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Vážení občania,

verejné osvetlenie v našom meste preinvestovali. Ale oplatilo sa, aby nikto o niekoľko rokov nemohol vyčítať, že sme pri realizácii tohto projektu
a nami je už polovica kalendárneho roku na niečo zabudli. V mesiaci máji boli práce ukon2016, ktorý z pozície riadenia mesta čené a dielo odovzdané. Čaká nás ešte ministerská kontrola a po nej refundácia
a komplexnej činnosti jeho
nami vložených peňazí.
orgánov sme prežili naozaj akZ ďalších prác to bola cesta
tívne. Začiatkom roka sme slávPod Šibenou. Tam sme vysúťažili
nostne otvorili zrekonštruovaný
12 tisíc eur a mesto doložilo ďalobjekt Malého kaštieľa. Viem, že
ších 3 tisíc eur, takže realizácia
tomu predchádzali roky snahy aj
tejto cesty – jej hornej časti – stámojich predchodcov na primátorla spolu 15 tisíc eur. Avšak náš
skom kresle, ale veľmi ma teší,
zámer je tým splnený iba čiastočže sa to konečne podarilo práve
ne. Nemôžeme ho dotiahnuť do
nám. Dnes Malý kaštieľ už naplkonca, lebo tomu bránia niektoré
no slúži mestu a jeho obyvateľom
Štefan Straka,
doposiaľ nevysporiadané pozemcez knižničné služby, zaujímaprimátor mesta
ky medzi Rómami.
vé kultúrne podujatia i niektoVeľmi ma teší, že pomaly začíname uvádzať
ré klubové aktivity.
Úspešne sme ukončili realizáciu projektu na do pohybu záležitosti týkajúce sa regulácie Haverejné osvetlenie, ktoré sme už veľmi potrebo- nušovského potoka. V príprave je už projekt za
vali riešiť. Zmluvu sme podpísali ešte v decembri 1 250 tisíc eur. V mesiaci júli vychádza výzva
minulého roku. Hanušovce pôvodne osvetľovalo a my sme pripravení. Projekt sa týka úseku po294 svietidiel, teraz sme sa vyšplhali na rekord- toka v dĺžke 1,2 km. Ak by všetko išlo tak, ako
ných 440 svietidiel. A to vrátane Slovenskej ulice vyvíjame naše úsilie, môžeme rátať s tým, že
až dole k zmrzlinárovi, čo stálo mesto takmer 18 realizácia projektu by mohla začať už v závere
tisíc eur z celkových 370 tisíc eur, ktoré sme na tohto roku.

Z

V minulých dňoch som aj v súvislosti s nadchádzajúcim termínom XXV. hanušovského
jarmoku absolvoval cestu do Veľkej Bíteše v našom družobnom meste v Českej republike. Jarmok sa bude konať v dňoch 2. a 3. septembra
2016. Pôvodne sme plánovali, že už toho roku
kúpime tribúnu, aby sme boli aj v tomto ohľade
sebestační, ale rozpočet je napätý, nechceme
ho zbytočne navyšovať. Verím, že sa to podarí
na budúci rok, aby sme nemuseli tribúnu sústavne prenajímať od iných obcí, ale mali k dispozícii
vlastnú aj pre iné príležitosti ako jarmok.
Mesto je živý tvor, stále je v ňom čo robiť.
Jednu činnosť ukončíme a začíname ďalšiu.
Pozalievali sme výtlky, diery na Budovateľskej
ulici a pristúpili k jej asfaltovaniu za pomoci Slovenskej správy ciest, aj pri pošte. Keďže je leto
v plnom prúde, sústavne kosíme, hrabeme, čistíme, polievame v jednom veľkom kolotoči cez
pracovné sily získané prostredníctvom projektov
úradu práce. Vrátane cintorína, kde sa ešte žiada riešiť aj problémy s objektom domu smútku.
No verím, že postupne sa bude dariť aj týmto
a ďalším našim zámerom.
Želám všetkým krásne slnečné, ale aj potrebnou životodarnou vlahou požehnané leto na regeneráciu síl a oddych.

Renesančný sóosovský kaštieľ
Schátralý, zdevastovaný Malý kaštieľ ešte pred rokom strašil nás i tých, ktorí cez Hanušovce
prechádzali. Dnes pozornosť všetkých okoloidúcich púta novým šatom. Objekt vybudovaný
v renesančnom slohu (r. 1564) dala postaviť rodina Soósovcov zo solivarského panstva, ktorá
tu mala svoje majetky od 14. do 17. storočia. V polovici 19. storočia sa ďalším majiteľom Malého
kaštieľa stal miestny žid Florián Schulz. Krátko po vzniku I. ČSR bola v kaštieli zriadená žandárska stanica, počas 2. svetovej vojny tu boli vojenské sklady.

P

o vojne, keď kaštieľ spravoval národný výbor, slúžil ako bytový priestor pre niektoré
hanušovské rodiny i na kultúrne účely (knižnica, kinosála). V roku 1988 prešla správa Malého
kaštieľa bezodplatne pod tunajšie múzeum so zámerom jeho obnovy a využitia na expozičné a výstavné účely. Avšak politicko-spoločenské zmeny
v roku 1989 tento zámer oddialili na takmer 30 rokov. Tým, že sa odtiaľ vysťahovali rodiny i inštitúcie, začal objekt rýchlo chátrať stávajúc sa terčom
častého vandalizmu.
Uvedomujúc si naliehavosť riešenia záchrany
tejto vzácnej historickej pamiatky začalo Mesto
Hanušovce nad Topľou v roku 2004 vyvíjať snahu o získanie objektu späť do svojho vlastníctva.
Uskutočnili sa viaceré jednania s prednostom
a poslancami Prešovského samosprávneho kraja,

ktorý bol v tom čase jeho vlastníkom. Prednosta
a poslanci VÚC Prešov za okres Vranov nad Topľou si vtedy prišli osobne obzrieť technický stav
kaštieľa a keďže si uvedomovali nereálnosť obno-
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vy pamiatky z ich strany, sľúbili pomoc pri schvaľovaní odpredaja kaštieľa do majetku mesta.
... pokračovanie na strane 2 ►

... pokračovanie z prvej strane ►
K podpisu kúpno-predajnej zmluvy za symbolickú jednu korunu došlo začiatkom roku 2005.
V ďalšom období bola vypracovaná a schválená
projektová dokumentácia rekonštrukcie Malého
kaštieľa, ale zdroje na jej finančné krytie sa stali
reálnymi až v roku 2014.
Realizácia projektu rekonštrukcie Malého kaštieľa
začala 1. októbra 2014 v rámci regionálneho operačného programu posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu. Schválený
rozpočet projektu bol vyše 1,2 mil. €, z toho mesto
bolo zaviazané financovať 5%, Európsky fond regionálneho rozvoja 85% a 10% zo štátneho rozpočtu
SR. Dodávateľom prác bol UNISTAV, s.r.o., Prešov.

Tak si žijeme ...
Ľudia si často kladú otázku,
čo je zmyslom života, ako treba žiť, aby sme ho prežili čo
najlepšie. Najmä po správnych
rozhodnutiach takmer každý
spomína na chvíle radosti, na
dni úspechov, pri ktorých sa
cíti spokojný a šťastný. Premýšľa však aj o tom, prečo
niektorí z nás zažijú takýchto
chvíľ veľa, kým iným prídu iba
zriedkavo.
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dpoveď je jednoduchá. Každý človek je zodpovedný
za to, ako dokáže svoj život
naplniť plodnou prácou, vniesť harmóniu do osobných vecí a spoločenských
vzťahov, do slov a skutkov, ako si nájsť
životný cieľ a pracovať preň. Nie je to
však úloha jednoduchá. Súčasná doba
vyžaduje okrem vyštudovania zaujímavej profesie často aj rekvalifikáciu
a prispôsobenie sa danej trhovej situácii. Tak po rokoch často úmornej práce
sa ľudský organizmus psychicky a fyzicky opotrebuje a vyžaduje si oddych,
odpočinok. Toto obdobie je zvlášť ťažké pre osamelých jedincov. Našťastie
na Mestskom úrade v Hanušovciach
nad Topľou je Referát sociálnych vecí,
ktorý je nápomocný podať pomocnú
ruku. Do jeho kompetencie patrí Terénna sociálna práca krízovej intervencie,
Komunitné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Denný
stacionár a Opatrovateľská služba.
V našom meste na čele tohto referátu stojí PhDr. Ján Dunda. Dôchodcovia
po splnení určitých kritérií majú možnosť relaxovať v dennom stacionári
pod vedením Mgr. Angely Smikovej.

