bolo pripravené pohostenie a tie šikovnejšie mali aj maľované vajíčka. Ďakujeme dievčatám, že boli statočné.

Máj pre tých najmenších – škôlkárov
Tradícia, ktorú možno mladšie detičky poriadne ani nepoznajú.
Preto sa snažíme priblížiť tento zvyk práve im. Ďakujeme pani učiteľkám, že sa zapojili a že každá trieda ozdobila pripravený máj.
Spoločne sa spievalo a tancovalo. Vďaka patrí učiteľkám a pani riaditeľke Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou, že deti vedú
k tradíciám a že aj Vargovčan mohol byť súčasťou tejto milej akcie.

Pri pamätníku SNP
Súboristi z Vargovčanu si účasťou na pietnom akte v našom meste
pri príležitosti „Dňa víťazstva nad fašizmom“ pripomenuli udalosti
spred 74 rokov. Po skončení pietneho aktu nasledovala bežecká
súťaž žiakov Memoriál brigádneho generála Ľudovíta Kukorelliho.

Z Vargovčanu
do PUĽS-u
Sme
veľmi
radi,
že sa náš tanečník
Peter Dvorský vypracoval až k profesionálom. Ako vedúci
súboru som na teba
hrdý, Peťo, a prajem
veľa úspechov. U nás
vo Vargovčane si stále
vítaný.

Vedúci súboru
Jozef Varga
Foto: Miloš Kmec

Strana 32

MÚZEUM

2. číslo

VÝZNAMNÉ XEROTERMNÉ BIOTOPY V OKOLÍ
V katastrálnom území obcí HaLokalita v Radvanovciach je poľnohospodárskou pôdou roznušovce, Medzianky a Radvadelená na dve časti. V minulosti boli tieto lokality tradične
novce sa v oblasti Beskydvyužívané na kosenie s následným pasením dobytka alebo
ského predhoria nachádzajú
oviec, prípadne len na pasenie, dnes sú ohrozené zarastakomplexy vápencových skaním náletovými krovinami. Na plytkých skeletovitých pôliek a vápenitých zlepencov
dach tu rastú trávnaté porasty mrvice pérovitej, kostravy
s výskytom vzácnej teplomižliakbkatej a ostrice nízkej s inými
lnej kveteny. Geomorfologicteplomilnými druhmi. Územie je vyky je toto územie súčasťou
hlásené za chránený areál. Hlavným
bradlového pásma. Vzácne lo- Veternica lesná
motívom pre ochranu je hojný výkality tvoria vyvýšené kopčeky
skyt ponikleca veľkokvetého.
bradla so zachovalou xerotermnou trávinnou vegetáLokalita v Medziankach sa takisto
ciou s veľkou druhovou diverzitou. Dominantu tvorí
skladá z dvoch častí, tvorí ju komponiklec veľkokvetý, ktorý sa vyskytuje na lokalitách
plex vápencových skaliek a vápeniv Radvanovciach a Medziankach. V katastri Hanušotých zlepencov so svojráznou a boviec n.T. potvrdený nebol, hoci podmienky na výskyt
hatou vegetáciou. Sú to teplomilné
sú vhodné aj na lokalite Hanušovce – pieskovisko.
Vstavač vojenský
kvetnaté spoločenstvá s masovým
Poniklec veľkokvetý je panónsko-balkánsky prvok
výskytom chránených druhov ako ponašej kveteny. Rastie na výslnných, suchých, piesočnatých až ske- niklec veľkokvetý, veternica lesná a vstavač vojenský. Na lokalite
letnatých stanovištiach rôznych substrátov, na lesostepných boli v minulosti vysadené borovice a smrekovec, dnes postupne
stráňach od nížin po pahorkatiny. Vyskytuje sa najmä v spoločen- zarastá prirodzeným náletom borovice lesnej. Vzácna vegetácia
stvách s mnohými inými teplomilnými druhmi ako ľan žltý, ma- bola poškodená archeologickým výskumom a následnou rekonrinka psia, ľanolistník prostredný, zanoväť biela, klinček kartuzi- štrukciou v minulosti zaniknutého stredovekého hrádku. Najväčší
ánsky, rozchodník prudký, dušovka roľná, chrastavec lesný, hlaváč zásah do územia bol urobený výstavbou prístupovej cesty k vožltkastý, nevädza Triumfettova, šalvia lúčna, hadinec obyčajný, dojemu, ktorý bol vybudovaný nad lokalitou Medzianky-hrádok.
tarica kališná, ľadenec rožkatý, devätorník vajcovitý, očianka Rost- Táto výstavba zapríčinila zánik lokality s výskytom vzácnej fialky
kova, lipkavec sivý, mrvica pérovitá, kostrava žliabkatá, ostrica níz- bielej. Územie je takisto vyhlásené za chránený areál.
ka, veternica lesná, ďatelina černená, smldník jelení, čiernohlá- Na lokalite Pieskovisko v katastrálnom území Hanušovce nad Tovok veľkokvetý, mednička sedmohradská a iné. Vzácny je výskyt pľou sa vyskytuje podobné teplomilné kvetnaté spoločenstvo
druhov z čeľade vstavačovitých - vstavača vojenského, prilbovky a aj keď lokalita nespadá do sietí chránených území, je veľmi výdlholistej a vemenníka dvojlistého. Vzhľadom na blízkosť poľno- znamná veľkou početnosťou populácie druhov veternica lesná
hospodárskych pozemkov, ktoré sú intenzívne obhospodarované, a vstavač vojenský. Zaznamenané tu boli aj vzácne druhy prilbovobjavujú sa v spoločenstvách aj niektoré poľné, burinné a rumo- ka a modrica strapcovitá.
viskové druhy. Zaznamenaný je aj výskyt inváznych rastlín ako
Text a foto: Ing. Elena Dercová
hviezdnik ročný.
Krajské múzeum v Prešove

ZAUJÍMAVOSTI Z HANUŠOVSKEJ VTÁČEJ RÍŠE
Bocian biely v Hanušovciach nad Topľou
Vďaka svojmu nápadnému zjavu a veľkosti je bocian vtáčím druhom, ktorého pozná väčšina ľudí. Vytvárajú si k nemu pozitívny
vzťah už v detstve z rozprávok, kde vystupuje ako múdra a rozvážna postava. Stal sa symbolom spolužitia človeka s prírodou.
Bocian patrí medzi brodivce. Je jedným z našich najväčších vtákov.
Dosahuje výšku 90 cm, rozpätie krídel má 2 metre a váži od 3 – 4,5
kg. Dožíva sa v priemere 15 až 20 rokov. Najdlhší dokázaný vek
je 27 rokov.
Prvý údaj o hniezdení bociana z Hanušoviec nad Topľou je zo sčítania hniezd v roku 1958. Potvrdené bolo aj v roku 1968. Hniezdo
sa pravidelne kontrolovalo od roku 1977, kedy stálo na drevenom
stĺpe elektrického vedenia v areáli hospodárskeho dvora JRD. Postupný zánik hniezda nastal v roku 1982, kedy bolo sporadicky
navštevované jedným bocianom. V roku 1983 definitívne zaniklo
spadnutím hniezdneho materiálu. V nasledujúcom roku bocian
zahniezdil na komíne kotolne MŠ, v roku 1998 bolo hniezdo preložené na podložku na tom istom komíne. V roku 2006 bola postavená podložka na samostatnom stĺpe v blízkosti komína, ale bociany ju neprijali. Na komíne hniezdili do roku 2010, potom dva roky

po sebe nemali mláďatá a hniezdo bolo
opustené,
pravdepodobne v dôsledku úhynu páru pre
starobu. Z hniezda
vyletelo spolu 45
mláďat. V ďalších rokoch sa na hniezde
sporadicky zastavovali bociany, ale nezahniezdili. Hniezdo
sa pomaly rozpadalo,
preto na jar 2017 bolo
zhodené a na podložke bol urobený nový
základ hniezda. V starom hniezde sa našli
tri kožené rukavice,
montérková blúza, vrecia na zemiaky, plastové tašky a reklamy
z obchodov.

2019

MÚZEUM

V roku 2013 si bociany postavili hniezdo na stĺpe elektrického vedenia na ulici SNP pri dome č. 250. V nasledujúcom roku bolo toto
hniezdo preložené na podložku, kde hniezdia dodnes. V rokoch
2016 – 2018 bol na hniezde bocian s krúžkom V 0008, ktorý bol
okrúžkovaný ako mláďa v roku 2011 v Jastrabí nad Topľou. Na jar
2018 došlo k súboju o hniezdo medzi štyrmi bocianmi, dva dni bol
na hniezde cudzí pár, ale potom si hniezdo znovu získali pôvodní
obyvatelia. Za šesť rokov vyviedli spolu 18 mláďat. V roku 2019
si bocian z Hanušoviec s krúžkom V 0008 postavil hniezdo v Petrovciach.
V júni 2018 si nový pár bocianov postavil hniezdo na komíne bývalej pekárne. V tomto roku aj zahniezdili, ale došlo k zničeniu znášky a hniezdenie bolo neúspešné.
Zatiaľ neúspešné sú pokusy o zahniezdenie na komíne centrálnej
kotolne, kde je základ hniezda, sporadicky sa na komíne zastavujú
bociany, ale zatiaľ sa im výhľad nezapáčil.
Od roku 2011 dávame bocianom krúžky, ktoré sa dajú odčítať
aj ďalekohľadom. Vďaka tomu sme zistili, že tvrdenie o vernosti
bocianov nie je až tak pravdivé. Samec z Kamennej Poruby bol
v roku 2015 v Moravanoch nad Ondavou, v roku 2017 vo Vojčiciach a teraz je dva roky v Majerovciach. Sú známe už tri prípady,
že sa samica párila na hniezde v jednej obci a potom hniezdila
v susednej dedine.
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Hniezdenie krkavca čierneho
na železničnom viadukte
Krkavec je naším najväčším spevavcom.
Hniezda si robí na vysokých stromoch, neprístupných skalách
a v posledných rokoch aj na stožiaroch
vysokého
napätia.
Vždy však mimo ľudských sídiel. V roku
2016 si však krkavce postavili hniezdo
na konštrukcii viaduktu v Hanušovciach nad Topľou, a to len 50 cm pod koľajnicami.
Zdarne vyviedli štyri mláďatá. V roku 2017 už boli hniezda krkavcov na všetkých štyroch viaduktoch. Pravdepodobne ich postavili
mláďatá z pôvodného hniezda. V roku 2018 pri oprave mosta bolo
hniezdo po vyhniezdení zhodené, ale v tomto roku krkavce znovu
zahniezdil a úspešne vyviedli tri mláďatá.
Text a foto: RNDr. Peter Pjenčák,
Krajské múzeum v Prešove

Štefan Socha

Kolo Hanušovec ceče voda Topľa
Kolo Hanušovec ceče voda Topľa,
vona mladich ľudzi k sebe večar vola.
Ku ňej śe pariki vjedno ubiraju,
vernu lasku sebe pot stromom śľubuju.
Mladim ľudzom Topľa v jich ľubojsci prjala,
do noveho žica požehnaňe dala.
Tak jim prikazala, bi śčeśľivo žiľi,
žebi śľubi laski skutkom napulňiľi.
Užitok veľiki Topľa poskituje,
rinča, pisku ľudzom često nadzeľuje.
Tu v topľaňskej vodze śe mlade kupaju,
ribare v ňej ribi tiš radzi lapaju.
Aľe ňeras Topľa śe na nas pohňiva,
ftedi śe s korita jej voda viľiva.
Zaplavuje luki, poľa i zahradi,
bere stroje, statki, ňiči nam urodi.

