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Naplno a s LÁSKOU

Ž

ijeme v dobe, ktorá je príliš rýchla a praje
úspešným. Tak sa zvykne hovoriť.
Doba je však taká, akí sú ľudia, ktorí v nej
žijú. Úspešní, menej úspešní aj takí, ktorí len
akosi prežívajú. Niektorým záleží predovšetkým na kariére, pre niektorých je rodina všetkým. Kde a ako nájsť kompromis? Nie je to
jednoduché, ale dá sa to. Niekedy treba mať
aj šťastie, ktoré je síce vrtkavé, ale predsa
je. Niekedy je to šťastie ako zrniečka piesku.
Máte ich v dlani a ani neviete ako sa rozsypú
pomedzi prsty. Z času na čas je dobré zastaviť sa. Držať piesok v rukách a keď sa postupne začne sypať z dlaní, stále si zachovať
teplo v srdci, ktoré po ňom ostane.
Áno, ak chceme v živote niečo dokázať,
čo by sme aj mali, potrebujeme mať hlavne
rodinné zázemie, partnera či partnerku, na
ktorého sa môžeme spoľahnúť. Veď rodina
vždy bola je a bude naše najväčšie víťazstvo.
Niektoré veci sa ani vekmi nemenia. Aj
v dnešnej, modernej dobe hovoríme, že
hlavou rodiny je otec. Žena zasa krkom,
ktorý ňou krúti, ako je treba. Byť tou hlavou
však vôbec nie je jednoduché a nie to ešte
v dnešnej dobe. Základom je, aby všetci členovia v rodine držali spolu a mali silné citové
puto, ktoré ich spája. Pretože o tom je ŽIVOT.
Vedieť žiť naplno a nezabúdať šíriť okolo
seba dobrotu a lásku …..
Prajem Vám vážení a milí čitatelia Hanušovských novín pekné a príjemné dovolenkové obdobie ako aj celé leto.
E.V.

12. ročník

„Na pamäť všetkým Hanušovským potomkom!“
O starobylých Hanušovciach sa už popísalo
mnoho, a predsa tak málo o jednom z jeho
slávnych obyvateľov, ktorí sa tak zaslúžili
o jeho rozvoj a ktorí ako jediní v histórii používali vo svojom druhom priezvisku „Hanušovský!“ (de Hanusffalva)

Š

óšovcov ( Sóos) pochádzajúcich zo starobylého šľachtického rodu Bokša (Boksa),
pokladáme za príslušníkov najstaršej šarišskej
nobility, pochádzajúcej pôvodom z Novohradu
údajne už v polovici 13 storočia. Počiatky rodu
na Šariši môžeme sledovať priamo na zachovanom epitafe v ich rodovom sídle v Solivare
(dnes súčasť Prešova). Epitaf dala vyhotoviť
pre Juraja Šóša jeho manželka Alžbeta Berzeviciová (Berzeviczyová) a jeho otec Krištof Šóš.
Text epitafu je okrem žalospevu nad nebohým,
ktorý zomrel vo veku 31 rokov, aj oslavou rodu
Šóš, pričom sa priamo zmieňuje aj o najstarších predkoch rodu. Zo spomínaného vieme,
že Šimon Mickhban (Mičkbán) je pokladaný
za zakladateľa rodu. Epitaf ho popisuje ako
prapredka, ktorý za čias kráľa Bela IV. viedol
mnohé boje. Ako pokračovateľ rodu sa spomína jeho syn Juraj. Práve jemu daroval kráľ

Ladislav IV. v roku 1288 dediny Sóľ a Sóvár.
Vlastníkom územia, na ktorom ležali Hanušovce, bola až do roku 1346 rodina Abovcov
. Šóšovci , vlastníci Solivarského panstva, sa
v 14. storočí prihlásili o vlastnícke práva na Hanušovce a obce v ich okolí (Petrovce, Bystré,
Hermanovce, polovica Pavloviec). Dnes už Hanušovce nad Topľou patrili Šóšovcom až do 17.
storočia, kedy ich sobášnymi zväzkami získali
Dežefiovci . Živým dôkazom tohto slávneho
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rodu je nielen kedysi výstavný renesančný
kaštieľ Šóšovcov, ale aj epitaf či náhrobný kameň príslušníka tohto starobylého rodu v tunajšom rímskokatolíckom farskom kostole. Značne zničený kameň je dnes umiestnený v južnej
časti prístavby kostola v tzv. grófskej „chyžke“.
Pôvodne bol osadený v podlahe pod presbytériom. Podrobnou analýzou
dnes už len fragmentov
vytesaných litier a pomocou archívneho výskumu
sa podarilo pamiatku nielen presne datovať, ale aj
zistiť, že ide o sepulkráliu
jedného z najvýznamnejších predstaviteľov hanušovskej vetvy Šóšovcov.
Fragmentárna zachovalosť
nápisu mala za následok
jeho zlú interpretáciu, keď
sa chybne spájalo s Jánom
Šóšom. To sa následne
vysvetľovalo, ako zmienka
o poslednom mužskom príslušníkovi hanušovskej vetvy. V skutočnosti však ide o Štefana
Šóša, ktorý podľa dešifrovaného napísaného
torza, zomrel v posledný aprílový deň v roku
1602, vo veku 63 alebo 65 rokov. Štefan bol
v rokoch 1595 a 1596 zvolený za podžupana
Šarišskej stolice. Zápisnica zo župných zhromaždení tiež potvrdzuje datovanie pamiatky.
Od roku 1602 sa v nej stretávame už len s vdo... pokračovanie na strane 2 ►

„Na pamäť všetkým Hanušovským potomkom!“
... pokračovanie z titulnej strany ►
vou po Štefanovi Žofiou Edenfiovou. O významnom postavení Štefana svedčí aj erb, ktorý sa aj
keď v značnej zvetranej podobe, zachoval na mramorovej tabuli do dnešných čias. Ide totiž o znak,
výrazne sa odlišujúci od tradičného erbu, ktorý
Šóšovci užívali. Vychádza z málo známeho armálesu, ktorý bol Štefanovi udelený v roku 1596.