Nebola to ľahká úloha, pretože času na realizáciu
projektu bolo veľmi málo. Hrozilo, že ak sa nepodarí
stavbu do začiatku novembra 2015 ukončiť, financie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nebudú

mestu refundované. Vedeniu mesta však bolo jasné,
že ak sa teraz s rekonštrukciou kaštieľa nepohne,
bude to znamenať jeho ďalší rozklad, možno zánik.
A tak sa rozhodlo na výzvu reagovať plným nasadením prác. Paralelne sa pracovalo v interiéri i exteriéroch objektu. Bolo potrebné riešiť aj elektrinu, vodovod, kanalizáciu, parkové úpravy, osvetlenie, v okolí
kaštieľa prebiehal tiež archeologický výskum.
Niekdajšie reprezentačné sídlo šľachtickej rodiny Soósovcov bolo po rekonštrukčných prácach
slávnostne otvorené 16. januára 2016 primátorom
mesta Hanušovce nad Topľou Štefanom Strakom
a odvtedy už naplno slúži kultúrnospoločenským
aktivitám v našom meste.
Mgr. Agáta Krupová

ním lekára pri niektorých ochoreniach
najmä pohybového ústrojenstva a chrbtice. K dispozícii sú dve masážne
kreslá, posilňovacia veža, stacionárny
bicykel, eliptický trenažér, trampolína
a bežecký pás. Všetky prístroje sú
napojené na elektrický prúd a klienti
ich využívajú len pod dozorom našej
vedúcej, ktorá vedie evidenciu cvičiacich, kontroluje stanovený časový limit
cvičiacich a frekvenciu cvikov.
Spoločenskú miestnosť pravidelne
dvakrát týždenne navštevujú klientky s ťažkým ochorením pohybového
ústrojenstva. Vďaka pánu primátorovi
a nášmu vedúcemu majú k dispozícii
osobný automobil s vodičom, ktorého
zastupuje veľmi často PhDr. Dunda.
Miestnosť je veľmi pohodlne vybavená gaučovou súpravou, servírovacím stolíkom, stoličkami, televízorom
a počítačovou technikou. V prípade
potreby je vždy pripravená aj na prijatie nečakanej návštevy.
Každý zo seniorov má možnosť prezentovať svoj talent, vkus
a nápady najmä v predvianočnom
a predveľkonočnom období zhotovovaním rôznych ozdôb vianočného
stromčeka, girlánd a venčekov na
výzdobu bytu, maľovaním veľkonočných vajíčok, pletením rôznych
doplnkov odevov (šály, rukavice,
papučky), náramkov a náhrdelníkov,
ktoré môže prezentovať na rôznych

Vďaka primátorovi mesta p. Štefanovi
Strakovi a dobrej spolupráci s PhDr.
Jánom Dundom má stacionár k dispozícii okrem predsiene aj štyri miestnosti primerane vybavené a v pracovnom
čase schopné prijať zapísaných klientov. K dispozícii sú jedáleň, telocvičňa,
študovňa a spoločenská miestnosť.
Jedáleň okrem servírovania a konzumovania obedov slúži aj pri organizovaní spoločenských udalostí ako sú
meniny a narodeniny našich klientov.
Nedávno ich oslavovala naša Karolínka a najpočetnejšia skupina našich
pánov – Jánovia. Nechýbali úprimné
blahoželania, kytičky kvetov, malé darčeky a na záver príjemné posedenie
s oslávencami za účasti aj niekoľkých
manželiek, ktoré vkusnou úpravou
miestnosti a stolov prispeli k slávnostnej atmosfére podujatia.
Veľmi dobre je vybavená študovňa.
Klientom je k dispozícii dobre vybavená knižnica predovšetkým klasikou
a svetovou literatúrou, ktorú si môžu
vypožičať na domáce čítanie a v stanovenom termíne vrátiť. Záujmu sa
tešia aj rôzne druhy časopisov z oblasti vedy, kultúry, spoločenského
a politického života nielen doma, ale
aj v zahraničí. Patria k nim Plus 7 dní,
Slovenka, Život a Zdravie.
Najväčší záujem je o telocvičňu.
Súvisí to s veľmi dobrým vybavením
telovýchovného zariadenia, odporúča-
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výstavných akciách usporiadaných
v rámci múzea. O tieto výrobky býva
veľký záujem nielen zo strany obdivovateľov, ale aj kupujúcich.
Vysoko treba hodnotiť spoluprácu
vedenia stacionára so ZŠ v Hanušovciach nad Topľou a Petrovciach.
Ich žiaci od najnižších ročníkov sú
vedení k úcte voči starším občanom. Pod vedením vychovávateliek
pripravujú každoročne kultúrny program, ktorým potešia nás seniorov,
pri príležitosti Dňa úcty k starším
alebo MDŽ.
Všetci si radi zaspomíname na
uplynulé roky. Z toho dôvodu vznikol nápad zorganizovania kratšieho výletu na chatu v Petrovciach
v popoludňajších hodinách. Organizátori ho dobre pripravili, zabezpečili program, v ktorom sa každý
mohol realizovať. Bola to súťaž
v streľbe vzduchovkou na terč, príprava ohniska na opekanie klobás
a priateľské posedenie pri ich konzumácii. Výlet sa vydaril aj vďaka
príjemnému júnovému počasiu.
Veríme, že za priaznivých okolností
bude možné v budúcnosti zopakovať podobné podujatia aj v iných
lokalitách nášho mesta.
Nuž, takto si žijeme. Snažíme sa
z každého dňa vyťažiť to najlepšie,
čo nám môže poskytnúť. Preto naša

vďaka patrí všetkým, ktorí nám to
umožňujú. Svedčí to najmä o ľudskom prístupe ku spoluobčanom,
ktorí mladý život nepremrhali. Ďakujeme pánu primátorovi, poslancom

mesta Hanušovce nad Topľou, PhDr.
Jánovi Dundovi a Angele Smikovej
za úprimný vzťah.
Z podnetu klientov denného stacionára spracovala Hermína Franková

Na základe dobrej spolupráce s VlasPrezentačné aktivity ZUŠ
tivedným múzeom v Hanušovciach n. T.
v Hanušovciach nad Topľou sa naši žiaci úspešne prezentovali na
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krem vzdelávacieho procesu
je dôležitou súčasťou činnosti
každej umeleckej školy jej prezentácia. ZUŠ pravidelne prezentuje
na verejnosti nadobudnuté vedomosti
a zručnosti žiakov organizovaním
koncertov a pokrýva požiadavky verejnosti na vystúpenia a prezentácie
v rámci kultúrnych podujatí mesta.
Organizuje koncerty i workshopy pre
základné a materské školy nielen
z nášho mesta, ale aj priľahlých obcí.
Od marca 2016 sme zaznamenali
vyše 25 verejných prezentácií a 19
úspešne absolvovaných a ocenených
súťaží v rámci hudobného, tanečného
a výtvarného odboru.
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce
nad Topľou so sídlom
v Malom kaštieli
a knižnica pre verejnosť
PRACOVNÁ DOBA
KNIŽNICA
Pondelok
9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Utorok
9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Streda
9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
Pondelok, Utorok, Streda
7:00 - 9:00
Štvrtok
7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok
7:00 – 12:00

mnohých jeho podujatiach, napríklad
predveľkonočnom Stretnutí so Svetielkom s názvom Tri piliere európskej civilizácie, diskusii na tému Hudba, moja
láska, Archeofest 2016, vernisáž na
tému cholera či Noc múzeí.
V mesiaci máj sme už tradične
prispeli programom do koncertu pri
príležitosti Dňa matiek v Hanušovciach n. T. i v Kračúnovciach a v júni
žiaci tanečného a hudobného odboru prezentovali našu školu na Kračúnovských folklórnych slávnostiach.
Aj naši výtvarníci boli počas tohto
obdobia aktívni a organizovali výtvarnícke workshopy, tvorivé dielne pre
žiakov materskej školy a prvákov ZŠ
v Hanušovciach n. T. Zúčastňovali
sa tiež rôznych terénnych aktívov,
navštívili vernisáž maturitných prác
strednej umeleckej školy v Mestskej
galérii v Prešove a vernisáž Na skle
maľované vo Vranove nad Topľou.
Od 29. júna 2016 začala v Šóšovskom kaštieli výstava prác žiakov 2.
stupňa výtvarného odboru.
Spoločnou aktivitou školy bola aj návšteva koncertu v PKO v Prešove pri príležitosti festivalu Prešovské dni klasickej
gitary a ZUŠ sa zároveň podieľala na
organizácii koncertu žiakov konzervatórií a VŠMU z cyklu koncertov Iuvenilis
Cithara 2016 v hanušovskom múzeu.
Školský rok 2015/2016 sa pre končiaci
ročník hudobného odboru uzavrel 9.
júna 2016 absolventským koncertom
spojeným so slávnostným vyraďovaním
tohtoročných absolventov.
Azda najočakávanejším projektom
žiakov našej školy a zároveň pomyselným vyvrcholením školského roka bolo
hudobno-tanečné predstavenie Múdry
Maťko a blázni, ktoré sa konalo dňa
16. júna v Dome kultúry v Hanušovciach n. T. Počas troch vystúpení malo
možnosť toto predstavenie vzhliadnuť
viac ako 800 divákov. Na spoločnom
projekte pracovali žiaci všetkých troch
odborov takmer 5 mesiacov. Aj touto
cestou chcem vyjadriť úprimné slová
vďaky všetkým participujúcim žiakom
a pedagógom za ich zanietenosť, vzá-

