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DESSEWFFYOVCI
UŽ NIE SÚ ZABUDNUTÝ ROD
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PÝTAME SA

veliteľa Hasičskej stanice Hanušovce nad
Topľou Mjr. Mgr. Martina Václaveka

AKÉ SÚ ÚLOHY HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A PREVENCIA PROTI POŽIAROM?

Z
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...NAUČIŤ SA DÔJSŤ DO CIEĽA
Rozhovor so zakladajúcimi členmi
KST KROKUS Hanušovce nad Topľou
pri príležitosti
30. výročia od jeho založenia

ašlú slávu hanušovským grófom cez
novootvorenú expozíciu Dessewffy – zabudnutý rod opätovne prinavrátil
Ing. Samuel Bruss, vedúci hanušovskej
pobočky prešovského múzea.
Pri tejto príležitosti bola predstavená
aj nová kniha. Vyšla pod názvom Rod Dessewﬀy – hanušovské panstvo, a to ako
katalóg výstavy. Prežehnaním ju oficiálne
uviedla do života Mária Mitrová, rod. Dessewﬀyová, z Paňoviec.

Úspechy žiakov
ZŠ Hanušovce
nad Topľou
v súťažiach
a olympiádach
v školskom roku
2017/2018
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Primátor mesta Štefan Straka pri tejto príležitosti udelil Samuelovi Brussovi
čestné uznanie za prínos vo zviditeľňovaní mesta Hanušovce nad Topľou, jeho
pamiatok i rodu Dessewﬀy, ktorý v minulosti podporoval viaceré oblasti hanušovského verejného života. Počas slávnosti
31. mája 2018 mu v zastúpení toto čestné uznanie odovzdala riaditeľka MsKS
mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubica
Tomková.
(aga)
Foto: Ing. Elena Dercová
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Jar v Malom kaštieli

Začala už 7. marca 2018 výstavou výšiviek a tkanín, ktoré vyrobili mamy, staré
mamy i svokry viacerých Hanušovčaniek,
členiek ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v našom meste. Podujatie
usporiadalo MsKS a ZO SZPB mjr. Kukorelliho Hanušovce nad Topľou. V predvečer
Medzinárodného dňa žien prišiel prítomným ženám k sviatku poblahoželať prednosta MsÚ Ing. Miroslav Benča, a to v zastúpení primátora mesta Štefana Straku,
pod záštitou ktorého sa podujatie konalo.

Čierna kronika

Medzi obcami Beluša a Visolaje v okrese
Púchov na D1 sa v nedeľu 11. marca 2018
vo večerných hodinách stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve osobné vozidlá a dodávka. Svoju smrť tu našli
dvaja Hanušovčania (M. P. 42-ročný a P.
H. 26–ročný), ktorí cestovali za prácou
do Rakúska. Posledná rozlúčka so zosnulými sa konala vo štvrtok 15. marca 2018.
Necelé tri týždne po havárii – na Bielu
sobotu – pochovali na hanušovskom cintoríne aj tretiu obeť tejto dopravnej nehody. 46-ročný L.H. totiž ťažkým zraneniam podľahol v stredu 28. marca 2018.
V pondelok 21. mája v ranných hodinách
sa stala dopravná nehoda na Slovenskej
ulici. Došlo pri nej k zraneniu 17-ročného
chodca z Hanušoviec, ktorý mal vstúpiť
na vozovku mimo priechodu pre chodcov.

KRÁTKE SPRÁVY
ných hodinách napadala čerstvá bohatá nádielka snehu, ktorú už nikto nečakal a málokto sa jej tešil a z ktorej nasledujúce dni
neubúdalo, ale naopak. Mrazy v noci z 20.
na 21. marca 2018 dosiahli takmer -10oC.
Sneh zmizol až týždeň pred Veľkou nocou.

Kvetná nedeľa v múzeu ...

... je názov tradičného podujatia, ktoré
sa koná už viac ako dvadsať rokov
vo Veľkom kaštieli. V nedeľu 25. marca
2018 tu predstavili prácu a výrobky ľudových remeselníkov, veľkonočné dekorácie
a symboly Veľkej noci. Tohtoročné podujatie, ktoré sa nieslo pod názvom Kríž a kraslica, viera a tradície, bolo ďalším podujatím z cyklu Popoludnie pri svetielku. Jeho
súčasťou bol aj hudobno-poetický koncert,
v ktorom vystúpili žiaci tunajšej základnej
umeleckej školy. Podujatím sprevádzala
riaditeľka múzea PhDr. Mária Kotorová,
PhD. a Ing. Samuel Bruss priblížil jednu
vzácnu pamiatku – barokové ukrižovanie.

Daňový úrad v ústrety Hanušovčanom
Už tretí rok Daňový úrad Vranov nad Topľou
vyšiel v ústrety Hanušovčanom tým, že daňovníci s daňovými priznaniami nemuseli
cestovať do okresného mesta. Stalo sa tak
v utorok 27. marca 2018, keď pracovníci
vranovského daňového úradu preberali
daňové priznania počas celého pracovného dňa v zasadačke Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou. Na otázku Redakcie Hanušovských novín, koľko daňovníkov

2. číslo
tohto roku využilo ponúknutú možnosť
podať daňové priznanie v našom meste
a aký bol tento stav v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, odpovedala e-mailom hovorkyňa komunikačného oddelenia
centra komunikácie a podpory Finančného riaditeľstva SR Mgr. Ivana Skokanová:
„V roku 2018 sme v Hanušovciach nad
Topľou prevzali približne 230 podaní
(išlo o daňové priznania k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2017, vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2017). V roku 2017
bolo pri výjazdovom preberaní v Hanušovciach nad Topľou prevzatých viac než
350 podaní. V roku 2016 bolo prevzatých
okolo 250 podaní, pričom rok 2016 bol
prvým rokom, kedy sme realizovali preberanie v meste Hanušovce nad Topľou.“
Z uvedeného vyplýva, že v tomto roku nabral trend dávať príslušné podania klesajúcu tendenciu. Keďže daňové priznania môžu
daňovníci podávať nielen osobne alebo
poštou, ale aj elektronicky, predpokladáme, že Hanušovčania začali vo väčšej miere
využívať poslednú z uvedených možností.

Ocenenie učiteľov

V utorok 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení pedagógovia v rámci škôl patriacich do pôsobnosti
Spoločného školského úradu (ďalej SŠÚ)
v Hanušovciach nad Topľou. Slávnostnú
akadémiu otvorila Mgr. Ľubica Vargová,
vedúca SŠÚ v Hanušovciach nad Topľou.

Na zasadnutí ZMO VR

V obci Dlhé Klčovo sa v utorok 13. marca 2018 konal snem Združenia miest
a obcí Vranovského regiónu (ZMO VR).
Za mesto Hanušovce nad Topľou boli naň
pozvaní prednosta MsÚ Ing. Miroslav
Benča a za Spoločný stavebný úrad Hanušovce nad Topľou Ing. Katarína Dvorská.

Chrípkové prázdniny pokračovali aj v marci
Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove
nad Topľou bola v čase od 20. do 26. marca
2018 prerušená prevádzka Materskej školy
v Hanušovciach nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných
ochorení. Svoj podiel na tom určite nieslo
aj počasie, keďže v nedeľu 18. marca v ran-

Ocenení učitelia hanušovských škôl. Zľava: Mgr. Ľubica Vargová (vedúca SŠÚ Hanušovce nad Topľou), Mgr. Jana Koreňová (ZUŠ), Mgr. Anna Hrehová (ZUŠ), Mgr. Anna
Hliboká Čurliková (ZŠ), Ing. Miroslav Benča (prednosta MsÚ Hanušovce nad Topľou),
Mgr. Viera Vrlíková (ZŠ), Mgr. Katarína Bindasová (MŠ).
Foto: (aga)

2018
V kultúrnom programe sa predstavili žiaci
miestnej základnej a základnej umeleckej školy. Potom nasledovalo oceňovanie
pedagógov, ktorých na ocenenie navrhli
zriaďovatelia škôl v pôsobnosti SŠÚ Hanušovce nad Topľou. V závere akadémie
sa vedúca školského úradu poďakovala
miestnym samosprávam v regióne jej pôsobnosti za spoluprácu a podporu tohto
podujatia, bez ktorej by nebolo možné
ho uskutočniť. Po nej sa ujali slova niektorí
predstavitelia obcí i ocenených učiteľov vyjadrujúc vďaku za akciu, ktorá bola v tunajších podmienkach prvou svojho druhu.

50 rokov vodného diela
Domaša

Pod týmto názvom bola
v utorok 27. marca 2018
vo Veľkom kaštieli otvorená
výstava o vodnom diele Domaša. Na neveľkej ploche
prostredníctvom fotografií,
exponátov a sprievodného
textu bola návštevníkom
múzea priblížená história
územia, na ktorom vodné dielo Domaša vzniklo,
aj história samotného vodného diela až po súčasnosť.
Nechýbali informácie o biotopoch, rastlinstve a živočíšstve v tejto lokalite s akcentom na vodné vtáctvo. V neposlednom
rade výstavu oživili artefakty pravekého života na tomto území i exponáty národopisného charakteru. Výstavu pripravilo Krajské
múzeum Prešov – Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou. Na obsahovej príprave
sa podieľali Mgr. Peter Šafranko (historická
časť), Ing. Elena Dercová (botanická časť)
a RNDr. Peter Pjenčák (zoológia, ornitológia).

Skrátené vyučovanie a riaditeľské voľná na ZŠ
Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove
nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského
veku Riaditeľstvo ZŠ Hanušovce nad Topľou pristúpilo s platnosťou od 14. marca
2018 do odvolania k týmto opatreniam:
Skrátili sa všetky vyučovacie hodiny zo 45
minút na 40 minút; rušili sa hromadné
akcie žiakov a činnosť všetkých krúžkov
a v dňoch 26. a 27. marca 2018 sa vo všetkých triedach zrušila 6. vyučovacia hodina. Zároveň riaditeľstvo ZŠ odporúčalo
rodičom žiakov I. stupňa, aby zvážili pobyt
svojich ratolestí v školskom klube.
Žiakom školy určite urobili radosť dve riaditeľské voľná. Prvé z nich udelil Mgr. Miroslav Petrov dňa 21. marca 2018 žiakom 0.
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až 8. ročníka z dôvodu testovania žiakov 9.
ročníka. Druhé riaditeľské voľno bolo udelené žiakom všetkých ročníkov 28. marca
2018, tentokrát z dôvodu osláv Dňa učiteľov
a predĺženého veľkonočného víkendu.

Veľkonočné tradície

Veľkonočné svätenie jedál je medzi veriacimi katolíkmi tradíciou s pevnými koreňmi.
Nemenej je vo zvykoch tunajších obyvateľov zakorenená aj veľkonočná oblievačka
– v rodinných domoch, na dvore či v bytových domoch na balkóne. Každé dievča
a každá žena by na Veľkonočný pondelok
mali byť aspoň pokropené studenou vodou, aby – ako hovorí ľudová tradícia – boli
celý nasledujúci rok zdravé a svieže.
Obe tradície dokumentujeme fotoobjektívom
Lukáša Argaya.

Mokrá Veľkonočná nedeľa

Klasická prietrž mračien nad Hanušovcami
síce nebola, ale prudký hustý dážď tesne
pred obedom na Veľkonočnú nedeľu spôsobil aj tak značné problémy. Z otvorov
vytekala nielen dažďová, ale aj splašková
voda, ktorá skomplikovala a znepríjemnila
pohyb obyvateľov po asfaltke medzi bytovými domami na Slovenskej a Jarmočnej
ulici. V týždni po Veľkonočnom pondelku
tam robila poriadok skupina aktivačnej činnosti pod vedením Anny Sabovej.
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Odhlasovanie obedov
v ZŠ po novom

Od pondelka 9. apríla 2018 môžu rodičia
alebo zákonní zástupcovia žiakov tunajšej
základnej školy odhlásiť deti z obedov
v školskej jedálni aj prostredníctvom internetu s prihlasovacími údajmi do elektronickej žiackej knižky. Týmto heslom
sa môžu prihlásiť aj do mobilnej aplikácie
Edupage, ktorú si pre svoj smartfón či tablet môžu stiahnuť z http://mobile.edupage.org/. Táto elektronická novinka ušetrí
čas a námahu odhlasovať deti z obedov
osobne či telefonicky.

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
(EU SILC)
Začiatkom apríla bolo mesto Hanušovce
nad Topľou upovedomené o tom, že bolo
vybrané ako jedno z približne 320 obcí
do zisťovaní o príjmoch a životných
podmienkach domácností. Slovenská
republika je totiž prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojená do realizácie projektu európskych štatistických
zisťovaní. Podobné zisťovania prebiehali už aj v rokoch 2005 až 2017 a toto
súčasné zisťovanie na tie predchádzajúce nadväzuje. Realizáciou tohto projektu sa získava harmonizovaný zdroj
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre
chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Z dlhodobého hľadiska to umožňuje analyzovanie životnej
úrovne domácností na Slovensku i medzinárodné porovnávanie Slovenska
v rámci EÚ. Do zisťovania je zaradených
takmer okolo 6700 domácností.
V Hanušovciach nad Topľou sa toto zisťovanie uskutočňuje od 9. apríla a potrvá
až do 26. júna 2018. Vybrané domácnosti
navštevuje pracovník poverený funkciou
opytovateľa. V domácnostiach, ktoré navštevuje, je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory poskytnuté v rámci tohto zisťovania
sú chránené, nezverejňujú sa a budú slúžiť
výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Úspechy žiakov ZŠ

Žiačka 8.A triedy Nina Anna Hliboká
sa 12. apríla 2018 zúčastnila krajského
kola geografickej olympiády, kde spomedzi 35 riešiteľov obsadila výborné 4.
miesto. Postúpila tak do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 18. - 19. mája v Bratislave. Nina
aj tu ako ôsmačka medzi mnohými deviatakmi vzorne reprezentovala školu.
Foto: Marta Ondečková Ďalšou úspešnou žiačkou je Zuzka Eštvaníková zo 6.C, ktorá sa zúčastnila na krajskom
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kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove. Súťažila
v prednese poézie a získala 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola.
Dňa 16. mája 2018 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnila obvodová súťaž v speve
Slávik Slovenska, kde ZŠ Hanušovce nad
Topľou úspešne reprezentovala a 3. miesto v III. kategórii získala Veronika Jurková
z 8.C a diplom za vokálny prejav v II. kategórii získala Radoslava Ciesarová 5.B triedy.

Vrecový zber plastov

V mesiaci apríl tohto roku došlo k zmene
systému zberu plastov z kontajnerového
na vrecový od občanov bývajúcich v rodinných domoch. Prvý takýto zber sa uskutočnil v stredu 18. apríla 2018. Do zberných
vriec je možné dávať okrem určených
plastových obalov aj tetrapakové obaly
a kovové obaly – všetko
neznečistené a stlačené.

KRÁTKE SPRÁVY
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motorový krovinorez a elektrický tlakový

Stavanie mája
Foto: Ing. Miroslav Benča
čistič spolu v hodnote 1.000 €. Na oplátku naši profesionálni hasiči budú plniť
úlohy dobrovoľného hasičského zboru,
pomáhať pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a spolupracovať pri zabezpečovaní rôznych podujatí v meste.

FS Vargovčan a
Mária Mačošková

Školská burza kníh

V piatok 20. apríla 2018
sa v priestoroch základnej školy uskutočnila
burza kníh. Túto možnosť mohli využiť všetci,
ktorí si chceli doma porobiť poriadok s knihami,
na ktoré im už iba sadal
prach. Veď môžu priniesť
radosť niekomu inému.
Ako uviedli organizátori burzy, svojim knihám môžu tak dať ich
pôvodní majitelia nový zmysel a šancu.
Knihy sa predávali za symbolické ceny.

Aprílové požiare

Porušovanie zákona vypaľovaním suchej
trávy je stále relatívne bežným javom. Ničí
sa tým nielen biotop v danej lokalite, ale
naviac hrozí aj nebezpečenstvo požiarov.
Stalo sa tak aj 14. apríla 2018 na Zámockej ulici pri záhradkárskej oblasti. Šľahajúce
metrové plamene vytvárali zdanie požiaru
chatky. Išlo však o požiar suchej trávy a krovia. O tri dni neskôr – 17. apríla 2018 – bol
na ulici Pod Šibenou ďalší požiar. V zastavanej oblasti horel neobývaný objekt. Keďže
išlo o požiar väčšieho rozsahu, zasahovali
nielen hanušovskí, ale aj vranovskí hasiči,
aby zabránili jeho rozšíreniu na ďalšie domy.

Profesionálni hasiči
aj ako dobrovoľníci

V zmysle „Dohody o vzájomnej spolupráci“ mesto Hanušovce nad Topľou dňa 25.
apríla 2018 dodalo pre Hasičskú stanicu v Hanušovciach nad Topľou technické prostriedky, a to motorovú kosačku,

sa uskutočnila vo štvrtok 26. apríla 2018
v popoludňajších hodinách v kultúrnom
dome. Spolu súťažilo 11 malých spevákov,
z ktorých zvíťazila Mária Elen Horvátová.
Malých spevákov sprevádzala hudobná
skupina Gipsy Daniel z Vranova nad Topľou.
Už v pondelok 30. apríla 2018 začali ľudové slávnosti „stavaňa maja“. Ako prvý bol
v dopoludňajších hodinách postavený máj
v materskej škole blízko ich dopravného
ihriska. Pripravený strom najprv ozdobili
farebnými stužkami malí škôlkari. Deti pritom spievali májové pesničky, medzi ktorými nechýbala ani jedna zemplínska ľudová
pieseň:
Na peršoho maja ňemala ja maja,
bo ja śe zo svojim frajirom hňivala.
Na peršoho maja maje zakladaľi
a mňe pod oblačkom slizi zaľivaľi.
Mala ja, mala ja prekrasnoho maja,
postavil mi frajir z druhoho valala.
Potom okrášlený strom osadzovali zdatní
mládenci z FS Vargovčan.

Foto: (aga)
Dobrú atmosféru vytvoril Jožko Varga ako
Jožko Jožka so svojím súborom Vargovčan
v nedeľu 22. apríla 2018 v podvečerných
hodinách v kultúrnom dome. V rámci tohto vystúpenia spievala aj niekdajšia sólistka
PUĽS-u v Prešove Mária Mačošková. Ako
sama na pódiu pred divákmi prezentovala,
v súčasnosti je členkou tohto hanušovského folklórneho telesa a veľmi si to váži.

Rómska pieseň

V podvečerných hodinách pri Malom
kaštieli za hojnej účasti malých i veľkých
Hanušovčanov
opätovne
mládenci
z FS Vargovčan osadzovali máj, tentokrát
mestský. Do tanca im hrala Ľudová hudba
Dzugasovcov.

Oslavy Dňa víťazstva a školský
Memoriál mjr. Kukorelliho

Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
sa v pondelok 7. mája 2018 uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku padlým
v SNP a 2. svetovej vojne. Spomienkové slovo pri tejto príležitosti otvorila
riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková.
V slávnostnom prejave sa všetkým
prítomným prihovoril najprv primátor
mesta Štefan Straka, potom predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková.
Špalier pred pomníkom tvorili členovia
folklórnych súborov Vargovčan a Oblík.
Foto:
21. kladenie vencov
Vzápätí pri ihrisku nasledoval už 45.
ročník školských bežeckých pretekov Memoriál mjr. Kukorelliho.
Foto: Ing. Valéria Drapová Otvoril ho riaditeľ základnej školy

Základná škola Hanušovce nad Topľou pri
príležitosti dňa Rómov usporiadala súťaž
žiakov pod názvom Rómska pieseň, ktorá
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Mgr. Miroslav Petrov a primátor mesta Štefan Straka, moderovala učiteľka
Mgr. Anna Makáňová. Súťaží v jednotlivých bežeckých kategóriách sa zúčastnili žiaci viacerých škôl Prešovského kraja.
Výsledková listina 45. ročníka Memoriálu mjr.
Kukorelliho v šk. roku 2017 / 2018

Dievčatá
ročník

1. - 2. roč.

Memoriál mjr. Kukorelliho
dospelých

V pondelok 7. mája 2018 v podvečerných hodinách sa uskutočnili bežecké
preteky Memoriálu mjr. Kukorelliho dospelých. Prvý ročník tejto súťaže sa uskutočnil v roku 1974. V hanušovskej kronike
bolo pri tejto príležitosti zaznamenané:
„Deň víťazstva. Oslavy Dňa víťazstva
sa konali v meste 9. mája. Ich súčasťou
okrem lampiónového sprievodu a slávnostnej akadémie bol aj I. ročník Memoriálu Ľudovíta Kukorelliho v behu na 500
– 3000 m., ktorého sa okrem miestnych športovcov zúčastnili aj športovci
z iných miest východného Slovenska.“
Do dneška sa však nepretržite držala iba
súťaž žiakov. Zásluhou hanušovského rodáka Mgr. Jozefa Niku bola v minulom
roku po veľmi dlhom období obnovená
aj súťaž dospelých. V tomto roku oficiálnymi usporiadateľmi súťaže dospelých
Memoriálu mjr. Kukorelliho boli Mesto
Hanušovce nad Topľou, MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, ZO SZPB Hanušovce
nad Topľou a Hermanovský bežecký oddiel
(ďalej HBO). Bežcov a ostatných účastníkov
tohto športového podujatia privítal prednosta MsÚ Ing. Miroslav Benča. Ocenenia
víťazom odovzdali riaditeľka MsKS mesta
Hanušovce Bc. Ľubica Tomková a predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková.
Pretekov sa spolu zúčastnilo 17 bežcov,
z toho 13 mužov a 4 ženy, ktorí súťažili
v behu na 10 km. Žiaľ, bežcov prišlo povzbudiť iba veľmi málo Hanušovčanov.

Charita Košice v Hanušovciach

Charita Košice vydávala potravinovú pomoc tým obyvateľom nášho mesta, ktorí
poberajú dávku v hmotnej núdzi dňa 17.
mája 2018. O týždeň neskôr – 24. mája
2018 – zasa vydávala poberajúcim dávky
v hmotnej núdzi aj hygienické balíčky.

Meno výhercu

Škola

Lenka Schubertová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

miesto

I.
II.

Timea Hrehová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

III.

Petronela Sabová

ZŠ Hanušovce nad Topľou

I.