Zo svadby Jozefa Knašinského a Márie Mikitovej

Dravi prud jej vodi me ňezastaviľi,
brehi doteras me eśče ňespevňiľi.
Dufajme, že skoro prehradu zrobime
a na svoju stranu Topľu tak ziskame.
Potim eśče vecej užitku nam doda,
vihľedavaňejša budze tak jej voda.
Vodaci tu budu tiš z obľubu chodzic,
službi navśčevňikom śe podari zrjadzic.
Prehrada pomože cestovni ruch zľepšic
a tiš prijmi z ňeho i u nas tu zvekšic.
To sebe vižada ľepše stravovaňe,
propagaciju a i ubitovaňe.

Zľava Andrej Kordiak, ? , Juraj Varga, Juraj Socha
Obe fotografie do redakcie zaslal Andrej Kordiak z Bratislavy.
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VZDELÁVAŤ, POMÁHAŤ, SPÁJAŤ
Na webe som si všimla avizovaný futbalový zápas medzi FK Roma
Hanušovce nad Topľou a ŠK Roma Zamutov pod záštitou primátora
mesta. Keďže nebol uvedený organizátor, rozhodla som sa ho vypátrať. Tak som sa dostala k dvom Františkom Horvátovým – k otcovi so synom. Zistila som, že to nebol len taký jednorazový priateľský zápas. Zámerom organizátorov bolo športovým zápolením
začať niečo väčšie, náročnejšie. Otec a syn majú totiž ambíciu cez
šport a iné aktivity spájať nielen Rómov, ale širokú hanušovskú
verejnosť. Zakladajú občianske združenie, ktoré bude niesť názov
POD ŠIBENOU ROMA. Jeho poslanie vidia v realizácii rozvojových
sociálnych a vzdelávacích programov pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva so zameraním na šport a iné verejnoprospešné
aktivity. Cieľom OZ je teda v prvom rade podpora vzdelávania, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, futbalu, tiež integrácia
ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín a prostredia, vytváranie
podmienok pre dôstojné bývanie. Záleží im aj na zachovaní, rozvoji a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt rómskeho etnika,
a to cez tvorbu aktivít pre deti a mládež. Ďalšími dôležitými cieľmi sú ochrana práv detí a mládeže, ochrana životného prostredia
a starostlivosť o čistotu mesta i organizovanie a podpora celoživotného vzdelávania, spoločenských a kultúrno-umeleckých činností i rozvoja osobnosti.
Počas rozhovoru som zistila, že Hlucho-Horvátovci chcú nadviazať na viac ako polstoročnú futbalovú tradíciu v našom meste.
No keďže mestský futbalový klub ešte stále neporiešil svoje finančné a iné problémy, Rómovia chcú vytvoriť nový klub, ktorý
bude od mestského nezávislý. Tak ako predtým boli viacerí rómski
futbaloví hráči organickou súčasťou mestského futbalového klubu, v ich vízii vidia futbalových hráčov majoritnej spoločnosti v radoch svojho futbalového klubu. Šport podľa nich je tým najlepším
prostriedkom na spájanie ľudí rôznych názorov, rôznej farby pleti
a náboženstva. Nuž a Rómov cez športové a iné aktivity chcú viesť
k zodpovednosti a zvyšovaniu ich všeobecnej spoločenskej kultúry veľmi konkrétnymi a praktickými
vecami. Napríklad cez šport chcú naučiť pravidelnej hygiene tých Rómov,
ktorým sú tieto návyky stále cudzie.
Ide jar a leto, a tak sme sa v rozhovore dotkli aj skupiniek mladých či neplnoletých Rómov neraz potulujúcich
sa Hanušovcami aj v neskorých večerných hodinách či vysedávajúcich
a vyspevujúcich na takých miestach,
kde by sa nemali zdržiavať – v blízkosti bankomatov, na lavičkách pre
cestujúcich autobusmi a podobne.
Dozvedela som sa, že ambíciou spomínaného občianskeho združenia
je z takých a podobných dôvodov vzdelávanie mladých Rómov v zmysle
života občianskej spoločnosti, ktoré
by postupne viedlo k vzájomnému
rešpektu a vzájomnej úcte v spolužití s majoritným obyvateľstvom. Bolo
mi sympatické, že chcú zachovávať
a rozvíjať svoju rómsku kultúru, ich
kultúrne dedičstvo, ale náležitou formou, nie hlučným a neriadeným vyspevovaním po uliciach v ktorúkoľ- Pod Šibenou v roku 2006
vek dennú či večernú hodinu.

Okrem toho som sa dozvedela, že samostatnou kapitolou ich činnosti má byť lokálna charita, pomoc núdznym, napríklad v zimnom období šatstvom, obuvou, ale aj potravinami. Obaja Hlucho-Horvátovci sa zhodli aj na tom, že pomoc núdznym by nemala
byť peňažná, ale naturálna alebo formou zásluhovosti. Zaujala
ma tá zásluhovosť. Čo pod tým slovom ukrýva? Vraj chcú prispievať okrem iného aj k čistote mesta, k čistote a hygiene okolia
bytoviek Pod Šibenou, kde je situácia katastrofálna najmä po zime,
keď zíde sneh a na povrchu ostane všetka špina a nečistoty. Chcú
dosiahnuť, aby tí Rómovia, ktorí budú aktívni a príkladní vo verejnoprospešných prácach a dosiahnu „zásluhy“, boli odmenení
napríklad prednostným získaním bývania v bytových domoch vystavaných pre Rómov cez projekty EÚ a podobne.
Keďže činnosť občianskeho združenia predpokladá aj nejaké
miesto, od vedenia mesta majú zatiaľ prísľub do budúcnosti získať
priestory domu pri futbalovom ihrisku, kde je nateraz posilňovňa,
ktorá sa má odtiaľ vysťahovať.
Zámery, ktoré sme v rozhovore rozoberali z viacerých strán,
sú veľmi pekné a mohli by v budúcnosti byť pre všetkých Hanušovčanov skutočne prospešné. Všetkým zainteresovaným pri tom
držím palce. No myslím, že je veľmi dôležité, aby v prvom rade
našli k sebe cestu navzájom Rómovia samotní. Áno, treba si vážiť všetko dobré, čo sa v predchádzajúcich rokoch či desaťročiach
vytvorilo, ale zároveň vedieť či chcieť podporovať aj tých, ktorí
prichádzajú s novými užitočnými myšlienkami, nápadmi, skutkami a nepodkopávať im nohy.
Ozaj – takmer som zabudla na to, čo spôsobilo, že som sa pustila
do týchto úvah: Hanušovskí Rómovia v priateľskom zápase, ktorý sa na tunajšom ihrisku pod Veľkým kaštieľom konal 24. marca
2019, prekonali zamutovské mužstvo, ktoré hrá dokonca okresnú
ligu. Vyhrali nad ním 3:2.
Text a foto: Agáta Krupová
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VÝVOJ KRIMINALITY V MESTE
Informácie o vývoji kriminality na území mesta Hanušovce nad Topľou sú spracované na základe štatistických výkazov za rok 2018.
V územnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Hanušovce nad Topľou (ďalej OO PZ) sa nachádza samotné mesto
Hanušovce nad Topľou a 20 obcí. V tomto služobnom obvode bolo
v roku 2018 štatisticky vykázaných 85 trestných skutkov, z ktorých
bolo objasnených 71. V porovnaní s rokom 2017, kedy bolo spáchaných 99 trestných skutkov a objasnených bolo 80 trestných
skutkov, došlo k poklesu nárastu o 13 trestných skutkov. Na úseku priestupkového konania v služobnom obvode OO PZ bolo 184
priestupkov, z ktorých bolo objasnených 156. V roku 2017 napadlo 185 priestupkov, z ktorých bolo objasnených 154, došlo teda
k poklesu o 1 priestupok.
Štruktúra trestných skutkov
Z celkového počtu trestných skutkov v služobnom obvode na území mesta Hanušovce nad Topľou bolo spáchaných 32, z ktorých
bolo objasnených 30 skutkov. Z uvedených ukazovateľov vidieť,
že na území mesta Hanušovce nad Topľou bol nápad trestných
skutkov v percentuálnom vyjadrení 37,65 % z celkového počtu
v služobnom obvode.
Čo sa týka skladby páchateľov trestnej činnosti, bola trestná činnosť z celkového počtu objasnených skutkov v percentuálnom
vyjadrení v 15 percentách páchaná maloletými a mladistvými
osobami a 85 % páchaná ostatnými osobami.
V skladbe páchanej trestnej činnosti boli v 9 prípadoch trestné
činy majetkovej povahy (krádeže, podvody, sprenevery). Trestné činy násilnej povahy sme riešili v štyroch prípadoch, kde išlo
o lúpež, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody. Taktiež bol zistený aj prípad sexuálneho zneužívania osoby mladšej
ako 15 rokov. Ostatná trestná činnosť bola zistená v 19 prípadoch.
V rámci ostatnej trestnej činnosti došlo k výraznému nárastu daňových trestných činov, a to nezaplatenie dane a poistného v zmysle § 278 ods. 1 Trestného zákona.
Štruktúra priestupkov
Z celkového počtu priestupkov v služobnom obvode na území
mesta Hanušovce nad Topľou napadlo 88 priestupkov, z ktorých