V štíte erbu z prilby otočenej doprava vyrastá
ženská postava s rohmi, zahalená plášťom, s odhalenou hruďou, pridržiavajúca sa rukami koruny
na prilbe. Aj práve vďaka novej interpretácii sepulkrálie možno dnes už s určitosťou tvrdiť, že to bol
práve tento Štefan, ktorý bol iniciátorom výstavby
jedného z najstarších renesančných kaštieľov na
Slovensku. Ten vznikom v roku 1564 a jeho spojenie so Štefanom, užívajúcim tiež prídomok „de Hanusffalva“ dokazuje, žiaľ, v súčasnosti nezvestný
nápis nachádzajúci sa pôvodne v nadpraží kaštieľa: SOOS STEPHANVS ANNO 1564.
Najstaršia svetská stavba na území Hanušoviec
nad Topľou a jeden z najkrajších renesančných sídel na území Slovenskej republiky je dnes v havarijnom stave. Jej zašlú slávu dokladajú rôzne
písomne pramene, no i jej architektonický výskum
pamiatkového úradu ako vzácnej národnej kultúrnej pamiatky. V období prvej Československej
republiky tu sídlila žandárska stanica, neskôr ako
vojenský sklad a sídlo vojenských jednotiek, po
vojne ako nájomné byty mnohých Hanušovčanov.
V roku 1964 bol objekt stavebne upravený na kultúrnospoločenský život, v ktorom sídlila knižnica,
kinosála a kaštieľ bol v tomto období svedkom
mnohých divadelných predstavení ochotníckeho
divadla a folklóru.
Dnes už by nebolo na mieste vyjadrovať sudcovské názory nad zodpovednosťou za súčasný
stav, keďže majiteľov bolo viac než dosť! Dôležité
je len dúfať, že projekt na rekonštrukciu podaný
mestom Hanušovce nad Topľou bude plne prijatý
a schválený a že sa v ňom stretneme ako kedysi
v reprezentatívnom sídle „našich“ spoločných
predkov.
Samuel Bruss
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Asistent zdravotnej osvety
V

roku 2012 sa združenia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC),
Asociácia terénnych zdravotných asistentov
(ATZA) a Slovenská spoločnosť všeobecných
lekárov pre dospelých spojili do záujmového
združenia právnických osôb pod názvom Platforma na podporu zdravia znevýhodnených
skupín (PPZZS). Vytvorili tak komplexný model podporujúci zlepšenie zdravia obyvateľov
vylúčených komunít. Platformu podporili a do
jej práce sa zapojili tiež rezorty vnútra, financií
a práce. V súčastnosti platformu zastrešuje
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako štátna inštitúcia. Aktivity projektu
sú zamerané prioritne na obyvateľov segregovaných rómskych osád v štyroch oblastiach –
ochrana a podpora zdravia, podpora vzdeláva-

Posledná rozlúčka

Mesto Hanušovce nad Topľou sa dňa
16. júla 2014 rozlúčilo so svojim spoluobčanom p. Jánom Roškom, ktorý sa
narodil 16. januára 1952 a zomrel po
ťažkej nemoci 13. júla 2014.
Dlhoročne pôsobil ak vne ako člen
komisií ešte pri Mestskom národnom výbore v Hanušovciach nad Topľou, neskôr
po roku 1990 ako člen mestskej rady,
člen komisií a poslanec mestského zastupiteľstva, riaditeľ Mestského podniku
služieb, s.r.o. až po funkciu primátora
mesta Hanušovce nad Topľou.
V spoločnej pietnej rozlúčke sme vyslovili poďakovanie za roky odvedenej
práce, ktorá ostáva v meste Hanušovce
nad Topľou i pre ďalšie pokolenia.
Rozlúčiť sa na poslednej ceste prišli i predstavitelia našich družobných
miest Nozdrzec a Debica z Poľskej repubiky, aj starostovia za Mikroregión obcí
Hanušovce nad Topľou.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine
a pozostalým.

Česť jeho pamiatke!
Mesto a Mestský úrad
Hanušovce nad Topľou

PRACOVNOU NÁPLŇOU
ZDRAVOTNÉHO OSVETÁRA JE:

● podporovať zvyšovanie zodpovednosti členov
komunity za vlastné zdravie,
● spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi,
rómskymi asistentmi učiteľa, regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným
rómskym komunitám.

● zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej
osvety v znevýhodnenej rómskej komunite,
● zlepšovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných rómskych osídlení s lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami a verejnými zdravotníkmi,
● podporovať prístup komunity k zdravotnej
starostlivosti: zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a zdravotného poistenia a o právach pacienta
a poistenca,

Mesto Hanušovce nad Topľou registruje tuberkulózu v tejto cieľovej skupine, a preto reagovalo
na výzvu Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Výberovým konaním prešiel
jeden asistent. Asistent osvety zdravia absolvuje
postupne tri vzdelávacie bloky podľa vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR
(2009) Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách.
PhDr. Ján Dunda

nia a osvety, podpora výskumu a propagácia
a osveta.
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Implementačná agentúra pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu začala dňa 15. januára 2014
realizovať národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Cieľom Národného projektu
je umožniť poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj
do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú
službu neposkytovali. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň
podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

O

d 1.5.2014 mesto Hanušovce nad Topľou
zapojením sa do projektu získalo finančné
prostriedky a začalo zabezpečovať opatrovateľskú službu. Záujemcovia o opatrovateľskú
službu môžu podať žiadosť na mestskom úrade
Hanušovce nad Topľou. Mesto zabezpečí posudok odkázanosti na sociálnu službu. Na základe
vydaného rozhodnutia mesto uzatvorí zmluvu
a dohodne rozsah úkonov a čas oparovania.
Opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č.3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z.
PRÍLOHA č. 4
k zákonu č. 448/2008 Z. z.
Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela:
ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie
nechtov na rukách a na nohách, aplikácia
krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani,
prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah
klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred
znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho
vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po
schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní
na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad
pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
f) dodržiavanie liečebného režimu
1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia
mastí,
2. kontrola glykémie glukomerom,
3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty,
4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),
5. polohovanie.
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného
tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého
čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
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g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo
fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať
fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna
služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie
z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
PhDr. Ján Dunda

„Jar u deduška Večerníčka“
V
ítanie tohtoročnej jari u deduška Večerníčka bolo v podaní ďalšieho zážitkového
učenia, pričom si deti osvojili typické znaky
jari a to nebolo všetko. Do
materskej školy zavítala
návšteva z projektu MKR2,
do ktorého je naša materská škola zapojená s ňou
prišla aj televízia RTVS 2,
ktorá sa taktiež zúčastnila
na školskej akcii. Keďže
prvý jarný deň už zaklopal
na dvere, lienka so včielkou
chceli zobudiť pani Jar, ale
nepodarilo sa im to. Zavolali si na pomoc všetky deti,
ktorým sa to so svojimi šikovnými rúčkami a spevom podarilo. Aktívne
sa zapájali k sláveniu tohto sviatku spevom,