Adela Sotáková

ZŠ Bystré

II.

Lívia Gutu

ZŠ Hermanovce

III.

Jasmína Kolarčíková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Mladšie

I.

Alexandra Terpáková

ZŠ Bystré

žiačky

II.

Terézia Timková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

5. - 6. roč.

III.

Nela Juhasčiková

ZŠ Bystré

Staršie

I.

Diana Terpáková

ZŠ Bystré

žiačky

II.

Tatiana Jurková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

7. - 8. roč.

III.

Blanka Lacková

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Mladšie

I.

Júlia Ivanová

Gymnázium Prešov

dorastenky

II.

Jana Kolesárová

ZŠ Bystré

9. roč.

III.

Gabika Ptašinská

SOŠ Prešov

Meno výhercu

Škola

I.

Kamil Pavelica

ZŠ Hanušovce nad Topľou

II.

Martin Kolesár

ZŠ Hanušovce nad Topľou

III.

Richard Piršč

ZŠ Hanušovce nad Topľou

I.

Adrián Danko

II.

Adam Mihalčín

ZŠ Hanušovce nad Topľou

III.

Matúš Fertaľ

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Mladší

I.

Martin Mitráš

žiaci

II.

Jaroslav Horvát

ZŠ Hanušovce nad Topľou

5. - 6. roč.

III.

Rastislav Kľučár

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Starší

I.

Samuel Balog

ZŠ Hanušovce nad Topľou

žiaci

II.

Ján Pešta

ZŠ Hanušovce nad Topľou

7. - 8. roč.

III.

Ján Velčko

ZŠ Hanušovce nad Topľou

9. roč.

I.

Gabriel Ondič

SOŠ Vranov nad Topľou

II.

Ján Jurko

ZŠ Bystré

III.

Tomáš Sabol

GK 2 Prešov

3. - 4. roč.

Foto: (aga)
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Chlapci
ročník

1. - 2. roč.

3. - 4. roč.

miesto

Výsledky súťaže dievčat a
chlapcov spracoval
Mgr. Pavol Minár
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2. číslo

Výsledky súťaže Memoriálu mjr. Kukorelliho dospelých
P.č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Klub - Bydlisko

Štartovacie číslo Výsledný čas

1.

Lucia Marošová

1979

Stropkov

15

49:50

2.

Katarína Krajňáková

1967

MARAS team

8

1:00:27

3.

Danka Jendrichovská

1967

MARAS team

10

1:00:56

4.

Anna Francanová

1982

MARAS team

3

1:02:50

P.č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Klub - Bydlisko

1.

Oliver Ringer

1999

MARAS team

6

42.07

2.

Martin Bendík

1998

HBO

11

42.24

3.

Martin Hrabovecký

2000

Ľubotice

1

43.00

4.

Jozef Kachman

1985

Čierne nad Topľou

13

44.48

5.

Jozef Niko

1973

HBO

12

46.09

6.

Jozef Kakaščík

1959

Záborské

2

49.23

7.

Ľuboš Sopoliga

1976

Hanušovce nad Topľou

16

49.37

Štartovacie číslo

Výsledný čas

8.

Matúš Maroš

1980

Stropkov

14

49.50

9.

Peter Kentoš

1971

Čaklov

4

50.53

10.

Štefan Straka

1979

Hanušovce nad Topľou

17

52.39

11.

Peter Kohút

1977

MARAS team

9

53.16

12.

Ladislav Maras

1963

MARAS team

5

1:00:27

13.

Pavol Uličný

1976

MARAS team

7

1:02:50

Tabuľkové výsledky súťaže spracoval Mgr. Jozef Niko

Od Víťazného februára
po Pražskú jar (1948 –
1968)
Krajské múzeum Prešov –
Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou sprístupnilo 9.
mája 2018 rozsahom neveľkú,
ale na informácie obsažnú
výstavu, v rámci ktorej sa návštevník bližšie zoznámi s dejinnými udalosťami v bývalom
Československu i na území
dnešného okresu Vranov nad
Topľou v rozpätí rokov 1948
– 1968. Komisárom výstavy je historik hanušovského
múzea Mgr. Peter Šafranko,
ktorý sa dokumentácii novodobých dejín nášho okresu
venuje už plných 40 rokov.

Noc múzeí

Pozvanie Krajského múzea
Prešov – Kaštieľ a archeopark
Hanušovce nad Topľou na archeofestival Pod megešským
zámkom prijali v sobotu 19.
mája 2018 mnohí. Múzejníci
sa tu predstavili nielen v dramatizáciách o histórii Megešského zámku a povesťou o ňom,
ale aj ukážkami remeselných

činností – štiepanie kameňa,
pradenie, tkanie, výroba okrasných predmetov z drôtikov,
pletenie z prútia a ručná práca
s hlinou. Okrem toho si deti
vyskúšali lukostreľbu a jazdu
na koňoch, ktoré sem prišli
z pavlovského Ranču Breziny.
V neposlednom rade to bola
obhliadka hrádku a pokochanie sa výhľadom na okolitú
krajinu. Podujatia sa zúčastnili
aj múzejníci z Poľska, ktorí prezentovali Skanzen archeologczny Karpacka Troja w Trzcinicy.
Vo
večerných
hodinách
sa vo Veľkom kaštieli slávila
Noc múzeí. S touto iniciatívou
pred 14 rokmi vyšli francúzske
múzea, aby upozornili na dôležitosť múzeí v kultúrnom a spoločenskom živote. Na Slovensku sa do 1. ročníka Noci múzeí
zapojili vtedy iba štyri múzea;
v tomto počte aj Vlastivedné
múzeum Hanušovce nad Topľou. Noc múzeí sa koná vždy
najbližšiu sobotu k Medzinárodnému dňu múzeí, ktorým
je 18. máj. Večerný program
začínal otvorením výstavy historických hodín, pokračoval
rozprávaním o rôznych sveto-

vých a slovenských prehistorických zaujímavostiach, koncertom žiakov ZUŠ Hanušovce nad
Topľou a mimo objektu kaštieľa
odchytom netopierov. Deti
aj dospelí si vychutnali strašidlá v podkrovných priestoroch
kaštieľa, kam noha obyčajného návštevníka múzea doposiaľ nemala možnosť vkročiť.
Po 22. hodine nočnou bodkou
bola návšteva priestorov archeoparku s jeho atrakciami.

lezničné výluky v smere Prešov
a Vranov nad Topľou. V dňoch,
kedy je výluka ohlásená, sú vlaky nahradzované autobusovou
dopravou. Cestujúci sú však
upozorňovaní, že v takomto
prípade v náhradnej autobusovej doprave nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. ZSSK, a.s.
sa za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave ospravedlňuje.

Postrek repky ozimnej

Kamarátky ježibabky

Železničné výluky

Deň detí

Začiatkom mája bol Agrodružstvom Bystré prevádzaný postrek porastov repky ozimnej
proti škodcom a hubovým
chorobám. Postrek bol v dňoch
3. – 5. mája 2018 vykonávaný
vo večerných a nočných hodinách prípravkami Biscaya
a Piktor, ktoré sú klasifikované
ako látky pre včely relatívne
neškodné. Napriek tomu boli
hanušovskí včelári upozornení,
aby v rámci svojich možností
zamedzili prístup včiel na porasty repky v čase postrekov.
Aj v tomto roku pokračujú že-

Základná umelecká škola v Hanušovciach nad Topľou sa 29.
mája 2018 v podvečerných hodinách v kultúrnom dome prezentovala hudobno-dramatickým predstavením „Kamarátky
ježibabky“, zo scenáristického
pera a pod režijným vedením
učiteľky Mgr. Jany Koreňovej.
Ten, kto prišiel, neoľutoval. Supervýkony hudobníkov, hercov,
tanečníkov i spevákov pod vedením ich jednotlivých učiteľov
boli prítomným publikom prijaté s veľkým nadšením.
V piatok 1. júna 2018 v dopo-

2018

ludňajších hodinách prednosta MsÚ Ing. Miroslav Benča
a riaditeľka MŠ PaedDr. Silvia
Demetrovičová prestrihli pásku na novom ihrisku pre deti
v areáli materskej školy. Potom nasledovali hry a odmeny, ktoré pripravil Spoločný
školský úrad Hanušovce nad
Topľou v osobe Mgr. Ľubice
Vargovej. Dopoludnie škôlkári
zavŕšili diskotékou.
V popoludňajších hodinách
všetkých pri Malom kaštieli
zabávala skupina historického šermu COHORS z Prešova.

Deťom sa tu venovali aj členovia FS Vargovčan, tentokrát
v preoblečení za rozprávkové
bytosti. Nad všetkým bdelo organizačné oko riaditeľky MsKS
Bc. Ľubice Tomkovej.

Dessewﬀy – zabudnutý
rod
Vo štvrtok 31. mája 2018 bola
vernisáž novej múzejnej expozície pod názvom Dessewﬀy
- zabudnutý rod. Zároveň bola
prezentovaná nová kniha Rod
Dessewﬀy - hanušovské panstvo, a to ako katalóg tejto výstavy.
Slávnosť otvorila riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr.
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Mária Kotorová, PhD. Po nej
sa k prítomným prihovoril Ing.
Samuel Bruss, ktorý má zásluhu na dokumentácii histórie
rodu Dessewﬀy a získavaní

ssewﬀy, ktorý v minulosti v Hanušovciach podporoval viaceré
oblasti verejného života.
Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi a.v. - Mgr.
Martin Telepun a Mgr. Martin
Škarupa.
Na prízemí v priestoroch novej
expozície bola prezentácia knihy Rod Dessewﬀy - hanušovské panstvo, ktorej autorom
je Samuel Bruss. Celej slávnosti
sa zúčastnila aj pani Marta Mitrová (rodená Dessewﬀy) s rodinou, ktorá múzeu venovala
mnohé vzácne predmety. Bola
to ona, ktorú Samuel Bruss

Narodili sa
Paulína Lacková
Jakub Socha
Alena Horvátová
Viktória Zaťková
Nela Kurová
Miloš Horvát
Stela Tomková
Dáša Vargová
Lea Čikalová
Lea Harčariková
Nina Pavlenková
Libuša Tancošová

Erika Balogová
Fabián Bačkády
Stela Sabová
Tobias Krivák

Opustili nás
Anna Vojtková
Ladislav Horvát
Ján Hreha
Imrich Sabol
Ján Kopas
Helena Polačková

Manželstvo uzavreli

Michal Tomko
Veronika Dopiráková

vzácnych akvizícií do fondu hanušovského múzea. Mária Kotorová tak udelila ďakovné listy
za spoluprácu Mgr. Veronike
Fitzekovej, Mgr. Gabrielovi Trusovi a Jánovi Višňovskému. Gabriel Trusa zasa oficiálne odovzdal hanušovskému kaštieľu
na neurčitý čas k užívaniu archiválie hudobného charakteru
z fintického kaštieľa, ktorý tiež
patril rodine Dessewﬀy.
Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica
Tomková odovzdala Samuelovi Brussovi čestné uznanie,
ktoré mu udelil primátor mesta
Štefan Straka za prínos vo zviditeľňovaní mesta Hanušovce
nad Topľou, jeho národných
kultúrnych pamiatok i rodu De-

požiadal, aby knihu „pokrstila“. A ona to ako silne veriaci
človek urobila svojským spôsobom - knihu prežehnala.
Potom sa všetci prítomní rozišli
po expozícií. Hneď prvá miestnosť bola historická knižnica.
Najvzácnejšiu knihu tu na dlhodobý reverz poskytol Rímskokatolícky farský úrad v Hanušovciach nad Topľou. Tou knihou
je inkunábula Summa Angelica
z roku 1481, o ktorú vraj hneď
prejavila záujem Bratislava.
Ale ako sa vyjadril vdp. Martin
Telepun, kniha patrí Hanušovciam, preto s presunom tejto
veľmi vzácnej knihy do hlavného mesta nesúhlasil.
V ďalších troch miestnostiach
sa nachádzajú sakrálne pamiatky, spálňa Dessewﬀyovcov
a iný nábytok patriaci tejto
grófskej rodine. Otvoreniu výstavy patričnú pozornosť venovali aj televízne štáby RTVS
a JOJ-ky.
Foto: (aga)
Rubriku Krátke správy
pripravila (aga)

Ján Pastirčák

Paula Juričková

Peter Sukovský
Mgr. Ivana Kučerová
Lukáš Pilát

Jana Horká

Životného jubilea
sa dožili
70 rokov
Štefan Andrek, ul. SNP
Mária Fáberová, ul. Šarišská
Ján Puľo, ul. Pod Šibenou
Helena Smiková, ul. Širiava
Ján Tomaško, Mierová ul.
Peter Vozár, Štúrova ul.
75 rokov
Ján Čurlík, Záhradná ul.
Helena Hermanovská, ul. SNP
Emília Kaščáková, Budovateľská ul.
Anna Saraková, Záhradná ul.
80 rokov
Anna Hambaleková, Budovateľská
85 rokov
Ján Adam, Kukorelliho ul.
Štefan Ferko, ul. SNP
Mária Kolarčíková, Komenského ul.
Pripravila Zuzana Sotáková,
matrikárka
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2. číslo

NEINVESTIČNÉ A INVESTIČNÉ PROJEKTY
MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Neinvestičné projekty

V rámci projektu Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou nastala zmena pracovného času rannej zmeny,
a to od 7.00 hod. do 8.00 hod a od 13.00 hod. do 20.00 hod.

Investičné projekty

Projekt Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou sa úspešne realizoval
a ukončil. Kompostáreň financovaná z operačného projektu č.
OPKZP-PO1-SC111-2016-11 v celkovej výške 136.809 € už bola
skolaudovaná a daná do užívania. Tvorí ju kompostovacia plocha
nachádzajúca sa na parcele neďaleko prečerpávačky odpadových
vôd. Vďaka tomuto projektu bol zakúpený traktor s traktorovým
prívesom, štiepkovač (resp. drvič konárov), čelný nakladač, čerpadlo s elektrocentrálou a nádrž na vodu. Zakúpené mechanizmy
a technológia budú slúžiť výlučne na kompostovanie trávy, lístia
a drevnej hmoty z mestskej zelene. Je to kvôli tomu, lebo táto
kompostáreň je definovaná ako malé kompostovisko, čo znamená, že tonáž nesmie prekročiť 100 ton zelenej hmoty. Tento limit
by pre celé mesto nestačil. Mesto tu môže pomôcť iba pri zhodnocovaní drevnej hmoty. To znamená, že v jarnom a jesennom období, keď sa najviac režú dreviny, určí sa miesto, kde budú môcť
občania odložiť drevnú hmotu – konáre – a mesto ju technológiou, ktorú má k dispozícii, zoštiepkuje. Všetok ostatný biologicky rozložiteľný odpad musí občan, ktorý býva v rodinnom dome,
kompostovať doma priebežne počas kalendárneho roka v zmysle
VZN č. 4/2016, § 16 o nakladaní s odpadmi.
Na toto nadväzuje ďalší projekt – Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad To-

TRIEDENÝ ODPAD
Nedostatočné znižovanie objemu odpadu pred jeho vyhodením do kontajnera či vriec vedie k tomu, že zber triedeného odpadu je v mnohých obciach a mestách stále neefektívny. Zberové spoločnosti vyvážajú najmä vzduch.

pľou. Tento projekt bol už schválený a bola už podpísaná aj zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe
tejto zmluvy každý občan v rodinnom dome dostane do svojej
domácnosti kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v zmysle hlavného cieľa projektu, ktorým
je „zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie
máj 2018 až jún 2019. Predpokladáme, že po ukončení výberového konania na nákup kompostérov a dodacej lehote, dostanú
sa tieto do každého jedného rodinného domu v jesennom období.
Keďže tieto kompostéry mesto získa v rámci projektu, ich nadobudnutie nebude občanom spoplatnené.
Ďalším schváleným investičným projektom je projekt Zníženie
energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou. Aj v tomto prípade je už podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Plánovaný
harmonogram realizácie aktivít je máj 2018 až november 2019.
Vďaka tomuto projektu sa prevedie zateplenie vonkajších častí
budovy, fasáda a strecha, výmena okien a presklení, vybudovanie vetrania so spätným získavaním tepla, výmena kotlov s meraním a reguláciou vykurovania, výmena zdroja na ohrev teplej
vody za lokálne tepelné čerpadlá. S rekonštrukčnými vonkajšími
prácami sa plánuje začať tohto roku v mesiaci september. Prístup
do kultúrneho domu v rámci hlavného a bočných vchodov ostáva
zatiaľ nezmenený.
O investičných projektoch
informoval Ing. Ján Eštvaník
vedúci oddelenia výstavby a miestneho hospodárstva
MsÚ Hanušovce nad Topľou
ﬂiaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných
nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej
manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady.
A častokrát to môže byť aj niekoľko desaťtisíc eur za rok. Preto
nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom naše životné prostredie.

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku
predtým, než ju hodím do zbernej nádoby?

Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, aby
pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby ju musel
človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z nich má malú hmotnosť,
ale zato veľký objem, najmä PET fľaše. Napríklad nestlačené PET
fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom
dôsledku
zberová spoločnosť
odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre
kartón či plechovky.
Preto je veľmi dôležité obal jednoducho
stlačiť. V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie
týchto obalov je preto veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát
viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme
1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET ﬂiaš.
Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich
tam len približne 200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET

Dodržiavajte nasledovné pravidlá:
•
•
•

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI
- PAK.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia
nášho mesta.
Prevzaté zo stránky www.triedime.sk
ENVI - PAK, a.s.
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DEŇ UČITEĽOV – OCENENIE PEDAGOGICKEJ PRÁCE
Pri príležitosti Dňa učiteľov Spoločný školský úrad Hanušovce
nad Topľou (SŠÚ) zorganizoval v kooperácii so zriaďovateľmi škôl,
ktoré patria do pôsobnosti tohto úradu, slávnostnú akadémiu.
Tá sa uskutočnila 27. marca 2018 v koncertnej sále Šóšovského
kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou.
Boli na ňu pozvaní pedagógovia, ktorých na ocenenie nominovali zriaďovatelia. Ocenenie bolo vyjadrením uznania a vďaky učiteľom za pedagogickú prácu v školstve,
lebo je náročným
a zodpovedným povolaním.
Túto
skutočnosť
vo svojom príhovore zdôraznila vedúca
SŠÚ, ktorá slávnostnú akadémiu otvorila. Uviedla, že náročnosť pedagogického
povolania v zmysle
napĺňania požiadaviek kladených na výchovu a vzdelávanie v systéme neustálej reorganizácie školského systému si vyžaduje vysokú odbornú pripravenosť, kreativitu v edukácii a zvyšovanie
si profesijnej spôsobilosti.
Za všetky aspekty, ktoré učitelia vo svojej práci uplatňujú tak, aby
pod ich vedením boli deti - žiaci úspešní a stali sa osobnosťami
v interakcii s okolitým svetom, im poďakovala v mene svojom
i v mene zriaďovateľov. Zvlášť vyjadrila vďaku za celoživotnú peTitul, meno a priezvisko

dagogickú činnosť pedagógom, ktorí už ukončili svoje pôsobenie
v školstve odchodom do dôchodku. Na záver zaželala prítomným
učiteľom a aj všetkým učiteľom optimizmus, pracovný elán a pevné zdravie.
V kultúrnom hudobno-literárnom programe vystúpili žiaci miestnej základnej a základnej umeleckej školy. Program bol nehmotnou odmenou za obetavú prácu prítomným učiteľom. Po skončení
kultúrneho programu nasledovalo oceňovanie učiteľov.
Plaketu J. A. Komenského, pamätnú listinu a kytičku odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv Ing. Miroslav
Benča, prednosta MsÚ Hanušovce nad Topľou, Milena
Naštová Hladová, starostka obce Hlinné a Mgr. Miroslav
Ondič, starosta obce Vyšný Žipov. Ocenenie si prevzalo
22 učiteľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských
školách, v základných školách a v základnej umeleckej
škole.
Za spoluprácu a podporu tohto podujatia sa vedúca školského úradu v závere oficiálnej časti slávnostnej akadémie poďakovala obciam, v ktorých v zriaďovateľskej pôsobnosti sú jednotlivé školy.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto akcie vyjadrili i predstavitelia obcí a ocenení učitelia. Mnohí z prítomných pedagógov
veľmi emotívne spomínali na svoje pôsobenie v školstve i počas
slávnostného obeda, ktorým bola akadémia ukončená.
Oceňovanie pedagogickej práce je formou uznania ľudského kapitálu učiteľa, ktorý je rozhodujúcim determinantom pri formovaní
osobnosti dieťaťa - žiaka.
Mgr. Ľubica Vargová

Ocenenie za

Zriaďovateľ ZŠ/MŠ/ZUŠ

Anna Dolinská

celoživotnú pedagogickú činnosť

Bystré

PaedDr. Veronika Pradová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Bystré

Bc. Anna Reváková

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Bystré

Mgr. Katarína Bindasová

úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Anna Hliboká Čurlíková

úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Anna Hrehová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Jana Koreňová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Viera Vrliková

mimoriadny osobný prínos do procesu výchovy a vzdelávania

Hanušovce nad Topľou

Mgr. Jozef Niko

úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní

Hermanovce nad Topľou

Anna Jedináková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

Mária Kerestešová

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

PaedDr. Vlasta Košárová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Hlinné

Anna Mihalová

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

Helena Tabaková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

Mgr. Helena Lipčáková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Matiaška

Mgr. Anna Onuferová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Matiaška

Mgr. Jarmila Maťašovská

celoživotnú pedagogickú činnosť

Soľ

Mgr. Katarína Mihalčinová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Soľ

Renáta Mikulová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Soľ

Mária Hudáková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Vyšný Žipov

Anna Chmeľovská

celoživotnú pedagogickú činnosť

Vyšný Žipov

Mgr. Ján Straka

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Vyšný Žipov

a za úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní
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PREČO UHYNULI NETOPIERE