bolo objasnených 81 priestupkov. Z uvedených ukazovateľov vidieť, že na území mesta Hanušovce nad Topľou bol nápad priestupkov v percentuálnom vyjadrení 47,83 % z celého služobného
obvodu.
Ak pozornosť uprieme na skladbu páchateľov priestupkov, z celkového počtu objasnených priestupkov boli v percentuálnom vyjadrení v 11,11 % páchané priestupky maloletými osobami, v 49,38
% páchané mladistvými osobami a v 39,78 % páchané ostatnými
osobami.
V skladbe priestupkov boli v 17 prípadoch priestupky majetkovej
povahy v zmysle § 50 Priestupkového zákona, v 60 prípadoch proti
občianskemu spolunažívaniu a verejnému poriadku v zmysle §§
47-49 Priestupkového zákona a v štyroch prípadoch ostatné priestupky.
Ak by sme chceli bližšie špecifikovať, môžeme povedať, že najviac
priestupkov sa týkalo požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami.
Ostatná činnosť na území mesta Hanušovce
Policajti OO PZ sa však v minulom období nepodieľali len na vyhľadávaní a dokumentovaní trestných skutkov a priestupkov, ale
výkon služby bol zameraný aj na bezpečnostné akcie represívneho
a preventívneho charakteru.
Preventívne aktivity boli vykonávané formou besied a prednášok
na základných školách a materských školách a preventívnych dopravných akciách. Na OO PZ sú zriadené dve funkcie starších referentov pre prácu v komunitách. Títo referenti vykonávajú činnosť
v oblasti právnej osvety a prevencie kriminality so zameraním
na cieľové skupiny obyvateľstva.
Okrem toho OO PZ spolupracovalo s Mestským úradom Hanušovce nad Topľou a spolupodieľalo sa na zabezpečovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí, akými sú Hanušovský jarmok
a iné.
mjr. Ing. Jozef Andrek,
riaditeľ OO PZ Hanušovce nad Topľou

ČINNOSŤ HASIČOV V UPLYNULOM ROKU
Hasičský a záchranný zbor v Hanušovciach nad Topľou sa o bezpečnosť na úseku ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta
Hanušovce nad Topľou a okolitých obcí stará od 70. rokov 20. storočia. Počas týchto rokov zasahovali príslušníci z hasičskej stanice
Hanušovce nad Topľou nespočetnekrát pri rôznych typoch nahlásených prípadov, či už to boli požiare, dopravné nehody, technické zásahy typu zakliesnených osôb vo výťahu, zvierat v šachtách
či iných tragických udalostiach. Inak tomu nebolo ani v roku 2018.
Na ohlasovňu požiarov osobne alebo telefonicky z Krajského operačného strediska v Prešove bolo nahlásených 127 mimoriadnych
udalostí, ku ktorým boli vyslaní príslušníci HaZZ v Hanušovciach
nad Topľou a nezriedka aj výpomoc z iných hasičských staníc ako
napríklad z Vranova nad Topľou, Prešova či Giraltoviec, keď išlo
o zásah väčšieho rozmeru.
V katastri nášho mesta a v blízkych obciach v roku 2018 zasahovali
hasiči pri 32 požiaroch, 58 dopravných nehodách, 35 technických
zásahoch a počas roka vykonali dve taktické cvičenia.
Najčastejšie výjazdy k požiarom boli k vypaľovaniu suchej trávy

a krovia, požiarom komínov a požiarom jednoduchých stavieb
a kotolní.
Na frekventovaných cestách II. a III. triedy v okolí Hanušoviec nad
Topľou, hlavne na št. ceste č. I/18, vzniklo 58 dopravných nehôd
aj s tragickými následkami. Svojou arogantnou jazdou a zlým odhadom dopravnej situácie, ale hlavne neprispôsobením jazdy
svojim schopnostiam a stavu vozovky, prichádza k ujmám na majetku, a čo horšie, k zraneniam osôb a stratám tých najbližších.
V roku 2018 nás neobišla ani zimná kalamita, popadané stromy
na cestu či ohrozenia bodavým hmyzom.
Je veľa prípadov mimoriadnych udalostí, ku ktorým sú vysielaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ale v spolupráci
s ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému, DHZO
a spoluobčanmi mesta a okolitých obcí sme pripravení zdolať všetky zásahy na ochranu životov, zdravia a majetku občanov mesta
Hanušovce nad Topľou a priľahlých obcí z regiónu.
mjr. Mgr. Martin Václavek
veliteľ HS Hanušovce
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KDE DEDO BOJOVAL ZBRAŇOU,
TAM JEHO VNUK SILOU DUCHA
Rodina Hermanovských má síce po starootcovskom meči svoje
korene na Vlači, ale už takmer storočie sa ich život a osudy viažu k Hanušovciam nad Topľou. Ján Hermanovský, starý otec Jaroslava Hermanovského, podobne ako mnoho ďalších jemu podobných, ktorí pochádzali z chudobných slovenských krajov, išiel
do Ameriky zarobiť nejaké peniaze. Z Ameriky domov cez Atlantik
sa plavil parníkom Carpathia, tým parníkom, ktorý z New Yorku
vyplával v noci 14. apríla 1912 a ktorý zachytil signál topiaceho
sa Titanicu. Parník mal namierené do európskeho prístavu Fiume;
dnes je to chorvátske prístavné mesto Rijeka na brehu Jadranského mora, no v rokoch 1822-1918 bolo toto mesto súčasťou Rakúsko-Uhorska. Odtiaľto sa potom hore Uhorskom cestovalo domov na slovenské kraje vlakom.
Otec pána Jaroslava
– Andrej Hermanovský (*28.3.1919 – †
26.2.1971)
pochádzal
z Vlače. Ako 16-ročný
prišiel do Hanušoviec
a stal sa učňom v kováčskej dielni Jána Vozára
(otca exprimátora Petra Vozára). Tu sa vyučil
a tu aj býval až do svojej
smrti s výnimkou rokov
základnej vojenskej služby v Trnave a rokov počas 2. svetovej vojny, keď
bol frontový vojak. Počas
2. svetovej vojny totiž
pôsobil ako vojak slovenskej armády, istý čas
aj pod velením kpt. Jána
Nálepku počas bojov na Ukrajine. Jaroslav Hermanovský hovorí
o tom tak, ako si pamätá na spomienky svojho otca:
„Kapitán Nálepka bol veľmi charizmatický človek, ktorý hneď pochopil, že nemôže bojovať proti slovanským bratom. Preto sa snažil pomôcť partizánom a miestnemu ľudu. Partizáni potrebovali
pre záškodnícku akciu uniformy slovenských vojakov. Kapitán Nálepka vybral na túto úlohu piatich, vrátane nášho otca. Pri bojovej
akcii sa mali dať zajať, aby sa partizáni dostali k slovenským uniformám. Všetko prebehlo podľa plánu, za čo ich mal kpt. Nálepka
patrične potrestať. Otec hovoril, že boli pyšní, keď ich kpt. Nálepka
pred nastúpenou jednotkou potrestal tak, že každý dostal facku
a pokarhanie. Pre nich to bolo vyznamenanie. No zakrátko stratili
svojho kapitána Nálepku, ktorý padol v boji pri meste Ovruč. Keďže bojaschopnosť vojakov bola slabá, rozdelili ich potom na iné
fronty. Otec sa dostal na taliansky front, na predhorie Dolomity
v severnom Taliansku, do okolia mesta Udine. Na vojne bol otec
podkováč, teda robil okolo koní. Po vojne sa vrátil naspäť do trnavských kasární. V Trnave si našiel manželku, našu mamu, kde
mali aj svadbu. Do Hanušoviec sa vrátili po dvoch rokoch a otec
krátko pracoval na obnove hanušovského viaduktu ako strojník
za firmu Lanna. Táto firma, čo sa významu týka, bola obdobou
československej firmy Baťa.
Po znárodnení v roku 1948 táto firma, podobne ako aj Baťa, museli skončiť. V našom regióne zriadili podnik Pozemné stavby Pre-

šov, kde otec pracoval ako strojník. Otec bol človek so zdravým
gazdovským rozumom a keďže bol dobrý odborník a zlepšovateľ,
v roku 1953 dostal štátne vyznamenanie od prezidenta republiky
Antonína Zápotockého.