jomnú inšpiráciu, dôslednosť v príprave a aktívny tvorivý prístup k celému
projektu. Mimoriadne bohatý a úspešný bol 2. polrok na umiestnenia sa
našich žiakov v okresných, krajských
i celoštátnych súťažiach. Svoju prácu,
talent a usilovnosť úspešne prezentovali títo žiaci:
J. Ivanová pod vedením uč. V. Futeja, DiS.art., ktorá získala na súťaži
mladých gitaristov v Dolnom Kubíne 2.
miesto. Žiaci uč. Mgr. L. Gdovinovej D.
Bratko a V. Jurková získali na XV. medzinárodnom festivale akordeonistov
EUROMUSETTE & GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach strieborné pásmo. Sólovú hru na akordeóne
v Novej Bani prezentovali žiaci uč. I.
Michalkovej, DiS. art., a to K. Oravcová, ktorá získala 1. miesto a žiačky
A. Beňová, J. Štofanová, D. Koreňová, ktoré sa umiestnili na 2. mieste.
V druhom polroku nezaháľali ani naši
speváci a pod vedením uč. Mgr. J.
Koreňovej sa umiestnili na popredných miestach – L. Belinová získala
bronzové pásmo v súťaži v speve ľudovej a umelej piesne v rámci ZUŠ-iek
Prešovského kraja Moyzesov slávik
a tiež strieborné pásmo v regionálnej
súťaži Talenty, kategória populárna
pieseň v Dlhom Klčove. V. Fabuľová
sa umiestnila v zlatom pásme v sú3

ťaži v speve ľudovej a umelej piesne
v rámci ZUŠ-iek Prešovského kraja
Moyzesov slávik. Žiačka I. Koreňová
absolvovala 3 spevácke súťaže, odkiaľ
si odniesla 2 zlaté pásma v krajskej
súťaži „Hudobný folklór“ a 1 strieborné
pásmo z celoslovenskej súťaže „Pink
song“ v kategórii populárna pieseň. Aj
výtvarný odbor prezentoval svoje práce na rôznych regionálnych, krajských
a celoslovenských súťažiach. Žiačka
uč. Mgr. A. Hrehovej M. Kozubaľová
získala zlaté pásmo v celoslovenskej
súťaži Maľovaná Zuška a žiačky D.
Miklošová, D. Marcinková v súťaži
Výtvarný Vranov 2016 - Vesmír očami
detí získali ocenenia s postupom na
celoslovenskú súťaž. Žiaci J. Balog, D.
Digoňová a L. Schubertová pod vedením uč. Mgr. J. Mikitovej sa zúčastnili
poľovníckej súťaže - prehliadky trofejí,
kde získali 1., 2. a 3.miesto.
Je radostné konštatovať, že škola
má aj v dnešných časoch dostatok
žiakov, že široké okolie a odborná verejnosť oceňujú prácu našich
učiteľov a rodičia nám s dôverou
zverujú svoje ratolesti, aby sme ich
pripravili do života, aby sme ich viedli, formovali, vychovávali, ale hlavne
rozšírili poznanie v oblasti umenia.
Mgr. Stanislav Baláž, PhD.
riaditeľ ZUŠ Hanušovce n. T.

Malý kaštieľ ožíva kultúrnospoločenským životom
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aštieľne kultúrne leto 4. júla 2016 - veľké
kultúrnospoločenské podujatie organizované Mestským kultúrnym strediskom mesta
Hanušovce nad Topľou so sídlom v Malom kaštieli, bolo ako prejav ocenenia, uznania a poďakovania venované našim folkloristom – tanečníkom,
spevákom, muzikantom.
Účinkovali: folklórna skupina Herlica z Petroviec s harmonikárom Stanislavom Medvecom, na
husle hral František Pavúk, folklórne súbory Oblík
a Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou, Vargovčan
doprevádzala ĽH Stanislava Baláža z Giraltoviec.
Kone a rebriniak p. Jozefa Bratka z Matiašky boli
pekným spestrením podujatia.

Každé takéto veľké podujatie je predovšetkým o myšlienke. A práve toto prostredie vytvorilo vo mne myšlienku uskutočniť podujatie
pred kaštieľom ako prepojenie histórie Malého
kaštieľa a histórie folklórneho kultúrneho dedič-

stva našich predkov, ktoré žiari v našom národe
ako klenot.
Som rada, že i toto stretnutie bolo príležitosťou
na krátke milé zastavenie, potešenie srdca a obveselenie. Zrekonštruovaný Malý kaštieľ tomu dodal krásnu kulisu a príjemnú atmosféru.
Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS
Folklórne súbory spolu s kočom
utvárajú sprievod, ktorý prejde
ulicami mesta

Oni a všetci ostatní nadšenci otvárajú cestu
poznávania ľudovej kultúry nášho národa, našich
koreňov a hrdosti na vlastné tradície, aby sme
i v každodennom kolobehu života napĺňali odkaz
tohto krásneho kultúrneho dedičstva.
V predvečer 5. júla sme vzdali úctu a pamiatku
aj sviatku svätých Cyrila a Metoda.

Aj knihy a kroniky sú
prameňom poznania
našej histórie
Pri Mestskom kultúrnom stredisku mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej MsKS) pôsobí aj
knižnica. Tak ako v minulosti, aj teraz sa prezentuje svojimi podujatiami a bude vhodne
dopĺňať kultúrnospoločenský profil činnosti
MsKS. Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková
je zároveň aj vo funkcii knihovníčky. V tomto roku sa 9. ročník podujatia STRETNUTIE
S KNIHOU A HISTÓRIOU uskutočnil v krásnych zrekonštruovaných priestoroch Šóšovského kaštieľa, už tradične za spoluúčasti ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou.

N

a deň 23. mája 2016 sme pozvali aj ZŠ
Hermanovce nad Topľou a ZŠ Hanušovce
nad Topľou. Tradične sa podujatia
zúčastňuje aj Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, ktoré zastrešuje odbornú časť z histórie protifašistického odboja
okresu Vranov nad Topľou. O význame
písaného slova, čítania kníh a histórie pod
názvom Knihy a kroniky sú prameňom poznania, pripravila program Bc. Ľubica Tomková. V literárnom pásme V spomienkach
na minulosť sa predstavili žiaci ZŠ Hermanovce nad Topľou. Čítanie, prezentáciu
kníh a albumov o pamätníkoch protifašistického odboja pod názvom Roky bolesti – výstraha pre budúcnosť spracovala predsed-

níčka ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou Mgr.
Helena Lipčáková. Videoprojekciu o vypálených
obciach okresu Vranov n. T. prezentoval Mgr. Peter Šafranko z Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. a tiež priniesol ukážky zbraní. „Odvaha
v boji“ – scénické pásmo a úryvky z kníh si pripravili a prečítali žiaci ZŠ Hanušovce nad Topľou.
V závere nášho stretnutia zúčastnení žiaci škôl
vyjadrili svoje pocity v kresbách na tému Kreslím,
čo cítim. Vyjadrovali pocity radosti a smútku, dojmy, ktoré v nich všetkých zanechal program. Krásne balady v úvode a v závere stretnutia zahral na
gitare a zaspieval riaditeľ ZŠ Hermanovce nad
Topľou Mgr. Jozef Niko.
Každý rok je toto stretnutie venované jednej
téme, a predsa je vždy iné. Svojou mierovou misiou a myšlienkou pravidelne konať takéto podujatie v prepojení knižnice, organizácie SZPB,
múzea a škôl, je na Slovensku ojedinelé.
Tešíme sa na budúci rok 2017, kedy budeme
sláviť 10. výročie nášho pekného podujatia.
Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS
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ž niekoľko rokov nepočujeme náš hanušovský jarok tiecť takým hlasným prúdom ako kedysi. Pred očami zarástol trávou
a burinou, medzi ktorými sa dnes prediera
už len malý prúd vody. Ešte si pamätáme,
ako koryto v jarku dokázal poriadne vymyť
silný dážď, dnes už ani ten nepomôže. Veľká tráva a konáre by však budúci rok mohli
z jarku zmiznúť. Hanušovský potok, tak ako
aj Medziansky potok či rieku Topľu, spravuje Slovenský vodohospodársky podnik pod
oddelením Správy povodia Bodrogu. Už
teraz v júli sa budú Hanušovce nad Topľou
uchádzať o peniaze z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré využijú
na renováciu koryta. Ak pôjde všetko podľa plánu, v horizonte jedného roka by sme
mohli znova v Hanušovskom potoku vidieť
a počuť zdravý silný prúd vody. Aj bez väčšieho napínania uší.
Denisa Gdovinová