Raniak hrdzavý je väčší netopier s dĺžkou tela 6-8 cm a s rozpätím
krídiel 35 až 40 cm. Srsť má hrdzavohnedú, lietacie blany tmavohnedé. Je veľmi nápadný svojím hlasným cvrlikaním, ktoré počuť z jeho úkrytov. Vyletuje ešte za šera, tesne po západe slnka.
Loví vo výškach až do 1000 metrov na otvorených priestranstvách,
nad lesným porastom či nad vodnými plochami. Živí sa najmä väčším hmyzom, ako sú nočné motýle a chrobáky.
Raniak je typickým lesným druhom, ale vyskytuje sa aj v iných lokalitách a v mestách. V minulosti obýval hlavne stromové dutiny
a skalné pukliny. Zhruba po roku 2000 začal u nás využívať ako
úkryty ľudské príbytky, hlavne pukliny po vypadnutom tesnení
medzi panelmi v panelových domoch a otvory do atiky. Spočiatku
to boli len prechodné úkryty, neskôr tu raniaky zimovali a dnes
sa tu môžu aj rozmnožovať.
Koncom marca 2018 sa našlo takmer 30 uhynutých raniakov okolo
panelových bytoviek prepájajúcich Budovateľskú a Štúrovu ulicu.
Bolo to po prudkom ochladení v poslednej dekáde marca, kedy
aj denné teploty nevystúpili nad – 10 Co. Ochladenie prišlo po relatívne teplom období. V tomto čase sa prebudila kolónia raniakov pravidelne zimujúca v dutine starého jaseňa v archeoparku.
Netopiere sa z dutiny intenzívne ozývali. Na druhý deň sa pravdepodobne presťahovali do úkrytov v bytovkách, pritom však spotrebovali posledné zásoby energie na prezimovanie. Počas týždeň
trvajúceho ochladenia si nedokázali udržať postačujúcu teplotu
a uhynuli. Po oteplení sa snažili raniaky zimujúce hlbšie v puklinách panelov dostať von, pritom najprv von vytlačili uhynuté netopiere. Tieto boli pozbierané a po konzultácii s SOPSR Prešov boli
zakopané.
Netopiere nie sú pre človeka nebezpečné. Tak ako aj iné živočíchy,

ZA ORCHIDEAMI PO PRÍRODE

V nedeľu 20. mája som sa vybrala do prírody s turistami KST Krokus. Naším cieľom bolo, ako každoročne v tomto období, vidieť
kvitnúce orchidey v Beskydskom predhorí. Výprava za týmito
vzácnymi botanickými druhmi začala v Petkovciach. Už vopred
sme sa obávali pokročilého stavu kvitnutia vegetácie, keďže nám

tohto roku po zime zavítalo hneď leto. Vystúpili sme niekoľko 100
metrov nad obec a prešli po hrane chráneného územia Petkovský
potok. Videli sme druhy prilbovka biela, vemenník dvojlistý, vstavač vojenský, ale všetky pomaly odkvitli, skutočne pekne rozkvitnutá bola len hniezdovka hlístová. Prešli sme cez potok a uberali

2. číslo

majú tiež svoje parazity, ktoré však neprechádzajú na človeka.
Podobne ako iné divožijúce zvieratá aj netopiere môžu byť prenášačmi besnoty a iných ochorení. Netopiere však ľudí nenapádajú a k uhryznutiu človeka dochádza len v prípade chytenia do ruky.
Text a foto: RNDr. Peter Pjenčák
Krajské múzeum Prešov

sme sa lesnou cestou ku Skrabskému. Všetky orchidey, ktoré sme
cestou videli, boli už po fáze plného kvetu a začínali odkvitať, alebo už boli odkvitnuté. Po dvanástich km chôdze sme prišli na lokalitu Kunova hora, kde sme chceli obdivovať skvost našej prírody
črievičník papučkový. Po dlhom hľadaní nejakého rozkvitnutého
exempláru sme sa museli uspokojiť s pohľadom na bradáčik vajcovitý, vstavač purpurový a slabo rozkvitnutú prilbovku červenú.
Prechádzka bola príjemná. Obdivovali sme úžasnú krajinársku lokalitu, ktorá v posledných rokoch vzniká v opustenom lome pri
Skrabskom. A aj keď sme sa črievičníkom nadchli tentoraz len
na fotke v mobilnom telefóne, domov sme ako každoročne odchádzali spokojní.
Text a foto: Ing. Elena Dercová

Pracovníci mestského úradu pri úprave kvetinového záhonu
v centre mesta
Foto: Ing. Mária Jenčíková
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MÁJOVÉ RYBÁRSKE SÚŤAŽE

Prvý máj je tradičný dátum, kedy rybári z MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou obsadia brehy obľúbeného rybníka v Remeninách,
kde preukazujú svoju silu, šikovnosť i majstrovské ovládanie rybárskeho prútu v love rýb udicou. Tohto roku o prvenstvo súťažilo
štyridsať športových rybárov. Jediné kritérium bolo nachytať čo
najviac rýb počas pretekov trvajúcich štyri hodiny. V závere pretekov boli všetky úlovky zvážené, zmerané a zrátané. Všetci účastníci pretekov boli odmenení občerstvením i dobrým guľášom a
trinásť najúspešnejších dokonca aj vecnými cenami.
Výsledky súťaže v love rýb udicou – dospelí
1. mája 2018
Poradie Meno
kus
Súčet bodov
1
Lehet Ján
11
16.350
2
Danko Martin
6
9.300
3
Goga Štefan
9
5.800
4
Molitoris Jozef 5
5.780
5
Perunský Ján
3
5.500
6
Žipaj Dušan
1
3.500
7
Sirotiak Marek 7
3.050
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Kategória detí do 14 rokov
Dňa 6. mája 2018 súťaž športových rybárov pokračovala v kategórií
detí do 14 rokov. Vo svojej zručnosti v chytaní rýb sa neraz vyrovnajú aj dospelým rybárom, o čom svedčia aj ich dosiahnuté výsledky .
Výsledky súťaže v love rýb udicou – deti
6. mája 2018
Poradie Meno
Kus
Súčet bodov
1
Oráč Jozef
6
6.320
2
Trusová Mariana 10
4.150
3
Duraník Miroslav 5
4.080
4
Molitoris Michal 6
2.900
5
Perunský Adam 5
1.370
6
Niko Samuel
1
390
Text a foto: Molitoris Milan
predseda MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou

ZATVORENÉ!
Kto od apríla tohto roku zavíta do reštaurácie Topla s úmyslom naobedovať sa,
nepochodí. Čaká ho nemilé prekvapenie.
Na dverách ho privíta nápis ZATVORENÉ.
Na osobitnom paneli vľavo je oznam,
v ktorom sa okrem iného uvádza,
že z dôvodu rekonštrukcie kuchyne
je reštaurácia od 9.4.2018 zatvorená.
Pre viac informácií sme kontaktovali tam
uvedené telefónne číslo. Hlas na druhom konci aparátu na otázku, ako dlho
bude reštaurácia pre denných stravníkov
zatvorená, odpovedal, že ešte sa nevie,
ale keď sa otvorí, budú sa podávať iba
minútky, resp. prijímať jedlá na objednávku. Či to bude stav dočasný alebo trvalý, sa takisto ešte nevie.
(aga)

MILOVNÍKOM STARÝCH POHĽADNÍC

Koncom mája vyšla kniha Vranov a okolie na starých pohľadniciach. Ako už napovedá
názov, najväčšia plocha – až dve tretiny – sú venované mestu Vranov nad Topľou. Zvyšok priestoru zaberajú staré pohľadnice Čičvianskeho hradu, Hanušoviec nad Topľou,
Nižného Hrabovca, Sečovskej Polianky a Tovarného. Ako v úvode publikácie uvádza
PhDr. Tomáš Lešo, jej snahou je to, „aby sme mohli v čase a priestore vidieť zmeny,
ktoré sú zachytené hodnovernou obrazovou dokumentáciou od konca 19. storočia
až do roku 1968“.
Autorom publikácie je Ján Kizling z Nižného Hrabovca, zberateľ poštových známok,
mincí, medailí a pohľadníc. Ako dlhoročný člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti
a tiež viacerých klubov so zberateľským zameraním i člen Spoločnosti M. R. Štefánika,
podieľa sa aj na organizovaní rôznych zberateľských výstav v spolupráci s niektorými
múzeami (Michalovce, Humenné, Hanušovce nad Topľou).
Hanušovce nad Topľou sú v publikácii prezentované na desiatich stranách pohľadnicami, ktoré autorovi poskytli Jarmila Pagurková, Mgr. Marta Lehetová a PhDr. Michal
Socha. Na str. 71 sa pri pohľadnici č. 127 – pohľad na zástavbu hlavnej ulice (v súčasnosti Komenského ulica) smerom na Vranov – vlúdila jedna chyba. Prvý dom vpravo
nie je Zipserova krčma, ale rodinný dom Andreja Balíka.
(aga)
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2. číslo

ANKETA
Dňa 18. apríla 2018 sme v centre nášho mesta náhodne oslovili niekoľkých občanov a položili im dve otázky:
1.
2.

Čo vidíte v našom meste ako najväčší problém, ktorý by sa mal riešiť v prvom rade?
Čo v našom meste vnímate ako pozitívum?

Mgr. Miroslav Petrov,
62 rokov
1. Najväčším problémom
je ten nešťastný chodník
popod viadukt na Mierovej
ulici. Odkedy KOSIT prebrali
skládku, zvýšil sa počet áut,
lebo sa opäť začalo voziť smetie z Prešova. A ten chodník
kvôli bezpečnosti chýba. Pokiaľ viem, na zastupiteľstve
sa to už rieši možno aj štrnásť
rokov, ale do dnešného dňa
tento chodník tam chýba.

aj lekári ... Všetko, čo ako mamička potrebujem.

2. Pozitívum je to, že sa už začali opravovať staré budovy
a dostali nový vzhľad – mestský úrad, Malý kaštieľ a dúfam, že sa opraví aj veľké
ihrisko, aj ihrisko pri škole
s umelou trávou.

2. Nemôžem povedať žiadne
pozitíva.

Barbora Daňková,
23 rokov
1. Ako negatívum by som asi
uviedla detské ihriská a viac
voľne dostupných areálov pre
deti, ktoré chýbajú. Tiež chodníky aj vyššie, pod viaduktom,
nielen v strede mesta. A ešte
ako negatívum by som uviedla zdravotné stredisko. Je potrebná jeho obnova, aby bolo
všetko v jednom, aby sa aj budova zrenovovala. Teraz
je zdravotné stredisko prázdne, sú tam iba dvaja či traja
lekári.
2. Asi stred mesta, že sa zrenovoval, je modernejší, novodobejší.
Adriana Maščuchová,
27 rokov
1. Je tu viac problémov. Napríklad, že nie je tu nič pre deti,
žiaden park, málo kultúrnych
podujatí pre deti a tie, čo sú,
aby boli viac pod kontrolou,
aby tam poniektorí nerobili
neplechu, aj tu všade po lavičkách ...
2. Sú tu školy, všetky obchody

Andrea Makarová,
36 rokov
1. Neskutočne mi vadí tá naša
kanalizácia na Jarmočnej ulici. Minule, na Veľkú noc, keď
celý deň pršalo, to bolo strašné. Akurát včera to boli vyzametať (pracovníci VPP – pozn.
red.). Keď prší, ten kanál, poklop, zdvihne hore a máme
tu hotový gejzír i potkany ...

Magdaléna Geratová,
75 rokov
1. Tá naša kanalizácia. Minule tu vyplavilo aj toaletné papiere, aj výkaly. Aj tam
v tráve, teraz je zarastené,
tak nevidno, je druhý kanál.
Aj stade vybuchovala voda.
Zápach z kanalizácie sme
cítili aj v dome, vo vnútri.
Z toho kanála mi potom tlačí
smradľavú vodu aj do pivnice.
A mám tam studňu, možno
aj tam ide.
2. Nič. Keď idem do kostola,
aj ten potok je strašná vizitka
pre Hanušovce ...
Jozef Tomáš,
53 rokov
1. Neviem, či v meste, ale
na našej Jarmočnej ulici ten
kanál by bolo dobré vyriešiť.
Keď tá špina tu ostane, či náhodou dajaké choroby nehrozia.
2. Pozitívum pre mňa je,
že všetko mám blízko. Aj centrum, aj ten park tam kolo
hlavnej cesty na námestí s lavičkami sú dobré.
Dušan Nižňanský,
46 rokov
1. Najväčší problém? Možnože rómske deti, ktoré chodia

po kontajneroch a vyberajú
smetie, rozhadzujú ho pod
bytovky, pod balkóny. Jednak
je to škaredé, jednak sa tým
šíria infekčné choroby. Vidím
cez okno, oni rovno jedia
z toho kontajnera. Stále tí istí,
nech nehádžem všetkých
do jedného vreca. No nie
je to len problém Hanušoviec.
Ja nie som dlho Hanušovčan.
Žijem tu deväť rokov, ale
je to tu väčšie, mesto, človek
to viac vníma.
2. Napríklad, že sa opravuje
tento Veľký kaštieľ – to je pekné, aj že sa opravil tamten
menší kaštieľ a pomaličky
a isto sa veci dávajú do poriadku.
Magdaléna Hatalová,
23 rokov
1. Športoviská, bazén, klzisko
v zime, kultúru trošku rozšíriť.
2. Začali sa rekonštruovať pamiatky a bytovky, aj ihrisko,
s tribúnou sa už niečo robí,
v zime adventný veniec, v lete
v trojuholníku kvety.
Eva Ferková,
23 rokov
1. Vlaková stanica, prístup
k nej. A chodníky celkovo
v meste, pretože sú niekedy
v strašnom stave aj okolo hlavnej ulice. A verejné osvetlenie
niekedy zhasína dosť skoro.
My, mladé dievčatá, ideme
niekedy domov večer o desiatej a už je pozhasínané aj okolo hlavnej cesty. Potom je problém, lebo ani mňa nevidno,
ani ja nevidím, kto ide. A pre
mladých aj to, aby sa mali kde
schádzať. Nie iba pre Rómov.
Viem, oni si postavili centrum svojpomocne s dotáciami, ale mesto nech poskytne
niečo aj ostatným mladým
a deťom. Nemáme tu takmer
žiadne preliezky, malé ihriská
pre deti s mamičkami – podľa

mňa to nie je drahá vec. Ešte
mi teraz napadlo, či by sa nedalo niečo robiť v parku.
Na tom kruhu sa voľakedy
bežne robili vystúpenia. Teraz
to tam celé zarástlo, už ani
lavička tam nie je, je rozbitá.
Keby sa to trošku upravilo,
dalo by sa to využívať na rôzne podujatia. Aj deti zo škôlky
s pani učiteľkami by sa tam
mohli
ísť
poprechádzať.
My sme tam zo škôlky chodili k studničkám, čistiť. Teraz
je to tam všetko pozarastané. Je to škoda, že studničky
už nie sú.
2. Páči sa mi, že sa posledné roky konečne začali rekonštruovať naše pamiatky,
pár chodníkov. To je dobré,
že sa to tu rozhýbalo, lebo
dlho nebolo nič. A osobne
veľmi schvaľujem rómske hliadky.
Miriam Sopoligová,
40 rokov
1. Miesta pre deti, kde
by sa mohli hrať napríklad,
čo tu nie je v Hanušovciach
vôbec. A tie dve hojdačky,
čo sú, tak to sú nonsens ...
Cesty sú zlé, miestne komunikácie v parku napríklad. Keď
chodíme zo Záhradnej cez
park, zišiel by sa tam chodník
... V zime, keď sa roztopí sneh,
je tam blato ...
2. Pozitívum? Ouha..., neviem.
Andrea Kiňová,
32 rokov
1. Voda. Jak padá dážď a ide
voda cez ulicu Slovenská. Tak
toto problém je, lebo všetka
voda, čo ide dole, tak všetko
tam ostane, aj toaletný papier
a všetko zo žúmp ...
2. Neviem.
Pýtala sa Agáta Krupová

SPRAVODAJSTVO

VÝSLEDOK ANKETY

2018
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Aký je názor Hanušovčanov na možné využitie časti ObZS v budúcnosti?
Na webovej stránke mesta Hanušovce nad Topľou bola od 16. apríla 2018 do 31. mája 2018 zverejnená anketa, prostredníctvom ktorej mali hanušovskí občania možnosť vyjadriť svoj názor na možné využitie časti Obvodného zdravotného strediska
v Hanušovciach nad Topľou (ObZS) v budúcnosti. Do ankety sa zapojilo 143 respondentov. Až 62 % respondetov hlasovalo
za možnosť „Som za zriadenie Domova pre seniorov v časti ObZS“. Druhý najväčší počet hlasov – 20% - získala možnosť „Som
aj za iné ako zdravotnícke alebo sociálne využitie (vzdelávanie, kultúra, šport)“. Len 15% respondentov hlasovalo za možnosť
„Som za využitie ObZS len na zdravotnícke účely“. Najmenej bola favorizovaná posledná možnosť „Som za využitie ObZS
aj na komerčné účely (podnikanie)“, ktorú podporili len tri percentá respondentov.

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

Dňa 24. apríla 2018 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo okresné kolo súťaže pod názvom Medzníky
2. svetovej vojny. Účastníkmi boli žiaci 9. ročníkov základných škôl
nášho okresu.

Tento typ súťaže sa konal po prvýkrát. Organizátorom okresného
kola bola Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vranove nad Topľou (ďalej len SZPB). Súťaž
sa konala pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou Ing.
Jána Ragana.

čtu 69 bodov. Družstvo tvorili žiaci:
Katarína Liptáková,
Kristián Kočiš, Tibor
Šimko pod vedením
učiteľa Mgr. Františka Šoganiča.
Podpornou aktivitou
pre súťaž domácich
v Hanušovciach nad
Topľou, aj prípravou
materiálov a predsedníčkou
poroty
bola predsedníčka
ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou
Mgr. Helena Lipčáková.

Súťaž otvorili riaditeľka CVČ vo Vranove nad Topľou Mgr. Marcinčinová a predsedníčka poroty Mgr. Helena Lipčáková. Zdôraznili
význam podujatia pre mládež a širokú verejnosť, predsedníčka
poroty oboznámila prítomných s priebehom súťaže.
Cieľom súťaže bolo prehlbovať a upevňovať v povedomí mládeže
vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si výročia SNP a ukončenia 2. svetovej vojny. Pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie
tradície nášho ľudu, odhaľovať neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí. Súťaže sa zúčastnilo 7 trojčlenných družstiev: ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T., ZŠ Čaklov, ZŠ Bystré, ZŠ Zámutov, ZŠ Sečovská Polianka dve družstvá, ZŠ Hanušovce nad Topľou. Žiaci našej
ZŠ sa umiestnili na 1. mieste s počtom bodov 63, z celkového po-

Víťazi boli ocenení pohármi, každý účastník obdržal diplom
a kľúčenky so znakom SZPB a erbom mesta Vranov nad Topľou.
Pre lepšie poznanie uvedenej tematiky každé družstvo dostalo časopis Ročenka odbojára. I táto súťaž totiž preukázala, že je žiaduce venovať sa tejto tematike v širšom rozsahu.
Text a fot: Mgr. Helena Lipčáková
predsedníčka ZO SZPB
Hanušovce nad Topľou

Prezentácia výtvarných
prác žiakov ZUŠ

Autor: Karin Jabčanková

Autor: Viktória Andreková

Autor: Adam Andrijko
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Aké sú úlohy hasičského záchranného zboru
a prevencia proti požiarom?
V mesiaci apríl v priebehu jedného týždňa
boli v Hanušovciach dva požiare. Môžete
nám o nich podať bližšiu informáciu?
Prvý požiar 14. apríla 2018 bol ohlásený
na operačné stredisko večer o 20.15 hod.
na Zámockej ulici, hore pri záhradkárskej oblasti. Jednalo sa o požiar suchej trávy a krovia. Z diaľky sa to javilo ako požiar chatky,
keďže tráva bola suchá a plamene väčšieho
rozmeru. Na zásah išla jednotka s technikou
Tatra 815 a štvorkolkou Polaris.
Aký postih čaká páchateľa tohto požiaru?
Páchateľ tohto požiaru je neznámy. K činu
sa nik nepriznal. V takom prípade máme
zviazané ruky, nakoľko vieme postihovať len
tých, ktorí sa nám priznajú, alebo máme priamy dôkaz, že oni založili ten požiar. Páchateľ
je neznámy vo väčšine podobných prípadov..
A čo ten druhý požiar?
Druhý požiar bol ohlásený 17. apríla 2018
v nočných hodinách, konkrétne o 23.18 hod.
V prvom slede bol nahlásený požiar rodinného domu, nakoľko sa presne nevedelo,
o čo sa jedná, keďže požiar bol v zastavanej
oblasti na ulici Pod Šibenou. Až keď naša jednotka prišla na miesto zásahu, prieskumom
sa zistilo, že sa jedná o požiar neobývanej
budovy, šopy. Na miesto zásahu boli zavolané posily z Vranova, nakoľko sa jednalo o rozsiahly požiar a bolo potrebné dopĺňať vodu
na hasenie požiaru. Veľké plamene bolo
vidno aj z hasičskej stanice. Pri zásahu boli
použité dve cisterny. Požiar sme lokalizovali
okolo pol druhej nad ránom, čo znamená,
že už sa ďalej nešíril. Úplná likvidácia požiaru,
a teda koniec zásahu bol o druhej nad ránom,
takže náš výjazd trval takmer tri hodiny.
Môžete povedať, či pri požiaroch došlo
k nejakým zraneniam a aké boli škody?
Pri týchto požiaroch – ani pri jednom, ani pri
druhom – nedošlo k zraneniu osôb. V prvom
prípade je ťažko odhadovať škody, keďže
sa týkal trávnatého porastu. Pri druhom požiari bol poškodený majetok majiteľa, ktorý
mal v objekte uskladnené rôzne veci, náradie, bicykle a iné. Tam bola zisťovateľom príčin požiaru zistená predbežná škoda vo výške 300 € a uchránené hodnoty sa odhadujú
na cca 1500 eur.
Aké aktivity realizuje Hasičský záchranný
zbor v rámci prevencie proti požiarom?
Hasičský záchranný zbor sa delí na oddelenie

represie, to je zásahová činnosť a oddelenie
prevencie, ktoré má za úlohu odsúhlasovať
projekty z požiarneho hľadiska. Taktiež vykonáva štátny požiarny dozor na stavbách.
Ďalšou činnosťou je metodické vzdelávanie
na školách a v rôznych firmách na školeniach.
Takým spôsobom sú školení aj majitelia lesov, pozemkov, správcovia bytov, aby vedeli,
čo v prípade požiaru majú robiť, ako konať,
aké sú ich práva a povinnosti. V tejto činnosti
sa opierame o Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z., kde sa v § 14, v bode
č. 1b hovorí o povinnosti fyzických osôb,
a to „konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení
ústredného vykurovania a iných spotrebičov,
pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť
príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred

požiarmi, a § 4-15 , kde sú uzákonené povinnosti právnických osôb (firiem, podnikateľov)
a obcí .“
Stáva sa, že zistíte páchateľa a potom spolupracujete s políciou?
Áno. V podstate priestupky môžeme riešiť sami, kedy v prípade zistenia páchateľa
na mieste mu môže byť udelená bloková
pokuta vo výške do 331 eur pri fyzických
osobách, v priestupkovom konaní alebo

v správnom konaní, po predvolaní na okresné riaditeľstvo môže byť aj vyššia pokuta.
Právnické osoby sa pohybujú v rozsahu sankcií od 331 do 16.596 € v závislosti na miere
a vážnosti porušenia zákona o ochrane pred
požiarmi.
Koľko členov má hanušovský požiarny zbor?
Hasičská stanica Hanušovce nad Topľou patrí pod Okresné riaditeľstvo vo Vranove nad
Topľou. Slúži tu 12 príslušníkov plus veliteľ
stanice. Na každej smene sú štyria príslušníci. Pracujú v troch zmenách A, B, C s tým,
že slúžia 24 hodín a nasleduje 48 hodín voľna, avšak vtedy spravidla prebiehajú rôzne
školenia a výcviky – lezecký, povodňový, zdravotný a veľa iných, aby boli pripravení na zdolávanie všetkých druhov zásahov.
Pre lepšiu ilustráciu zásahovej činnosti môžete uviesť štatistiku výjazdov za rok 2017?