Prešovské Pozemné stavby budovali vo Svidníku pamätník padlým
hrdinom – ten monument. Otec tam pracoval ako strojník žeriavu.
Pri pamätníku sú masové vojenské hroby a keď ich húfne zvážali na vozoch, vraj to bol veľmi otrasný pohľad. Na jeden voz nemeckých vojakov pripadalo niekoľko vozov ruských vojakov. Taký
to bol hrozný pomer či nepomer. Mal som jedného kolegu zo Svidníka a pri reči mi povedal, že aj jeho otec zvážal na voze tie mŕtve
telá. Potvrdil mi, že to bola pravda, čo rozprával môj otec.
Počas prác na svidníckom pomníku bolo veľkým problémom osadenie bronzovej sochy na pamätník. Socha bola ťažká a v tej dobe
(rok 1954 – pozn.) nebol k dispozícii žiaden mechanizmus, aby tam
tú sochu náležite postavili. Nevedeli nájsť spôsob. Keď sa dohadovali s vedúcim stavby, čo a ako urobiť, ten povedal, že to musí
„vymyslieť“ otec, lebo iný si to nemôže dovoliť. Tak to otec vymyslel tak, ako to bolo jedine možné – dať mu lano okolo krku, teda
„obesiť ho“. Jedine tak mohli zvládnuť osadiť ťažkú bronzovú sochu na pomník. Samozrejme bol z toho veľký politický problém,
keďže sa písal rok 1954, ale za to, že otec bol odbojár a nositeľ
štátneho vyznamenania, tak si vyslúžil iba pokarhanie. Po Svidníku pracoval otec doma v Hanušovciach na stavbe školy, ktorá bola
skolaudovaná v roku 1957, na výstavbe obilného sila na hanušovskej veľkej stanici, bytovej výstavbe i stavbe nemocnice v Prešove.
V roku 1971 po ťažkej chorobe otec zomrel.
Môj otec zomrel vo februári a v decembri v tom istom roku sa narodil môj syn Peter. Ten, dá sa povedať, pokračoval v dedových
stopách. Najprv vyštudoval strojného inžiniera, teda profesiou
bol tiež strojník. A potom išiel bojovať do Talianska, tiež ako jeho
dedo. Lenže Peter tam „bojoval“ na duchovnom poli. Takisto v severnom Taliansku, ale trochu západnejšie od Udine, v horskej osade Camparmò. V preklade Camparmò znamená „brána armády“,
čo sa týkalo 1. a 2. svetovej vojny. Dvanásť rokov najprv v samote,
potom na Pápežskej univerzite vo Vatikáne sa formoval na kňaza v rámci Koinonie Ján Krstiteľ. A predstavte si, tohto roku, keď
dedo by mal 100 rokov, tak sme hovorili Petrovi, aby za neho v ten
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deň odslúžil omšu. ´Ocku, budem akurát v Taliansku, vo Vincenze,´
povedal mi Peter. A tak v ten deň dostal môj otec druhé vysoké
vyznamenanie. Peter bol totiž vo Vincenze na duchovnom cvičení
kňazov Komunity Ján Krstiteľ z celého sveta. Bolo ich vyše sto, vrátane kardinála menom Cocco Palmerio z Vatikánu, ktorý bol v tej
kôpke, čo z nich zvolili pápeža. A za ich prítomnosti bola slúžená
omša za môjho otca.“

Keď som prišla k Hermanovským a zvítala sa s pani Františkou
i pánom Jaroslavom, hneď moju pozornosť pútali viaceré zaujímavé
predmety.
Za všetky spomeniem
aspoň niektoré z nich.
Už z predchádzajúcich rozhovorov som
vedela, že Andrej
Hermanovský fotografoval. Fotoaparát,
ktorý som si aj odfotografovala, je skutočne starý kúsok a viaže
sa k nemu zaujímavá
historka. Andrej Hermanovský ho ako vojak vyhral, keď počas
pobytu v talianskych
kasárňach v Udine v kartách porazil
oficiera s vysokou
hodnosťou. Taký fotoaparát v tom čase
totiž hocikto len tak nevlastnil. Ďalšie predmety viseli na stene.
Prístroj na meranie atmosférického tlaku, za ním zasunutá československá stokorunáčka, na poličke stará „šifkarta“, teda
palubný cestovný lístok do Ameriky, na aký
cestoval aj Ján Hermanovský, či keramický
glazúrovaný tanier z 1.
svetovej vojny. Vyzerá
veľmi pekne, zachovalo, nikto by mu nehádal jeho skutočný
vek. Bol uschovaný

Andrej Hermanovský s rodičmi na dvore rodinného domu
oproti starej škole
v drevenej truhle v starorodičovskom dome pani Františky v obci
Svinia. Takéto taniere si vraj dávali vyrábať vojaci, ktorí sa šťastne vrátili domov z Veľkej vojny. Na pamiatku. Na farebnej glazúre
sú tri zástavy, a to nemeckého cisárstva, uhorská a pruská zástava.
Uprostred sú zobrazení dvaja vojaci týchto monarchií.
Nuž, pôvodne to mal byť článok o detskom folklórnom súbore
Mladosť, ktorý v 50. – 60. rokoch 20. storočia viedla v Hanušovciach nad Topľou pani učiteľka Hermína Franková, ale nakoniec sme
sa rozhovorili o inom. I tak niekedy v živote býva.

Andrej Hermanovský počas 2. svetovej vojny v Taliansku
Agáta Krupová
Foto k článku poskytol Jaroslav Hermanovský
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ŽIVOTNÝ PRÍBEH
BERNÁTHA FRIEDMANNA ALIAS ŠTEFANA KUBÍKA
Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania
si v Hanušovských novinách v sérii článkov pripomíname udalosti
a osobnosti späté s históriou protifašistického odboja v Hanušovciach nad Topľou a ich širokom okolí v čase 2. svetovej vojny.
Dnešný príspevok je venovaný osobe úzko spojenej so vznikom
a činnosťou partizánskej jednotky Čapajev. Týmto človekom je Štefan Kubík, vlastným menom Bernáth Friedmann (* 31.8.1915,
Veľké Kapušany, okr. Trebišov – † 1.1.2003, Bratislava). Narodil
sa v ortodoxnej židovskej rodine. Prísne tu dodržiavali náboženské predpisy a svätili všetky sviatky. Otec Jozef sa narodil v roku
1884 v Stropkove a pochádzal zo šiestich detí. Matka Dorota
(za slobodna Weil) sa narodila v roku 1886 v poľskom Jasle. Ovládala viacero cudzích jazykov. Jej rodnou rečou bola poľština, ale
vedela po nemecky, maďarsky a jidiš. Zosobášili sa v roku 1910.
Rodičia žili počas svojho manželstva v Stropkove, vo Veľkých Kapušanoch a nakoniec sa usadili v Prešove, až do deportácie v roku
1942. Mali spolu 8 detí - Annu, Lujzu, Bernátha, Blanku, Malvínu,
Henricha, Matildu a Alžbetu.
Bernáth sa narodil vo Veľkých Kapušanoch, ale od roku 1917 už žil
v Prešove. Študovať začal už od troch rokov a navštevoval aj cheder – náboženskú základnú školu pre vyučovanie Tóry a judaizmu.
V meste spolu s otcom sa často chodievali modliť do ortodoxnej
synagógy. Otec v Prešove vlastnil malý obchodík s rozličným tovarom, ktorý ich však ledva uživil. V práci mu pomáhala manželka.
Žili v skromnom dvojizbovom nájomnom byte.
V roku 1930 odišiel Bernáth do Francúzska, kde
žil v Paríži u svojho strýko Filipa Friedmanna,
otcovho brata. Počas
tohto pobytu sa začalo
formovať jeho ľavicové politické zmýšľanie.
V roku 1935 sa stal
členom
komunistickej strany Francúzska.
Po vypuknutí občianskej vojny v Španielsku
sa prihlásil do medzinárodných interbrigád. Domov do Prešova sa vrátil
v roku 1938. Jeho pobyt
v zahraničí sformoval
jeho politickú orientáciu. Z pôvodne silne náMatilda Friedmannová
božensky orientovaného
– sestra Štefana Kubíka
človeka sa vrátil do Československa mladý komunista. Jeho komunistické presvedčenie
sa prejavovalo aj v nasledujúcich rokoch. Po zániku Československa v marci 1939 žil v Prešove, kde sa zapojil do ilegálneho protifašistického odboja. Za ilegálnu komunistickú činnosť bol represívnymi zložkami novej republiky stíhaný. V roku 1940 ho väznili
v Prešove a na prelome 1940/41 v zaisťovacom tábore v Ilave.
Po prepustení z väzenia pokračoval v odboji. Keďže mal židovský
pôvod, bol rasovo a politicky prenasledovaný a musel sa skrývať.
Zmenil si meno a priezvisko na Štefan Kubík, aby získal novú identitu. Od roku 1943 bol členom ilegálneho oblastného vedenia KSS
na východnom Slovensku. Úzko spolupracoval s predstaviteľmi

komunistov z okresov
Giraltovce, Prešov, Bardejov (patrili k nim Peter Babej, Vojtech Plachta, Vojtech Borovský
a iní).
V priebehu rokov 1942 –
1943 sa terajšia západná časť okresu Vranov
nad Topľou (v priebehu
2. svetovej vojny patrila do okresu Giraltovce), hlavne jeho hornaté časti stali miestom
úkrytu rasovo a politicky
prenasledovaných
osôb zo Slovenska, ale
aj cudzincov (hlavne
sovietskych
vojakov
– zajatcov, čo ušli z ne- Bernáth Friedmann alias Štefan
meckých transportov). Kubík
V tomto prostredí sa pohyboval aj Bernáth, teraz už Štefan Kubík; v jeseni 1943 bol jedným z organizátorov a prvých členov partizánskej jednotky Čapajev, ktorá sa sformovala v lesoch nad obcou Matiaška. Túto oblasť
si vybral možno aj preto, lebo sa s ňou spájala aj história jeho rodiny. V neďalekých Giraltovciach žil jeho strýko Herman Friedmann
s rodinou (s ním sa stýkal aj počas vojny) a od roku 1939 až do polovice roku 1944 u nich bývala pod falošným menom aj jeho sestra
Blanka. Bernáthovu rodinu v roku 1942 zasiahli židovské deportácie. Odvliekli všetkých, unikol iba Bernáth so sestrou Blankou.
Z ostatných členov rodiny sa v septembri 1945 po tri a polročnom
pobyte v Oswienčime vrátila živá iba jeho sestra Matilda.
Od jesene 1943 až do novembra 1944 bol život Štefana Kubíka,
ktorý už všade vystupoval iba pod týmto menom, spojený s činnosťou partizánskej jednotky, neskôr zväzku Čapajev. Bol členom
veliteľského štábu a jeho hlavnou úlohou bolo zabezpečovať zásobovanie jednotky. Po úspešnom prechode partizánov- čapajevovcov cez nemecko-sovietsky front medzi Haburou a Borovom
bol Štefan Kubík zaradený ako politický pracovník v partizánskom
štábe 1. ukrajinského frontu v Rzeszowe (od novembra 1944
do januára 1945). Dňa 19. januára 1945 sa spolu s Červenou armádou vrátil do Prešova. Onedlho sa oženil a s manželkou vychovali dvoch synov.
Po oslobodení ako komunista a bývalý partizán využil ponuku
práce pre ministerstvo vnútra. Pracoval v službách Štátnej bezpečnosti (ďalej iba ŠtB). Naďalej žil v Prešove, kde viedol oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnosti 2 a odbočku ŠtB. V druhej
polovici marca 1948 nastúpil na III. odbor Povereníctva vnútra.
Pravdepodobne pre predvojnové skúsenosti neskôr pôsobil ako
príslušník zahraničného spravodajstva na československom veľvyslanectve v Paríži. V marci 1950 sa stal krajským veliteľom ŠtB
v Žiline. Po osemnástich mesiacoch vo funkcii ho 10. augusta
1951 zatkli a dva roky strávil vo väzbe v pražskej Ruzyni. V júni
1954 ho Vyšší vojenský súd v Prahe odsúdil na dva roky odňatia
slobody za porušenie povinností verejného činiteľa (používanie
fyzického násilia pri vyšetrovaní) a zneužitie služobnej moci. Trest
si odsedel vyšetrovacou väzbou a po vynesení rozsudku ho pre-
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pustili na slobodu. V priebehu rokov 1954 -1976 pracoval ako robotník v Bratislave. Od roku 1976 bol na dôchodku.
V roku 1964 bol občiansky a politicky rehabilitovaný. Zomrel
v Bratislave a je pochovaný na cintoríne v Bratislave – Vrakuni
(Ružinov).
Za svoju odbojovú činnosť v čase 2. svetovej vojny bol vyznamenaný Radom SNP 1. triedy (1945), Československým vojnovým
krížom 1939 (1945), Za chrabrosť (1945), Radom červenej hviezdy
(1967) a viacerými medailami.
Bernáth Friedmann alias Štefan Kubík si nové meno a priezvisko
po vojne ponechal a používal až do svojej smrti. V jeho pohnutom
živote boli viaceré temné stránky. Jednou z nich bolo aj to, že jeho
osoba bola dlho spájaná (a ešte aj je) so smrťou Ľudovíta Kukorelliho, jedného z veliteľov partizánskeho zväzku Čapajev. Ešte
v 50. rokoch 20. storočia, keď ho trestne stíhali, bol obviňovaný