Pohľad za uskutočnenými
podujatiami a pozvanie na
podujatia v najbližšom období

- 13. a 14. jún – príprava priestorov pre poradu riad. MŠ, ZŠ,
- „Stretnutie po rokoch“ – program s p. uč. Krupom pre stretnutie maturantov,
- „Študentské chodníčky“ – náš život je teraz ako dúha, skúšame všetky
jeho farby ... program pre Gymnázium J. A. Raymana Prešov,
- 29. a 30. 6. 2016 – „Poď, podaj mi ruku a daj sa viesť“ ... program pre Komunitné centrum Hanušovce n. T. a hostí z východného Slovenska,
- 4. júla – „Kaštieľne kultúrne leto“ – kultúrnospoločenské podujatie pred
Malým kaštieľom,

Mestské kultúrne stredisko (ďalej len MsKS) a knižnica už píšu svoju
novodobú históriu v priestoroch Malého kaštieľa. Okrem návštevníkov, turistov, počtom menšie alebo väčšie exkurzie, máme uskutočnené už aj mnohé podujatia. Vediem si dve kroniky aj s fotodokumentáciou – jednu s činnosťou MsKS a jednu pre činnosť knižnice.

Kronika knižnice:
- 23. marca – Literárna klubovňa – príprava priestorov pre plánované podujatia,
- 11. apríla – „Z vlastnej tvorby“ – beseda a prezentácia Haliklubu a vlastnej
tvorby jšeho členiek,
- 10. mája – ZUŠ na besede o kaštieli,
- 23. mája – „Stretnutie s knihou a poéziou“ – 9. ročník cyklu v spolupráci so
ZO SZPB, školami obvodu a múzeom,
- 1. jún – MDD v knižnici – besedy so žiakmi ZŠ – 1. ročníky,
- 8. jún – „Pasovanie za rytiera čitateľa“ - v historickom kostýme riaditeľka
MsKS, kultúrny program, odmeny deťom,
- 15. jún, 22. jún – triedy 1. ročníkov ZŠ Hanušovce n. T. v knižnici,

Kronika MsKS:
- V období do parlamentných volieb sme v kaštieli privítali aj predstaviteľov
politických strán a hnutí na stretnutí s občanmi,
- Vo februári, marci triedenie kníh a administratívne úkony pre knižnicu,
- Marec – apríl administratívne úkony ohľadom zriadenia MsKS,
- 19. marca stretnutie členov urbáru,
- 4. apríla „Kvapka a nádej“ - stretnutie členov, príprava pre program schôdze Červeného kríža,
- 6. apríla nahrávanie a 9. apríla o 10:00 hod. živé vysielanie Rádio Regina
Košice „Našli sme v regióne“ – rozhovor riaditeľka MsKS p. Bc. Tomková,
redaktor Igor Michalčík,
- Sledovanie genézy rodu Dežöffiovcov – beseda s potomkami 4. mája,
- Riešenie so zástupcami firmy a začatie vytvárania web. stránky MsKS
17. mája,
- 8. jún – „Sme krehkí a predsa silní sme“... stretnutie so seniormi,

PRIPRAVUJEME:
- 28. júla – „Stretnutie so seniormi“, balady na gitare
- 4. augusta: 25. rokov od ukončenia činnosti MsKS v kultúrnom dome a začatia činnosti MsKS v Malom kaštieli – stretnutie kultúrnych pracovníkov,
- 22. augusta Leto v literárnej klubovni“ - ponuka poézie na letné večery.

Zo života folklórnych súborov

vensku, ale aj v zahraničí, kde dosahuje výborné výsledky a získava ocenenia za svoju prácu. Neoddeliteľnou súčasťou súboru sú aj detské tanečné
zložky Vargovčanik a Vargovčanček, ktoré sa tiež zúčastňujú na kultúrno-spoločenských podujatiach, ale aj ľudové hudby Primáš, hudba Štefana
Cínu a cimbalovka Stana Bakaľára, ktoré súbor doprevádzajú. Vystúpení je
veľa, preto sa chceme pripomenúť niektorými:
... pokračovanie na nasledujúcej strane ►

Folklórny súbor VARGOVČAN

S

úbor sa pravidelne zúčastňuje na aktivitách organizovanými mestom,
ale aj inými organizáciami a inštitúciami, ktoré pôsobia na území mesta
alebo mimo neho. Ide o kultúrne, športové, ale aj cirkevné podujatia,
ktoré formujú našu mládež. Súbor reprezentuje naše mesto nielen na Slo-

Deň Matiek

Veľkonočná oblievačka,
dodržiavanie zvykov a tradícií
Kladenie vencov
k pamätníku SNP

„Rusadľa“
5

►... pokračovanie zo strany 5
Folklórny súbor Vargovčan má v tomto roku už
za sebou vystúpenia v obciach a mestách ako sú
Malá Domaša, Vyšná Oľšava, Kamienka, Selce,
Hankovce, Vranov n/T., Soľ, Ľubotice, Kapušany
či Cernina. Vystúpenia, kde súbor bude účinkovať
najbližšie, postupne pridávame na facebook Fol-

klórny súbor Vargovčan a na novú stránku www.
vargovcan.sk, ktorá sa pripravuje.
„Úspechom je radosť na detských tvárach,
uznanie rodičov, ale tým najväčším je, že sa predsa len nájde niekto, komu sa páči to, čo robíte.“
Jozef VARGA
Vargovčanik
a Vargovčanček

Folklórny súbor Oblík

F

olklórny súbor Oblík z Hanušoviec nad Topľou
vznikol 16. novembra 1967. Po krátkej odmlke
sa opäť dostáva do povedomia priaznivcov
folklóru. Súčasným umeleckým vedúcim, tanečným
pedagógom a choreografom FS Oblík je od roku
2015 Jaroslav Mucha, ktorý vo FS Oblík pôsobil už
vo svojich ôsmich rokoch. Jeho príchodom medzi
vtedajších členov FS a jeho nadšením pre folklór
sa činnosť súboru znovu naštartovala. V jeho snahe udržať FS Oblík na mieste, ktoré mu v našom
meste právom patrí, mu pomáha Mgr. Ondrej Sabo,
zástupca a asistent vedúceho FS, Bc. Danka Verbovancová, asistentka tanečného pedagóga a ako
vedúci speváckej a hudobnej zložky Mgr. Anna
Sabová a Mgr. Marek Balog. Pod ich vedením sa
k starším členom na základe náboru pridalo niekoľko nových členov, čím sa rozšírila tanečná aj
spevácka zložka. Folklórny súbor Oblík má v súčasnosti 34 členov, tanečnú a spevácku zložku – 18
tanečníčok, 10 tanečníkov, 6 speváčok. V programovej štruktúre má 10 tanečných párov. Súbor má
po rokoch opäť vlastnú hudobnú zložku, ktorá sprevádza súbor na vystúpeniach pod vedením primáša
Františka Pavúka a Jaroslava Baloga.