Zásahový obvod máme od Zlatníka po Petič
a v opačnom smere Ďurďoš a Detrik. Ako
Hasičská stanica Hanušovce nad Topľou sme
za rok 2017 mali 100 výjazdov, z toho bolo
31 požiarov, 26 výjazdov technickej pomoci,
to znamená rôzne spadnuté stromy, zaplavené pivnice, zabuchnuté dvere v ohrození života či majetku, vyslobodenia z výšok a vodnej
hladiny, 40 dopravných nehôd a ešte rôzne
previerkové cvičenia a taktické cvičenia.
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Požiare

v

Hanušovciach
v roku 2017

nad

Topľou

13.1.
6.5.
23.5.
31.5.
24.6.
11.7.
12.10.

požiar komína na Prešovskej ul.
požiar osobného auta
požiar suchej trávy na Sadovej ul.
požiar železničného podvalu
požiar suchej trávy na Sadovej ul.
vypaľovanie trávy na Sadovej ul.
požiar komínového telesa
na Prešovskej ul.
Požiar dopravníkového pásu vo firme JAK,
s.r.o. na Železničiarskej ulici.
S akými druhmi požiarov sa vo svojej práci
stretávate najčastejšie?
Veľmi často sa stretávame s požiarmi komínových telies, čiže komínov, ktoré sú spojené
s tým, že ľudia si nečistia pravidelne komíny,
nie sú revízie a nie sú odborné prehliadky
urobené firmou za to zodpovednou. Tak čas-

to vznikajú požiare komínov, od ktorých v prípade požiaru väčšieho rozsahu môže vzniknúť
požiar strechy. Takisto, čo sa týka vyvložkovania starých komínov pri napojení nových vykurovacích telies, je problém, že staré komíny
sú popraskané, zvetrané, tým pádom môže
prísť k úniku dymu v priestore domu. Táto
povinnosť fyzických osôb pri napojení do komínového telesa vykurovacích telies je takisto zakotvená vo vyššie citovanom požiarnom
zákone a vo vyhláške Ministerstva vnútra č.
401/2007 Z.z. o technických podmienkach
a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe
a používaní komína a dymovodu a o lehotách
ich čistenia a vykonávania kontrol.
V tomto roku ste začali užšie spolupracovať
s mestom Hanušovce nad Topľou?
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Od 1. januára 2018 vznikla zmluva o spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom hasičského zboru v Prešove a mestom Hanušovce
nad Topľou, nakoľko každá obec podľa § 33
Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001
Z.z., ktorá má nad 500 obyvateľov, by mala
mať svoj Dobrovoľný hasičský záchranný
zbor, alebo ak na základe dohody medzi
obcou a hasičským záchranným zborom,
právnickou osobou alebo fyzickou osobou
(podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov), bude
plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská
jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa alebo občianske združenie
zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov), tak túto prácu v najbližších
piatich rokoch budeme suplovať my.

... ��������� K�������� ����� P����� – K������ � ���������� H�������� ��� T�����
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Aké bude praktické využitie projektu
dovybavenia botanických depozitárov múzea?
Zachytili sme informáciu o realizácii projektu „Dovybavenie botanických depozitárov vo Veľkom kaštieli“. Môžete nám
priblížiť, čo všetko sa za tým skrýva?
Dovybavenie botanických depozitárov
vo Veľkom kaštieli je projekt podporený Fondom na podporu umenia vo výške
2.800 €. Tak, ako to už pri projektoch tohto
druhu býva, 5 percent z projektu investovalo múzeum a 95 percent podporil Fond
umenia. Jeho zámerom je zlepšiť podmienky v botanických depozitných priestoroch, teda v priestoroch, kde má múzeum uložený herbár. Ako sa všeobecne
vie, herbár sú vylisované rastlinky, ktoré
slúžia ako doklady výskytu druhu na nejakej konkrétnej lokalite. Tento náš herbár
sa tvorí od počiatkov existencie múzea,
teda už vyše štyridsať rokov. To znamená,
že sú tam pomerne staré zbierky. Niektoré
sú vzácne z dôvodu, že sú z lokalít, ktoré
zanikli alebo zanikajú a tie rastliny sa tam
už nevyskytujú. Lokalita teda zanikne, ale
u nás v múzeu sa nachádza doklad o tom,
že existovala s tým-ktorým vzácnym druhom. Napríklad pre výskum ﬂóry Slovenska
sú vzácne povedzme poznámky o výskyte ponikleca veľkokvetého z Radvanoviec
a z Medzianok spolu s poznámkami, ktoré
mám od pána doktora Dostála – známeho
botanika, ktorý dlhé roky pôsobil v prešov-

skom múzeu – o jeho výskyte v Rudľove,
niekde v Slanských vrchoch.
Čo všetko zaujímavé v múzejnom herbári
sa nachádza konkrétne z Hanušoviec nad
Topľou a okolia
Máme napríklad slušne zdokumentovaný
výskyt rastlín v tunajšom parku. Z botanického hľadiska za veľmi zaujímavé považujem, že hore v parku pri bukoch naľavo
od kultúrneho domu pred rokmi rástla
prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). Je to vzácny, zákonom chránený druh
orchidey. Poslednýkrát som ju tu zaznamenala v roku 2005. Ďalšou zaujímavosťou je,
že asi 12 až 13 sezón dole pod kaštieľom,
ako sa ide k rímskokatolíckemu kostolu,
sa držala Scopolia kranská (Scopolia carniolica). Posadil ju sem bývalý botanik hanušovského múzea RNDr. Pavol Chromý, ktorý
tento vzácny chránený druh sem priniesol
z Pienin. Nikde inde sa táto rastlina nevyskytuje – ani v Slanských vrchoch, ani v Nízkych Beskydách.
Čo mohlo byť príčinou, že prilbovka biela
vyhynula?
Tieto rastlinky sú veľmi citlivé napríklad
na hnojenie. Prilbovka biela je vyslovene
lesnou rastlinou. V parku mohla nastať
zmena biotopu a keď začala zarastať buri-

nami, alebo sa inak zmenili pomery v biotope, jednoducho ustúpila. Zaburiňovanie
je spôsobené tým, že sa človek prestane
starať o pozemky – stačí, že dva roky poriadne nepokosí – a už sa automaticky začnú
šíriť vysoké buriny zvané krkošky chlpaté,
ktoré miestni volajú „markvica“. Prerastaním cez ostatnú vegetáciu tienia slnku
a tiež odoberajú výživu ostatným rastlinám.
Citlivé rastliny, ktoré nie sú také priebojné
ako buriny, zahynú. Ak nanovo začne pravidelná starostlivosť o park, môžu sa obnoviť,
lebo konkrétne tieto orchidey majú zvláštnu schopnosť vydržať sedem rokov v hľuze
v zemi a znova vyrásť.
Ďalším zaujímavým miestom v hanušovskom chotári je pieskovisko zvané Biele piesky a Dubník. Sú to skutočne úžasne krásne
lokality. Máme ich zmapované a aj odtiaľ
máme v našom herbári botanické exempláre. Na Bielych pieskoch sa vyskytujú také
vzácne rastliny ako veternica lesná (Anemone sylvestris), vstavač vojenský (Orchis
militaris) a na rozdiel od parku je tu tiež
prilbovka, ale dlholistá (Cephalanthera longifolia). Na Dubníku sú kruštíky (Epipactis)
– prechádzajú až ku Medziankam. Vyskytuje sa tu totiž veľmi krásna xerotermná, teda
teplomilná suchá lokalita. Takže všetko toto
je na strane Nízkych Beských.
Pokračovanie na strane 33 ►
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INTERVIEW

... NAUČIŤ SA DȎJSŤ DO CIEĽA
Rozhovor so zakladajúcimi členmi KST KROKUS Hanušovce nad Topľou
pri príležitosti 30. výročia od jeho založenia

Pôvodný znak

Súčasné logo

Začiatkom tohto roka si hanušovskí turisti na výročnej schôdzi okrem iného pripomenuli a zaspomínali na plných 30 rokov
svojej činnosti. V mestskej kronike však v zázname za rok 1988 informácia o vzniku Turistického oddielu Krokus Hanušovce nad
Topľou absentuje. Ako to teda pred 30 rokmi bolo, dozvieme sa priamo od zakladajúcich členov. A nielen to, ale aj iné zaujímavosti z ich 30-ročného turistického života. Veď organizácia turistov je v Hanušovciach jediná, ktorá vydržala až do dnešných dní
pri plnej sile a bohatej činnosti tak dlho a v takej kondícii. Pozvanie k rozhovoru prijali: Ján Hreha ml. (predseda KST Krokus), Ján
Čebra, Ján Hreha st., Ján Hanzo, Mgr. Viera Babenská (rod. Sabová), Mgr. Alžbeta Kozubaľová (rod. Mikitová) a Mgr. Magdaléna
Kovaľová.
Keď som hľadala informácie
o založení KST Krokus v kronike, v zázname za rok 1988
sa spomína iba Klub mladých
turistov.
J.H. ml. Klub mladých turistov
v tom čase viedol Andrej Tomaško. Bola to iná partia, nie
naša. Nás inicioval Martin Balog z Vranova cez Vierku, vtedy
ešte Sabovú.
J.Č. Tiež v škole sme mali turistický oddiel. Viedol nás učiteľ
Mikuláš Krupa.
J. H. Nášmu turistickému oddielu KROKUS predchádzala
jedna dôležitá vec, že sme
sa organizovane schádzali ako
ochrancovia prírody a aj neskôr
ako turisti sme s ochrancami
prírody spolupracovali pri rôznych akciách. No pred rokom
1989 založenie všetkých spoločenských organizácií muselo
prejsť schvaľovacím procesom
na mestskom národnom výbore (MsNV). Bol som vtedy
poslanec, a tak som sa pýtal
vtedajšieho predsedu MsNV
Andreja Velebíra, či nás podporí. On bol tejto myšlienke
veľmi naklonený a povedal mi:
„Zíďte sa, dajte dohromady potrebné materiály, schválime,
budete zavedení do Národného frontu.“ Vtedy všetky spoločenské organizácie boli združené v NF. (Poznámka: NF bol
v rokoch 1945 až 1990 spočiatku združením politických
strán,neskôr aj spoločenských
organizácií v Československu.)
Včlenili nás do Telovýchovnej
jednoty Hanušovce nad Topľou.
Vráťme sa k tomu, prečo ste
sa kreovali ako turisti.

V.B.S. Ešte pred turistickým
oddielom som pracovala ako
predsedníčka Základnej rekreačnej telesnej výchovy a ako
taká som organizovala i mladých, i deti. Okrem iného táto
moja činnosť každých päť rokov súvisela aj s nacvičovaním
spartakiády. Bola som členkou
Okresného výboru Telovýchovnej jednoty, chodila som
na stretnutia do Vranova, kde
sme sa stretali aj s ostatnými telovýchovnými oddielmi.
Medzi nimi nechýbal turistický,
ktorý viedol Martin Balog. Tam
som ho spoznala a on mi rozprával o ich aktivitách.

ďalších klubov. Čiže oslovil nás,
Hanušovce, boli sme druhý
klub založený v okrese, tretie
boli Benkovce, štvrtý klub vznikol v Sačurove a potom sa ešte
pridali Zámutov a Rudlov. Prvýkrát sme sa zišli niekedy v jeseni v roku 1987, ale klub sme
oficiálne založili v apríli 1988.
A.K.M. Janko (Hreha ml.-pozn.) robil vtedy vo Vzorodeve,
hneď pri úrade, a tak vždy, keď
sme niečo potrebovali, sme išli
za ním. Bola tam dvojzmenná
prevádzka a večer o šiestej mali
prestávku. Viackrát sme ho tam
v tom čase prepadli, keď sme
potrebovali niečo papierovo

J.H. st. Pre tých, ktorí nevedia, kto bol Martin Balog, iba
toľko, že bol členom regionálnej rady, dlhoročný činovník
v telovýchove okresu Vranov
nad Topľou. A bol to on, kto
založil Opál Vranov, prvý turistický klub v našom okrese.
Keďže k riadne evidovanej
samostatnej činnosti turistov
potreboval v okrese minimálne tri kluby, inicioval založenie

dotiahnuť. Ak sme sa chceli zaregistrovať v Bratislave, museli
sme mať všetko v poriadku.
J.H. ml. Mám tu originál zápisnice z 30. apríla 1988. Zapisovateľ: Alžbeta Mikitová. Program: otvorenie, voľba výboru,
návrh plánu práce na obdobie
apríl – december 1988, návrh na pomenovanie oddielu,
uznesenie a záver. Mňa zvolili
za predsedu. Vo výbore boli

Janko Hanzo, Betka Mikitová,
Lenka Kovaľová a Vierka Sabová. V zápisnici sa uvádza,
že ustanovujúcu schôdzu otvoril Ján Hreha ml. Privítal prítomných turistov, ktorí dovtedy „robili turistiku viac-menej
individuálne a svoje zážitky
a poznatky chcú spojiť v kolektívnej činnosti a rozšíriť rady
stúpencov o turistiku, o poznanie krás nášho okolia a našej
vlasti.“ Uzniesli sme sa vtedy,
že výborové schôdze budú 1x
mesačne a členské schôdze 4x
ročne. Plán práce bol tvorený
všetkými prítomnými, ktorí
dávali svoje návrhy na činnosť.
Mnohé akcie boli naplánované
v úzkej súčinnosti so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny (ďalej iba SZOPaK).
Ešte sa tu uvádza, že pri hľadaní názvu turistického oddielu
padlo mnoho návrhov – Poniklec, Výhon, Horizont, Topás
a podobne, ale po odhlasovaní
turistický oddiel nesie názov
„KROKUS“, ktorý navrhol RNDr.
Pavol Chromý, v tom čase botanik Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou.
Prečo ste vybrali akurát KROKUS?
J.H.ml. Tento názov vznikol
spojením dvoch slov, ktoré
charakterizovali našu činnosť.
„Krok“, symbolizujúci turistov, ich chôdzu za poznávaním
a Crocus, teda šafrán, chránená
rastlina, ktorá nás vystihovala
ako ochranárov. Klub má aj svoj
znak, ktorý vznikol zo spolupráce s výtvarníkom Mariánom
Smolejom.
A.K.M. Získali sme aj priestory
pri ihrisku, tam, kde sú dnes
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kulturisti.
Ktorí členovia stáli pri zrode
KROKUS-u?
J.H.ml. Žiaľ, prezenčná listina z ustanovujúcej schôdze
sa nám nezachovala, ale pokiaľ
si dobre pamätám, pri zrode
KROKUS-u stálo 14 zakladajúcich členov: Andrej Čebra, Ján
Čebra, Mária Gdovinová, Ján
Hanzo, Ján Hreha ml., Ján Hreha st., Jarmila Hrehová, Pavol
Chromý, Gabriela
Kopasová, Alžbeta Mikitová (Kozubaľová), Helena
Molitorisová, Viera
Sabová (Babenská),
Božena Straková,
Pavol Velebír.
Počas tých 30 rokov bol Ján Hreha
ml. jediným predsedom KST Krokus?
J.H.ml. Predsedom
som bol do roku
1993. Keďže potom
prišli deti, bolo veľmi náročné
zvládnuť úlohu otca i úlohu
predsedu KROKUS-u súčasne. Tak som funkciu odovzdal
Andrejovi Čebrovi, ktorý bol
predsedom desať rokov. Treba
ešte dodať, že v začiatkoch sme
fungovali pod Telovýchovnou
jednotou (TJ). Za predsedovania Andreja Čebru získal klub
v roku 1994 právnu subjektivitu. Od roku 2003 až do súčasnosti som predsedom ja. V roku
2013 vznikol v rámci nášho klubu aj Turistický oddiel mládeže
(TOM) Snežienka. Jeho vedúcim sa stal Mgr. Jozef Niko, teraz však tento oddiel stagnuje.
A.K.M. Predtým, keď sme fungovali ako turistický oddiel
v rámci TJ, mali sme schôdze
spolu s futbalistami.
V čom je rozdiel, keď ste boli
organizovaní pod TJ a potom,
keď ste sa osamostatnili?
A.K.M. Najmä vo financiách. Keď sme predtým prišli
na schôdzu TJ, stále bol na pretrase len futbalový oddiel
a jeho financovanie a my, turisti, sme boli stále bokom. To bol
najväčší problém.
J.H.ml. Áno, ale ďalším motívom osamostatniť sa bola
zrazu reálna možnosť, že náš
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klub zastreší vtedy novovytvorený Klub slovenských turistov
v rámci celého Slovenska,
ktorý sídli v Bratislave. A tak
ako aj niektoré ďalšie oddiely v tom čase sme využili
šancu a pridružili sa k nemu.
Z akých zdrojov je podporovaná činnosť KST KROKUS
dnes?
J.H.ml. Zo začiatku to bol
len príjem z členských zná-

mok. Tam bol určený percentuálny kľúč – 60% z členských
známok ostávalo v klube, 30%
išlo na ústredie a 10% na regionálne rady. Potom sme istý čas
boli podporovaní aj príspevkami z mesta, ale znova bol problém zvaný futbal, lebo najviac
z mestských peňazí určených
na podporu kultúrno-spoločenských a športových organizácií išlo výlučne na futbal.
Bol to riadny nepomer, až nám
príspevky úplne stopli. Medzitým sme mali drobné príjmy
z rôznej brigádnickej činnosti
a odkedy vstúpil do platnosti
zákon o 2%-ách dane z príjmov,
využívame túto možnosť a každý rok sa pre tento účel registrujeme v notárskej komore.
No a ostatné dva roky sme opätovne získali dotáciu na našu
činnosť aj z mesta.
Vráťme sa však ešte k začiatkom činnosti turistického oddielu. Pamätáte sa, ktorá bola
prvá akcia TO KROKUS v roku
1988?
A.K.M. Začínali sme 9. májom
1988, Krížom-krážom Slanským
pohorím. Bola to okresná akcia, organizoval ju OPÁL Vranov
a my sme sa jej zúčastnili tiež.
Pamätám si ju veľmi živo, lebo