Vyhodnotenie
najlepších čitateľov

M

estská knižnica v Hanušovciach nad Topľou
uskutočnila 26. marca 2014 podujatie „Vyhodnotenie najlepších čitateľov“. Za čitateľské úspechy a trvalý záujem o knihy
a čítanie získali Ďakovný list,
knihy a sladkosti dobrí čitatelia Ján Čollák, Tatiana Jurková, Kristína Čabalová, Alžbeta Čebrová. Na ocenení bol
prítomný aj vedúci školského
úradu p. Mgr. Martin Socha.
Poprial prítomným nielen čitateľské úspechy ale aj celkové
úspešné vzdelávanie, ktoré
často krát vedie aj cez čítanie
kníh. Vedúca mestskej knižnice p. Ľubica Tomková zablahoželala svojim čitateľom, má

tancom, pracovnými činnosťami, čím pomohli
lienke a včielke prebudiť pani Jar aj deduška
Večerníčka, ktorému ochotne pomohli pri sa-

dení zeleniny do jeho záhradky, za čo si zaslúžili odmenu.
radosť zo svojich pravidelných návštevníkov knižnice a ich záľube v čítaní. Podujatie sme ukončili
spoločným posedením a rozhovormi pri čaji a keksíkoch, aj čítaním pekných básní od spisovateľa p.
Šefčíka, zúčastníme sa na jeho besede v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Bc. Ľubica Tomková, vedúca mestskej knižnice

„Deň Zeme“

N

ezabudli sme ani na sviatok Deň Zeme. Počasie bolo ideálne na slávenie Dňa Zeme
zážitkovým učením vonku na školskom
dvore. Tam na deti čakala Vzdušná víla, Vodná
víla a Lesná vila a taktiež sme našli „domček“
Špinďúri, ktorá obsadila a znečistila školský dvor.
Deti si opäť pripomenuli osvojené poznatky, ako
sa starať o našu zem počas celého roka, čo
všetko našu zem znečisťuje, ako správne triediť
odpad... Deti aktívne preukázali svoje zručnosti a získané poznatky pracovnými činnosťami. Z
odpadového materiálu zhotovili vláčik Separáčik,

do ktorého triedili odpad. Podarilo sa im svojou
šikovnosťou vyhnať Špinďúru preč zo školského
dvora, aby viac neznečisťovala našu Zem. Za svoju šikovnosť si deti zaslúžili medaily.
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ĎEŇ ZEME

– Vyčistime si okolie

U

ž tradične si každý rok 22.apríla celosvetovo pripomíname Deň Zeme. Keďže
vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia, jeho cieľom je najmä
to, aby sme si uvedomili,
čo všetko nám príroda
a naša planéta Zem poskytuje. Aj naša Základná škola
v Hanušovciach nad Topľou
pľouu
sa dňa 11.4.2014 zúčastnila akcie
s názvom „Vyčistime si okolie“. Do tejto
akcie boli zapojení všetci žiaci a učitelia 1.
až 9.ročníka ZŠ. Upratovalo sa vo viacerých
lokalitách na pridelených úsekoch, a to v Hanušovciach n/T, od Hanušoviec po začiatok
obce Petrovce, od Petroviec po náučný chodník Herlica, v obciach Remeniny a Pavlovce.
Len v samotných Hanušovciach a Petrovciach sa vyzbieralo okolo 70, v Pavlovciach
60, v Remeninách 30 vriec odpadu, ktorý
tvorili prevažne plasty, sklo, kovy a tetrapaky.
Všetci sme mali možnosť vidieť, ako neuvážene a bezohľadne pristupujeme k nášmu
okoliu a prírode. Je potrebné zvážiť a uvedomiť si závažnosť tejto situácie, pretože naša
planéta nám to už teraz dáva najavo. Dospelí
by mali ísť mladším príkladom v tom, aby deti
videli, že znečisťovanie životného prostredia
nie je prospešné pre nás všetkých, a že sa
nás táto téma bezprostredne dotýka. Pokúsme sa znížiť a obmedziť vytváranie „divokých
skládok“ odpadu v našom okolí a prispejme
aj my k tomu, aby sme sa cítili lepšie a mohli
byť obklopení zdravším a krajším prostredím.
Sme radi, že sme mohli počas tohto dňa vyčistiť od odpadkov nielen areál našej základnej školy, ale i všetky cesty a cestičky, ktoré
vedú žiakov domov zo školy.
Mgr. Miroslava Tekely

„Karneval v materskej škole“

Žiaci ZŠ Hanušovce nad Topľou obsadili
tri prvé miesta v regionálnom kole
PlayEnergy 2013

V

súťaži PlayEnergy 2013 organizovanej skupinou Enel, vlastniacou
Slovenské elektrárne a.s. sme v regionálnom kole (približne totožné
s Prešovským a Košickým krajom) obsadili všetky tri prvé miesta. Na
treťom mieste skončil Ján Kandala s projektom Veterná elektráreň na
Čiernej hore.

K

arneval je miesto plné fantázie, kde sa deti „premenia“ na rozprávkové postavičky, zvieratká a spolu v dobrej nálade sa zabávajú princezné
s bojovníkmi, pavúčí muž, kovboj, tiger s indiánom, námorník, krehká víla
s pirátom… Tak tomu bolo aj vo vyzdobených triedach našej materskej školy.
Po úvodnom programe, predstavení masiek a po rôznych súťažiach sa rozpútala veselá zábava a v tanci sa vykrúcali deti spolu so svojimi pani učiteľkami, ktoré taktiež deti prekvapili svojimi maskami. Nechýbalo ani občerstvenie
a sladké pochúťky, ktoré si deti pripravili samé spolu s učiteľkami. Všetky
masky boli za svoju originalitu odmenené sladkou odmenou.

Na druhom mieste v spoločnom projekte Osvetlenie nástenky dobíjané fotovoltaickým panelom s automatickým vypínaním sa umiestnili žiaci
Ján Kandala a Roland Socha.
Na prvom mieste sa umiestnil Roland Socha s projektom Auto na fotovoltaický pohon, ktorý postúpil do celoslovenského kola.

Detail obvodu automatického vypínania osvetlenia

Vo vedení základnej školy bez zmeny

Z

dôvodu ukončenia funkčného
obdobia riaditeľa základnej
školy, bolo vyhlásené výberové
konanie, do ktorého sa prihlásili
dvaja kandidáti a to doterajší
riaditeľ školy Mgr. Miroslav Petrov
a zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Viera Hodošková. Vo voľbách, ktoré
sa uskutočnili 16. júna 2014 zo
súboja vyšiel víťazne Mgr. Miroslav Petrov so ziskom 8 hlasov
trinásťčlennej výberovej komisie.