V novembri 2015 sa vďaka iniciatíve a snahe
Jaroslava Muchu a jeho usilovnej práci s novým kolektívom členov súboru uskutočnil galaprogram pri
príležitosti životného jubilea zakladateľa FS Andreja
Velčka pod názvom Andrej Velčko 70. Hudobne bol
tento galaprogram sprevádzaný ľudovou hudbou
pod vedením Ondreja Šinaja a Jaroslava Baloga.
Od januára 2016 má FS Oblík štatút Občianskeho združenia. FS Oblík sa zúčastňoval a zúčastňuje rôznych podujatí, festivalov a vystúpení

Archeopark žije detskou radosťou

K

eď sme v roku 2013 začali vo vlastivednom
múzeu s realizáciou projektu výstavby archeoparku, na jednej strane sme sa tešili,
že dlhoročná myšlienka nachádza konečne svoj
materiálny tvar a výraz, na druhej strane však, pri
rôznych problémoch a stresových situáciách súvisiacich s výstavbou, prišli aj otázky a pochybnosti, či to všetko prinesie želaný výsledok a či
prvé a zatiaľ jediné živé archeologické múzeum
pod holým nebom na Slovensku vyvolá očakáva-

ný záujem návštevníckej verejnosti. Rok 2014 rok ukončenia výstavby - neumožňoval skutočnú
prevádzku archeoparku ako turistickej atrakcie
v pravom slova zmysle, pretože prišla daždivá jeseň a tiež propagácia ešte nebola na takej úrovni, aby k nám zavítalo veľa návštevníkov. Ešte aj
v roku 2015, i keď sa návštevnosť múzea zvýšila,
bolo cítiť, že archeopark sa iba rozbieha, čo je
pochopiteľné, lebo propagácia takéhoto zariadenia si vyžaduje čas. Po prvých týždňoch tohto6

zameraných na folklór, nielen na území Prešovského kraja, ale aj na celom Slovensku a v zahraničí. eľmi úzko spolupracuje so ženskou speváckou skupinou Herlica z Petroviec. V tomto roku sa
FS Oblík zúčastnil festivalu fašiangových masiek
Carneval 2016, Žilin. Vo folklórnej hitparáde Kapura, ktorú vysiela RTVS, sa so svojím Zámutovským čardášom umiestnili dvakrát na 1. mieste.
Svojim programom prispieva k oslavám rôznych
príležitostí či slávností v okolitých obciach nášho
okresu. Z posledných vystúpení za zmienku stojí
účasť na 1. ročníku Folklórneho festivalu Pod Lysou horou v obci Vyšný Kazimír.
V najbližšej budúcnosti čaká FS Oblík množstvo
kultúrnych podujatí a rôznych vystúpení. V júli sa
predstaví so svojím programom na Stretnutí motorkárov Vyhon-Debrica, v auguste sa zúčastní
a aktívne prispeje k príprave programu Mierových
slávností Pod Lysou v obci Petrovce. Slovenskú
republiku bude FS Oblík reprezentovať v poľskom
meste Poznaň na medzinárodnom festivale Xth
Festival of Traditional Art. Svojím programom sa
predstaví aj na Hornozemplínskych slávnostiach.
Leto zavŕši vystúpením na domácej pôde na XXV.
ročníku Hanušovského jarmoku.
Jaroslav Mucha

ročnej sezóny však môžeme povedať, že Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach n. T.
skutočne žije. Nielen atmosférou, ktorú vytvárajú
pracovníci múzea, ale žije najmä návštevníkmi,
prirodzene, najviac z radov školákov. Hanušovce
sa dostávajú do optiky škôl z Prešova, Bardejova, Humenného, Stropkova a - čuduj sa svete!
- aj škôl z vranovského regiónu. Doma je totiž
najťažšie byť „prorokom“. Ostatné týždne takmer
nebol deň, aby sme nemali nahlásenú školskú
skupinu a museli sme pristúpiť aj k takým doteraz
nevídaným-neslýchaným opatreniam, že sme na
isté termíny niektoré školy odmietali a ponúkali
im iný termín návštevy. Viac ako tri - štyri skupiny sa totiž nedajú zvládnuť tak, aby z návštevy

múzea a jeho archeoparku mala mládež nielen
dobrý pocit, ale aj vzdelávací osoh. Výrazne
stúpajúca návštevnosť nás veľmi teší, i keď nič
nie je zadarmo a daňou je vysoké pracovné nasadenie celého tímu pracovníkov múzea. Sme
radi, že tak napĺňame poslanie múzea, a zároveň šírime dobré meno mesta, v ktorom pôsobíme. Veríme, že čoskoro sa v mysliach ľudí
s Hanušovcami nebude spájať len zmrzlina, ale
aj interaktívny Archeopark. Jedinečnosťou hanušovského archeoparku je jeho atmosféra. Akoby
človek prekročením vstupnej brány skutočne
prekročil pomyselnú časovú hranicu a preniesol
sa do iného sveta spred mnohých tisícročí. Archeopark zároveň ponúka nenásilné vzdelávanie
hrou. Návštevník si vlastne ani neuvedomí, že sa
učí historické medzníky našej vzdialenej histórie.
A kto nemá žiadnu chuť spoznávať, jednoducho
relaxuje v príjemnom prostredí oddychovej zóny
archeoparku.
Po vyčerpávajúcej sezóne koncoročných školských výletov sa už teraz tešíme na letných dovolenkárov, turistov a prázdninujúce deti. Každú
stredu pripravujeme Deň v praveku, čo znamená,
že sa tu dopoludnia od 9.00 hod. budú predvádzať remeselné činnosti a lukostreľba. Pre vopred
nahlásené skupiny vieme takýto Deň v praveku
pripraviť aj počas iných dní. Na bežnú prehliadku
archeoparku a kaštieľa možno využiť predĺžený
otvárací čas, ktorý je v júli - auguste vo všedný
deň od 7.30 do 17.00 hod. a cez víkendy od 13.00
do 17.00 hod.
Príďte aj vy prežiť Deň v praveku do hanušovského Archeoparku Živá archeológia.

Obzretie sa za
prejdeným časom

D

okumentovať minulosť, približovať ju súčasníkom a uchovať pre budúce generácie sa
už vyše štyroch desaťročí usiluje napĺňať aj
naše vlastivedné múzeum.
Už tradične sa v múzeu koná Kvetná nedeľa v múzeu - malý predveľkonočný jarmok, na
ktorom je možnosť zakúpiť si tradičné i moderné
prvky veľkonočnej výzdoby. Podujatie je už tradične sprevádzané Svetielkom, ktoré bolo tohto
roku venované téme európskej identity, základom európskej kultúry. V kontexte vážnych paneurópskych problémov zazneli úvahy právničky
JUDr. Martiny Kožárovej Jenčovej a historika
a teológa PaedDr. Antona Lišku, PhD. o troch
pilieroch európskej kultúry - práve, filozofii a morálke. Rovnako tradične sprevádzali tieto vážne
rozhovory osviežujúce tóny hudby v podaní pedagógov a žiakov ZUŠ v Hanušovciach, s ktorou
má múzeum mimoriadne plodnú a dobrú spoluprácu.
V ostatných rokoch k nosným podujatiam
múzea pribudlo otváranie a zatváranie brány
archeoparku - čo sú festivaly dávnych remesiel,
kuchyne, lukostreľby a iných činností realizované v otvorenom archeologickom múzeu - Archeoparku Živá archeológia. Tohtoročný prvý veľký
archeofestival Tisícročia za palisádou 3 sa
uskutočnil 30. apríla za účasti priateľov nášho archeoparku - keltskej skupiny Vae Victis z Lietavskej Lúčky, ktorí predvádzali tkanie, skúsenej keramikárky Amálie Holíkovej z Hája, ktorá zaujala
prácou na hrnčiarskom kruhu, ale aj maľovaním
hotových keramických nádob farebnými hlinkami, pernikárky Katky Kuriľákovej z Breznice, odlievača bronzových predmetov v štýle doby bronzovej Tomáša Demjana zo združenia IPEA Vyšný
Kubín a výrobcu lukov a nádob z tekvíc Jozefa
Kratochvílu zo Sečoviec. Pravdaže, nechýbali
domáci remeselníci, ktorí vyrábali prútené koše,
hlinené nádobky v ruke, drôtené šperky, ručne
tkané tkaničky, strieľali z luku, varili obilnú kašu
a piekli fantastické placky s lekvárom či maslom.
Festival autorsky zabezpečil Lukáš Krokker. Ďalší takýto veľký festival bude v septembri, pri druhom výročí otvorenia archeoparku.
Podujatím múzea s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa teší mimoriadnej obľube, je Noc múzeí.
Tohto roku sme sa už po dvanástykrát zapojili
do tejto celoeurópskej aktivity. Naše múzeum
s oprávnenou hrdosťou pripomína, že nevynechalo žiadny ročník, vrátane toho úplne prvého, do ktorého sa na Slovensku zapojili iba
štyri múzeá. 21. mája počas Noci múzeí sa
v kaštieli opäť strašilo, hľadal sa poklad rytiera
Johanesa, skúmali sa botanické zaujímavosti
na Medzianskom hrádku, ale aj netopiere v Bukovskom, prednášalo sa o strašnej chorobe
7