Ukončenie krátkych správ zo strany 7

Pro Musica Nostra Sarossiensi

Pod týmto názvom sa v dňoch 8. – 14. júna
2019 konal festival klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. Už po druhýkrát ho organizovalo Hudobné centrum
Bratislava v spolupráci s vybranými mestami a obcami regiónu Prešovského samosprávneho kraja. Jeden z týchto koncertov
sa konal v našom meste 10. júna 2019
v reprezentačnej sieni Veľkého kaštieľa.
Na programe boli diela barokovej hudby.
Účinkovali Hilda Gulyás (soprán), Adam
Sendrei (barokové husle) a Jakub Mitrík
(chitarrone, baroková gitara).

Živá kniha – Živá kronika

Ďalšie podujatie o knihách s tematikou
SNP a 2. svetovej vojny z cyklu príbehov
ľudí z obdobia 2. svetovej vojny sa konalo
v Malom kaštieli v utorok 18. júna 2019.
Pre žiakov 4. ročníka tunajšej ZŠ ho pripravili Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS
a Mgr. Helena Lipčáková, predsedníčka
ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou. Hrôzy vojny demonštrovali cez publikované
smutné príbehy detí, ktoré v čase 2. svetovej vojny zažili vojnové masakre na vlastnej koži. Posolstvom podujatia bolo, aby
sa už nikdy viac nič podobné neopakovalo,
aby deti, až vyrastú, nepodľahli extrémnym
ideológiám a názorom, ktoré propagujú ničivú nadradenosť človeka nad človekom.
Prvá časť podujatia bola prezentáciou kníh
s protifašistickou tematikou z fondov mestskej knižnice. Druhá časť bola tvorivá. Deti
formou písaných textov i kresieb vyjadrovali na jednej strane des vojny, na druhej
strane radosť zo života v mieri cez výtvarné i literárne zručnosti. V závere podujatia
boli deti za svoju snahu odmenené sladkosťou a perom.

z možného zabitia Kukorelliho počas prechodu cez sovietsko-nemecký front v novembri 1944. Nič konkrétne sa však nenašlo, hoci
sa objavovali rôzne výpovede svedkov – bývalých čapajevovcov.
Obvinenia tohto typu sa však objavili už tesne po vojne a znovu
začiatkom 60. rokov 20. storočia. Čistý štít mu zabezpečila úplná
občianska a politická rehabilitácia v roku 1964. Do dnešných dní
však okolnosti úmrtia Ľudovíta Kukorelliho vyvolávajú vo verejnosti vzrušenie, zvlášť pri rôznych výročiach spojených s jeho osobou. Pozornosť sa už obracia aj na iných ľudí spájaných so smrťou
Kukorelliho (Viktor Kokin a osoby spojené s likvidáciou bývalých
členov partizánskeho zväzku Čapajev v novembri 1944). Definitívne vyriešenie úvah o Kukorelliho smrti a prípadnú účasť Štefana
Kubíka na nej možno prinesú historici v blízkej budúcnosti.
Mgr. Peter Šafranko
Foto: Archív autora a Krajského múzea Prešov

krát v hanušovskom evanjelickom a. v.
chráme. Usporiadateľmi boli MsKS Hanušovce nad Topľou, Evanjelický a.v. cirkevný
zbor Hanušovce nad Topľou a Záujmové
združenie speváckych zborov OZVENA
Vranov nad Topľou. Koncert sa konal v piatok 21. júna 2019 vo večerných hodinách.
Účinkovali: Miešaný spevácky zbor J. B.
Hroboňa pri Evanjelickom a.v. CZ Hanušovce nad Topľou; Detský spevácky zbor
„Rainbow Children Choir“, z maďarského
mesta Debrecín; Zbor Svätého Michala
z Michaloviec a Komorný spevácky zbor
ZVONY, zo srbského mesta Selenča.

2. ročník Folklórneho festivalu
spod Oblíka
V sobotu 22. júna 2019 po roku opätovne
ožilo hanušovské futbalové ihrisko krásnym
a temperamentným folklórom. Na tohtoročnom festivale sa predstavili DFS Oblíček, DFS Vargovčanik, ZUŠ Hanušovce nad
Topľou, Komunitné centrum Hanušovce
nad Topľou, FS Stropkovčan, FS Makovica,
FS Vargovčan a FS Oblík. Festival podporili
Mesto Hanušovce nad Topľou, OZ FS Oblík
a RAMEKO, s.r.o. Mediálnym partnerom
podujatia boli RTVS Slovensko, Folklorista.
sk.

Veľký vlakový výlet
Sobota 22. júna 2019 bola v našom meste
nielen dňom folklórneho festivalu, archeofestivalu, ale aj turistiky po kultúrnych pamiatkach, a to vďaka veľkému vlakovému
výletu. Ako už vopred avízovala detskaze-

Koncert speváckych zborov
V rámci 32. ročníka zborového festivalu VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI
sa po roku v našom meste opätovne zišli
slovenské i zahraničné spevokoly, tento-
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Foto: Andrej Trojanovský

leznica.sk (organizátor veľkých vlakových
výletov po mestách východného Slovenska), v tento deň sa z Košíc do Hanušoviec
nad Topľou cez Prešov vybral vlak ťahaný
historickou parnou lokomotívou 431.032
Ventilovka. Jeho cestujúci si v našom meste mohli prezrieť všetky historické zaujímavosti. Hanušovčania zasa tu mohli do vláčika nastúpiť a previezť sa ním do obce
Čierne a späť za symbolické euro. Unikátne
na tejto ceste okrem iného bolo, že vlak
na viadukte netradične zastal a poskytol
cestujúcim dostatočný časový priestor
na prehliadku mesta z vtáčej perspektívy.
Cestujúci, ktorí vláčikom prišli do nášho
mestečka, si mohli prezrieť hanušovské
viadukty, sakrálne pamiatky, expozície
múzea a archeopark s výnimočnou ukážkou tavenia skla v replike sklárskej pece
z 9. storočia. Organizátormi výletu boli Košická detská historická železnica, Prešovský
samosprávny kraj, Železničná kompánia
Slovenska a Tripolitana - Krajské múzeum
v Prešove.