nás tam bolo veľa, napríklad
aj Martančíkovci, a v ponde-

lok som nemohla
chodiť po schodoch... (Smiech.)
A pamätá si niekto prvú akciu vyslovene ako akciu
KROKUS-u?
A.K.M. V rámci
Sto jarných kilometrov sme išli
hore na poniklec
a tá akcia za Črievičnikom papučkovým, za orchideami s Paľom Chromým
bola stále krásna.
J.Č.: S Paľom Chromým sme
chodievali na Megešský zámok,
Radvanovce, aj nad Skrabské.
M.K. Na Skalkách som prvýkrát
v živote videla hada na strome.
V.B.S. V rámci turistiky sme
vždy dostali aj odborný výklad,
lebo Paľo nás vždy zoznámil
s každým kvetom, kam sme
chodili – či za orchideami
do Petkoviec alebo inde.
A.K.M.: Petkovce, nad Skrabské a potom dole k „śčevici“
do Bystrého bola taká okružná
cesta, ktorú v podstate robíme
dodnes.
V.B.S. Ja si spomínam, ako sme
prvýkrát išli na bežkách. Martin
Balog vtedy organizoval akciu
Cez tri sedlá Slanských vrchov.
Dali sme sa dokopy, ani sme
bežky nemali, len sme si požičali zo školy. Stretnutie bolo
vo Vranove.
M.K. Musím povedať, že bola
krásna jar, po snehu ani stopy,
len na vrcholoch ho bolo vidno.
A my sme sa vybrali s bežkami
do Vranova, čo ľudia na nás iba
pozerali, kam ideme, keď snehu nikde.
V.B.S. Z Vranova bral turistov
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autobus do Zámutova. Všetci,
čo vystúpili, vytiahli si bežky
a začali si ich voskovať. My sme sa len
prizerali, čo to robia.
Príroda bola nádherná
a snehu dosť. No keď
sme sa pustili cez tie tri
sedlá v Slanských vrchoch, išlo sa nám ináč
ako tým, čo mali bežky
navoskované. Na tých
bežkách sme sa vtedy
hrozne natrápili. Keď
sme sa spúšťali dolu
brehom, zakaždým sme len
padali a padali. Zrazu cez cestu
bol vyvalený veľký strom. Bolo
treba zastať, no ja som to nevedela, tak som vybočila a zletela
do akejsi priepasti. Nakoniec
sme tú cestu všetci zvládli.
M.K. Hej, ale zakaždým, keď
bolo treba, sme brzdili tak,
že palice sme vsunuli medzi
nohy a sadali na ne, takže keď
sme došli do Petroviec, všetky
palice boli ohnuté do pravého
uhla. Nakoniec sme vyšli na asfaltku na lúke za Oblíkom, tam
ako je Konská a odtiaľ do Petroviec a domov. Na druhý deň
sme mali neskutočné modriny.
V.B.S. Dnes, keď sa postavím
na bežky, tak už letím bez pádov. Aj navoskovať si ich viem.
(Smiech.)
Pokiaľ viem, okrem samotnej turistiky ste sa podieľali
aj na inej činnosti.
Všetci: Robili sme brigády pre
lesnú správu, čistili rúbaniská, sadili mladé stromčeky,
s ochranármi sme osadzovali
tabule hore na Šimonke a značkovali turistické trasy. Cez SZOPaK sme vytyčovali prírodnú
rezerváciu Oblík, Šimonku,
osadzovali sme stĺpiky so značkou ŠPR (štátna prírodná rezervácia) ...
J.H.ml. Všetci sme boli aj ochranári, aj turisti, členmi oboch
organizácií. V rámci ochrany
prírody sme sa zúčastňovali
nielen brigád, ale aj okresných
a celoštátnych táborov ochrany prírody (TOP). Zapájali sme
sa do projektov cezhraničnej
slovensko-poľskej spolupráce.
Spomedzi 50 účastníkov sme
vyhrali projekt na značenie
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chodníkov v Slanských vrchoch
– dostali sme na to 2070 €.
Všetky studničky v Slanských
vrchoch sme už zastrešili, teraz
ich iba udržiavame – na Oblíku,
Pod harbom, Kvaśna voda, Šolavá studnička, U žida ...
Ale pre zaujímavosť – mám
tu návrh na zaradenie netradičných akcií do turistického
kalendára v roku 1989, ktorý
písal Michal Balog z Petroviec:
24 hodín nonstop v behu na lyžiach, 500 km nonstop na bicykli, Beh vďaky Banská Bystrica – Petrovce-Bajov a po štvrté
zimné stanovanie.
Aj ste ich uskutočnili?
J.H.ml. Uskutočnili, ale v podstate nie my, turisti, ale Michal
bol v rámci TJ s nami, on dával plán, bol to spoločný plán
a oni to absolvovali, minimálne
na tých bicykloch – Michal Balog, Ondro Lukáč, Martin Socha Poputník, Jozef Molitoris;
ostatných si už nepamätám.
A čo turistika?
Začínali sme pešou turistikou,
pokračovali
cykloturistikou
a vysokohorskou turistikou
i bežkami v zimnom období.
V roku 1989 sme dokonca vystúpili na Gerlach.
A.K.M. Nás, mňa a Vierku, hoci
sme chceli, tam nezobrali, bola
to len pánska jazda. Chvíľu
sme sa na nich za to hnevali.
(Smiech.)
V.B.S. Ale na Kriváni sme zato
boli párkrát.
J.H.ml. Na Národný výstup
na Kriváň sme chodievali pravidelne. Je to tam tiež nebezpečné, ale to sú terény,
ktoré ešte nie sú horolezecké.
No na Gerlach možno ísť len
s horským vodcom. Nás vtedy v auguste 1989 bolo osem
alebo deväť. Mali sme dvoch
horských vodcov. Jedným bol
Gejza Hák a druhým Milan
Husár. Gejza Hák je tatranskou
horolezeckou a vodcovskou
legendou. Prespali sme vtedy
na Sliezskom dome, no dnes
by sa to už týmto štýlom, ako
sme zažili vtedy, nedalo. Nemali už voľné izby, tak nás pustili na chodbu, kde sme si rozprestreli karimatky, vytiahli
spacáky a Nemci a ostatní hos-
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tia nás v noci iba preskakovali, keď chceli ísť na izbu alebo
na toaletu.
Ste verní tradičným podujatiam, alebo si radi vyskúšate
aj niečo nové?
A.K.M. Máme tradičné každoročné akcie, ale furt sa k nim
pridáva niečo, kde sme ešte
neboli alebo sme boli veľmi
dávno a chceme si to zopakovať. Stále robíme výstup na Oblík na Silvestra a na Veľkonočný
pondelok zasa výstup na Šimonku, v ostatných rokoch
primátorský výstup na Čiernu
horu či Krížom-krážom Slanskými vrchmi – po novom
sa to volá Chodníkom Maťa
šerifa.
J.H.ml. Mám so sebou niektoré staré plány činnosti, tak
môžem niečo odcitovať. V roku
1991 sme šli na Zimný zraz
v Starej Ľubovni, 100 jarných
kilometrov, úprava turistických
chodníkov, Cestou čapajevovcov, Za krásami slovenských
orchideí, výstup na Tri chotáre,
Hrebeňom Slanských vrchov
Dargov – Hanušovce, Celoslovenský zraz turistov Rajec, Prechod hrebeňom Nízkych Tatier,
Partizánske chodníčky, Národný výstup na Kriváň, výstup
na Práporec, Šimonku, Oblík.
Kým nám deti nepodrástli, pra-

videlne každý rok sme chodili
na turistické zrazy po celom
Slovensku. Teraz už na letné
celoslovenské zrazy nechodíme, iba poniektorí na zimné
zrazy. Ideme tam spoločne
ako jedna skupina s ostatnými
turistami z okresu Vranov nad
Topľou. A ešte z tých začiatkov mám plán činnosti na rok
1992, ktorý je tiež zaujímavý. Vyberám aspoň: Zraz KST
Kremnica,
Zlatostudnianska
stopa zdravia, Hanušovce –
Pusté Pole – Borovník, Otvorenie 100 jarných kilometrov – 1.
etapa Čičviansky hrad, 2. etapa
poniklec veľkokvetý, Veľkonočný výstup na Šimonku, Večer
s ochrancami prírody v klube
KST, Krížom-krážom cez Slanské vrchy, Za krásami slovenských orchideí, Ruská Nová Ves
– Zbojnícky zámok – Hanušovce, Čierna hora – úprava a zastrešenie horského prameňa,
39. letný zraz KST Bardejov –
Lúky nad Zlatým, Národný výstup na Kriváň, Partizánskymi
chodníčkami, Okresný zraz KST
Banské, Malá Fatra – Vrátna,
Bukovské vrchy Stužín – Jarabá
skala v Poloninách, Zádielska
dolina, Výstup na Práporec –
Strážske – Domaša, Dobrá n.O.
Na záver sezóny posedenie
v klube pri diapozitívoch a fo-

2. číslo
tografiách z našej činnosti a Silvestrovský výstup na Oblík.
Ako hodnotíte činnosť KST
KROKUS po 30 rokoch?
A.K.M. Už členská základňa
o niečom hovorí – je nás desaťkrát viac ako na začiatku. Dostali sme sa do povedomia mnohých tým, že naša organizácia
je živá. Udržujeme tradície,
ale sme stále otvorení aj novým aktivitám. V neposlednom
rade sme dobrá partia, všetko
ľudia seberovní a ľudskí. Možno aj preto, že tá ľudskosť bola
vždy medzi nami, preto tá organizácia taká aj zostala a žije
doteraz.
J.H.ml. Keď sme začínali,
na ustanovujúcej schôdzi nás
bolo 14 členov a ku dnešnému
dňu máme 126 členov. V tom
počte je 70 dospelých (18
do 62 rokov), 1 študent, 13 detí
do 15 rokov, 31 dôchodcov, štyria nad 70 rokov a 7 členov ŤZP
rôzneho veku.
Kto je najstarším členom?
J.H.ml. Prvým naším členom
v tejto vekovej kategórii bol
Mikuláš Krupa. Teraz už v tej
kategórii máme aj Helenu Molitorisovú, Štefana Molitorisa
z Grodzina a Andreja Ferka
zo Širiavy.
Ale nie je to len o počte členov,
ale aj o činnosti. V ostatných
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rokoch nám pribudli filmové
festivaly, ktoré majú dobrú
úroveň. Minule som bol v Žiline a zistil som, že v Hanušovciach sa nemáme za čo hanbiť.
Naopak. Náš festival organizujeme na vysokej úrovni. Do Žiliny som išiel kvôli inšpirácii,
ale nič nové som tam neobjavil. Okrem toho už ako turisti
chodíme nielen po celom Slovensku, ale ideme aj do zahraničia. Za zmienku, myslím,
tiež stojí, že napríklad môj syn
Pavol, ktorý lásku k turistike
získal tuná, už robí inštruktora
vysokohorskej turistiky (VHT)
druhého stupňa, čo je najvyšší
stupeň v rámci klubovej činnosti. Chodili sme na školenia
a robili sme cvičiteľov turistiky
– to bol ďalší posun. My dvaja (Ján Hreha mladší a starší
– pozn. red.) sme napríklad
značkári. V rámci značenia turistických chodníkov v našom
okrese sú traja značkári, z toho
dvaja z KROKUS-u. Takže značkujeme turistické trasy v rámci
Slanských vrchov.
A.K.M. A je to aj o osobnej
spokojnosti z našej činnosti.
Bola si, Agáta, v januári na výročnej schôdzi a videla si, koľko
sa nás zišlo. Máme radosť, keď
sa môžeme takto stretnúť, porozprávať. Teda je to aj o spolupatričnosti, ktorá sa medzi
nami za tých 30 rokov vytvorila. Okrem toho je turistika
krásna aj v tom, že ideš po tom
chodníku, stretneš niekoho
a on ti povie dobrý deň alebo
ahoj a tamten, ktorý ti odzdravil, je Nemec alebo Poliak.
J.Č. Asi jediným negatívom
je to, že mladí nemajú záujem o organizovanú turistiku.
Máme už dosť vysoký priemerný vek na jedného člena.
J.H.ml. Je to celoslovenský
trend. Mladí robia turistiku,
no chcú byť sami, nie v spolkoch. No možno je to aj tým,
že mladých máme roztrúsených po svete. Napríklad môj
syn žije v Liberci. Je činný, robí
horolezectvo, skialpinizmus,
je inštruktor VHT a je členom
nášho klubu a tiež aj členom
horolezeckého klubu PREVYK.
A ja som rád, že máme v klube
inštruktora VHT, lebo to je na-
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jvyššie, čo môže dosiahnuť
v rámci KST.
V čom vidíte plusy kolektívnej
turistiky?
M.K. Keď nás ide viac ľudí
spolu, tak je dobre, že keď nevládzeš, tak ťa niekto z nich povzbudí a dodá sily, alebo ak zaostávaš, tak ťa počká. Podporia
ťa morálne a ty nakoniec ťažkú
trasu zvládneš a si celá šťastná,
že si to dokázala.
V.B.S.
Niekto
zaostáva
a ty ho nenecháš samého. Alebo nevládzeš ty a ten druhý
k tebe podíde a podá ti kúsok
čokolády a ty obžiješ a kráčaš
ďalej.
A.K.M. Alebo, stáva sa, že nevládzeš a povieš si – načo som
tu liezla? Čo teraz – ani sa vrátiť, ani nič. Išli sme na Ďumbier,
no nevládala som. S Elenkou
Malatovou som počítala kroky:
Sto krokov a zastavíš. A zas sto
krokov a znova ... Je to hrozné,
keď takto počítaš a nevládzeš.
A za nami išla Marienka Gajdošová z Hermanoviec a hovorí:
„Znace, dzivčata, našla som
po otcovi ...“ Uliala po štamprlíku a nám to pomohlo. V Manínskej tiesňave zasa pršalo.
S Gabikou Kopasovou v stane
rozložené po stranách a v prostriedku kvapká. A tam Michal Babenský s Vierkou nám
na ohnisku urobili „hrančeni
chľip zo šmaľcom a cesnakom“.
Jój, aká dobrota to bola, ako
nám to dobre padlo.
Dá sa na to pozrieť aj z iného uhla pohľadu. Pre mňa bol
les furt iba stromy. Nevedela
som sa nikdy zorientovať, kde
je sever a kde juh. No Janko
jeden, druhý, Milan a iní chla-

pi to vedia. Aby som sa v lese
nestratila, potrebujem veliteľa.
Aj teraz, po rokoch, do cudzieho lesa by som sama nešla, iba
po značke pôjdem.
J.H.st. Mne sa zase na tých
slovenských zrazoch páči,
že stretneme kopu ľudí z celej
republiky. A tak vznikli medzi
nami také vzťahy, že stretnem
náhodne na túre v Tatrách kamaráta z Ružomberka alebo
z Oravy ...
Pred chvíľou sme spomenuli
ﬁlmové festivaly. V Hanušovciach získavajú Expedičná kamera aj Snow Film Fest stále väčšiu popularitu, a nie je to len
o Hanušovčanoch.
J.H.ml. V apríli tohto roka sme
odprezentovali šiesty ročník
Expedičnej kamery a v jeseni
bude siedmy ročník SNOW Film
Fest-u. Obidva festivaly majú
svojich špecifických divákov,
ktorí sa zaujímajú o turistiku,
horolezectvo a rôzne outdoorové aktivity. Ale záujem o tieto
festivaly čoraz viac prejavuje
aj široká verejnosť.
Čím to je, že Hanušovce organizujú také atraktívne podujatia
a nie okresné mesto Vranov?
J.H.ml. Čím to je? Možno
o tom, že my sme ho chceli.
Vždy som sníval o takomto podujatí. A sny si treba plniť. A potom mi zrazu zatelefonoval syn,
ktorý žije v Čechách, že je reálna možnosť ho v Hanušovciach aj uskutočniť, treba sa len
prihlásiť, podať žiadosť a podpísať zmluvu. Tak som si povedal: Neváhajme! Hlavným
organizátorom celého projektu
je najväčší český cestovateľský
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portál Hedvábna stezka. Oni
to robia každý rok vo viac ako
200 mestách v Českej republike a na Slovensku. Takže stačilo podpísať zmluvu a po zaplatení správnych poplatkov sme
mohli premietať. Je okolo toho
týždeň intenzívnej roboty, ale
výsledok rozhodne stojí za to.
Robí to ešte niekto na východnom Slovensku?
J.H. ml. Na východe to robia ešte v Prešove, Košiciach,
Michalovciach a najnovšie
aj v Giraltovciach. Ale napríklad keď si Giraltovce podali
žiadosť, z Čiech si vyžiadali
náš súhlas, či im môžu udeliť licenciu na premietanie.
Aj toto si strážia, lebo Giraltovce sú blízko Hanušoviec,
aby si v regióne navzájom nekonkurovali. Samozrejme sme
súhlasili, lebo Giraltovce sú iná
spádová dolina. K nám chodia
na tieto festivaly ľudia z Trebišova, Strážskeho, Sečoviec. Pre
nás, turistov, je to akoby rodinná udalosť, lebo my nie sme
Praha, že prídeš a nikoho nepoznáš. My sa tu navzájom poznáme. Stretávame sa tu také
špecifické publikum okolo sto
ľudí. Tieto festivaly sa robia
kvôli tomu, aby sa dobré filmy
dostali aj do menších miest
alebo dedín či klubov. Všetko
sú to filmy, ktoré získali rôzne
ocenenia na rôznych filmových
festivaloch – slovenské, české
a iné zahraničné filmy.
V.B.S. Ja mám rada naše výročné členské schôdze, kde sa potom premietnu fotky zo všetkých akcií, ktoré sa uskutočnili
počas roka. Tam, keď som niektorú akciu vynechala, môžem
akurát ľutovať, prečo som si nenašla čas na ňu, keď tam vidím
tých šťastných ľudí a tú krásnu
prírodu a všetko, čo s tým súvisí.
Ste aj zdravší vďaka turistike?
A.K.M. Osobne si myslím,
že hej. Kondičku mám, držím
si ju vďaka turistike. Lebo to,
ako som spomínala, že človeku
je niekedy na zomretie, že nevládze, tak postupom času
tú potrebnú kondičku nadobudne.
Pokračovanie na strane 21 ►
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2. číslo

KULTÚRA

KALENDÁR KULTÚRNO-VÝCHOVNÝCH PODUJATÍ
Termín

Podujatie

Priestory

Organizátori

1. júl - 31. august

Floriana - botanická výstava

Veľký kaštieľ

Múzeum

5. júl o 15.30 hod.

Slovanskí apoštoli

Veľký kaštieľ

Múzeum

Malý kaštieľ

Mestské kultúrne stredisko

Z cyklu Popoludnie pri svetielku
7. júl

Udržiavanie folklórnych tradícií
Z cyklu Rozhovory vo veži

7. júl

Stretnutie motorkárov

(ďalej MsKS)
Výhon Debrica

Klub motorkárov Výhov Debrica
Mesto Hanušovce nad Topľou

11. júl

Ako sa knihy rozprávali

Knižnica

Knižnica, MsKS, CSS Slnečný dom

12. júl

Prázdniny v praveku

Archeopark

Múzeum

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

17. - 27. júl

Cirkusové predstavenia, lunaparky

Kláštorná ulica

MsKS, Cirkusy a lunaparky

18. júl

Knižničným chodníčkom

Malý kaštieľ,

Knižnica, MsKS

s klientmi Slnečného domu

knižnica

Prázdniny v praveku

Archeopark

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Ako sa vybrali knihy do sveta

Knižnica

Knižnica, MsKS

Prázdniny v praveku

Archeopark

Múzeum

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Prázdniny v praveku

Archeopark

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Knižničným chodníčkom

Knižnica

Knižnica, MsKS

Prázdniny v praveku

Archeopark

Múzeum

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Stretnutie po 60 rokoch

Malý kaštieľ

Absolventi ZŠ, MsKS

Prázdniny v praveku

Archeopark

Múzeum

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Fotospomienky na kultúrne stredisko

Denný stacionár

MsKS

Prázdniny v praveku

Archeopark

Múzeum

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

Pietny akt kladenia vencov

Pamätník SNP

Mesto Hanušovce nad Topľou,
Múzeum

19. júl
25. - 27. júl

Múzeum

Knižnica pre rodiny s deťmi
26. júl
2. august
6. - 10. august

Múzeum

Knižnica pre rodiny s deťmi
9. august
16. august

Stretnutie absolventov ZŠ
16. august
22. august

Zážitky v starom kaštieli
23. august
28. august
o 14.00 hod.

Slávnosť 74. výročia SNP

30. august

Prázdniny v praveku

Archeopark

Remeslá v archeoparku (dielni)

(dielňa)

XXVII. Hanušovský jarmok

ulice mesta,

Mesto Hanušovce nad Topľou,

tribúna

MsKS

Knižnica

Knižnica, MsKS

Monika Bakaľarová - kresba

Malý kaštieľ -

Monika Bakaľarová, MsKS

Vernisáž výstavy autorských prác

galéria

Monika Bakaľarová - kresba

Malý kaštieľ -

31. august 1. september
10. september

Poznám knihy a spisovateľov?

MsKS, ZO SZPB

Kvízovanie
14. september
14. september 18. október

Výstava autorských prác

galéria

Monika Bakaľarová, MsKS

KULTÚRA
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Termín

Podujatie

Priestory

Organizátori

18. september -

Zachované po predkoch

Veľký kaštieľ

Múzeum

31. október

Historická výstava

22. september

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

Malý kaštieľ -

Mesto Hanušovce nad Topľou

o 10.00 hod.

Slávnostné vyhodnotenie

MsKS, Hanušovský literárny klub

celoslovenskej autorskej literárnej súťaže

HALIKLUB

23. september -

Archeologické čriepky

Veľký kaštieľ

Múzeum

31. október

Historická výstava

25. september

Osmička v našich dejinách

Veľký kaštieľ

Múzeum

Jozef Klatzman: Židovský humor

Malý kaštieľ -

HALIKLUB, MsKS

Klub PARADISE - stretnutie mládeže

Malý kaštieľ -

Klub PARADISE, MsKS

Archeopark

Múzeum

Z prednáškového cyklu
27. september
o 17.00 hod.
27. september

Z cyklu Večery vo veži
29. september

Otvorenie archeoparku po dobudovaní

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Klubové podujatia zastrešujú:

Klub PARADISE – Ing. Juliana Sochová a Bc. Ľubica Tomková
HALIKLUB – Mgr. Agáta Krupová
Večery vo veži – Bc. Ľubica Tomková
Spracovala riaditeľka MsKS mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubica Tomková

... pokračovanie rozhovoru s členmi KST KROKUS zo strany 19 ►
Čomu všetkému učí
ľudí turistika?
V.B.S. Vydržať a prekonať sa. Nakoniec
pochopíš, že vlastne
neľutuješ, že ti bolo
ťažko, ale si šťastná, že si to dokázala,
že si došla do cieľa.
J.H.ml. Tam hore
sa nemôžeš hrať
na hrdinu. Vo vrchoch
pochopíš, že to je úplne iný život, že tu dolu
síce môžeš byť hrdina, ale hore musíš ísť
s pokorou.
V.B.S. Neraz som zažila také momenty,
že som si myslela,
že to môžem poznať iba z filmu,
napríklad keď zažívam v nepriaznivom počasí strach. Keď
si niekde na Ďumbieri a zrazu
začne fúkať, snežiť a nevidíš
ani na krok pred seba a nevieš,
či je bližšie ísť tam, na tú chatu, alebo či sa vrátiť naspäť,
keď sa vôbec nevieš orientovať a nakoniec prežiješ. Človek
je vtedy šťastný, že všetko dobre dopadlo.
A.K.M. Ale zas zvrchu, keď tam

dôjdeš, je všetko také krásne ...
V.B.S. Hej. A koľkokrát vyjdeš,
hoci len na ten Medziansky
hrádok, vždy je to iné. Alebo
na Kriváni – bola som tam trikrát a nikdy sa nezopakovalo
to isté. Lebo dakto povie: Veď
si tam už bola, načo ideš znova? Ale ja som bola v inom počasí, v inom ročnom období,
v inom naladení, a preto to teraz zase bolo iné.
Počas tých 30 rokov nikto

z vás nezažil žiaden vážny
úraz. No zažil niekto z vás
počas turistiky niečo také,
čo by už v živote zažiť nechcel?
J.H.ml. Keď sme raz boli na jednej pánskej jazde v Roháčoch,
mali sme so sebou aj svojich
synov. Boli sme už na hrebeni,
keď zrazu prišla taká búrka,
že perúni bili okolo nás z každej strany, silný dážď nám
zaslepoval oči a my bežíme,
schádzame nie po turistickej

značke, po chodníku,
ale po žľabe, po kameňoch, balvanoch, aby
sme sa čím skôr dostali dole, lebo sa nebojíme o seba, ale o tie
deti.
Ale na druhej strane,
koľkokrát som sa ráno
rozhodoval, či ísť
na túru alebo nie, lebo
počasie nebolo dobré
a keď som sa predsa
len rozhodol, že idem,
prešla
hodina-dve
a vyčasilo sa – vtedy
je ten zážitok o to krajší, silnejší.
V.B.S. Vždy si poviem:
Aj keby kaminčata
padali... (Smiech.) Chodili sme
za každého počasia. Viem, ako
sa moja mama hnevala: Však
prší, fúka, škaredo je, kam zasa
ideš?
A.K.M. A furt bolo, že: Veď
sa nerozpustím, nie som z cukru, nie? (Smiech.)
Rozhovor viedla
Agáta Krupová
Foto-zdroj Ján Hreha ml.
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2. číslo

KULTÚRA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Výšivky našich mám a starých mám

V predvečer sviatku žien 7. marca 2018 sme otvorili výstavu, ktorá
mala za cieľ pripomenúť šikovnosť ženských rúk nielen v úžitkovosti ich práce, ale v ich cite pre útulnosť a estetiku, ktorými dotvárajú prostredie domova. Hlavnými usporiadateľmi boli Mestské kultúrne stredisko a ZO SZPB. Ručné práce zo starších čias,
ktoré skrášľovali naše príbytky, priniesli ženy členky ZO SZPB, oslovili sme však aj členky ZO SZZP a ženy z denného stacionára.