Na základe výsledkov výberového konania, primátor mesta Štefan
Straka menoval dňom 1. júla 2014
do funkcie riaditeľa základnej
školy na 5-ročné funkčné obdobie
Mgr. Miroslava Petrova.
Staronovému vedeniu želáme
úspešné rozhodovania pri vedení
kolektívu zamestnancov a ďalší rozvoj
základného školstva v našom meste.
Mgr. Martin Socha, vedúci
školského úradu
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SEPAROVANIE ODPADU

ného odpadu oproti stavu z roku podporí zníženie celkového objemu
2011 (16,68 t). Tento nárast súvisel skládkovaného odpadu.
so stavebnými prácami v rámci proSúčasná situácia naznačuje nižšiu
Všetko má svoj začiatok a problém s odpadkami sa začína skôr ako pri
jektu „Rekonštrukcia centra mesta“. vyseparovateľnosť, čo má za náslenaplnení nášho odpadkového koša. Potraviny, šatstvo, elektronika, náV nasledujúcom období produkcia dok stagnujúcu úroveň triedeného
bytok, noviny a mnoho ďalších vecí je bežnou súčasťou nášho života,
drobného stavebného odpadu klesla zberu. Je potrebný nový impulz opbez ktorých si našu existenciu už len ťažko vieme predstaviť.
timalizáciou systému separovaného
na 18,58 t v roku 2013.
aša spotreba výrobkov ne- jasnej koncepcie. Svedčia o tom
Na území mesta Hanušovce nad zberu (rozmiestnenie nádob, úprava
ustále rastie a s ňou aj nená- veľké regionálne rozdiely na úrovni Topľou je zavedený systém triedené- frekvencie zvozu) znižovať nákladovratne zničených ekosysté- separácie (vyseparovateľnosti), ako ho zberu papiera, skla, plastu, textilu, vosť separovaného zberu.
mov. Odpadu, ktorý vyprodukujeme i ukazovatele hodnotiace infraštruk- obuvi a hračiek. Základnou podmienPrieskumy ukázali, že 80% z toho,
sa snažíme častokrát, čo najrých- túry a jej využitie. Táto situácia sa kou pre zhodnocovanie odpadov je čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako
lejšie zbaviť. Na Slovensku vypro- odzrkadľuje na prevádzkovaní sepa- ich separovaný zber v požadovanom nepotrebné, by sme ešte vedeli bez
dukujeme ročne cca 1,8 milióna ton rovaného zberu a jeho výsledkoch.
kvalitatívnom a kvantitatívnom roz- problémov využiť. To by sme však
komunálneho odpadu. Tento odpad
V našom meste produkcia ko- sahu. Okrem vyššie uvedených ko- museli prestať hádzať všetko do jedsa vo väčšine ukladá na skládky munálneho odpadu za obdobie modít zaradených do seprovaného ného koša a tak produkovať probléodpadov (viac ako 78 %) alebo spa- rokov 2009 až 2013 postupne na- zberu nemá mesto Hanušovce nad mový odpad.
ľuje v spaľovniach odpadov (takmer
10 %). Len minimálne množstvo sa Graf 1: Vyseparovaná komodita v kg na 1 obyvateľa v regiónoch SR
recykluje a kompostuje (menej ako
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ostáva aj v efektívnosti využívania
zbernej siete, čoho následkom je
stagnácia triedeného zberu, pričom rastala až na 558,86 t v roku 2013, Topľou zavedený triedený zber bioloNajlepší odpad je ten, ktorý vôdochádza k celkovému nárastu vy- čo predstavuje nárast o cca 165 gicky rozložiteľného odpadu. K zdo- bec nevznikne. Pokúsme sa zbaviť
produkovaného komunálneho odpa- t oproti roku 2009. Za zmienku stojí konaleniu systému separovaného zlozvyku - vyhadzovania na prvý
du v prepočte na jedného obyvateľa. aj prudký nárast produkcie drobné- zberu na území mesta by prispelo pohľad nepotrebných vecí do jednej
Separovaný zber sa na Slovensku ho stavebného odpadu na území vybudovanie kompostárne pre ma- odpadovej nádoby a osvojme si vševyvíja do značnej miery nekoordi- nášho mesta v roku 2012, kedy bolo teriálové zhodnotenie biologicky obecne známu odpadovú hierarchiu:
novane, nerovnomerne a najmä bez vyprodukovaných 296,66 t staveb- rozložiteľných odpadov, čo zároveň • minimalizujme vznik a škodlivosť
odpadov,
•
opätovne
používajme veci použiTab.
1: Porovnanie obyvateľa, ktorý starostlivo triedi svoj odpad a obyvateľa, ktorý premierne triedi svoj odpad
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Separovanie odpadu sa postupne
stáva nevyhnutnou súčasťou nášho
života. Len správne vytriedený odpad
na jednotlivé zložky možno recyklovať
– teda vrátiť späť do obehu v podobe
iného alebo aj rovnakého výrobku či
materiálu a ušetriť nové suroviny na
jeho výrobu. Separácia odpadov je to
najmenej, čo by sme mali pre našu
planétu urobiť. Môžeme však robiť
viac. Opätovným používaním výrobkov a obalov alebo obmedzeným zbytočnej spotreby môžeme ušetriť ešte
viac energie a prírodných zdrojov ako
ušetríme recykláciou.

Každý z nás vyprodukuje denne
isté množstvo odpadu a preto by
každý z nás mal začať sám od seba
a dať odpadu druhú šancu. Čím skôr
sa naučíme odpad triediť a tiež znižovať množstvo vyprodukovaného
odpadu, tým skôr pocitíme pozitívnu
zmenu, ktorá nás motivuje v tom pokračovať. Takouto zmenou môže byť
aj zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, tzn. čím menej
odpadu vyprodukujeme, tým menej
zaň zaplatíme.
Separovať je jednoduché, veď
vedia to už aj naše deti v materskej

Bohatstvo našej prírody

Á

týchto „rituálov“ nezaradili aj separáciu odpadu?
Pri poctivom triedení všetkého, čo
možno recyklovať a kompostovať,
by sme dokázali zachrániť až okolo
80 % odpadov pred ich definitívnym
zneškodnením na skládke alebo
v spaľovni. Zároveň by sme tým šetrili prírodné zdroje, ktoré by sa inak
museli vyťažiť na výrobu nových
výrobkov. Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme
spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme
žiaden kremičitý piesok. Na výrobu

