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ÚVODNÍK

Čerstvý vzduch, čistá hlava

Š

domte si, že aj v iných potravinách sú tekutiny
(najmä ovocie, zelenina, polievky)
• nepite veľmi studené nápoje
• najvhodnejšími tekutinami na uhasenie smädu
sú voda, bylinkové a ovocné čaje, minerálne
vody, zriedené ovocné šťavy
• obmedzte pitie kávy, ktorá má dehydratačný
účinok, príp. ju konzumujte s nealkoholickým
nápojom, aby sa strata tekutín spôsobená
diuretickým účinkom kávy kompenzovala
• obmedzte pitie alkoholických nápojov
• pri výbere minerálnych vôd na základe zloženia
je potrebné zohľadniť prípadnú diagnózu, minerálne vody priebežne obmieňať
• pitie ovocných nápojov (džúsov, nektárov) vo
veľkom množstve nie je vhodné pre pomerne
vysoký obsah jednoduchých cukrov, čo jednak
zvyšuje ich kalorickú hodnotu, ako aj vylučovanie vody z organizmu

Prázdniny ...

portujte na čerstvom vzduchu! Ak nešportujete, pred spánkom si aspoň doprajte kratšiu či
dlhšiu prechádzku. Alebo si vyrazte ráno do práce
na bicykli, obedujte na terase, kávičkujte vonku
pod slnečníkom. Každá drobnosť vonku sa ráta,
lebo okrem iného, zlepšuje nám to náladu.
Veľmi dôležité je dbať najmä v extrémnych horúčavách na zásady správneho pitného režimu
v lete. Mali by sme piť minimálne 3 litre tekutín
denne (samozrejme, v prípade väčších strát tekutín potením treba adekvátne zvýšiť ich príjem,
ale súčasne aj brať do úvahy prípadnú diagnózu
osoby – ide najmä o kardiovaskulárne, obličkové,
metabolické ochorenia) tekutiny dopĺňajte najmä
konzumáciou nealkoholických nápojov, ale uve-

13. ročník

Opäť sa jún s júlom stretá
a nás máta v mysli veta:
Školský rok sa skončil zas
a nastane prázdnin čas.
Odložíme knižky, perá,
čudný pocit dušu zviera.
Už sa učiť netreba, prázdna
bude naša trieda.

Posledné slová na rozlúčku,
posledný raz stisnem kľučku.
A ešte zvonček zazvoní,
ale nič sa na tom nezmení.
Na stole kytica kvetov, pred nami
plno nových svetov.
V rukách zvierame vysvedčenie, na zlé
veci si nikto ani len nespomenie.

OZNAM

Zase je jeden školský rok za nami,
myšlienok tisíc víri nám hlavami.
Čakajú nás prázdniny plné krás,
tak vitaj leto a zostaň dlho v nás.
Zbieram fotograﬁe rôznych
domov z prvej polovice minulého storočia. Foto preskenujem
a vrátim. Zároveň ako zberateľka
pohľadníc nášho mesta oznamujem, že kúpim za cenu dohodou
staré pohľadnice Hanušoviec
nad Topľou. Vopred ďakujem za
pochopenie a ústretovosť.

Kontakt:
0908 372 037 Jarmila Pagurková.
Zároveň prosím občanov o pomoc pri
identiﬁkácii domov na tu uvedenej fotograﬁi. Fotograﬁa je z roku 1927 a bola
odoslaná z Hanušovskej pošty do Prahy
cez železnicu Sačurov.
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Splnený sen na kolesách
Nadácia Orange v spolupráci s Centrom filantropie, n .o. otvorila už 13. ročník grantového
programu. Táto výzva oslovila aj Centrum
sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove, preto sme sa rozhodli do tohto programu
zapojiť. Hlavným našim zámerom bolo splniť
sen jednému z našich prijímateľov našej organizačnej jednotky Zariadenia podporovaného
bývania v Hanušovciach nad Topľou.
Názov projektu sa niesol v duchu sna prijímateľa Štefana “Bicyklom do sveta“.
Víziou projektu bolo dosiahnuť spokojnosť prijímateľa, aby sa aj on mohol venovať pohybovým
aktivitám, športu, nenáročnej aktivite, zdravšiemu
životnému štýlu, postupnému zlepšeniu celkového stavu organizmu, odbúraniu jeho psychických
problémov. Bicyklovaním mu môžeme pomôcť znižovať úzkosť, depresie a ďalšie psychické problémy. Cyklistika má relaxačný účinok, ktorý pomáha
stabilizácii fyzickej a psychickej funkcie organizmu. Ale aj to, čo je veľmi dôležité i pre iných ľudí,
nadviazal by nové priateľstvá a kontakty.
Grantový program bol realizovaný v dvoch
fázach. Našim projektom sme boli zaradení do
druhej fázy programu. V tejto fáze sme mali možnosť získať finančnú podporu od individuálnych
darcov podľa vlastného zváženia prostredníctvom