- 5. marec 2018
Výstava kníh o ženách pre ženy, dievčenské romány v knižnici
- 7. marec 2018
Otvorenie výstavy v Galérii - VÝŠIVKY NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM
- 8. marec 2018
besedy o tradíciách prenesené do literatúry, žiaci ZŠ – v Galérii
a knižnici
- 9. marec 2018
ŽENY NÁŠHO ŽIVOTA - prezentácia literatúry o ženách, besedy, žiaci ZŠ.
Ďalšie podujatia:
- 13. marca v poobedňajších hodinách žiaci ZŠ na besede o tradíciách, p. uč. Makáňová
- 14. marca navštívili knižnicu klienti z Domu sociálnych služieb
Slnečný dom,
- 15. marca beseda so žiakmi ZŠ, p. uč. Malatová,
- 16. marca zavítali na besedu a poznávanie knižnice aj histórie
kaštieľa ZŠ Pavlovce
- 22. marca beseda so žiakmi ZŠ, p. uč. Makáňová

Pomaly sa tak začínali ručnými prácami napĺňať priestory Galérie,
kde sme výstavu prezentovali. Zároveň sme chceli takto poďakovať našim ženám, pospomínať na mamy, staré mamy pri pohľade
na starodávne ručné práce tkané, vyšívané, háčkované, štrikované. Poďakovanie usporiadatelia prejavili aj darčekom - milým jarným kvietkom, spoločným posedením pri káve, dobrom koláčiku,
ktoré napiekli členky ZO SZPB, za čo im ďakujeme. Peknú atmosféru podfarbili aj hudobné variácie v podaní žiakov našej ZUŠ, ďakujeme za príspevok. Rozprávanie bolo tiež veľmi príjemné, pospomínali sa časy, keď sa doma vyšívalo, tkalo, myseľ zašla k mamám,
starým mamám. Čo nás ako organizátorov veľmi teší, o vzhliadnutie výstavy bol veľký záujem aj zo strany žiakov a učiteľov ZŠ, ktorí
boli častými návštevníkmi besied a prehliadok. Už teraz sa tešíme
na budúci rok opäť v tomto čase.

Deň matiek

Aj v našom meste sme si uctili sviatok Dňa matiek spoločným
programom v kultúrnom dome. Slávnostným popoludním sprevádzala moderátorka Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka mestského
kultúrneho strediska, príhovorom všetkých pozdravil primátor
mesta Štefan Straka.

Svoje zručnosti v speve, tanci, recitácii predviedli žiaci našich škôl
– MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, Komunitného centra pri mestskom úrade, folklórne súbory – deti z FS Vargovčan, FS Oblíček aj Malá folklórna
skupina detí.
Všetkým ďakujeme za kultúrny príspevok k sviatku Dňa matiek.

Medzinárodný deň detí

Pri Malom kaštieli 1. júna z príležitosti MDD organizovalo mestské
kultúrne stredisko zábavné stretnutie pre deti aj starších. Ukážky súbojov s rôznymi replikami stredovekých zbraní, turnajový

Týždeň slovenských knižníc 5.– 11. marca 2018

Otvorením Týždňa slovenských knižníc, nielen pre knihovnícku
verejnosť, riaditeľka MsKS knihy vyzdvihla ako nositeľky kultúry
a vzdelanosti. Je tomu tak aj v dobe moderných informačných
technológií. Program pre tento týždeň bol orámovaný sviatkom
žien, ktoré majú aj v literatúre pevné miesto.
Boli to podujatia:
- burza kníh - pokračuje aj v ďalších mesiacoch

KULTÚRA

2018

súboj o princeznú, predvedenie a precvičenie bojových turnajov,
to všetko si mohli pozrieť deti v podaní skupiny COHORS z Prešova.
Ďalšie zábavné súťaže pri kaštieli a v jeho okolí sa organizovali
v spolupráci s FS Vargovčan. Všetky súťaže na jednotlivých stanovištiach sprevádzali krásne princezné. V pivnici kaštieľa sa mohli
účastníci občerstviť malinovkou aj sladkosťou, aby vládali podať
čo najlepšie výkony. Samozrejme nechýbala hudba s peknými pesničkami o deťoch pre deti, ktorá pozývala do spevu aj do tanca;
zabezpečil ju FS Vargovčan.
A sladkosti pre všetky súťažiace deti tak v prvej ako aj v druhej časti nášho Dňa detí pri Malom kaštieli boli sladkou odmenou a bodkou za tohtoročnými celomestskými oslavami ich sviatku.
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•
•

Haliklubu.
22. apríla v nedeľu FS Vargovčan s Máriou Mačoškovou
pripravili pekný program pre všetkých priaznivcov folklóru.
30. apríla o 18:00 hod. usporiadal už tradične FS Vargovčan Stavanie mája, ktoré už druhý rok robíme pred
Malým kaštieľom.

Svadobné fotografovanie

Medzi pekné podujatia patrí aj svadobné fotografovanie a krásny
deň v živote mladomanželov, na ktorých sa náš kaštieľ podieľa
predovšetkým svojím estetickým prostredím. Riaditeľka MsKS
pripraví slávnostné privítanie, aby si odniesli zážitok aj pre oči,
aj pre srdce.
•

•

•

7. mája na počesť oslobodenia spod fašizmu a ukončenia
2. sv. vojny položili vence vďaky k pamätníku SNP primátor mesta, predsedníčka ZO SZPB, riaditeľka MsKS, FS Vargovčan, FS Oblík, riaditeľ ZŠ, učitelia, žiaci ZŠ a občania
mesta.
7. mája dopoludnia sa uskutočnil Beh memoriál mjr. Kukorelliho – žiaci našej ZŠ a ZŠ obvodu, vo večerných hodinách od Malého kaštieľa beh – memoriál mjr. Kukorelliho
dospelí.
V Malom kaštieli sme poskytli možnosť aj vzdelávacích
podujatí pre komunitné, sociálne stretnutia.

Foto: manželia Matthiesoví a Marcinkoví

Z ostatných podujatí v mestskom kultúrnom
stredisku v Malom kaštieli, v kultúrnom dome
a na pôde mesta Hanušovce nad Topľou
v mesiacoch marec, apríl, máj 2018
•
•
•
•

Pravidelne vo štvrtky v poobedňajších hodinách pracovali
kluby – Haliklub a klub Paradise.
V sobotu 31. apríla 2018 vo večerných hodinách si v Malom kaštieli dali stretnutie mládežníci z evanjelickej fary.
Dňa 7. apríla v sobotu v kultúrnom dome sa uskutočnil
Festival filmov s prírodovednou a turistickou tematikou.
9. a 10. apríla v Malom kaštieli sa uskutočnilo literárne
podujatie Tvorivá dielňa poézie so žiakmi ZŠ a členkami

Príspevky v rubrike KULTÚRA pripravila Bc. Ľubica Tomková,
riaditeľka MsKS
Foto: Ing. Valéria Drapová, (aga)
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MÚZEUM

2. číslo

V GRÓFSKOM KAŠTIELI GRÓFSKE EXPOZÍCIE
KEĎ UMENIE A POZNANIE PRAVEJ HISTÓRIE
MÔŽE SPRAVIŤ ČLOVEKA LEPŠÍM
Medzi Hanušovčanmi asi nie je človek, ktorý by si nevšimol, že sa okolo barokového kaštieľa už niekoľko mesiacov vinie lešenie. Rekonštrukciou a umeleckoremeselnou obnovou
národnej kultúrnej pamiatky bude kaštieľ v Hanušovciach
nad Topľou treťou obnovenou stavbou v historickom jadre
mesta.
Veľká zmena nečaká len exteriéry, ale z istej časti aj interiéry kaštieľa. Organizačná jednotka Krajského múzea v Prešove –
Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou totižto pripravuje
aj zásadnú reinštaláciu expozície histórie. Expozícia archeológie
a najstarších dejín okresu Vranov nad Topľou pôvodne inštalovaná na prízemí kaštieľa sa presúva do rekonštruovaných grófskych
pivníc, ktoré si pamätáme ako prevádzku vinárne. Novšie dejiny
Vranovského okresu a expozícia 1. a 2. svetovej vojny prešli tiež
reinštaláciou a budú prezentované v dvoch miestnostiach
a spojovacej chodbe ľavého
krídla na prízemí.
Na základe dlhodobého
výskumu dejín panského sídla
a ich niekdajších majiteľov sme
sa rozhodli v štyroch miestnostiach inštalovať dobovo zariadené interiéry aristokratickej rodiny Dessewﬀy. V najväčšej sále
na prízemí je takmer dokončená
a obnovená kaštieľska knižnica.
V historizujúcich nábytkových knižniciach spomedzi 1300
odprezentovaných historických
titulov je najrozsiahlejšou kolekcia nedávno zachránených kníh,
ktoré sme do múzea previezli
z hanušovskej rímskokatolíckej
fary so súhlasom o dočasnom
zapožičaní od vdp. Martina Telepuna, správcu Rímskokatolíckeho farského úradu v Hanušovciach nad Topľou. Tieto zväzky
predstavujú viac než 350 knižných titulov, z nich knižným pokladom je najstaršia zapožičaná prvotlač, tzv. inkunábula z roku 1481
– Summa Angelica. Objavením a katalogizáciou tejto inkunábuly sa mestečko Hanušovce nad Topľou zapísalo do katalógu tých
málo miest na Slovensku, ktoré prvotlače evidujú. Prevažná väčšina ďalších titulov z tejto zbierky nesie ex libris viacerých kňazov
pôsobiacich na tunajšej katolíckej fare, z ktorých spomeniem Juraja Ptáskayiho (v Hanušovciach pôsobil v rokoch 1786-1796), Jána
Repaszkého (1811-1846), Štefana Natafalussyho (1846-1880)
či Jána Telekessyho (1882-1928).
Grófsku knižnicu zastupujú nedávno získané historické tituly
po potomkoch Jozefa Kolarčíka-Fintického, ktoré zachránil z grófskeho veľkostatku z Fintíc. Viac než 400 titulov a vzácnych litografií
od 17. storočia nesú ex libris niekdajšieho šarišského župana grófa Samuela Dessewﬀyho z mladšej grófskej vetvy, či nevlastného

otca posledného majiteľa hanušovského kaštieľa zo staršej grófskej vetvy grófa Františka Dessewﬀyho – Štefana Esterházyho z Galanty, ktoré do fintického kaštieľa previezli zo zámku v Edelényi.
Knižný fond dopĺňajú historické knihy zo zbierok Krajského
múzea – Rakóciho paláca a Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou.
Kolekciu umeleckohistorických predmetov tvorí historický nábytok prevažne z 18. a 19. storočia. Za zmienku stojí písací kabinet
rodiny Dessewﬀy z marhaňskej vetvy z roku 1820 či rodinné pečatidlá a typáriá. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia empírové miniatúry portrétov husárov z rodu Dessewﬀy činných vo versailleských francúzskych plukoch. Atmosféru panského sídla ešte viac
umocňujú originálne portréty Aristida Dessewﬀyho, uhorského
generála zadunajských vojsk, či portrét Alberta Dessewﬀyho, člena uhorského snemu.

Jediné posmrtné mortuárium vystavené v tejto časti expozície
patrí niekdajšiemu majiteľovi hanušovského kaštieľa grófovi Júliusovi Dessewﬀymu (1820-1878).
Ďalšou miestnosťou reprezentujúcou slávny rod Dessewffy je pomyselná kaplnka so vzácnymi sakráliami z fondu múzea,
z hanušovského evanjelického a. v. farského úradu a rímskokatolíckeho farského úradu. Ústrednú časť prezentuje torzo barokovej plastiky sv. Jána Krstiteľa na baránkovi, pôvodne umiestnenej
v grófskej záhrade a štyri plastiky evanjelistov z pôvodnej barokovej kazateľnice evanjelického Božieho chrámu v Hanušovciach
nad Topľou, pripisovanej dielni majstra Jozefa Hartmanna z Košíc.
Donátorom vyššie uvedených plastík je staviteľ hanušovského
barokového kaštieľa Tomáš Dessewﬀy s manželkou Annou Péchy
z Pečovskej Novej Vsi. Nechýba tu ani gotická kamenná krstiteľnica pravdepodobne z 13. storočia so znakom johanitov, staviteľov
hanušovského kostola Nanebovzatia Panny Márie pôvodne zasvä-
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teného Všetkým svätým. Rímskokatolícku cirkev tiež zastupujú tri
zlatené kalichy z 18. a 19. storočia, tri zlatené patény z 19. storočia
a pacifikálny kríž z 2. polovice 18. storočia. Atmosféru kaplnky dotvárajú tri vzácne plastiky umučenia Pána Ježiša Krista z 18. a 19.
storočia z proveniencie Hanušoviec. Neodmysliteľnou súčasťou
prezentácie sakrálneho sú aj bohoslužobné predmety, cínový riad
a iný chrámový mobiliár, ktorý sa spája s menom významného
evanjelického farára Andreja Čorbu (v Hanušovciach pôsobil v rokoch 1824-1845). Jedinečnou prezentáciou barokového umenia

je adorujúci anjel z proveniencie dnes zaniknutého rímskokatolíckeho kostola vo Veľkej Domaši a drevená socha sv. Rochusa z obce
Skrabské. Gréckokatolícku cirkev zastupujú zbierky získané darom
z Matiašky z gréckokatolíckeho chrámu v podobe lodičky na tymián a prestolného kríža z 19. storočia.
Hádam najvernejšou expozíciou pôvodného mobiliáru je historická spálňa z 2. polovice 19. storočia získaná kúpou v roku 2016
od potomkov rodiny Dessewﬀy z marhaňskej vetvy. Spálňová zostava je inštalovaná tak, ako ju naposledy rozložili grófka Mária
Guldenfingen z Krompách a Veľkej Idy spolu so svojím manželom
Mikulášom Dessewﬀym z Černeku a Kamenice po roku 1945 v Paňovciach. Intimitu zbierkového fondu dokladá aj fakt, že jej spomínaní majitelia na nej aj zosnuli. Celý historický komplet dopĺňajú
pôvodné obliečky, prikrývadlá, osobné šatstvo a spálňový mobi-
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liár ako svadobné veno pani grófky. Steny mimoriadne intímnej
komnaty zdobia rodinné fotografie a upomienkové predmety.
K dobovo zariadeným interiérom patrí aj štvrtá grófska izba
s rekonštruovaným štukovým stropom a pôvodným vybavením
z fintického a hanušovského kaštieľa. Vitríny v tejto miestnosti
obsahujú pôvodný kameninový riad z hermanovskej kameninovej
manufaktúry, ktoré sa v roku 1957 dostali do zbierok prešovského
múzea darom od vdovy Ardovej, manželky posledného správcu
hanušovského panstva. Meissenský porcelán s cibuľovým vzorom z 2. polovice 19. storočia venovala hanušovskému múzeu
v roku 2016 Marta Mitrová, rodená Dessewﬀyová. Múzejnú inštaláciu umeleckohistorických predmetov spestruje písací kabinet
v orientálnom štýle z 2. polovice 18. storočia, pôvodom z Fintíc.
Medzi drobným mobiliárom vynikajú dve drevené amfory pravdepodobne na bylinky, takisto v orientálnom štýle. Pod pozláteným
lustrom z 19. storočia je umiestnená rokoková sedacia garnitúra.
Inštaláciou dobovo zariadených interiérov sme niekdajšiemu
panskému sídlu nepochybne prinavrátili atmosféru 18. a 19. storočia. Múzejným výstupom je v tomto prípade snaha predstaviť
širokej verejnosti umeleckohistorické klenoty patriace jednotlivým členom rodu a zbierky hanušovského regiónu. Pevne verím,
že dobovo zariadené interiéry v každom návštevníkovi vyvolajú
empatiu a radosť z prezentovaných pokladov múzejnej činnosti
a že poznanie pravej histórie panského sídla rodiny Dessewﬀyovcov z nich spraví slobodného, krajšieho a múdrejšieho človeka.
Táto stála expozícia je malým splatením dlhu niekdajším vlastníkom kaštieľa, ktorý bol okrem iného aj ich skutočným domovom.
Ako dediči tejto krajiny sme povinní poznať všetky dejinné súvislosti rodov, ktoré sa mimoriadnym spôsobom a trvalou pečaťou
zapísali do histórie politického, spoločenského a kultúrneho života nášho regiónu.
Text a foto: Samuel Bruss
Krajské múzeum Prešov – Kaštieľ a archeopark
Hanušovce nad Topľou
Celý projekt bol ﬁnančne podporený z verejných zdrojov z Fondu
na podporu umenia.

VÝSTAVA
HISTORICKÉ HODINY
PÔŽITOK Z UMENIA
Pod týmto názvom bola vo Veľkom kaštieli
23. mája 2018 slávnostne otvorená výstava. Jej prvú časť si návštevníci mohli
pozrieť už v sobotu 19. mája počas Noci
múzeí. Komisárom výstavy, ktorá potrva do 12. júla 2018, je Ing. Samuel Bruss.
Vystavované
exponáty
pochádzajú
z múzejných aj súkromných zbierok

Foto-zdroj: www.tripolitana.sk

Foto (aga)
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ZÁPIS DETÍ NA POVINNÉ PLNENIE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Dni 18. apríla 2018 a 19. apríla 2018 boli
na našej škole výnimočné nielen tým,
že krásne svietilo slnko, ale boli to dni,
kedy sa konal zápis budúcich prváčikov.
Slávnostne vyzdobené chodby a prvácke
triedy čakali s pani učiteľkami na rodičov,
ktorí prišli svoje deti zapísať do 1.ročníka. Ich prvé kroky možno boli spočiatku
neisté. Niektorí prišli s veľkou radosťou,
vzrušujúcim očakávaním, možno s malými obavami, ale určite s nedočkavosťou,

čo ich v škole čaká. O radostnú atmosféru
sa postarali učiteľky 1. stupňa, ktoré pre
budúcich prvákov pripravili hravé úlohy
už pri vstupe do budovy školy.
Po úvodnom slove pána riaditeľa a pani
zástupkyne si budúcich prváčikov rozdelili pani učiteľky a spolu s nimi prešli rozprávkovými krajinami, kde na nich čakali
zaujímavé úlohy, ktoré hravo zvládli. Ďalej
už zápis prebiehal v jednotlivých triedach.
Deti predviedli svoje znalosti z matemati-

ky, tvorivosti, kreslenia, hudobno-pohybových aj komunikačných zručností a poradili si aj s úlohami na interaktívnej tabuli.
Za dobrý výkon boli odmenené peknými
darčekmi a dokonca na záver im Robot vypísal zápisný diplom.
Veríme, že v septembri zasadnú do lavíc
s odhodlaním stať sa vzornými žiakmi našej školy.
Mgr. Anna Ondovová
ZRŠ

v teréne s názvom: Stopy zvierat. Žiaci ďalekohľadom, ale aj priamo v prírode, vyhľadávali stopy zvierat aj hniezda vtáčikov
pozdĺž rieky Čierny Váh v prekrásnej liptovskej prírode medzi majestátnymi borovicami a smrekmi. Tiež sme privítali trénerov
z Kids Fun Academy a schuti si zašportovali. Navštívili sme múzeum ovčiarstva Liptova a ,,oblapili“ lipu (po obvode až 5 žiakov)
vysadenú v roku 1777! Nebáli sme sa ani
v Stanišovskej jaskyni, veď sme vyfasova-

li lampy čelovky a objavovali podzemný
svet, svet jaskynných chodieb, priepastí,
rôznych výrastkov. Dozvedeli sme sa niečo z histórie jaskyne a tiež to, že v jaskyni máme stálu 97% vlhkosť vzduchu, či to,
že za 30 rokov vyrastie kvapeľ až 2 centimetre. Úkryt tu našlo mnoho hľadačov
pokladov, poľovníkov či utečencov... Po večeri sme si zatancovali moderné aj ľudové
tance a nechýbal ani kalapový tanec. Pripravovali sme slnečnicové rafaelo, maľovali a skladali srdiečka,
hrali spoločenské hry.
Nechýbala ani pyžamová párty a vtipy.
A odrazu tu bol piatok,
balenie a ešte návšteva
skanzenu v Pribyline.
Päť dní ubehlo ako
voda vo Váhu. Museli sme nabrať smer
východ, teda domov.
Všetci žiaci sa správali
kultúrne, vedeli pozdraviť a počas pobytu
nás nič zvláštne nevyrušilo. Škola v prírode
splnila svoj cieľ.
Text a foto: Mgr. Pavol
Minár

Ema Horvátová: Na mojom bicykli na riadidlách mám malý zvonček a niekedy s ním
vyľakám susedov a okoloidúcich...
Kristián Ungrady: Raz som išiel veľmi rýchlo
a nemohol som zabrzdiť a tak som nabúral
do steny...