škole, len čo začnú rozoznávať
farby. Ak to zvládnu deti, nezvládneme to aj my? Výhovorky typu
nemám na to čas, obťažuje ma to,
nemáme to kam ukladať, nie sme
na to zvyknutí, nezaberú. V našej
domácnosti bežne triedime, ani
o tom nevieme. Potraviny z nákupu ukladáme do rôznych poličiek,
skrine, chladničky, bielú bielizeň
oddeľujeme pri praní od farebnej,
tričká v skrini neukladáme do police s ponožkami, príbory nemiešame v zásuvke s kancelárskymi
potrebami, atď.. Prečo by sme do

ron alpínsky je trváca 15 až 40 cm vysoká
rastlina s hľuzovitým podzemkom, ktorý zviera s byľou ostrý uhol. Kvitne v apríli až v máji,
kvety, ktoré vyrastajú na šúľku, sú ukryté v bledo
zelenkastom tulci. Plody sú červené okrúhle bobule. Rastlina rastie v lužných lesoch aj v dubo-hrabinách v nížinnom až pahorkatinnom stupni v temperátnej oblasti strednej Európy. Vo vranovskom
okrese rastie pomerne vzácne na niekoľkých lokalitách v Beskydskom predhorí pri Hanušovciach
nad Topľou, Bystrom, Ondavských Matiašovciach
a medzi Sedliskami a Vyšným Kazimírom.
Asi 2 km severovýchodne od Hanušoviec nad
Topľou sa na kóte Grodzin, vo vrcholových partiách v podraste bučiny vyskytuje bohatá popu-

lácia tohto druhu. Južné svahy
tejto lokality sú charakteristické
teplomilnou kvetenou a bohatým
výskytom orchideí ako vemeník
dvojlistý, prilbovka dlholistá, prilbovka biela, vstavač vojenský,
vstavač purpurový, bradáčik vajcovitý. Z iných vzácnych druhov
sa tu vyskytujú drieň obyčajný,
dráč obyčajný, na juhozápadnom
svahu sa vyskytuje veternica
lesná a bohatá populácia ľanu
rakúskeho.
Ďalšou lokalitou s výskytom árona alpínskeho
je blízka Poloma, výrazný morfologický útvar severne od obce Bystré. Južné svahy predstavujú
významné teplomilné spoločenstvo s dubom zim-

novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
Skládky a spaľovne odpadov negatívne vplývajú na životné prostredie, znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu.
Negatívne vplývajú aj na zdravie.
Spálením alebo uložením odpadu
na skládku nenávratne prichádzame
o cenné suroviny, ktoré musíme nahrádzať z prírodných zdrojov.
Pri súčasnom spôsobe života
a spôsoboch nakladania s odpadmi
je nevyhnutné, aby sa separovanie
odpadu a jeho triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.

ným, borovicou lesnou, drieňom
obyčajným, dráčom obyčajným,
kamienkovcom purpurovomodrým a orlíčkom obyčajným.
Významná je tu aj populácia orchideí. Vrcholové spoločenstvo
vytvára dubovo-hrabové lesné
spoločenstvo s výskytom vzácnych prvkov ako ľalia zlatohlavá, áron alpínsky a stoklas Benekenov. Na východnom svahu
sa vyskytuje teplomilná kvetena
so zastúpením vzácnych druhov
ako veternica lesná, vemeník dvojlistý, ľan žltý
a ľan rakúsky. Lokalitu dotvára minerálna voda
z dvoch vrtov v alúviu Tople.
Ing. Elena Dercová, VM Hanušovce n.T.

Beseda so spisovateľom Ocenenie riaditeľov škôl
Mestská knižnica v Hanušovciach nad Topľou pripravila pre svojich najlepších čitateľov príjemné prekvapenie. Ako ocenenie ich
V
čitateľských aktivít zúčastnili sa besedy so spisovateľom pre deti
závere školského roka je čas
na bilancovanie výsledkov práce na úseku školstva. Pri tejto príležitosti vedúci Spoločného školského úradu Mgr. Martin Socha, zvolal
v dňoch 9. a 10. júna 2014 poradu
riaditeľov základných škôl, základnej umeleckej školy a riaditeľky
materských škôl z celého obvodu.
V správe o činnosti vedúci školského úradu zhodnotil
riadiacu, metodickú, odbornú
a kontrolnú činnosť zamestnancov úradu a orientoval pozornosť riaditeľov na prebiehajúci
legislatívny proces pri tvorbe nových zákonov na úseku školstva
i na úlohy súvisiace s ukončením školského roka. Poznamenal, že v súčasnosti prebiehajú
výberové konania na voľbu riaditeľov škôl na l2 základných a 13
materských školách. Zároveň

a mládež Valentínom Šefčíkom.

P

odujatie sa konalo
v Hornozemplínskej
knižnici vo Vranove
nad Topľou. Spisovateľ
pán Šefčík bol milým
hosťom pre všetkých
zúčastnených a to tak
jeho príjemným vystupovaním ako aj veľmi
dobrou tvorbou. On svoju poéziu tvorí s takou
ľahkosťou. Slová plynú
do pekných vyjadrení,
dobre sa čítajú aj recitujú. Básne si
radi prečítame v našej knižnici a tešíme sa na ďalšie nové knihy.
Zároveň z príležitosti mesiaca
marca – sviatku kníh a teda aj knihovníkov, vedúca knižnice p. Tomková spolu so svojimi čitateľmi kviet-

kami pozdravili kolegyne knihovníčky v Hornozemplínskej knižnici.
Poďakovali za pekné podujatie im
aj pánu spisovateľovi, ktorý sa nám
podpísal do pamätnej knihy našej
knižnice.
Bc. Ľubica Tomková,
vedúca mestskej knižnice
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poďakoval riaditeľom škôl za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese i za vzornú reprezentáciu žiakov škôl,
mesta i obcí vo vedomostných,
športových a záujmovo-umeleckých súťažiach.
V súvislosti s ukončením volebného obdobia i odchodu do
dôchodku ocenil dlhoročných riaditeľov škôl a to Mgr. Pavla Antola, riaditeľa ZŠ Soľ, Mgr. Helenu
Čurlíkovú, riaditeľku ZŠ Čierne
n/T., Mgr. Helenu Lipčákovú, riaditeľku ZŠ Matiaška, Annu Strakovú, riaditeľku MŠ Čierne n/T.,
Annu Peterovú, riaditeľku MŠ
Petrovce a Helenu Ferčákovú,
riaditeľku MŠ Soľ Čestným uznaním za obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní detí.
Mgr. Martin Socha,
vedúci školského úradu