Športový deň
Športový klub Pelikán pripravil v nedeľu
23. júna 2019 pre deti bohatý športový
program, v rámci ktorého si na svoje prišli
aj ich rodičia. Program prebiehal v areáli
základnej školy. Nosnou aktivitou bola pohybová príprava detí vo veku 5 až 14 rokov.
Pozostávala z pohybových hier, základných
prvkov gymnastiky, atletiky, loptových hier
a iných netradičných športov. Organizátori za cieľ podujatia si vytýčili naučiť deti
správne behať a skákať, ukázať im, ako
môžu zdokonaľovať svoj pohyb a ovládanie
tela. Na ihrisko zavítali aj hasiči so svojou
technikou a deťom trochu priblížili svoju
prácu. Organizátori podujatia sa postarali
aj o občerstvenie a pitný režim pre deti,
ktoré v týchto vysokých letných horúčavách je zvlášť dôležité a potrebné.
Krátke správy pripravila Agáta Krupová
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Z DEJÍN MESTA A REGIÓNU HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
O pôvode názvu mesta Hanušovce nad Topľou
Išiel Hanuš, za ním ovce, a tak vznikli Hanušovce. Riekanka, ktorú
pozná zrejme každé dieťa. Je ľahko zapamätateľná a dá sa prispôsobiť tej ktorej obci, stačí len Hanuša vymeniť za Pavla, Petra
či Hermana a zrazu poznáme odpoveď na otázku pôvodu názvu
vlastnej dediny alebo mesta. Aj keď môže byť pomyslenie na to,
že vaša obec vznikla tým, že za nejakým neznámym človekom
kráčalo stádo oviec celkom deprimujúce, v detskom veku taká
odpoveď postačuje viac než dosť. Dospelý človek však občas potrebuje aj dospelejšie odpovede na základné otázky. A otázka
pôvodu názvu vlastného mesta je dosť základná, keďže už Rimania zvykli vravieť: „Nomen omen“ (meno predurčuje).
Pri hľadaní pôvodu názvu mesta sa dostaneme do najstarších
dôb, ba až na samotný počiatok existencie Hanušoviec. Obraz
o vývoji najstarších hanušovských dejín je postavený na dedukcii,
keďže stavať sa dá len na nepriamych dokladoch. Ak už ale nachádzame informáciu o meste bezprostredne, môže historik svoje
špekulácie priblížiť k istote a obraz sa stáva ostrejším a viac skutočným. Niektoré pramene, z ktorých môžeme čerpať, nám čosi
naznačujú, iné odkazujú len nepriamo. Máme písomné doklady
o udelení mestských práv, o istej zmluve podpísanej v Hanušovciach a aj o pozemku, ktorého názov je možné preložiť ako zem
Hanušovského potoka. Všetky tieto dokumenty a aj mnohé iné
obsahujú názov mesta, avšak každý je zachytený v inej forme.
Koľko mali teda Hanušovce názvov a ktorý je pôvodný a najstarší?
Najdôležitejšou však bude otázka: Akým spôsobom vzniklo pomenovanie Hanušoviec nad Topľou?
Dôležitý prameň k tejto téme pochádza z roku 1317, ktorý pojednáva o tom, ako šarišský župan Mikch (Michal?) vracia istú neprávom zaujatú zem niekoľkým šľachticom. Tá zem nesie názov terra
Hannuspataka, na inom mieste tejže listiny aj terra Hannuspotoka, čo môžeme prekladať ako zem Hanusovho potoka alebo zem
Hanušov, či Hanušovský potok. Základ názvu z roku 1317 je teda
plne zhodný so základom súčasného názvu mesta. Čo teda znamená slovo Hanus?
Ak budeme sledovať listiny z neskoršieho obdobia, mali by sme
na otázku nájsť odpoveď. Prameňom, ktorý by nám v tomto mal
pomôcť, je dokument z roku 1332, ktorým kráľ Karol I. Róbert priznáva Hanušovciam práva mesta Prešov. V listine sa mesto spomína pod názvom villa Hanusfalva, čiže dedina Hanusfalva. Opäť
tvorí základ tohto názvu Hanus.
Medzi rokmi 1332-1337 prebiehal v rámci Uhorska výber pápežského desiatku, ktoré smerovali do francúzskeho Avignonu, kde
kvôli politike francúzskych kráľov sídlili pápeži takmer 70 rokov.
Všetky cirkevné organizácie a správne jednotky zaplatili istú sumu
a každá transakcia sa následne zaznamenala. Súpis sa nám našťastie zachoval a dnes slúži ako nenahraditeľný zdroj informácií.
V rámci jágerskej diecézy, do ktorej náš región patril, sa v súpise
nachádza aj záznam o tom, ako istý Klement, kňaz z villa Johanis,
zaplatil desiatok vo výške šiestich grošov. V tom istom súpise vystupuje na niekoľkých miestach aj dedina s názvom Hamosfalua.
Či je to odkaz na Hanušovce, nie je isté, avšak v blízkosti tohto záznamu nachádzame odkaz na desiatky z Chmeľova, Fintíc, Kendíc,
Drienova, Hrabkova či Hendrichoviec, skrátka zo šarišských obcí.
Pravdepodobnosť, že ide o Hanušovce, je teda aj napriek skomolenému názvu pomerne vysoká. Skomoleninu je možné vysvetliť
tým, že zápis vykonávali cudzinci, ktorým sa uhorské názvy mohli javiť menej zrozumiteľné. Ak by sme skomoleninu upravili, tak

opäť nachádzame slovo Hanus. Problém však je ten prvý názov.
Tam Hanus nie je.
Z roku 1355 pochádza listina, kde si Pavol, Štefan, Andrej a Ladislav zvaní Czel urovnávajú svoje majetkové záležitosti. Dokument
bol spečatený pečaťou občanov z villa Johanis a vo villa Johanis
bol aj spísaný a potvrdený. Opäť názov bez Hanusa.
V neskoršom období a v nemecky písaných dokumentoch je mesto pomenované ako Hanesdorf alebo Hansdorf. Hanus sa tak vracia do názvu. Všetky uvedené tvary nakoniec doplnil aj slovenský
a definitívny názov Hanušovce. Z uvedeného teda vyplýva, že názov sa vyvíjal plynule a v každom z v Uhorsku používaných jazykov
mal svoj variant. Všetky spomenuté názvy, teda latinský, maďarský a nemecký, okrem slovenského, sa v priebehu stredoveku používali súčasne.
Máme teda niekoľko podôb pomenovania Hanušoviec v stredoveku. Ktoré je najstaršie? V čom má pomenovanie svoj pôvod?
Čo znamená základ názvu Hanus? Možností je niekoľko, avšak relevantné sú najmä dve a obidve sú postavené len na predpokladoch a dedukcii.
Pomenovanie novej dediny by mohlo odkazovať na meno svojho
zakladateľa. Prvým známym predstaviteľom mesta, teda dedičným richtárom, bol prešovský mešťan zvaný Hanus. Jeho meno
vykazuje jednoznačne nemecký pôvod, čo je pochopiteľné, keďže Nemci sa v Prešove a okolí usadili už v polovici 13. storočia.
Hanušovce získali mestské práva roku 1332. Hanus sa mohol
stať richtárom už skôr, no nejaká časť chotáru tento názov mala
už pred rokom 1317. Richtár Hanus mohol teda preniesť svoje
meno na osadu, ktorú v mene zemepána spravoval, no je to málo
pravdepodobné a na základe písomných prameňov to nie je možné overiť, keďže žiadne neexistujú. V tomto prípade by sa obec
nazývala Hanusova dedina, keďže Hanus sa zaslúžil o jej založenie.
Avšak Hanus naše mesto nezaložil. Hanus len získal od zemepána
povolenie priviesť sem nových osadníkov a stať sa ich vodcom. Ľudia tu však žili dávno pred Hanusom, ktorý nemohol pomenovať
to, čo bolo pred ním. Ako sa ale volala tá pôvodná osada?
Druhá možnosť je ešte komplikovanejšia, pretože k nej existuje
ešte menej dokladov. Táto teória vychádza z latinskej podoby názvu ako villa Johanis. Odkaz na meno Ján je neprehliadnuteľný, napokon aj Hanus je nemecky Ján. V minulom článku sme sa mohli
dočítať, že mnohí starí, ale aj moderní bádatelia prezentujú otvorene názor o tom, že pred Strážcami Božieho hrobu tu boli ešte johaniti, teda rytiersky Rád svätého Jána Krstiteľa z Jeruzalema. Nebolo by to nič mimoriadne, pretože johaniti v Uhorsku v 12. aj 13.
storočí naozaj pôsobili a pokojne mohli slúžiť kráľovi pri ochrane
dôležitých miest, ako napríklad pohraničie. To v tom čase začínalo
už v blízkosti terajších Hanušoviec. Hmlisté indície by mohli nasvedčovať, že po tom, čo sa hranica posunula na sever, sa premiestnili aj jej strážcovia. Z roku 1247 máme záznam o križiakoch
či krížovníkoch, preklad totiž nie je istý, z Gaboltova. V Bardejove
navyše existuje kostol zasvätený Jánovi Krstiteľovi a jedna jeho
kaplnka je zasvätená Svätému Krížu. Križiacke symboly ako vyšité.
Kostol neskôr patril augustiniánom. Pre zaujímavosť, augustiniáni
boli v rámci Šariša intenzívne prítomní a v jednom zo svojich troch
tunajších kláštorov mnísi varili významný prvok vyváženej stravy
stredovekého človeka a dôležitý medikament – pivo. Ide o kláštor
svätého Stanislava vo Veľkom Šariši.
Odkaz na johanitov v Hanušovciach by mohla predstavovať aj informácia z 19. storočia o starobylej nástennej maľbe zobrazujúcej
práve Jána Krstiteľa. Maľba by sa mala nachádzať pod vrstvami
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nových omietok a obkladov v hanušovskom kostole. Najstaršia
známa pečať z Hanušoviec pravdepodobne zobrazuje Jána Krstiteľa krstiaceho ľud. Tento symbol sa opäť objavuje aj neskôr.
Nepriame indície teda niečo naznačujú, no chýba presvedčivejší
dôkaz. Prítomnosť johanitov už pravdepodobne nebude možné
potvrdiť a pre hľadanie pôvodu nášho názvu to ani nie je potrebné. Či už tu boli či nie, nie je teraz príliš podstatné. Dôležitá je iná
otázka. Kde sa mohol vplyv Jána Krstiteľa a najmä jeho mena
prejaviť najviac? Samozrejme pri označení chrámu. Patrocínium,
teda zasvätenie kostola, je dôležitým ukazovateľom pri hľadaní
skrytých historických súvislostí. Od roku 1717 je patrocíniom hanušovského rímskokatolíckeho chrámu Nanebovzatá Panna Mária. Predtým to boli Všetci svätí a nie je vylúčené, že na začiatku
to bol Ján Krstiteľ.
Zasvätenie kostola v stredoveku často prešlo aj na názov dediny. Príkladov je viac než dosť. Najvýraznejšie to môžeme vidieť
na hornom Liptove – Mikuláš, Peter, Ondrej, Anna, Ján a mariánske patrocínium má aj kostol v dnes už neexistujúcej dedine, ktorá
dala názov aj tamojšej vodnej priehrade. Ani v Šariši to nebolo
zriedkavosťou. Napríklad Šarišské Michaľany dokladajú sv. Michala a Tročany, neďaleko Bardejova, mali v stredoveku názov villa
Sancte Trinitas, teda dedina Svätá Trojica. Osada však mohla byť
pomenovaná aj podľa účelu, na aký ju konkrétny zemepán ustanovil. Či už to bol chov zvierat – Sokolovce, Dravce, Svinia, alebo
výroba hospodárskych produktov – Dechtáre, Smolník či Šindliar.
Toto však nie je prípad Hanušoviec.
Pôvod nášho názvu je tak možné najskôr hľadať v patrocíniu miestneho chrámu. Ak bol kostol zasvätený Jánovi Krstiteľovi, meno
Jána Krstiteľa mohlo plynule prejsť aj na dedinu, v ktorej stál. Villa
Johanis, teda dedina Ján (Krstiteľ), je preto zrejme ten istý princíp
ako villa Sancte Trinitas, dnes Tročany. Záznam o názve pozemku,
terra Hanuspataka čiže zem Hanušovský potok, je len plynulým
prechodom od možného staršieho označenia terra Johanuspataka, čiže zem Jánovho, alebo Janovského potoka. To, že sa neskôr
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stal richtárom muž menom Ján, teda prešovský Nemec menom
Hanus, je zrejme len zhoda okolností.
Nemecky hovoriace obyvateľstvo, ktoré tvorilo zväčša elitu vtedajšej populácie, si upravilo názov z latinského Johanis, či Johanus
do nemeckého Hans, či Hanes a vznikol Hanesdorf. Túto úpravu
prevzal aj maďarsky jazyk a vzniklo Hanusfalva, alebo Hanuswagasa. Maďarské falva aj nemecké dorf znamená dedina. Vágás je poruba alebo priesek. Teda už v stredoveku sa Hanušovce volali Jánova dedina, Jánov priesek alebo dedina Ján – Jánovce či poruba
Ján. Ak by slovenský názov vychádzal priamo z latinského pôvodu
a nie z nemeckého či maďarského prevzatia, tak by sme sa mali
volať Johanusovce alebo Johanušovce, či jednoducho Jánovce,
Ján a snáď po vzore toho liptovského aj Šarišský Ján.
Za názov tak zrejme vďačíme Jánovi Krstiteľovi, ktorý v stredoveku svojím menom ochraňoval hanušovský kostol a celú dedinu.
Tento chrám však nevyzeral tak ako dnes. Pôvodná stavba, asi len
kaplnka, bola omnoho menšia a skromnejšia, v podstate ho tvorila len obdĺžniková budova, dnešné presbytérium čiže svätyňa.
Loď s vežou boli pristavané neskôr a po prestavbe mu mohlo byť
zmenené patrocínium z Jána Krstiteľa na Všetkých Svätých.
Pokiaľ nenájdeme aspoň zopár nových dokladov, hoci aj nepriamych, všetko spomenuté zostane len holou teóriou, aj keď logicky
a historicky pomerne vysoko pravdepodobnou. Ak sa však vykoná
rekonštrukcia a prieskum hanušovského chrámu, ktoré sú z technického a vedeckého pohľadu absolútne potrebné, ba až nevyhnutné a spod stáročných vrstiev omietky na nás naozaj vykukne
Ján Krstiteľ, bude táto hypotéza aspoň z malej časti potvrdená.
Hoci prešovský mešťan Hanus, ktorý sa zrejme svojou šikovnosťou
a organizačnými schopnosťami stal richtárom v sľubne sa rozvíjajúcej dedinke, predstavuje celkom zaujímavý vzor pre pomenovanie mesta, uznajme, že ten druhý, možný pôvodca nášho názvu,
najmä ak sa k nemu pridá jeho rodný bratranec, je už celkom iného kalibru.
Ondrej Glod