Šimon Andrejko: Vymysleli sme už aj Vlačanské preteky...
Flavio Glod: Rám, predná vidlica, zadná vidlica, riadidlá, sedadlo, plášte, duše, ráfik,
brzdy, prevodník, pastorok, predné a zadné svetlo, dynamo, prehadzovačka, menič,
reťaz, kľuky, pedále, stredová os, špice,
ventile, stojan, pumpa, blatníky. A Flaviova
najkrajšia veta: Bicykel je dopravný prostriedok, ktorý nás odvezie z bodu A do bodu B...
Mne zostáva už len zaželať všetkým bicyklistom: Neseďte za počítačmi, jazdite bez
pádov a prejdite čo najviac šťastných kilometrov!
Triedny učiteľ 3. A Mgr. Pavol Minár

ŠKOLA V PRÍRODE
V dňoch 21.-25.mája 2018 sa 37 žiakov
našej základnej školy zúčastnilo na ozdravujúcom pobyte v škole v prírode v rekreačnom zariadení Borova Sihoť pri Liptovskom Hrádku. Žiaci–tretiaci so svojimi
triednymi učiteľmi Mgr. Vierou Vrlíkovou,
Mgr. Annou Baranovou a Mgr. Pavlom Minárom si voľnou formou zopakovali učivo
z prírodovedy a vlastivedy, ale dozvedeli
sa aj množstvo nových poznatkov, ktoré
sa im zídu pri ďalšom skúmaní vôkol fungujúceho sveta.
Po ubytovaní sme
preskúmali celý areál, ihrisko a objavili
aj hojdačky, šmýkačky, preliezky a trampolínu. Počas týždňa
k nám postupne zavítali záchranári z Horskej záchrannej služby
aj s ,,lavínovým“ psom
menom Beny. Ukázali nám činnosť psa
pomocníka pri záchrane ľudského života.
Krásnym zážitkom bol
pre žiakov, ale aj nás
učiteľov, výklad a následná činnosť priamo

„I TAK ŚE DA ...“
Počas desiatich mesiacov v školskom roku
mám možnosti odučiť vyučovacie hodiny
rôznym spôsobom. Podľa učebných osnov
sme sa ,,my tretiaci“ stretli s témou: Opis bicykla. Na interaktívnej tabuli som znázornil
podrobný popis, no ešte to chcelo ,,živý“
bicykel – a podarilo sa. Pani upratovačka
Boďa Čarná bola taká ochotná: Ďakujeme.
Tak vzniklo niekoľko veľmi zaujímavých
slohových prác 8-, či 9-ročných tretiakov,
z ktorých vyberám najzaujímavejšie vety.
Matej Čurlík: Jeho dve kolesá majú plášť
a na plášťoch sú veľké drapy...
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Úspechy žiakov ZŠ Hanušovce nad Topľou v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2017/2018
Názov súťaže

Priezvisko a meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval/a

OK Technickej olympiády

Sivák Marián

3. miesto

Ing. Jurko Stanislav

Borovička Adam
OK Výtvarnej súťaže Ochranárik

Jurková Tatiana

1. miesto

Mgr. Václavková Adriana

OK Olympiády v nemeckom jazyku

Borovička Adam

2. miesto

Mgr. Štofan Martin

Rovašová Kristína

3. miesto

Mgr. Štofan Martin

OK Olympiády v anglickom jazyku

Kočiš Kristián

1. miesto

Mgr. Luterančíková Eva

RK súťaže Šaliansky Maťko

Peterová Bianka

3. miesto

Mgr. Hliboká Čurliková Anna

OK Geografickej olympiády

Hliboká Nina Anna

1. miesto

Mgr. Hrehová Katarína

4. miesto / postup do celoslovenského kola

KK Geografickej olympiády
OK vo Vybíjanej žiačok ZŠ / kolektív /

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín

2. miesto

Mgr. Sabo Ondrej

Pankuchová Vanessa

Balogová Angelika

Kachmanová Laura

Birošová Patrícia

Eštvaníková Zuzana

Čabalová Kristína

Kundrátová Juliana

Vachaľová Tamara

Jurková Tatiana

Myšiková Sára

Kaňuchová Katarína

Mihaľová Alexandra

Vargová Bianka

strieborné pásmo

Mgr. Baranová Anna

Husivarga Vladislav

strieborné pásmo

Mgr. Rišková Anna

Peterová Bianka

2. miesto

Mgr. Hlibová Čurliková Anna

Eštvaníková Zuzana

1. miesto

Mgr. Makáňová Anna

PK Biblickej olympiády

1. miesto
Sabo Martin

Mgr. Seman Pavol

Seman Pavol

Pasternáková Adriána
PK Biblickej olympiády

2. miesto
Semanová Terézia Anna

Mgr. Seman Pavol

Dvorská Noemi

Demčák Peter
OK vo Florbale žiačok ZŠ / kolektív /

KK Hviezdoslavov Kubín

2. miesto
Liptáková Katarína

Pankuchová Lucia

Dančová Michaela

Rovašová Kristína

Hanková Nikola

Nováková Vanesa

Juhásová Natália

Blanáriková Adela

Kundrátová Katarína

Frajtková Adriána

Eštvaníková Zuzana

2. miesto

Okresná dejepisná súťaž

1. miesto
Kočiš Kristián

Mgr. Štofan Martin

Mgr. Makáňová Anna
Mgr. Šoganič František

Liptáková Katarína

Šimko Tibor
Okresná súťaž v rétorike

Škorpil Ivan

3. miesto

Mgr. Hliboká Čurliková Anna
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Názov súťaže

Priezvisko a meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval/a

SK Biblickej olympiády

Molitorisová Karolína

2. miesto

Mgr. Peterová Jana

SK v speváckej súťaži - Duchovná
pieseň

Kaňuková Petronela

bronzové pásmo

Mgr. Peterová Jana

Jurková Ema

strieborné pásmo

Lukáčová Nina

zlaté pásmo

Mgr. Škarupová Lašáková

OK súťaže Slávik Slovenska

Jurková Veronika

3. miesto

Mgr. Kaľavská Jana

OK súťaže Atletika - beh na 800
metrov

Jurková Tatiana

3. miesto

Mgr. Bednárová Iveta

OK súťaže Atletika - hod kriketovou
lpotičkou

Juhásová Natália

3. miesto

Mgr. Štofan Martin

OK súťaže Atletika - skok do výšky

Andreková Viktória

2. miesto

Mgr. Štofan / Mgr. Bednárová

1. miesto/ postup KK

Mgr. Čebra Lukáš

3. miesto

Mgr. Čebra Lukáš

OK súťaže Atletika - beh na 60 metrov Sivák Ladislav
OK súťaže Atletika - vrh guľou

Sivák Ladislav

Vysvetlivky: OK - Okresné kolo
RK - Regionálne kolo
SK - Seniorátne kolo
Mgr. Anna Ondovová

KK - Krajské kolo

zástupkyňa riaditeľa ZŠ

PP - Prostopresbyterské k.

si vyspieval bronzové pásPREHUPLI SME SA DO DRUHÉHO POLROKA ... Butala
mo a Laura Krupová v kategórii
Prehupli sme sa do druhého polroka ...
Hudba, spev, tanec, výtvarné umenie patria k prirodzeným prejavom človeka. Život
bez umenia je pre nás ľudí nepredstaviteľný. Umenie vytvára a formuje povahové
vlastnosti a intelekt človeka, uspôsobuje ho vnímať krásno, rozvíja jeho etické
a estetické hodnoty. V tom plnia základné
umelecké školy významné kultúrno-vý-

chovné poslanie. Vytvárajú podmienky pre aktívnu
umeleckú činnosť žiakov
v čase mimo vyučovania,
pomáhajú im rozvíjať ich
talent vo všetkých tvorivých oblastiach.
Dôkazom toho sú nadaní
žiaci, ktorí pod vedením

svojich učiteľov aj tento školský rok reprezentovali Základnú umeleckú školu Hanušovce nad Topľou a mesto Hanušovce nad
Topľou na regionálnych, okresných, krajských či celoslovenských súťažiach.
Školský rok úspešne začali žiaci z triedy
Mgr. Jany Koreňovej – speváci Ivana Koreňová a Patrik Butala, ktorí na speváckej
súťaži v rámci Prešovského a Košického
kraja „Labirskj hudak“ v Medzilaborciach získali zlaté pásmo
a Ivana Koreňová k tomu ešte
dostala Cenu poroty. Vo februári ich opäť čakal úspech na speváckej súťaži „Talenty 2018“
v Dlhom Klčove, kde si Ivana
Koreňová v speve ľudových piesní vyspievala titul „Laureát“
a návrh na postup do krajského
kola,
spevácke duo
Ivana Koreňová a Laura Krupová
získalo zlaté
pásmo a taktiež návrh
na postup
do krajského
kola. Patrik

„Populárna pieseň“ získala zlaté
pásmo.
Postupujúce speváčky z Dlhého Klčova
na krajskej súťaži v Raslaviciach opäť zažiarili ako duo Ivana Koreňová a Laura
Krupová a svojím vystúpením si vyspievali

zlaté pásmo. Ivana Koreňová v kategórii
sólo spev získala priamy postup do celoštátneho kola „Vidiečanova Habovka“, ktoré
sa bude konať v júni. Tak jej držíme prsty!
O tom, že má naša škola ďalšie talenty,
svedčia výsledky v nadregionálnej súťaži v hre na akordeón v Novej Bani. Žiačky
z triedy Ingrid Michalkovej, DiS.art., získali vo svojich kategóriách tri prvé miesta:
Antónia Beňová, Andrea Maťašová, Klau-

2018
dia Oravcová. Na akordeónovej súťaži v Lipanoch žiak Daniel Bratko získal strieborné
pásmo. Pracuje pod vedením Mgr. Lucie
Gdovinovej.
Klaudia Oravcová nás úspešne reprezentovala aj v hre na cimbale v súťaži
„Prešovská cimbalová struna“
v rámci ZUŠ-iek východného
Slovenska, kde sa umiestnila
v striebornom pásme pod vedením p. uč. Andrey Gladišovej.
Február patril nášmu dychovému oddeleniu – Mgr. Kataríne
Repjakovej a jej žiačke Jarmile
Andrekovej, ktorá sa na súťaži v sólovej hre na plechových
a drevených dychových nástrojoch „Zahrajme si pre radosť“
v Prešove umiestnila v bronzovom pásme.
Úspešný apríl patril aj našim
gitaristkám z triedy Mgr. Petry Vasiľovej,
ktoré na Gitarovom festivale v Giraltovciach získali: zlaté pásmo – Terézia Timková a strieborné pásmo – Nella Hajníková.
Nezaháľali ani klaviristi z triedy Ľudmily
Kreheľovej, DiS.art., ktorí si z X. ročníka

MATERSKÁ ŠKOLA
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súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi priniesli umiestnenie v striebornom pásme – Vladimír Štefanko
a v bronzovom pásme Soňa Kentošová.
Katarína Balogová z triedy Evy Vihonskej,
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DiS.art. sa na IX. ročníku oblastnej súťaže
v sólovej hre na klavíri v Snine umiestnila
v bronzovom pásme.
Dve naše výtvarníčky Tatiana Jurková a Karin Jabčanková sa dostali do prvej desiatky
výtvarnej celoslovenskej súťaže – grafický

návrh obálky žiackej knižky, ktorú organizuje spoločnosť ŠEVT. Ďalších desať výtvarných prác „Vesmír očami detí“ postúpilo
z okresného kola na celoslovenskú súťaž
v Hurbanove, ktorej výsledky sa dozvieme
v júni. Sú to práce týchto žiakov: za IV. kategóriu: Michaela
Mikitová, Karin Demčáková,
Jasmine Sabine Dreveňáková,
Jozef Virba, Petronela Kaňuková, za V. kategóriu: Ján Balog,
Tatiana Verčimáková, Timotej
Molitoris, Tatiana Jurková, Samuel Ján Saraka.
Účasť na súťažiach umožňuje
našim zverencom prezentovať
svoj talent, svoje umenie, prináša im možnosť porovnania
vlastných výkonov s rovesníkmi z iných škôl a zároveň
je to silnou motiváciou k dosahovaniu ďalších úspechov.
Sú mladí, talentovaní a učarovalo im umenie. Ďakujeme našim talentom a ich učiteľom za reprezentáciu našej školy a mesta.
TExt a foto: Mgr. Jana Koreňová

li do základnej školy, kde sa konal zápis
budúcich prváčikov. Tam ich privítali
ich budúce pani učiteľky
a preverili si ich vedomosti. Deti sa do MŠ vrátili
plné zážitkov a emócií.
Tak im držíme palce, nech
im táto radosť a nadšenie
vydrží.

aj v našej materskej škole. Tento rok
deti pomáhali bocianovi, ktorému
od odpadkov vyčistili znečistený potôčik. Pre deti boli pripravené zaujímavé a pútavé aktivity, ktoré museli
splniť.
Za ich šikovnosť a usilovnosť ich Pani
Zem odmenila. Spoločne sme tak prežili
krásne slnečné a teplé dopoludnie.

Deň Zeme

22. apríl je deň venovaný
našej Zemi. Tento deň
každoročne oslavujeme

Stavanie mája

Ľudové tradície zavítali aj do našej materskej školy. Vďaka folklórnemu súboru
Vargovčan zažili aj naši škôlkari, ako
sa stavia máj. Deti sa naučili tradičné ľudové piesne, ktoré si spoločne zaspievali pri zdobení
mája farebnými
stužkami. Stavanie sprevádzal
aj program plný
tanca a spevu folklórneho súboru
Vargovčan.

Zápis do ZŠ

19. apríla sa naši
predškoláci
spoločne s pani
učiteľkami vybra-

Vitaj Jar

Marec je mesiacom, kedy sa končí vláda
zimy a svoje kraľovanie prenecháva
svojej následníčke jari. Inak to nebolo
ani tento rok. V našej MŠ malí škôlkari
museli pomáhať zimnému škriatkovi
pani Jar pohľadať. Zdolávali rôzne úlohy, až sa im to napokon podarilo. Pani
Jar k nám zavítala v plnej paráde. Deti
si s ňou spoločne zaspievali, zatancovali
a tešili sa aj zo sladkej odmeny.
Text a foto:
PaedDr. Silvia Demetrovičová
riaditeľka MŠ
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TVORIVÁ POETICKÁ DIELŇA
V utorok a v stredu 10. - 11. apríla 2018 sa
v klubových priestoroch MsKS mesta Hanušovce nad Topľou v Malom kaštieli konala Poetická tvorivá dielňa. Organizovali
ju členky Hanušovského literárneho klubu
Haliklub pod vedením Mgr. Agáty Krupovej. Pôvodne sa podujatie malo konať tri
týždne skôr, a to pri príležitosti Dňa poézie.
Avšak tento časový sklz spôsobil Monitor 9
a riaditeľské voľno určené žiakom, ktorých
sa monitorovacie testovanie deviatakov
netýkalo.
Dievčatá a chlapci jednej triedy 2. ročníka
a dvoch tried 3. ročníka tunajšej základnej
školy si počas dvoch vyučovacích hodín skúsili na vlastnej koži, aké to je byť básnikom
či poetkou, ako či v čom hľadať inšpiráciu,
nápady pre báseň, ako pracovať s myšlienkami a slovíčkami, ako ich rytmicky upravovať do rýmov alebo ich nechať vyniknúť vo
voľnom verši.
Každá trieda bola rozdelená do štyroch
skupín, keďže žiakom sa venovali štyri animátorky - Mgr. Marta Lehetová, Mgr. Helena Lipčáková, Daniela Peleščáková a Mgr.
Agáta Krupová, ktorá tieto tvorivé dielne
moderovala.
Po privítaní si zástupcovia každej zo štyroch skupín vylosovali pracovné úlohy.
Prvou úlohou bolo vytvoriť básničku z dopredu pripravených rôznych slovných spojení, teda dať týmto slovným spojeniam
konkrétny zmysel, ľudovo povedané dať
im hlavu a pätu.

všetkým poriadne zabrať, pani riaditeľka
MsKS Bc. Ľubica Tomková na všetkých
účastníkov myslela s občerstvením, za čo
jej vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Poetická tvorivá dielňa sa vydarila k spokojnosti a radosti všetkých – žiakov, učiteľov
i animátoriek. Všetky práce žiakov z tejto
poetickej sú publikované na hanušovských
Webnovinách (pozri http://www.hanusovce.sk/webnoviny/?more=259#msg259).
Na stránkach Hanušovských novín prinášame výber prác jednotlivých pracovných skupiniek tvorivej poetickej dielne.
Stránku pripravila Agáta Krupová
Pracovné obrázky – zdroj internet.

že má dlhšiu kravatu
ako by mala byť.

Animátorka: Mgr. Agáta Krupová.
Žiaci: Noemi Digoňová, Kristián Horvát,
Martin Kolesár, Rišo Piršč.

Dunčo

Psíček Dunčo vliezol do vane
a zistil, že nemá hubku.
Kričí na mamu: Pomóóóc!!!
Pribehne oco, ruky zalomí.
„Čo ty, nešťastník?“ – oco hovorí.
„Lepšie sa pozri pod vaňu.“
Šťastný Dunčo špliecha dookola.
Veľká pena ho skryla ako bublina.

TRIEDA MGR. ANNY RIŠKOVEJ
Animátorka: Mgr. Marta Lehetová.
Žiaci: Markéta Bambuchová, Barborka
Hlucho-Horvátová, Dominik Maščuch, Nelka Molitorisová, Terézia Anna Semanová.

Mamke

Moja milá mamička,
ja ťa bozkám na líčka,
srdiečko ti z lásky dám,
pretože ťa rada mám.
Natrhám ti kvetiny,
zmiznú tvoje šediny,
zaspievam ti pesničku,
bozkám svoju mamičku.

Druhá úloha sa týkala konkrétnej témy.
Deti losovali jednu z nasledovných tém –
prázdniny, hra, leto, voda, večer.

Animátorka: Mgr. Helena Lipčáková.
Žiaci: Ivan Gdovin, Karin Molitorisová,
Nela Muravská, Kevin Puľo.

Ako tretiu úlohu si každá skupina vybrala
jeden z nachystaných obrázkov. Indíciou
k básničke v tomto prípade už nebolo žiadne slovo, ale ich úlohou bolo tvoriť rôzne
prirovnania, skladať rýmy a iné na základe
toho, čo v nich obrázok evokoval.

Zázračná farbička

Jedna zo skupín, a to trieda učiteľky Viery
Vrlíkovej na jej špeciálne želanie absolvovala ešte jednu úlohu naviac. Vraj raz za čas
sa vyberajú počas víkendov spolu s rodičmi
detí na výlety spoznávať historické a prírodné krásy nášho Slovenska. Na základe toho, kde všade už boli, sme pripravili
pracovný materiál aj pre témy: Kapušiansky hrad, Kežmarský mestský hrad, kaštieľ
v Humennom a Vysoké Tatry. Všetky triedy
pracovali na svojich úlohách cca 60 minút
voľného času. Potom nasledovala prezentácia ich tvorby spolužiakom a ostatným
animátorom i triednym učiteľom.
Keďže taká nevšedná duševná práca dala

2. číslo

Farbička je zázrak boží,
baví deti, baví ľudí.
Kreslí, píše, maľuje,
všetko farebne vyzdobuje.
Zdobí výkres, pohár, steny,
všetko, čo jej príde do cesty.
Keď to všetko skrášlila,
odrazu sa zmenšila.
Keďže bola veľmi slabá,
sestrička ju nahrádzala.
Animátorka: Daniela Peleščáková.
Žiaci: Jakub Brindzák, Sabinka Fiľová, Samko Puľo, Petronela Sabová.

Pán učiteľ

Pri tabuli stojí pán,
na deti sa mračí,
ak ho chceme rozveseliť,
naučiť sa stačí,
alebo mu poviem vtip,

TRIEDA MGR. ANNY BARANOVEJ
Animátorka: Mgr. Marta Lehetová.
Žiaci: Miška Diľová, Šimon Hobľák, Ráchel
Horvátová, Peter Molitoris.

Letná rozprávka

Zatvor oči, moja malá,
rozprávočka už začala,
dedinka už kvetmi hýri,
vzácne vône ďalej šíri,
obísť chce aj všetky stromy,
lúky, polia, lesy, domy,
každoročne sa to deje,
nádherné sú naše kraje.

Pracovná verzia básničky Prázdniny pod
vedením Mgr. Marty Lehetovej v triede
Mgr. Anny Baranovej
Animátorka: Mgr. Helena Lipčáková.
Žiaci: Beáta Drobná, Fabián Husák, Janka
Puľo, Miška Tkáčová.

Krajina snov

Večerný mesiac po oblohe pláva,
hviezdičky ako hojdajúce zvončeky svietia.

ŠKOLY
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Animátorka: Daniela Peleščáková.
Žiaci: Matej Hreha, Milan Lacko, Adam Sabol, Zoja Václavková

Jarná víla

Vôňa trávy
ma šteklí v nose.
Cítim ako
vetrík utícha.
Spanilá víla spieva pesničku o jari.
Točí sa jej veterná suknička.
Skúmavo opiera zrak.
Hľadí na
malebné čaro
jarnej prírody,
klopí oči k zemi.
Cíti
dych lúčnych koníkov.
Počúvaj pieseň,
ktorú víla spieva.
Sníva svoj posledný
zimný sen.
Animátorka: Mgr. Agáta Krupová.
Žiaci: Marek Baran, Lukáš Hric, Eva Horvátová, Sára Horvátová, Daniela Puľová

Bez názvu

Čarovná chvíľa
striehla na motýľa.
Posol jari.
Slnko vstáva z trávy.
Vietor dudre,
sníček lieta,
voňavé leto
s lúčom hrá sa.

Animátorka: Mgr. Marta Lehetová.
Žiaci: Samko Čollák, Paulína Horvátová,
Martina Kaňuchová, Zuzana Lacková, Sofia
Tomková

Bez názvu

V škole nastal veľký zhon,
všetky deti musia von.
Na lúku sa poberajú,
na kvety sa pozerajú.
Hora vonia, zrno zvoní,
kráľovná včiel slzy roní.
Vetrík veje, pofukuje,
špinu v lese rozhadzuje
a my, deti, prekvapíme,
všetok odpad pozbierame.

Školský výlet

Začalo sa to cestou autobusom.
Veselá vrava letí vzduchom,
majestátny končiar
máva nám na pozdrav.
V diaľke sa čerí Štrbské pleso,
jasne sa ligoce,
lietajú nad ním orly,
plávajú v ňom kačice.
Osamelý lyžiar zďaleka sa usmieva,
tatranský kamzík zvedavo sa obzerá.
Štverá sa na vrchol,
skáče si po skalách,
na osamelého lyžiara
upiera zrak.