Deň detí na Detskej onkológii v Košiciach

F

inančným príspevkom od obcí nášho Mikroregiónu podávame pomocnú ruku oddeleniu Detskej onkológie v Košiciach. Peniaze
využijú na prípravu Dňa detí na oddelení. Prajeme im veľa síl v boji so zákernou nemocou,
aby ich detský svet prežiarilo svetlo nádeje.
OZ Kvapka a Nádej

Občianske združenie
Kvapka a Nádej
Dnes otvárame bránu pre všetkých, čo kúsok
nádeje v živote svojom čakajú.
Dnes otvárame bránu pre všetkých, čo na kolená občas padajú a pomocnú ruku hľadajú.
Pre všetkých, čo majú pocit, že ich anjel uletel.
Pre všetkých, čo im občas stačí, ak im niekto
slzu z líca zhladí.
Pre hrdinov, čo s úsmevom kráčajú aj pri svojom utrpení, čo pomáhajú,
alebo pomáhať by chceli.
S rešpektom i s úctou nech každý na Vás hľadí, či
ste dieťa len, mladý a či starý.

S

lovami básne otvorila Jarmila Pagurková, predsedníčka Občianskeho združenia Kvapka a Nádej, prvé stretnutie tohto združenia ktoré zahájilo svoju
činnosť 7. 10. 2014. Členkami sú väčšinou ženy z Hanušoviec nad Topľou, môžu byť aj muži, s onkologickým ochorením. Stretávame sa 1 x za dva mesiace na
Zdravotnom stredisku v Dennom stacionári (prípadne
v miestnosti Červeného kríža na poschodí).
Cieľom našich stretnutí je podporovať nemocných ale aj zdravých, ktorých sa bezprostredne nemoc ich blízkych dotýka. Podať im pomocnú ruku
a radu pri prekonávaní psychických ťažkostí a spoločenských predsudkov v onkologickom ochorení,
odovzdávať skúsenosti tých, ktorí nemoc prekonali.
Ale aj zvyšovať vedomosti obyvateľov o prevencii
nemoci, aj potrebe darovania krvi. Zatiaľ máme 17
členov, na našich stretnutiach vždy niečo tvoríme,
občas máme zaujímavú prednášku. Stretnutia trvajú
2 hodiny, niekedy je to aj málo. Medzi sebou máme aj
mladého muža, ktorý nám napísal projekt na finančný príspevok alebo pomôcky, čo budú slúžiť pre naše
občianske združenie a s projektmi to budeme skúšať
aj na budúci rok.
Založili sme pre občianske združenie aj účet
v Slovenskej sporiteľni – č. účtu: 5048200813/0900
pre dobrovoľné príspevky. V ďalšom roku chceme
využiť možnosť získať 2% z daní.
Teší ma, že si naše Občianske združenie Kvapka a Nádej našlo cestu medzi ľudí, pretože žiaden
chorý človek by nemal byť so svojou chorobou sám.
Jarmila Pagurková
Predsedníčka OZ Kvapka a Nádej

NARCIS 2014
Narcis, drobný kvet jari, je osemnásť rokov
symbolom nádeje onkologických pacientov
na Slovensku. My v našom meste sa do tejto
akcie zapájame už 14 rokov.

T

ento rok vyšli do ulíc s kvetmi a odznakmi
narcisu spolu s členkami Červeného kríža
A. Sochovou, Vierou Juhasovou, dievčatami
z Folklórnej sklupiny Vargovčan A. Hrehovou,
S. Ivaneckou. K. Jurkovou, K. Andrijkovou aj
členky Občianskeho združenia Kvapka a Nádej
M. Brindzáková, A. Macejková a M. Sochová.
Všetci ponúkali odznaky a kvety narcisu ľuďom
na ulici, v obchodoch, drobných prevádzkach
v meste. Členky FS Vargovčan ponúkali odznaky a kvety aj cestujúcim na autobusových zastávkach, najmä svojim spolužiakom.
Na hlavnom stanovišti pred reštauráciou
Topľa vystriedali ženy z Občianskeho združenia
Kvapka a Nádej ďalšie členky našej organizácie
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Červeného kríža a to M. Geratová a J. Čabalová. J. Pagurková spolu s Mgr. E. Velebírovou
navštívili Spojenú školu – ŠZŠ v Hanušovciach
nad Topľou, v Bystrom Stomex, pekáreň a predajňu u p. Saba. Základnú školu v Hanušovciach nad Topľou navštívili Mgr. H. Molitorisová
a J. Sciranková ešte vo štvrtok, pretože v piatok
v čase zbierky bolo v škole podujatie Deň Zeme.
Počas podujatia Narcis 2014 bolo veľmi
chladno, fúkal studený vietor, pred dažďom nás
chránil väčší slnečník od p. P. Straku.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli klu zdarnému priebehu
podujatia – riaditeľom škôl, vedúcim prevádzok,
členkám Červeného kríža, predavačkám v obchodoch, našim narciskám, sponzorom MUDr. S. Ungrádymu, P. Ha Dacovi a rodine Džomekovej. Najväčšie poďakovanie patrí Vám – darcom- lebo bez
darcov nemôže byť žiadnej zbierky. Výnos zbierky
u nás 1 115,20 EU sme poslali do Občianskeho
združenia Liga proti rakovine v Bratislave.
Spoluorganizátorka podujatia
Jarmila Pagurková

Škola v prírode na 100 %

V dňoch 28.4. - 2.5.2014 sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka pobytu v Škole v prírode, rekreačné zariadenie 1. máj Tatranská Lomnica, umiestnené v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier
s výborným výhľadom na Lomnický štít (2 634 m n. m.). Výchovno-vzdelávací proces mali žiaci
spestrený veľmi bohatým programom. Učivo bolo zamerané na opakovanie a upevňovanie so
zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody. V rámci nich sa žiaci učili spoznávať druhy
stromov, kvetov a živočíchov. Sledovali život v prírode, učili sa správať vo voľnej prírode a hlavne si uvedomovali význam ochrany lesa a uplatňovali svoje vedomosti a poznatky z rôznych
oblastí environmentálnej výchovy.