Listina z roku 1317 (Maďarský národný archív)

Slovenské znenie listiny z roku 1317
(Preložil Ondrej Glod.)
Náš magister Mikch (Mikč, Michal? pozn. O.G.), župan šarišský a sudca vo svojom dištrikte
zverenom mu pánom kráľom, dal na pamiatku, že zem Hannuspataka zvanú, synom Demeterovým Šimonovi, Imrichovi, Michlovi a Gregorovi, Lackovi synovi Štefanovmu, Deziderovi
synovi Ladislavovmu a Matejovi, synovi Jánovmu v časoch magistra Demetera bola silou
zabraná a od nich bola odňatá, vediac, že tá zem je ich dedičstvom, od urodzených kraja
s kráľovým milostivým zvolením vo svojej súdnej právomoci, má povinnosť spomenutú zem,
Hannuspotoka zvanú, prinavrátiť menovaným Šimonovi, Imrichovi, Michalovi Gregorovi, synom Demeterovým, Lackovi synovi Štefanovmu, Deziderovi synovi Ladislavovmu a Matejovi
synovi Jánovmu.
Dané v Prešove, druhý deň blízko po štvrtej pôstnej nedeli. Roku Pána 1317.

V najbližšom čísle...
Hanus priviedol do už existujúcej dediny nových obyvateľov, možno z Prešova, aby
remeslom a poľnohospodárstvom pozdvihli hospodársku úroveň zemepánovho
majetku. Hanus však nebol
jediný, kto niečo podobné
vykonal. Mal totiž aj brata
Petra, ktorý podľa bratovho
vzoru zobral niekoľko remeselníckych a roľníckych
rodín a odviedol ich do dediny Aghaguspothoka, čiže
Hlineného, alebo Hlinného
potoka, čo je dnešná obec
Hlinné. O tomto si však povieme bližšie v budúcom čísle
Hanušovských novín, kde
si priblížime okolnosti spojené s udelením mestských
práv pre Hanušovce nad Topľou.
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MÚZEUM

2. číslo

NÁVRAT NA PANSTVO
Streda 5. júna 2019 sa navždy zapíše do histórie Hanušoviec nad
Topľou, a najmä do histórie Veľkého kaštieľa. V ten deň nás poctila
návštevou pani Ilona van Tuyll – Dessewffy, dcéra Júliusa Dessewffyho, posledného majiteľa kaštieľa.
Stretnúť potomka majiteľa budovy, v ktorej dnes pracujeme, bola
pre pracovníkov múzea naozaj vzácnosť. Pani Ilona (trvala na familiárnom oslovení) prišla v sprievode svojho manžela Maxa van
Tuyll, potomka holandského šľachtického rodu, a dvoch priateľov
z Argentíny, kde býva. Pri vstupnom portáli kaštieľa ju so všetkými
poctami privítal vedúci organizačnej jednotky Ing. Bruss, primátor
mesta Hanušovce nad Topľou PhDr. Štefan Straka a zástupcovia
hanušovských cirkevných obcí.
Vzácna návšteva sa vo vestibule srdečne zvítala s pracovníkmi
múzea a zodpovedala zvedavé otázky médií. Nasledoval slávnostný obed v žltom salóne – reprezentačnej miestnosti múzea.
Pani Ilona neskrývala prekvapenie a dojatie nad milým prijatím,
ktorého sa jej dostalo. Nezaprela ani svoj zmysel pre humor. Keď
po predjedle a polievke nasledoval hlavný chod, prekvapene
dvihla hlavu a poznamenala:
„Vravela
som, že mi stačí ľahký
obed!“ Na našu otázku, čo je pre ňu ľahký
obed, odpovedala:
„Ja si zvyčajne dávam
na obed len šalát.
Manžel jedáva chlieb
s čokoládou alebo
so syrom.“ Max van
Tuyll s úsmevom dodal: „Viete, otvorím
chladničku, pozriem, čo tam máme... a zvyčajne toho veľa nie je!“
Počas obeda nám pani Ilona rozprávala o svojej rodine. Jej otec
Július (Gyula) Dessewffy sa po odchode z Hanušoviec zdržiaval
v Maďarsku, no bol nútený odísť, keďže sa otvorene postavil proti
nemeckej okupácii. Paradoxne, po vojne nejaký čas žil v Nemecku. Pôsobil ako hlavný redaktor maďarského vysielania rádia Slobodná Európa, kde stretol manželku. Neskôr sa usadili v Brazílii.
Tam sa Ilona zoznámila s Maxom a neskôr sa presťahovali do Argentíny, kde vychovali tri dcéry. V súčasnosti majú aj šesť vnúčat.
Pre naše múzeum bolo
veľkou vzácnosťou aj to,
že nám venovala niekoľko
rodinných fotografií. Šlo
o fotokópie portrétov jej
prarodičov,
fotografiu
otca a veľmi vzácny záber
na kaštieľ v Hanušovciach.
Vysvetlila, že hoci jej otec
dlho nechcel rozprávať
o okolnostiach, za akých
opustil Európu, vždy s láskou spomínal na prázdniny,
ktoré trávil na mieste zvanom Hanusfalva (Hanušovce). Fotografiu kaštieľa mal
vo svojej izbe až do smrti.

Práve otcovo rozprávanie o krásnych rokoch v Hanušovciach viedlo pani Ilonu k túžbe navštíviť otcov niekdajší domov.
Počas prehliadky kaštieľa pani Ilona s manželom vyjadrili obdiv
voči práci múzejníkov, ktorí starostlivo opatrujú toto miesto.
Zdôraznila, ako je rada, že kaštieľ je v dobrom stave. „Kedysi dávno to bolo sídlo našej rodiny, no dnes patrí
vám. Som veľmi rada, že hoci po otcovom odchode slúžil na rôzne účely, ostal zachovaný.“

Neskôr sa vzácna návšteva presunula do rímskokatolíckeho
a evanjelického kostola, kde obdivovali bohoslužobné predmety
darované obom cirkvám rodinou Dessewffy. Pri pohľade na mesto od evanjelického kostola (ktorý dal postaviť Tomáš Dessewffy), pani Ilona skonštatovala, že je tu naozaj krásne. „Nečudujem
sa otcovi, že na toto
miesto spomínal s takou láskou...“
Pani Ilona odchádzala
z múzea plná emócií
a s prísľubom, že sa určite vráti. Tentokrát
aj s dcérami a vnúčatami, aby im ukázala
miesto, ktoré si zamilovala rovnako, ako kedysi
jej otec.
Mgr. Ivana Lešičková
Krajské múzeum Prešov
Foto: Daniela
Peleščáková

2019
Narodili sa
Michal Čikala Viktória Kurová
Jozef Velebír Emma Juhasová
Nina Puľová Rebeka Čikalová
Nela Puľová Vladislav Pirko-Puľo
Eleonóra Horvátová Ján Zuščin
Melánia Horvátová Mário Puľo
Simona Velebírová Adrián Leško
Richard Balog
Matej Dančo
Roman Rozkoš
Miroslav Horvát

Opustili nás
Ján Puľo
Alžbeta Bruňová
Anna Petrová
Jozef Čikala
Ján Pohlod
Štefan Ferko
Verona Smiková