Animátorka: Mgr. Helena Lipčáková.
Žiaci: Sabínka Dzurková, Adelka Foľtová,
Anička Horvátová, Dorotka Hrešová

Večer

Večer, keď zatvorím oči,
vidím číre jazierko,
malú dedinku.
Jarné púčiky
sa na rozkvitnuté kvety
premieňajú
a vzácne vône sa do diaľky
roznášajú.
Utiahnutá v kríčku skromná fialôčka
z nevinnej trávičky
vykukuje,
pávooká babôčka veľké okále
vypuľuje
a z kvetu na kvet
preletuje.
Šantivý vietor v zlatistom kabáte
objíma stromy
a rozprávku o jarnej víle
im šepká.

Autor: Barbora Balogová

Animátorka:
Daniela
Peleščáková.
Žiaci: Alžbetka Foľtová, Janík Bobák, Timotej Bobák, Janík Jurko

Autor: Veronika Olejárová

Prezentácia výtvarných
prác žiakov ZUŠ

TRIEDA MGR. VIERY VRLÍKOVEJ

Pracovná verzia básničky Hra pod vedením
Daniely Peleščákovej v triede Mgr. Viery
Vrlíkovej
Animátorka: Mgr. Agáta Krupová.
Žiaci: Anna Antónia Albu, Štefan Cibrík, Samuel Orečný, Sára Zuzana Vargová

Vajíčka

Boli štyri vajíčka –
dve smutné, dve veselé.
Mali okrúhle líčka
a očká rozličné.
Tie veselé lásku rozdávajú,
smutné na svet so slzami pozerajú.
Veselé smutným ruky podajú
a všetci sa potom spolu radujú.

Autor: Karin Demčáková

Keď sa zobudím, pretriem si očká a čo vidím?
Krásnu krajinu a na oblohe horúce rozmarné slnko.
Vôňa kvetov sa šíri zakvitnutým sadom.
Trávička od horúceho slniečka vädne.
Na poliach zlaté klásky vetrík češe, strapaté steblá kolíše.
Tá hruda zeme – MATKA ZEM – obilné sýpky napĺňa.
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„KAŽDA CHIŠKA INAKŠA VARIŠKA“
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„LOKŠE, STREŚEŇIKI, BEĽUŠE ...“
Do tohto čísla Hanušovských novín sa mi pre rubriku „Chiška-variška“ ako ju
skrátene volám, najprv nedarilo nikoho získať pre spoluprácu. Vraj o čom mi majú
hovoriť – varia tak ako všetky ostatné gazdinky. Nič nové mi nepovedia. Tak som sa
obrátila na kamarátku. Veď aj my sme už vo veku, že si niečo pamätáme a to známe
„každa chiška inakša variška“ určite platí. Keď som oslovila pani Helenu Pasternákovú, iba sa ma opýtala, čo chcem, aby urobila. Odpovedala som, že keď si môžem
vybrať, tak lokše na sóde. Moja babka ich robili často, no ja keď som raz po rokoch
skúšala, nebolo to ono. Len toto? – zareagovala. Vraj nič ľahšie. Dohodli sme sa, že
mi zatelefonuje. A tak sa jedno piatkové dopoludnie aj stalo. Príď...! – ozvalo sa v
telefóne. Rýchlo som zbalila diktafón a fotoaparát a trielila od kaštieľa k bytovkám.

T

ieto lokše volá
každý inak.
U nás doma
to boli „lokše
na
sodze“,
u
Helenky
„sodovo lokše“.
Jedli
ich v zime
aj v lete najčastejšie na
„frištik“, teda
na raňajky. Buď ich hneď za tepla potreli
(posoleným) prepraženým maslom, alebo ich suché natreli maslom či lekvárom
tak, ako sa natiera chlieb. Mama pani Helenky ich vraj občas potrhala aj na kúsky
a pripravila s makom podobne, ako sa na
Vianoce pripravujú bobaľky. Výnimkou bol
Veľký piatok, keď na prípravu sódových lokší použila viac vody ako mlieka. Tieto lokše boli suché a tvrdé a trhané sa podávali
s rascovou polievkou. Hoci boli evanjelická
rodina, a teda sa ich prísny pôst od mäsa
netýkal tak, ako katolíkov, mama pani Helenky vraj prísny pôst každý rok dodržiavala, hovoriac, že každý človek môže za svoje
hriechy raz v roku toľko obetovať. Dokonca
vraj boli roky, keď sa ráno iba napila vody
a potom cez deň absolútne nič nejedla, ani
nepila, až po polnoci.
Pani Helenka v súčasnosti už tieto lokše
pripravuje na panvici. No v jej rodnom
dome v neďalekých Petrovciach iba na
„vičuchanim šparhece śe peklo“. Pre tých,

SÓDOVÉ LOKŠE
6 – 7 dl acidoﬁlného mlieka
600 – 700 g hladkej špeciálnej múky
1 zarovnaná (ňe bars okopista)
čajová lyžička sódy bicarbony
pol lyžičky soli
Do misky, resp. menšieho vandlíka vlejeme acidofilné mlieko, vsypeme doň hladkú

ktorí by náhodou nerozumeli – lokše piekli
na vyčistenom šporáku, v ktorom sa rozkladal oheň. Ako chytila panvicu do ruky,
kukla na mňa svojím typickým šibalským
pohľadom a povedala: Jedno ci povím, ja
nepečem na tej (novej) palačinkarke. Aľe
tamta už taka stara ... Dze taku škaredotu
odfociš? (Smiech.)
Nuž, moje ďalšie gazdinky, ktoré
v budúcnosti navštívim – nebojte sa, ja nechodím za novým kuchynským riadom. Ja
chodím za tradičnými receptami a za vašimi spomienkami. A k tým neodmysliteľne
patria aj nádoby a riady, ktoré používate
dlhé roky, lebo sú kúskom vás. Dotvárajú
tú správnu atmosféru.
Ale vráťme sa k lokšiam. Okrem sódových
sa piekli aj zemiakové, teda „bandurkovo lokše“. Na ich prípravu musíme najprv
v osolenej vode uvariť zemiaky v šupke
alebo bez šupky. Potom ich buď prepasírovať, alebo ako to robí pani Helenka, iba
poriadne popučiť a nechať chvíľu odstáť,
aby neboli ani horúce, ani studené, ale
také „ľetne“. Inak sa môže cesto veľmi lepiť. Popučené zemiaky potom hnetieme
s hladkou múkou. Môže sa použiť aj polohrubá, ale lokše už nebudú také mäkké.
A lokše sú mäkšie aj vtedy, ak nedávame
do zemiakov príliš veľa múky. Z cesta rozvaľkáme na doske malé alebo veľké lokše
a pečieme z oboch strán na panvici. Netreba zabudnúť za každou lokšou zotrieť
obrúskom z panvice múku. Potom lokše
potrieme prepraženým maslom, ktoré môžeme aj osoliť.

2. číslo
Opýtala som sa aj na kapustové lokše. Moja
mama ich totiž robila len z múky, kyslej kapusty a vody. Zahnietla mäkšie cesto, ktoré
rozvaľkala na veľký plech ako zemiakovú
babu a piekla v rúre. Upečenú lokšu potrela prepraženým maslom a pred podávaním
porezala na menšie kúsky obdĺžnikového
tvaru. Helenka však robí podľa vzoru svojej
mamy a posekanú kyslú kapustu pridáva
do cesta na sódové lokše. Takéto lokše sa
vraj volali „streśeňiki“. A keď sme už hovorili o rôznych cestách a výrobkoch z nich,
spomenula Helenka aj „beľuše“. Priznám
sa, o tom som počula prvýkrát, hoci – ako
som rýchlo zistila – sme to doma robili tiež.
No moja mama bola z Kamenice, babka
z Fintíc a v tamtých častiach Šariša zrejme
takýto názov zaužívaný nebol. Takže čo sú,
resp. ako sa pripravujú „beľuše“?
Kysnuté cesto, také, aké sa používa napríklad na „retuški“ – pečené lekvárové
buchty – rozvaľkáme na veľký plech a naň
rozostrieme kyslú kapustu asi v centimetrovej hrúbke, ktorú prelejeme opraženou
slaninkou. Preložíme ďalším cestom, ktoré
poprepichujeme vidličkou. Pred vložením
do rúry ešte necháme chvíľočku postáť,
podkysnúť. Na ten spôsob, ako sa voľakedy
robili „priplanki“, keď sa skončilo sobotňajšie pečenie domáceho chleba.
Stačí, že sa stretnú dve ženy dokopy
a z jedného receptu vzídu ďalšie, aj rôzne
rady do kuchyne. Dozvedela som sa ešte,
čo robiť, ak sa trochu pripáli omáčka a varená ryža. Ak je trochu chytená omáčka,
prelejeme ju do iného kastróla, vezmeme
„ocilku“ (upravený kus ocele na brúsenie),
poriadne ju nahrejeme nad plynovým horákom, rozpálenú oceľ ponoríme do omáčky, vyberieme a pod vodou stiahneme
dole. Niekoľkokrát zopakujeme a pripálená
chuť sa z omáčky vytratí. Ak sa nám trochu
zospodu pripáli ryža, prehrnieme ju do iného hrnca, navrch položíme krajec chleba,
zakryjeme pokrievkou a niekoľko minúť
takto necháme. Potom chlieb vyberieme
a ryžu zbavenú nežiaduceho pachu už môžeme podávať.
Pripravila Agáta Krupová
múku, pridáme sódu bicarbonu a štipku
soli.

2018
Všetko poriadne premiešame a urobíme
cesto. Čím je cesto redšie, tým budú lokše
mäkšie.

Z cesta vyvaľkáme lokše a pečieme na suchej panvici alebo na oleji z oboch strá

Hotové lokše potrieme prepraženým
maslom, ktoré podľa chuti môžeme, alebo
nemusíme osoliť.
Prajeme dobrú chuť!

OSEMSMEROVKA
Prečo sa Janko Hraško nekúpe?
Odpoveď nájdete v tajničke osemsmerovky po vylúštení nasledovných výrazov:
11 písmen – automotokar
8 písmen – Budapešť, reparáty
7 písmen – Arabela, nutella, sasanka, Stupava
6 písmen – Európa, jabloň, kanály, Karmen, Panama, trapas, tretry
5 písmen – erato, lopta, nápad, pumpa,
resty, ulica
4 písmená – ABBA, auto, born, Labe, list,
neón, nula, opar, ráno,

„KAŽDA CHIŠKA INAKŠA VARIŠKA“
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... pokračovanie rozhovoru s Ing. Elenou Dercovou zo strany 15 ►

A čo Slanské vrchy?
Tam sú zaujímavé napríklad Doly, lúka, kde je aj tá chata; toto miesto máme takisto zmapované a v herbári. Na lúkach tu rastie vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), v lesnom
poraste možno zbadať hniezdovku hlístovú (Neottia nidus-avis). Botanizoval tu aj RNDr.
Gregor Gašpar, CSc., prvý riaditeľ hanušovského múzea, ale najviac sa o okolie Hanušoviec zaujímal doktor Chromý. Zrejme aj preto, že v hanušovskom múzeu nielen pracoval,
ale v Hanušovciach dlhšie obdobie aj býval.
Čo sa konkrétne docieli dovybavením herbára?
Všetko botanické bohatstvo, ktoré sme v múzeu za vyše 40 rokov jeho činnosti nazhromaždili, chceme lepšie chrániť. Priestory, v ktorých je herbár uložený, majú nestabilnú
teplotu a pomerne vysokú vlhkosť. V herbári sú vysušené rastlinky, u ktorých by mala
byť zachovaná stabilná teplota a stabilná vlhkosť. Na ich udržanie potrebujeme v prvom
rade špeciálne krabice, v ktorých jednotlivé herbárne položky uskladníme, potom rôzne
teplomery a vlhkomery. Okrem toho je nutné vymeniť šindle na jednej strane strechy,
aby nezatekalo. Správny depozitár by mal byť vlastne úplne vzduchotesný, čo v prípade
historickej stavby, ako je tento kaštieľ, na sto percent nie je nemožné. Napriek tomu istá
miera stability sledovaných parametrov sa pomocou správnej techniky udržiavať dá.
No to je len jedna časť zabezpečenia depozitára. Tá druhá je zameraná na prístupnosť
k herbárnym zbierkam a prácu s nimi prostredníctvom rebríkov a pracovných plošín.
Každá krabica tiež bude potrebovať presné značenie s údajmi, ktoré položky sú tam
uložené, z akých lokalít a podobne, aby som sa v nich vyznala nielen ja, ale každý, kto
do herbára na študijné účely zavíta. No a samozrejme, herbár je zoradený podľa čeľadí,
od najnižších po najvyššie.
Kto každý bude smieť študovať v tomto herbári?
Herbár zatiaľ slúži hlavne múzejným a iným vedeckým pracovníkom. Napríklad naše
herbárne zbierky boli použité aj pre Slovenskú akadémiu vied pri zostavovaní publikácií Flóra Slovenska, ale aj pri rôznych iných štúdiách a publikáciách, ktoré sa týkajú
ﬂóry na území Slovenska. Herbár však bol a aj v budúcnosti bude prístupný študentom
botaniky a iným, ktorí spracovávajú informácie tohto druhu pre diplomové, bakalárske
alebo iné študentské odborné práce. Výnimkou ešte môžu byť školopovinné deti, ale
len obmedzene v sprievode učiteľa botaniky, ak bude mať záujem priblížiť žiakom túto
sféru spracovávania rastlín.
Príspevky v rubrike Pýtame sa pripravila Agáta Krupová
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3 písmená – Dru, Ema, krk, los, med, yes
2 písmená – už

Osemsmerovku pripravila
Mgr. Marta Lehetová
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2. číslo

Andrej Kučinský

KRČMA U BALÁŽA
Na rohu stála stará krčma, malý almanach dediny.
Dve veľké vojny pamätala a dýchali z nej dejiny.
Drevené dosky na podlahe, to ušľachtilé javisko,
presiakol olej prepálený, dym cigariet, aj prach a sklo.
Jej vodka, rum a borovička tvorili pestrú ponuku,
veď nikto vtedy nemudroval, že pivo má aj záruku
a fľaše vína vyložené boli skôr pastva pre oči.
Stoly vždy boli obsadené a nedalo sa odskočiť,
aby sa potom človek vrátil tam, odkiaľ predtým odišiel ...
Tá krčma bola pupok sveta, dedinský ôsmy svetadiel.
Kedysi koncom päťdesiatych v nej občas hrala kapela.
Erneho husle, Muchov cimbal, Dančová basa dunela
a silné hlasy ostrých chlapov trhali zo stien omietku.
Za pultom pani Mikitová a v mrakoch dymu,
možno v prostriedku,
stál Janči Buko s malým pivom a v druhej malý rumík mal.
Kdeže sú časy, keď on, primáš, Partafalymu v pekle hral?
Vonku na stene starej krčmy visela skriňa oznamov –
čo v kine pôjde, hen v kaštieli, aj mandelinka, kráľ škodcov,
ktorú tie “svine americké poslali k našim zemiakom“,
aby nás trošku pribrzdili v ceste za krásnym, veľkým snom.
Tá krčma bola ako notebook, všetko v nej bolo, čo si chcel.
Len tam si našiel, čo si hľadal, a keď čas celkom nedozrel,
pri pive, rume, borovičke, príjemne čakať – bolo in.
Len v nej si zjednal každý barter a dozvedel sa sto novín.
Na rohu stála stará krčma, raz padla v mene rozvoja
a nikto nedbal, či tú ranu vtedajšie lieky zahoja.
Zostala rana otvorená na tele starej dediny ...
Nech kameň hodí, kto ľutuje, do toho, čo je bez viny.
Stala sa mestom dedina naša, okresným nikdy nebude.
Žiadna jej krčma, nech stojí, kde chce,
nespojí to, čo v svojom osude spájala krčma U Balaža,
stred sveta smädnej družiny....
Žiadna z tých novších nepamätá
krásnu časť dejín mojej dediny.

Mladým už krčma u Baláža nič nehovorí. No my skôr narodení vieme, o čom Andrej Kučinský tak krásne s nostalgiou rozpráva. Krčma u Baláža spájala Slovenskú a Kukorelliho ulicu.
Tam, kde dnes stojí budova pošty. Štyridsiatnici plus-mínus
si ju ešte môžu pamätať ako krčmu „na rožku“.
Mladým takisto nič nepovedia ani mená, ktoré autor vo svojej básni spomína. Erni (Ernest) Haluška bol vychýrený hanušovský cigánsky primáš, ktorý so svojou partiou chodieval
hrávať nielen po okolí, ale až po strednom Slovensku. Pamätám si ho, ako k nám na dvor do vinkľa pod hrozno zavítali, keď bola u nás v auguste „hoscina“. Vtedy k nám domov
prichádzali na návštevu aj babkini, mamini a otcovi súrodenci
z Fintíc, Kamenice a Lady, takže sme si už dopredu požičiavali
od susedov stoly a stoličky. Boli evanjelici, a tak mali svoju
„hoscinu“ o týždeň neskôr. Vtedy sme na oplátku zasa potrebné kusy nábytku požičiavali my im. Erni počas popoludňajšej „hosciny“ (dopoludnia sme boli všetci v kostole na odpustovej slávnosti) chodil s partiou od dvora k dvoru a hral
pesničky svoje i na želanie. Za to sa mu ušla nejaká papierová
koruna na čelo alebo Dančovi do basy. A pani Mikitová? Viac
si ju pamätám z kostola, keď zanôtila svojím nádherným hlbokým melodickým hlasom. Raz, keď som sa s ňou rozprávala,
mi prezradila, že túžila byť operná speváčka, ale životné podmienky to nedovolili.
A ešte sa pristavím pri „mandelinke“, čiže pásavke zemiakovej.
V päťdesiatych rokoch to bol u nás veľký problém. Mandelinka sa dostala aj do hanušovskej kroniky. V roku 1950 je tam
napísané: „... vyskytla sa na niektorých miestach republiky
mandelinka zemiaková, obyvatelia každý mesiac ju brigádnicky hľadali. Nález však nebol.“ To však o nejaký ďalší rok
už neplatilo a mandelinka zavítala aj k nám.
(aga)

Foto-zdroj Anna Hanzová a Eva Hanzová
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PESTOVATEĽ KIVI NA ŠIRIAVE

P

rechádzala
som
ulicou Širiava, keď
akurát niečo porábal
okolo domu. Pozdravili sme sa a ja som
sa na chvíľu pristavila.
Vraj pestuje kiwi. Stanislav Sabanoš s tým
začal asi pred štyrmi
rokmi, a tak dlho trvalo
aj vypestovanie peknej popínavej rastliny,
ktorú vidíte na obrázku.
No až tento rok rastlina
pekne zakvitla a Stanislav sa po prvýkrát teší
aj na plody.
V
Hanušovciach
sa o dopestovanie plodov citrusov a iných exotických rastlín úspešne
pokúšali viacerí. Pokiaľ
mi je známe, Marián
Tomka (bližšie pozri Ha-

ZÁPLAVA PRED 40 ROKMI
Na Facebooku síce nesedím každý deň, ale občas, keď tam zájdem, nájdem aj niečo veľmi zaujímavé. Tak sa stalo aj niekedy
začiatkom tohto roku, keď som zbadala síce nie veľmi kvalitné,
ale o to zaujímavejšie fotografie Jiřiho Čiku. S takými som sa doposiaľ nestretla – medzi inými aj zaplavenú dnes už neexistujúcu
starú budovu hasičskej zbrojnice. Jirku som hneď oslovila. Napísal
mi: „Mladí si už nepamätajú, preto som poslal.“ Bolo to presne
v sobotu 15. júla 1978. Pre získanie podrobnejšej informácie o záplave som nazrela do kronikárskeho záznamu a našla nasledovnú
informáciu:

nušovské noviny č. 1/2018, s.18) s rodinou doma pestovali,
dopestovali a aj ochutnali plody ananásu, citrónu, figovníka
a takisto aj kivi. Ako mi povedala Ing. Mária Tomková, chuť
nimi dopestovaných kivi (zvaných aj čínske egreše) bola veľmi lahodná, sladká.
Že je kivi ovocie, vieme všetci. Menej je nám možno známe,
že rastie na popínavej drevine, podobne ako v našich podmienkach napríklad bežne dozrieva hrozno.
(aga)
Dňa 15.7.1978 asi o 13.30 hod. vznikla prietrž mračien nad
Slánskymi vrchami a behom pol hodiny prišla prívalová vlna
vody vo výške 1 m, čo spôsobilo vybreženie prívalovej vody,
ktorá spôsobila škody na kamennej dlažbe na Hanušovskom
potoku evid.č. 4-30-09-197 cca 500.000,- Kčs. Na Medzianskom potoku evid.č. 4-30-09-196 cca 228.000,- Kčs.
Na štátnych cestách a to: štátna cesta I/18 v prieťahu centra
mesta na vozovke, tak aj na cestnom telese a príslušenstve vo
výške 300.000,- Kčs. Na štátnej ceste III/018212 poškodenie
živičnej vozovky vo výške 250.000,- Kčs. Na úseku miestnych
komunikácií došlo k poškodeniu chodníkov a prístupových
ciest vo výške 120.000,- Kčs. Na verejnej zeleni a parkoch
vznikla škoda poškodením živého plota, podkladného humusu, obrubníkov, trávnatého a kríkového porastu o celkovej
škode 150.000,- Kčs. Požiarna zbrojnica, kde došlo k poškodeniu budovy a zariadenia v celkovej čiastke 100.000,- Kčs.
Mimo toho na súkromnom vlastníctve došlo ku škode u 15 rodinných domoch zaplavením pivníc, studní, dvorov a uskladneného materiálu vo ﬁnančnej čiastke 120.000,- Kčs.
Rekapitulácia spôsobených škôd:
1. Poškodenie tokov
500.000,- Kčs
2. Štátne cesty
550.000,- Kčs
3. MK a zeleň
270.000,- Kčs
4. Požiarna zbrojnica
100.000,- Kčs
5. Súkromné vlastníctvo 120.000,- Kčs
Celkom:
1.540.000,- Kčs
Zaznamenal kronikár Peter Juričkov
Na prvej fotografii je pohľad na hasičskú zbrojnicu od novopostavených bytoviek. Na ďalšej fotografii za mostíkom, na ktorom
sú viaceré chlapské postavy, sa vľavo tiahne najprv budova starej
evanjelickej fary, za ňou nasledujú rodinné domy Čengeryových,
Mikitových, Čákyových, Sochových...
Agáta Krupová
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