H

neď v prvý deň sme videli priamy zásah človeka do prírody – výstavbu diaľnice. Veľmi
zaujímavá bola beseda s členom horskej služby,
ktorý žiakom vtipnou formou priblížil prácu záchranárov v Tatrách. Poučil deti ako sa správať v prírode a v nebezpečných situáciách, ktoré ich môžu
zastihnúť na túrach. Absolvovali sme turistické vychádzky na Hrebienok, k Vodopádom Studeného
potoka, kabínkovou lanovkou na Skalnaté pleso,
teda do výšky 1770 m nad morom (Hanušovce
207 m n. m). Ďalekohľadom sa niektorým žiakom
podarilo uvidieť pár živých kamzíkov. Veľmi zaujímavá bola prednáška v SAV Stará Lesná, kde si
žiaci zopakovali učivo o vesmíre, hviezdach a planétach slnečnej sústavy. O živote svišťov a kamzíkov sme sa dozvedeli v Múzeu tatranskej prírody.
Viete, že v tele SVIŠŤA TATRANSKÉHO poklesne
teplota v čase až polročného spánku (hibernácie)
iba na 5 °C a nadýchne sa iba raz, niekedy dvakrát
za minútu....jeho tuk sa používa proti reume...v
čase hibernácie stratí až tretinu svojej hmotnosti
(dospelý jedinec váži najviac 8 kg)....jeho najväčším nepriateľom je orol skalný a tento dravec je
v Tatrách spočítaný na 25 párov... Prezreli sme si
zaujímavú expozíciu fauny a flóry Tatier. Žiaci spoznali históriu, zvyky a tradície ľudí v Tatranskom
regióne. Zaujímavá bola aj výstava histórie obja-

vovania Tatier (miniatúry chát, výstroj a výbava
členov horskej služby a vysokohorských nosičov).
Poučná bola aj prehliadka Belianskej jaskyne, kde
sa žiaci zaujímavou formou dozvedeli, že stalagnát
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je cencúľový stĺp, ktorý vznikol zrastením stalagmitu a stalaktitu a o sile vody pri vzniku podzemných
jaskýň. Do večierky žiaci mali pripravený program
izba baví izbu, diskotéku, výrobu a písanie pohľadníc, denník bádateľa – zapisovanie každodenných
zážitkov. Všetkých 53 žiakov absolvovalo všetky
turistické vychádzky a zúčastnilo sa naplánovaných akcií bez úrazu. Škola v prírode teda splnila
svoj cieľ na sto percent. Zo školy v prírode sme
pripravili pre každého žiaka darček – DVD s fotkami. Takže množstvo zážitkov si bude isto pamätať
53 žiakov, pán učiteľ Pavol Minár a kolegyne, pani
učiteľky Monika Molitorisová, Dáša Vargová, Anna
Sabová a Gabriela Kopasová.
Spracoval a zapísal Mgr. Pavol Minár

Š

iesty májový deň sa vo Vranove konalo okresné
kolo v malom futbale starších žiakov sponzorované COOP Jednotou.Hanušovská základná škola
vyslala pod vedením Mgr. Lukáša Čebru desiatich
chlapcov: Sama Čabalu, Peťa Dvorského, Eda
Horváta, Lukáša Horváta, Paľa Husáka, Martina Piláta, Kuba Pištu, Lukáša Saba, Dávida Sochu a Jozefa Verbovanca. Turnaja sa zúčastnilo dvanásť
škôl vranovského okresu.V semifinále sa naši futbalisti stretli so ZŠ Sačurov. Zápas skončil remízou
a o postupe do finále museli rozhodnúť pokutové
kopy. Chlapci premenili dva pokutové kopy z troch.
Tím zo Sačurova, ktorý premenil tri pokutové kopy,
sa tak dostal do finále, kde sa stretol s futbalistami
z Lúčnej. Tí skončili ako prví, a tak postúpili do krajského kola. O tretie a štvrté miesto Hanušovčania
súperili so ZŠ Bernolákova.Za tretie miesto bolo
naše družstvo ocenené diplomom.
Mgr. Lukáš Čebra

Úsilie prináša úspech!
Dňa 31.3.2014 sa na ZŠ Sídlisko II Vranov nad
Topľou konalo Obvodové kolo vo vybíjanej
dievčat, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo našej ZŠ Hanušovce nad Topľou v tomto zložení:
J. Andreková
6. a
E. Ferková
6. a
J. Ivanová
6. a
K. Janočková
6. a
S. Ziembová
6. a
L. Belinová
6. b
V. Havrilová
6. b
L. L. Klimčová
6. b
S. Velebírová
6. b

E. Černická
6. c
K. Lukáčová
6. c
E. Tomášová
5. b
Účasti na tejto súťaži predchádzala tvrdá príprava,
ktorej dievčatá venovali svoj voľný čas nielen po
vyučovaní, ale aj v rámci vyučovania počas prestávok.
Po tvrdej príprave sme odchádzali na súťaž s túžbou
čo najlepšieho umiestnenia. O to bola väčšia radosť,
že naše úsilie prinieslo vytúžený úspech.
Obvodového kola sa zúčastnilo osem družstiev
rozdelených do dvoch skupín. Na ceste do finále
sme porazili družstvá:
ZŠ Slovenská Kajňa 14:1
ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou 19:1
ZŠ Sídlisko Juh Vranov nad Topľou 11:8
10

Vo finále po jednoznačnom priebehu v obidvoch
polčasoch sme zdolali družstvo ZŠ Sídlisko Lúčna Vranov nad Topľou 14:5, aj vďaka fanklubu,
ktorý svojím povzbudzovaním počas celého turnaja, hnal naše hráčky za vytúženým cieľom, ktorým
bol postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať
21.5.2014 v Snine. Chceli by sme, aj na tejto súťaži uspieť, a tak reprezentovať našu školu a mesto
Hanušovce nad Topľou.
Úprimné poďakovanie patrí aj dievčatám, ktoré
pre svoj vek nemohli byť zaradené do družstva,
ale svoje skúsenosti z predchádzajúcich turnajov
ochotne odovzdávali nominovaným žiačkam a povzbudzovali ich na ceste k víťazstvu.
Mgr. Ondrej Sabo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 341, HANUŠOVCE NAD TOPĽOU 094 31

Výsledková listina 41. ročníka
Memoriálu mjr. Kukorelliho v šk. roku 2013/2014
Kategória dievčatá
ročník cena
1. - 2.
roč.

3. - 4.
roč.

5. - 6.
roč.

7. - 8.
roč.

9. roč.