Manželstvo uzavreli

Ing. Vladimír Anderko Bc. Petra Lenhardtová
Thorsten Waldenmaier Ing. Martina Verčimáková
Martin Hreha - Bc. Kira Páczerová
Jan Blažek - MUDr. Johana Saraková
Vincent Horvát - Lenka Horváthová
Dvid Tomko - Jana Orečná
Pavel Kocman - Dominika Orečná
Ján Dzurko - Monika Skladaná
JUDr. Svätoslav Vaško Mgr. Zuzana Benčová
Ing. Pavol Hreha - Jana Jakubčínová
Ján Socha - Mgr. Zuzana Vargová
Marek Ciferský - Katarína Paľková
Kamil Švec - Tatiana Verčimáková

Životného jubilea
sa dožili
70 rokov
Balík Pavol, Bukovské
Drapová Mária, Počekanec
Hermanovský Jozef, Štúrova ulica
Molitoris Milan, Záhradná ulica
Sabová Margita, Ulica SNP
75 rokov
Chmeľovská Zuzana, Komenského ul.
Harčár Ján, Slovenská ulica
Opalák Štefan, Mierová ulica
Vargová Anna, Budovateľská ulica
80 rokov
Dvorský Ján, Budovateľská ulica
Hermanovský Andrej, Kukorelliho ul.
85 rokov
Dvorská Helena, Mierová ulica
95 rokov
Líška Ladislav, Počekanec
Pripravila Zuzana Sotáková
matrikárka

HANUŠOVCE - HANUŠOVČANIA
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KVÍZ

Milí čitatelia!
V roku 50. výročia získania novodobého štatútu mesta pokračujeme 2. kolom kvízu o hanušovskej histórii. V tomto čísle Hanušovských novín sú otázky zamerané na šport a turistiku. Odpovede na otázky vo forme „1 – odpoveď; 2 – odpoveď, ... atď.“ zasielajte na e-mailovú adresu našich
novín, t.j. hanusovske.noviny01@gmail.com alebo písomne na adresu Redakcia Hanušovských
novín, Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou najneskôr do 15. septembra 2019. Z počtu tých,
ktorí budú mať všetky odpovede správne, budú vylosovaní traja výhercovia.

1. cena - dva lístky do kina
2. cena - poukážka do knihkupectva
3. cena - šampanské

Kvízové otázky 2. kola:

1. V ktorom roku bola v Hanušovciach nad Topľou založená Jednota sokolská a tiež slávnostne
otvorená sokolovňa, teda priestor pre športovú a inú kultúrno-spoločenskú činnosť?
2. V Hanušovciach v období I. ČSR bola veľmi obľúbená hra v kolky v dvoch kolkárňach. Napíšte, ako sa v šarišskom nárečí kolkáreň nazývala?
3. Futbalový klub v Hanušovciach nad Topľou, ktorý pôvodne niesol názov SOKOL, by tohto
roku slávil okrúhle výročie. Viete aké?
4. Napíšte meno a priezvisko Hanušovčana, ktorý sa v roku 1991 vo svojej kategórii umiestnil
ako druhý v celoslovenskej kulturistickej súťaži a zúčastnil sa aj celoštátneho finále.
5. Bežecká súťaž žiakov a dospelých od tohto roku nesie názov Memoriál brigádneho generála
Ľudovíta Kukorelliho. Aký bol jej názov do roku 2018?
6. Ako sa volá hanušovský rodák, hádzanár, ktorý reprezentoval Slovensko v roku 1995 na Majstrovstvách sveta juniorov v hádzanej v Argentíne?
7. Koľko rokov vlani oslávil Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou?
8. Uveďte názvy oboch filmových festivalov, ktoré v našom meste každoročne organizuje KST
Krokus.
9. Napíšte meno a priezvisko 6-násobného Majstra SR juniora a 6-násobného Majstra SR seniora a juniorského Majstra sveta v armwrestlingu, rodáka z Hanušoviec nad Topľou.
10. Bratia Jozef a Daniel Pankuchovi sa venujú hokejbalu. Vzťah k nemu získali cez hanušovský
hokejový športový klub, ktorý v názve nesie meno vtáka symbolizujúceho obetu, nachádzajúceho sa aj v erbe mesta Hanušovce nad Topľou.
Správne odpovede na otázky 1. kvízového kola sú:
1. 1317; 2. villa Hanusfalva, villa Johannis, Hanuswagasa, Hannuszfalwa, Hannosfalwa, Hannesdorff, Hannosfalva, Hanussowcze, Hanusfalu, Hanusfalva, Tapolyhanusfalva, Hanušovce, Hanušovce nad Topľou; 3. 1332-1337; 4. Všetkých svätých; 5. 1630-1717; 6. rodina Soósovcov; 7.
Tomáš a Jozef Dessewffyovci; 8. Andrej Čorba; 9. 5. september 1943; 10. Čapajev.
Výhercami prvého kvízového kola sú: 1. miesto – Ing. Anna Juríková vyhráva 2 lístky do Cinema Prešov; 2. miesto – Jarmila Pagurková, poukaz na masáž, 3. miesto – Jakub Ferko, 10€
poukážka na nákup kníh.
Výhercovia nech si prídu ceny vyzdvihnúť do redakcie Hanušovských novín na prízemí Malého kaštieľa!
Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že kvíz si získa čoraz viac priaznivcov.
Tradičné zariadenie v hanušovských kuchyniach je už v súčasnosti raritou.
Jednou z posledných doposiaľ zachovaných je kuchyňa v rodinnom dome Jána
Maščucha na Kukorelliho ulici. Mastená
pec „šparhet“, maľované smaltované vedrá s pitnou vodou a iné „starodávne“
drobnosti dnes už len tak nevidíme.
Foto Agáta Krupová

ZÁBAVA
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OSEMSMEROVKA

Veselé historky z podzemia

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, ...

(Dokčenie ľudovej pranostiky nájdete v tajničke osemsmerovky
po vyškrtaní nasledovných výrazov. Tajnička má 19 písmen
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2. číslo

R
V
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K
E
V
Y
D
R
A
N
A
K
I
Š
R
E
B
Y
K
Ď

Alabama, antilopa, aspik
bicykel, bôle, buk, býk
čadič, čas, česť, článok, človek, čokoláda
doktor
ďatelina
etán, Eva, Evička
izbička,
kanál, kanava, kefa, klávesnica, kola, kov, kôň, kreslo, krok,
kvaka, kyberšikana
lak, lano, lievik, leto, level, lupa
maliny
náhoda, nápevy, nos
obojživelník, oči, odliv, okno, oleander
paluba, peklo, pilot, pivko, počítač, pól, prorok, prst
rizoto
sila, slnečnica, slony, sociálna sieť, syry, syseľ
taktici, Topľa, tvár
vaňa, váza, veslá, vlak, vydra
zákon
Osemsmerovku pripravila Mgr. Marta Lehetová

Život archeológa je veľmi zábavný. A niektoré situácie sú ešte
zábavnejšie a rozhodne stoja za to, aby som sa s nimi podelila...

Hľadá sa Narnia

„Výborne, kolegovia, ide to skvelo,“ povedal vedúci výskumu
pri obhliadke. „Zdá sa, že sme natrafili na obydlie. Skúste ešte
vyčistiť tieto kamene, určite nájdete vchod!“
Peťo a Lucka si vymenili pohľady. Aké obydlie? Už druhý týždeň
sa snažili zmaturovať nad hromadou kameňov, ktorú im pridelil vedúci. No na rozdiel od neho v nich nevideli žiadne obydlie,
tobôž nie vchod. Možno to bolo len nedostatkom skúseností, možno nedostatkom iných podporných prostriedkov, no...
nech sa snažili ako chceli, obydlie – a najmä vchod do neho
– proste nenašli.
„Myslíš, že je tu naozaj vchod?“ opýtala sa Lucia polohlasne,
keď sa delegácia kompetentných pobrala ďalej.
„Úprimne?“ pousmial sa Peter. „Niekde možno hej.“
Dvaja študenti archeológie si po oficiálnej prestávke opäť
vzali do rúk náradie a pokračovali v čistení kamennej kopy.
A hoci sa im – s veľkou dávkou predstavivosti – predsa zazdalo,
že tá kopa pripomína štvoruholníkový pôdorys domu, vchod
nie a nie nájsť. Čistenie kameňov im prinieslo iba ďalšie kamene.
Uplynulo pár dní a nič sa nezmenilo. Vedúci bol opäť pozrieť
postup prác, opäť im pripomínal, aby dôslednejšie hľadali
vchod do obydlia. Peťo a Lucia stále neuspeli. Až prišiel deň,
kedy im obom praskli nervy.
Bola práve obedňajšia prestávka. Lucia si vytrela ruky do vlhčenej utierky a rozbalila chlebík so salámou. Kým sa do neho
zahryzla, povzdychla si.
„My ten vchod asi nenájdeme nikdy!“
„Tiež mám ten pocit,“ uznal Peťo, ktorý práve vyťahoval dózičku s obedom. „Vedúci bude sklamaný.“
„To hej, potešil by sa, keby sme ho našli,“ zamumlala Lucia
a chvíľu mechanicky jedla. Potom položila chlebík na pníček
a vstala.
„Keď chce vchod, bude ho mať!“
Ráznym krokom prešla k hromade náradia a poťažkala krompáč. Peťovi bolo hneď jasné, čo chce urobiť.
„Dovolíš...?“ decentne jej vzal z ruky krompáč a mocne sa zahnal po kameňoch. Ozval sa buchot a v predpokladanom pôdoryse domu sa objavila medzera. Lucia chvatne odkotúľala
prebytočné kamene ďalej do lesa. Peťo dokončil „zárubňu,“
a potom spokojne pokračovali v jedle.
Na druhý deň sa na nálezisku zastavil vedúci výskumu. Už z diaľky videl zmenu a nešetril nadšením.
„Ja som vám hovoril, že tam bude ten vchod!“ tešil sa. „Dobrá
práca!“
Peter a Lucia si vymenili pohľady a obom trhlo kútiky úst. Kým
sa vedúci výskumu kochal krásou objavených dverí, oni dvaja sa decentne ospravedlnili, že si musia odskočiť. Prebehli
na druhý koniec náleziska, kde konečne zastali a rehotali sa tak
srdečne, až im vyhŕkli slzy z očí...
Mená hrdinov boli zmenené, aby sme ochránili ich súkromie
a kariéru
Mgr. Ivana Lešičková
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