cholere a povstaní, ktoré s ňou súviselo, nové
poznatky sa návštevníci dozvedeli aj o rodine
Dežefi. Svoje čaro mal iste aj samotný nočný
kaštieľ a prehliadka jeho zákutí.
Najtypickejšou aktivitou múzeí sú výstavy. Naše
múzeum ponúklo návštevníkom tohto roku niekoľko zaujímavých titulov. Patrí k nim už spomínaná
téma cholerového povstania, samotnej cholery
a možností jej liečenia, pripravená E. Dercovou,
P. Šafrankom a A. Liškom pod názvom Cholera
- lieky a jedy (o priebehu a spôsoboch liečenia
cholery počas epidémie v r. 1831), ale aj výstava Kôň v histórii autora S. Brussa, či botanická
panelová výstava o rastlinách, ktoré nasýtili
ľudstvo, nazvaná jej autorkou E. Dercovou
Svet rastlín. Aktuálne si možno v múzeu pozrieť výstavu zaujímavú najmä pre mužskú
časť návštevníckej verejnosti. Pod názvom
Bojovali na východnom fronte ju v spolupráci
s Prešovským klubom vojenskej histórie Dukla pripravil P. Šafranko. Výstava je venovaná
75. výročiu začiatku Veľkej vlasteneckej vojny
v bývalom ZSSR.
Prvýkrát - a veríme, že nie poslednýkrát - sa
tohto roku uskutočnila v priestoroch kaštieľa
pútavá výstava poľovníckych trofejí, spojená
s výtvarnou výstavou detských prác s prírodovednou tematikou.
K veľkým výstavným počinom nedávneho
obdobia treba prirátať aj otvorenie novej časti
expozície Dobovo zariadené interiéry s unikátnym súborom nábytku v štýle Art-deco v jednej z arkádových chodieb kaštieľa.
O zaujímavosti múzea svedčí okrem iného
aj jeho zaradenie medzi turisticky atraktívne
miesta v projekte PSK Legendárium II. Napokon, Múzeum v Hanušovciach je aktívnou súčasťou múzejníctva Prešovského kraja a zároveň kultúrneho života Mesta Hanušovce nad
Topľou, čo dokazuje svojou bohatou výstavnou a kultúrno-výchovnou činnosťou. Ak si
počas leta nájdete čas na návštevu chladivých
priestorov Veľkého kaštieľa - sídla múzea, presvedčíte sa o tom sami.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T.

Základná škola

J

ubileum ZŠ Hanušovce nad Topľou. 1. júna
2016 sa v Základnej škole v Hanušovciach
nad Topľou konala slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia jej otvorenia, ktoré sa v tomto
školskom roku symbolicky spájalo s 200. výročím
narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého meno nesie
aj vo svojom oficiálnom názve – Základná škola,
Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou. Slávnosti
sa zúčastnili predstavitelia samosprávy mesta aj
okolitých obcí, hostia z iných škôl, bývalí učitelia

hu detí k ekológii.
Do 10. ročníka súťaže pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR sa zapojili aj žiaci
z oboch štvrtáckych tried IV.A, IV.B ZŠ Hanušovce
n. T. A nebolo nás málo. Spolu s nami sa zapojilo
viac ako 3100 detí z 39 základných škôl v 15 slovenských mestách a obciach.
Našou úlohou bolo v rámci projektu BIODIVERZITA OKOLO NÁS – „keď vďaka biodiverzite
moje mesto ožije!“ vybrať živočíšny či rastlinný
druh, ktorý by sme chceli ochraňovať alebo navrátiť do našej lokality. Projekt pozostával z textovej

Trieda IV.A ZŠ Hanušovce nad Topľou v regionálnom kole Východné Slovensko obsadila
krásne 3. miesto.
Toto umiestnenie posunulo našu triedu IV.A do
celoslovenského kola, kde z každého regionálneho kola postúpili iba prvé tri miesta. Hlavnou
cenou celoslovenského kola mal byť školský výlet
pre celú triedu. Naše nádeje zažiť netradičný výlet
sa nám nenaplnili, ale potešilo nás aj 3. miesto
a diplomy, ktoré nám prišla 17.6.2016 osobne
odovzdať asistentka riaditeľstva Veolia Energia
Východné Slovensko, s.r.o. so sídlom v Košiciach.
Mgr. A. Rišková, tr. uč. IV.A

H

i žiaci. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí si svojou účasťou uctili okrúhle narodeniny
najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie mesta
a zároveň poďakovať aj všetkým sponzorom,
ktorí svojimi darmi a finančnou podporou prispeli
k úspešnému priebehu slávnosti.
Slávnostný program pripravili a zrealizovali sami
pedagógovia a žiaci školy, vyjadriac tým myšlienku,
že aj keď sa táto udalosť spája s fyzickou stavbou,
bez žiakov či ich učiteľov by to celé nemalo význam. Zazneli aj milé slová uznania za ich prácu, za
úspechy a reprezentácie žiakov, za výchovu mnohých i medzinárodne úspešných ľudí, za materiálnu
prestavbu exteriéru aj interiéru školy.
V tomto duchu sa na akadémii niesli aj pozdravy
hostí, bývalých žiakov školy, dnes úspešných ľudí
v rôznych sférach života či štúdia, ktorí vyznali, že
vo svojich spomienkach dodnes cítia atmosféru,
ducha, či dokonca akoby rodinné zázemie v tejto
škole počas svojich školských liet a že tým najdôležitejším, čo ich v tejto škole formovalo, boli práve
ich učitelia.
Želajme teda tejto škole k jej okrúhlemu jubileu,
aby všetci v tomto meste i jeho okolí vrátane ľudí
zodpovedných za veci verejné, cítili podobne a počas ďalších rokov vytvárali pozitívnu atmosféru i podmienky práce pedagógom aj žiakom tejto školy.
Mgr. Anna Hliboká Čurliková

P

od týmto logom sa rozhodla skupina Veolia na Slovensku vyhlásiť v školskom roku
2015/2016 súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl so zameraním na ochranu životného
prostredia, ale aj na budovanie pozitívneho vzťa-

časti, v ktorej sme mali vysvetliť svoj výber, navrhnúť, ako je možné nami vybraný druh chrániť,
či dokonca navrátiť do prírody a objasniť, prečo je
tento druh užitočný pre obyvateľov v našej lokalite. Na konci textu sme mali uviesť ešte otázku pre
odborníka, ktorý sa špecializuje na problematiku
životného prostredia. Druh, ktorý sme vybrali, sme
mali nakresliť alebo odfotografovať. Naša trieda
IV.A sa rozhodla pre salamandru škvrnitú a trieda
IV. B si vybrala netopiera. Týmto sa odštartovali
hodiny a dni našej práce pri prieskume, zhromažďovaní a spracovaní informácií do ucelenej textovej podoby s maximálnym počtom 300 slov. Na
čo nepostačili slová, to doplnili naše kresby. Prišla
chvíľa obe naše štvrtácke projekty zabaliť, odoslať
a už len vyčkávať na vyhodnotenie. Hodnotilo sa
v týchto 5 regiónoch Slovenska: Petržalka * Bratislava, Senec, Vráble * Žiar nad Hronom, Brezno,
Lučenec * Poprad * Východné Slovensko.
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istória je učiteľkou života. V dňoch 7. – 8.
júna sa tohtoroční deviataci pod vedením
triednych učiteľov vybrali na poznávací výlet do
Osvienčimu, Krakova a Vieličky. Je totiž dôležité, aby si mladí ľudia vytvorili vlastný obraz
o hrôzach, ktoré napáchali nacisti a nežili len zo
sprostredkovaných informácií. Hoci múzeum holokaustu navštívite niekoľkokrát, vždy sa dozviete
niečo nové, vypočujete si ďalšie nové osudy ľudí
z tábora smrti. Čo bolo nové teraz? Nové informácie a veľmi pozitívne reakcie žiakov. Boli citliví, pozorní, ľudskí a chápajúci poslucháči. Na mnohých
bolo vidieť, ako sa im v očiach lesknú slzy, dokonca niektorí plačú... Hoci žiaci pred návštevou koncentračného tábora videli niekoľko dokumentov
a filmov (Útek z Osvienčimu, Návrat do Osvienčimu, Schindlerov zoznam, Colett), bezprostredný
kontakt s prostredím urobil svoje. Chlad barakov,
dreváky, ktoré bolestivo odierajú chodidlá, 7 ton
vlasov, mučivé tresty, ktoré neraz viedli k samovražde či k istej smrti. To, čo niektorí zažívali roky,
mesiace, chvíle do svojej smrti, pokúsili sme sa
my zažiť za 3 hodiny. Pochopili sme, aké odlišné je o tom čítať a tieto miesta navštíviť. Možnosť
prejsť sa po cestách, na ktoré bol vysypaný ľudský
popol, vojsť do budov, ktoré zajatci vlastnoručne
postavili a vidieť utrápené tváre z fotografií nám
pripomenulo, aké neuveriteľné je to, čo dokázala
ideológia s názvom fašizmus.
Balzamom na dušu po návšteve Osvienčimu
bola bezpochyby prehliadka Krakova a soľnej
bane vo Vieličke. Myslíme, že je dôležité organizovať takéto podujatia, aby žiaci okrem faktov dokázali sprostredkovane prežiť atmosféru holokaustu.
Triedni učitelia: Mgr. Čiková, Mgr. Čebra, Mgr. Hrehová