Meno výhercu

ZŠ

Zápisník

Medaila zlatá

Nela Juhačšíková

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila strieborná

Alexandra Terpáková

ZŠ Hermanovce

Fotoalbum

Medaila bronzová

Alica Pivovarníková

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila zlatá

Kmecová Soňa

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila strieborná

Kriváková Eva

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila bronzová

Terpáková Diana

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila zlatá

Ivanová Júlia

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila strieborná

Ferková Ema

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila bronzová

Liptáková Patrícia

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila zlatá

Džamová Mária

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila strieborná

Kolesárová Michaela

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila bronzová

Verčimáková Nikola

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila zlatá

Ďurišinová Radka

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila strieborná

Paľová Simona

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila bronzová

Rudá Kristína

ZŠ Bystré

Meno výhercu

ZŠ

Kategória chlapci
ročník cena
Zápisník

Medaila zlatá

Marián Anderko

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila strieborná

Ivan Peter

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Fotoalbum

Medaila bronzová

Fečo Dominik

ZŠ Hermanovce

Fotoalbum

Medaila bronzová

Kľučár Rastislav

ZŠ Matiaška

Zápisník

Medaila zlatá

Rozkoš Šimon

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila strieborná

Pivovarník Matej

ZŠ Hermanovce

Zápisník

Medaila bronzová

Pešta Ján

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila zlatá

Sabol Tomáš

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila strieborná

Molitoris Jozef

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila bronzová

Leško Jozef

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila zlatá

Dávid Ján

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila strieborná

Václavek Kristián

EKG Prešov

Zápisník

Medaila bronzová

Mičko Daniel

ZŠ Hanušovce nad Topľou

Zápisník

Medaila zlatá

Bendík Martin

SPŠ Prešov

9. roč. Zápisník

Medaila strieborná

Sciranka Samuel

ZŠ Bystré

Zápisník

Medaila bronzová

Mitráš Bohuš

ZŠ Bystré

1. - 2.
roč.

3. - 4.
roč.

5. - 6.
roč.

7. - 8.
roč.
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DEŇ VÍŤAZSTVA

D

eň víťazstva nad fašizmom si Hanušovčania pripomínajú nielen kladením vencov k pomníku padlým vojakom, ale aj Behom mjr. Kukorelliho, ktorý počas SNP viedol
partizánsku skupinu Čapajev. Na trati bežali
žiaci základných a stredných škôl.
Ako najlepší bežec v kategórii 1. a 2. ročník chlapci sa ukázal Marián Anderko (ZŠ
Hanušovce). Ivan Peter (ZŠ Hanušovce/ dobehol ako druhý a o tretie miesto sa podelili
Dominik Fečo (ZŠ Hermanovce) a Rastislav
Kľučár (ZŠ Matiaška). Na stupienky víťazov sa v rovnakej kategórii postavili žiačky
ZŠ v Hermanovciach v tomto poradí: Nela
Juhaščíková, Alexandra Terpáková a Alica
Pivovarníková. Šimon Rozkoš (Hermanovce)
si prevzal medailu za prvé miesto v kategórii
chlapci 3. a 4. ročník. Striebro zdobilo hruď
Matejovi Pivovarníkovi (Hermanovce) a medailu za tretie miesto prevzal Ján Pešta z Hanušoviec. Z dievčat bola ,,zlatá“ Soňa Kmecová, „strieborná“ Eva Kriváková z Bystrého
a ,,bronzová“ Diana Terpáková. Za víťazom
Tomášom Sabolom zo ZŠ Hanušovce dobehli v kategórii mladší žiaci Jozef Molitoris
(Bystré) a Jozef Leško (Hanušovce). V kategórii mladšie žiačky sa z prvého miesta tešila šiestačka Júlia Ivanová (Hanušovce). Za
sebou nechala Hanušovčanku Emu Ferkovú
a Patríciu Liptákovú z Bystrého. V kategórii
starší žiaci dominoval Ján Dávid (Bystré). Za
druhé miesto si medailu domov odnášal aj
Kristián Václavek. Daniel Mičko obsadil tretie
miesto. Medzi dievčatami bola najrýchlejšia
Mária Džamová. Druhá najlepšia Michaela
Kolesárová predbehla Nikolu Verčimákovú
z hanušovskej ZŠ. Po prvú cenu v kategórii
mladší dorastenci si pribehol stredoškolák
Martin Bendík. Samuel Sciranka z Bystrého
sa postavil na stupienok víťazov ako druhý
a trojicu bežcov doplnil Bohuš Mitráš. Spolužiačky z IX.C Radka Ďurišinová a Simona Paľová si rozdelili prvé a druhé miesto. Kristína
Rudá z Bystrého dobehla ako tretia.
Organizátori behu veria, že počasie bude
priaznivé aj budúci rok a myšlienku behu za
slobodu príde podporiť minimálne rovnaký
počet bežcov ako tento rok.
Mgr. Lukáš Čebra

Stretnutie motorkárov

– Výhon-Debrica, 2. ročník

V

sobotu 5.7.2014 sa konal 2. ročník Stretnutia
motorkárov, tento rok už pod hlavičkou občianskeho združenia Klub motorkárov – Výhon
Debrica. Aj tento ročník sme zvládli vďaka sponzorom a nadšencom z nášho mesta a okolia, ktorí
venovali svoj voľný čas dôkladnej príprave akcie.
Teší nás, že sa tejto športovej akcie zúčastnilo,
nielen veľa motorkárov, ale aj veľa návštevníkov,
ktorí takto príjemne strávili sviatočný deň. Veríme,
že si všetci užili dobru atmosféru a oddýchli si
pri kultúrnom programe a bohatom občerstvení.
Hosťom podujatia bol aj tento rok pán Jaroslav
Katriňák, bývalý motocyklový pretekár. Akciu moderoval Tomáš Buranovský, finalista show Československo má talent. Víťaz hlavnej ceny v tombole
sa domov odviezol na vlastnej motorke Jawa 250.
Bližšie informácie o akcii, jej hosťoch a priebehu Vám prinesieme v budúcom čísle novín.
Organizačný team
,,Klub motorkárov - Výhon Debrica“

informácie pre prispievateľov

R

edakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, upraviť ak treba, no aj neuverejniť z dôvodu rozsahu a počtu strán.

Anonymné príspevky nezverejňujeme.
INFO pre čitateľov a prispievateľov HN:
Na rok 2014 sú schválené 3 čísla, takže materiály
z daných akcií a spoločenských podujatí zbierame
za obdobie 4 mesiacov.
Vaše príspevky do HN môžete priebežne zasielať
na adresu:
kultura@hanusovce.sk alebo aj
noviny@hanusovce.sk, prípadne sa
informovať na tel. čísle: 0902 970 853
Redakčná rada:
Straka Štefan, Velebírová Eva, Kaščák Ján.
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