E

xkurzia Dukla – Svidník. 27. mája 2016 sa
žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ Hanušovce n. T. zúčastnili exkurzie Vojenského múzea vo Svidníku,
ktoré sídli v budove tvarom pripomínajúcej protitankovú mínu. Je to preto, lebo jeho expozícia
podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944.
Deti sa zo zaujímavého rozprávania dozvedeli, že múzeum otvorili 4. októbra 1969 pri príležitosti 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.
Prezreli si autentické fotografie z bojov, osobné

pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk
o Dukliansky priesmyk. V parku neďaleko múzea
sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej
techniky, tu si prišli na svoje hlavne chlapci.
Naša cesta pokračovala ďalej po území Duklianskeho priesmyku a na slovensko-poľských
hraniciach sme navštívili vyhliadkovú vežu, z ktorej
sme videli široký priestor slovenského a poľského
územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Súčasná vyhliadková veža bola postavená v blízkosti niekdajšej drevenej vyhliadkovej
veže. Je vysoká 49 m. Vo veži je umiestnený Plán
úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP a Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944. Cestou domov sme sa zastavili na najvýznamnejšom mieste
v Duklianskom priesmyku pri Pamätníku 1. čs.
armádneho zboru, postaveného v r. 1949 . V areáli pamätníka je vojenský cintorín, na ktorom je
pochovaných 565 jeho príslušníkov. Pamätník bol
v r. 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Materská škola

N

ové dopravné ihrisko Pod bocianím hniezdom. Hoci je to aktivita lanského roku,
žiada sa spomenúť, že MŠ v Hanušovciach nad
Topľou 21. októbra 2015 slávnostne otvorila Do-

Domov sme sa vrátili plní nadšenia a krásnych
zážitkov z prežitého dňa a obohatení o množstvo
informácií, ktoré žiaci určite využijú na hodinách
vlastivedy, prírodovedy.
Mgr. Nemcová Anna

M

atematický klokan. V marci sa v 60 krajinách
na štyroch kontinentoch zemegule opäť hľadali svetoví matematici. Našim žiakom túto najväčšiu
súťaž na svete už nemusíme predstavovať, keďže
sa jej pravidelne zúčastňujú. Matematický klokan
má dlhú tradíciu, súťažné testy obsahujú zaujímavé
úlohy. Žiaci majú možnosť vyhrať rôzne ceny.
V tomto školskom roku sa súťaž uskutočnila 21.
marca 2016. Zúčastnilo sa jej spolu 31 súťažiacich
prvého stupňa ZŠ. Matematický klokan prebiehal
v štyroch kategóriách:
Klokanko 1 – 1. ročník ( 7 žiakov),
Klokanko 2 – 2. ročník (11 žiakov),
Klokanko 3 – 3. ročník (5 žiakov),
Klokanko 4 – 4. ročník ( 8 žiakov).

Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:
• Matej Hreha, žiak 1.C triedy (úspešnosť 100%
z max. počtu),
• Matúš Fertaľ, žiak 2. C triedy (úspešnosť 88,9%
z max. počtu),
• Simon Basarik, žiak 4. B triedy (úspešnosť 84,4
% z max. počtu).
Riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa
ďalších úspechov.
Mgr. Daša Vargová

a hod. Kinderiády sa zúčastnil aj prednosta mesta
Ing. Miroslav Benča, ktorý za slávnostného vyhodnotenia odovzdal ocenenia a medaily deťom.

A

ko predškoláci svoju odvahu skúšali. Posledný júnový týždeň sa svet predškolákov
z našej škôlky zmenil na indiánsky deň, ale aj noc.
Ráno sa vybrali na Ranč Breziny v Pavlovciach,
kde sa povozili na koníkoch, popoludní mali indi-

ánsky snem s hrami a v noci prekonávali strach
z tmy, pretože hľadali zakopaný poklad Indiánov.
Ráno všetky deti úspešne oslávili svoju odvahu
sladkou tortou :-).

R

ozlúčka s predškolákmi. Aj tohto roku sa
naši budúci školáci zúčastnili slávnostného
odovzdávania osvedčení a rozlúčili sa s učiteľkami, kuchárkami, upratovačkami i kamarátmi zo
škôlky. Držíme im palce, nech sa im v škole darí.

pravné ihrisko pod bocianím hniezdom. Na tomto otvorení sa zúčastnil osobne primátor mesta
Štefan Straka, mestské zastupiteľstvo, rodičia,
učiteľky, deti aj širšia verejnosť. Deti boli novým
ihriskom nadšené, hneď sa na ňom ozýval detský
smiech. Ich radosť bola dvojnásobná, nakoľko
nám z projektu Nadácia Volkswagen Slovakia
boli navyše darované tri odrážadlá - autá značky
Volkswagen, reflexné vesty a kniha s dopravnou
tematikou. Vybudovanie dopravného ihriska je pre
materskú školu veľkým prínosom. Deti majú možnosť prakticky prehlbovať svoje poznatky o bezpečnosti na cestách.

K

inderiáda 2016. Materská škola aj tohto roku
usporiadala pre deti predškolského veku
olympijský deň pod názvom Kinderiáda 2016. Deti
z tried Včielky a Lienky mali možnosť zmerať svoje sily v troch disciplínach, a to skok do diaľky, beh
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43. ročník Memoriálu
mjr. Kukorelliho

U

ž 43. ročník populárneho behu sa v Hanušovciach konal pri príležitosti 71. výročia
oslobodenia Československa Sovietskou
armádou. Žiaci našej základnej školy, ale aj iných
škôl vranovského okresu sa zišli, aby si týmto behom pripomenuli časy, kedy museli naši osloboditelia siahať až na dno svojich fyzických a psychických síl počas 2. svetovej vojny, aby nám priniesli
vytúženú slobodu. Od učiteľov a z projekcie sa
žiaci dozvedeli o živote majora Ľudovíta Kukorelliho a jeho pôsobení so skupinou Čapajev v oblasti
Petroviec v Slanských vrchoch. Veľmi záleží na
nás učiteľoch, aby sme fakty a udalosti o fašistických zverstvách žiakom neustále pripomínali. Po
pietnej spomienke pri pamätníku hrdinom vojny
a kladení vencov sme sa presunuli na Ulicu SNP.
Tam bežali v jednotlivých kategóriách podľa veku
žiakov osobitne chlapci a dievčatá od 6-ročných
až po dorastencov. Žiaci sa na túto súťaž pripravovali na hodinách telesnej výchovy, či individuálne
po vyučovaní a najlepší si tak ako každý rok odniesli pekné ceny.
Rozišli sme sa s dobrým pocitom a o rok pozývame aj Vás.
Mgr. Pavol Minár, ZŠ Hanušovce nad Topľou.

Diana Terpáková
5.- 6. roč. Soňa Kmecová

ročník

9. roč.

škola

Adéla Sotáková

ZŠ Bystré

1.- 2. roč. Loretta A. Ungradyová ZŠ Hermanovce

3.-4. roč.

Sabína Sabová

ZŠ Hanušovce

Alexandra Terpáková

ZŠ Hermanovce

Nela Juhaščiková

ZŠ Hermanovce

Melánia Glodová

ZŠ Hanušovce

Mariana Blanariková

ZŠ Hanušovce

Júlia Ivanová

ZŠ Hanušovce
ZŠ Bystré

Katarína Liptáková

ZŠ Hanušovce

Nikola Verčimáková

ZŠ Hanušovce

Michaela Kolesárová

ZŠ Bystré

Gabriela Puľová

ZŠ Hanušovce

Kategória chlapci
ročník

meno výhercu

škola

Adam Mihalčin

ZŠ Hanušovce

1.- 2. roč. Michal Horvát

3.-4. roč.

ZŠ Hanušovce

Daniel Puľo

ZŠ Hanušovce

Patrik Butala

ZŠ Pavlovce

Adrián Chobor

ZŠ Pavlovce

Martin Socha

ZŠ Hanušovce

Ján Velčko

ZŠ Hanušovce

5.- 6. roč. Ján Pešta

ZŠ Hanušovce

Šimon Rozkoš

ZŠ Bystré

Jozef Molitoris

ZŠ Bystré

7.- 8. roč. Ján Jurko

9. roč.

meno výhercu

ZŠ Bystré

7.- 8. roč. Barbora Sciranková

Výsledková listina 43. ročníka Memoriálu mjr.
Kukorelliho v šk. roku 2015/2016
Kategória dievčatá

ZŠ Bystré

ZŠ Bystré

Ľuboš Dvorjak

ZŠ Bystré

Roman Horvát

SOŠ Čaklov

Eduard Horvát

SOŠ A. Dubčeka VT

Peter Varga

Gym. Sv. Moniky PO

O tom, že hanušovská ZŠ poskytuje kvalitné
vzdelanie a výchovu, svedčí fakt, že šikovní žiaci
sa zúčastňujú okresných i krajských kôl predmetových olympiád. Avšak najlepší z najlepších
sa zúčastňujú boja v silnej konkurencii aj v celoštátnych kolách vo vedomostných i športových
súťažiach.
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23. júna 2016 sa naši deviataci Marek Verčimák
a Jozef Verbovanec zúčastnili Majstrovstiev SR v atletike ZŠ v Trnave. Do celoštátneho kola postúpili ako
najlepší jednotlivci z kraja; Marek v kategórii šprint na
60 m a Jožko v disciplíne vrh guľou. Na majstrovstvách
Marek s druhým najlepším časom (7:40) zo všetkých
pretekárov postúpil do finále medzi ôsmich najlepších
šprintérov. Žiaľ, vyštartoval pred štartovým signálom,
a rozhodcom bol diskvalifikovaný. Jožovi chýbali vo
vrhu guľou nešťastné 3 cm do tretieho miesta.
Aj napriek neumiestneniu chlapci odchádzali
s pocitom, že nie je dôležité vyhrať, ale byť medzi
najlepšími.
Mgr. Lukáš Čebra

Majstrovstvá Slovenska ZŠ
v atletike

O

tom, že hanušovská ZŠ poskytuje
kvalitné vzdelanie a výchovu, svedčí
fakt, že šikovní žiaci sa zúčastňujú okresných i krajských kôl predmetových
olympiád. Avšak najlepší z najlepších sa
zúčastňujú boja v silnej konkurencii aj v celoštátnych kolách vo vedomostných i športových súťažiach.
23. júna 2016 sa naši deviataci Marek
Verčimák a Jozef Verbovanec zúčastnili Majstrovstiev SR v atletike ZŠ v Trnave.
Do celoštátneho kola postúpili ako najlepší
jednotlivci z kraja; Marek v kategórii šprint
na 60 m a Jožko v disciplíne vrh guľou. Na
majstrovstvách Marek s druhým najlepším
časom (7:40) zo všetkých pretekárov postúpil
do finále medzi ôsmich najlepších šprintérov.
Žiaľ, vyštartoval pred štartovým signálom,
a rozhodcom bol diskvalifikovaný. Jožovi chýbali vo vrhu guľou nešťastné 3 cm do tretieho
miesta.
Aj napriek neumiestneniu chlapci odchádzali s pocitom, že nie je dôležité vyhrať, ale
byť medzi najlepšími.
Mgr. Lukáš Čebra

Bratia Pankuchovi a hokejbal
Dňa 10. júla 2016 sme sa dve nešportovkyne vybrali robiť športovú reportáž na hokejbalový
turnaj na ihrisku pri tunajšej základnej škole. Našim špeciálnym záujmom bolo stretnutie s bratmi Jozefom a Danielom Pankuchovými a príležitosť súťažného zápolenia medzi hokejbalovými družstvami sme rady využili. V poradí už štvrtého turnajového ročníka sa zúčastnili štyri
hanušovské družstvá a dve družstvá z obcí Babie a Podhorany. Jozef bol rozhodcom, Daniel hral
so svojím mužstvom Loptoši.

H

okejbal je verziou hokeja, ale sa hrá bez
korčulí so špeciálnou loptičkou oranžovej
farby. Jeho moderná história je pomerne krátka. Slovenská hokejbalová únia vznikla
v roku 1990 ako pokračovateľ Ústredného štábu
hokejbalu SÚV SZM so vznikom v roku 1982 a je
riadnym členom Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF). Hanušovský hokejový klub Pelikán vznikol 19. septembra 2002 a v rámci neho
sa vyprofilovali aj hokejbalisti. Hokejbalové turnaje
sa v Hanušovciach n. T. organizujú od roku 2012.
Prvé dva ročníky pripravoval Jozef Pankuch v spolupráci so ZŠ, kde najprv uskutočnil nábor detí zo
všetkých ročníkov; z nich spolu s telocvikárom Lukášom Čebrom vytvorili mužstvá. Podobne to bolo
aj v ďalšom turnajovom ročníku. V treťom ročníku
tohto turnaja sa už stretli juniorské aj seniorské
mužstvá, a tak bolo aj tohto roku. Doterajší názov

Daniel Pankuch
s bronzovou
medailou
z hokejbalových
MS 2016
v Prahe

Na otázku, ako sa dostal k hokejbalu, nám odpovedal najprv Jozef Pankuch (nar. 1988): „Bolo
to popri hokeji. Chodil som na ľad Pelikánu, aj
iných klubov na východe Slovenska. Prvýkrát som
hokejbal hral asi v 14 rokoch. Cez vranovskú hokejbalovú ligu som sa dostal do viacerých reprezentačných výberov, vďaka čomu som sa posúval
stále dopredu v hokejbale, aj v hokeji. Hokejbal
som hrával za Kežmarok a Svidník, ale najdlhšie –
7 rokov – za Prešov. V rámci ligy Východ sme boli
úspešní na viacerých slovenských a medzinárod-

Jozef ako rozhodca a Daniel ako hráč v drese s č. 8

Bratia Daniel a Jozef Pankuchovi

turnaja Pelikán Cup tohto roku zmenili jeho organizátori na Hari Cup, a to na počesť ich nedávno
zosnulého dlhoročného spoluhráča a kamaráta
Jána Harčara. „Pre mňa bol Hari veľký vzor, tiež
pravák ako ja,“ vyznal mladší z bratov Daniel, ktorý so svojím mužstvom Loptoši obsadil nakoniec
na tomto turnaji tretie miesto (1. miesto Babie, 2.
miesto Podhorany).

ných turnajoch. Najmä v Čechách som mal možnosť stretávať sa s kvalitnými hráčmi, reprezentantmi. V súčasnosti pôsobím v Bratislave a hrám
za Leaders Ružinov hokejbal a za HC Bratislava
hokej.“ Pre sezónu 2016/2017 je Jozef Pankuch
kustódom realizačného tímu HC Bratislava. Svoju
fyzickú a psychickú zdatnosť dokázal aj samostatne mimo športových kolektívov, keď v roku 2014
zabehol svoj prvý maratón na Košickom maratóne
mieru s časom 03:54:54 hod.
Daniel Pankuch (nar. 1997) k hokejbalu privoniaval od malička popri svojom staršom bratovi Jozefovi. Hovorí: „Ako malé dieťa ma brat
brával do Bystrého sledovať ich, ako hrajú hokejbal a postupne som sa pridával do hry k nim.
Časom, ako sa postavilo hokejbalové ihrisko aj
v Hanušovciach, chodili sme hrávať tu. Hrať hokejbal som začal ako 15-ročný. Brat ma brával
hrať turnaje za Prešov a vďaka tomu, po dobrých
výkonoch, som sa dostal do Košíc. V súčasnosti
už ale hrám za HBK Vranov. Popri hokejbale som

donedávna hral aj futbal. Pre nadmernú vyťaženosť – aj 4 zápasy za týždeň – a zranenie som
napokon futbal nechal. Teraz sa už venujem iba
hokejbalu, v ktorom vidím väčšie možnosti a perspektívu napredovania.“
Na MS v hokejbale v Prahe tohto roku sa Daniel Pankuch dostal ako košický hráč extraligy
do 19 rokov; po sústredení v Bratislave ho tréner vybral do užšieho výberu slovenskej reprezentácie. Ako vyznal, veľkým osobným zážitkom
bola preňho možnosť zmerať si sily so zámorskými mužstvami Kanady a USA, fyzicky a technicky veľmi zdatnými. Jeho mužstvo sa však
s kvalitnými súpermi na svetovom hokejbalovom
šampionáte v roku 2016 zdatne popasovalo
a získalo bronzovú medailu.
Obom bratom Pankuchovým, ktorí rozšírili rady
úspešných športovcov, Hanušovčanov, želáme
do ďalších rokov ešte veľa športových i osobných
úspechov.
Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Marta Lehetová
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