OZNAM – VÝZVA

právca miestnych daní a poplatkov
S
oznamuje občanom nášho mesta – daňovníkom, že v zmysle zákona č. 563/2009

partnerského portálu www.dakujeme.sk, ktorý
administruje Občianske združenie Wellgiving.
Darcovia si tak mali možnosť prečítať náš príbeh“Bicyklom do sveta“, pozrieť si fotografie a rozhodnúť sa. Každý finančný príspevok od individuálnych darcov Nadácia Orange znásobila rovnakou
sumou.
Po skončení tejto fázy programu, sme za obdarovanú sumu od individuálnych darcov a Nadácie
Orange splnili jeden sen, ktorý bol pre nášho prijímateľa považovaný za nesplniteľný.
Koncom januára v deň, kedy mu bol bicykel odovzdaný, bol dňom výnimočným. Najviac pre prijímateľa Štefana. Bol šťastný, dojatý a so slzami v očiach
ďakoval všetkým, čo mu tento veľký sen splnili.
A práve v tejto chvíli sme všetci cítili a pochopili, že
to stálo zato. Veď šťastie, spokojnosť a pohoda iných
nás napĺňa a robí šťastnými.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí pomohli pri splnení tohto sna.

o správe daní (Daňový poriadok) v zmysle
neskorších predpisov noviel a zákonov a po
uskutočnenej kontrole pristupuje k vyrubovaniu úrokov z omeškania hlavne u tých daňovníkov, ktorí si neplnia svoje daňové povinnosti v lehotách určených správcom miestnych
daní a poplatkov.
Preto Vám dávame do pozornosti, že
v krátkej dobe budú občanom nášho mesta-daňovníkom doručené rozhodnutia o výrube
úrokov z omeškania na miestnych daniach.
Preto Vás, vážení občania aj touto cestou
vyzývame, aby ste si svoje pozdĺžnosti voči
mestu vyplatili čím skôr, aby Vám nevznikli
ďalšie náklady a výdavky! (úroky z omeškania).
Za pochopenie, porozumenie a spoluprácu
Vám už vopred ďakujeme.
Oddelenie daní a poplatkov
pri MsÚ v Hanušovciach n/ T.

Veľké ďakujem patrí individuálnym darcom,
Nadácií Orange a úžasným ľuďom Občianskeho
združenia Wellgiving. Ďakujeme im za profesionálnu spoluprácu, ochotu a snahu.
PhDr. Mariana Timková
vedúca DSS a ZPB

Folklórny súbor VARGOVČAN a Informačné centrum mladých Hanušovce n/T
Od Lucie do Vianoc
Folklórny súbor Vargovčan a ľudová hudba čavargoš sa predstavili v celovečernom divadelno-tanečnom programe v ktorom oživili zvyky

a tradície našich predkov. Diváci mohli vidieť
„priadky v kudzeľnej chyži, čarovanie na Ondreja, na Luciu, vtipné scénky a samotnú podstatu
Vianoc „na to Bože narodzeňe“, kde neodmysliteľne patria Betlehemci, vianočné koledy, ktoré boli zaspievané v šarišskom, zemplínskom,
rusínskom a cigánskom prevedení za doprovodu
ľh čavargoš.
FS Vargovčan sa snaží zachovávať folklórne
tradície našich predkov a šíriť posolstvo dobrej
vôle.
Už še fašang kraci
Fašiangy boli kedysi sviatkom staroslovenských
roľníkov, ktorý bol spojený s vítaním jari. Boli plné
radosti z návratu slnka, čo sa prejavilo v spolo-

čenských tancoch, zábavách a hrách, v bohatom
jedení a pití. Počas celého fašiangového obdobia
sa tradične robieva vyprážané pečivo – šišky, na
Zemplíne kreple. Na dedinách sú zabíjačky. Na
stole nechýbajú - chutná údená slaninka, údené mäso, klobásky a vaječné
jedlá. Pije sa varené víno, ale aj dobrá
domáca slivovička. Práve na takejto
fašiangovej zabíjačke, ktorá sa konala
v Hanušovciach n/T (pod Strečnom) sa
zúčastnili a svojím programom túto „akciu“ spríjemnili členovia fs Vargovčan
a ľh čavargoš.

Modrý gombík v Hanušovciach n/T
Dňa 19. mája sa v meste Hanušovce nad Topľou
uskutočnila zbierka organizovaná UNICEF v spolupráci s ICM Hanušovce nad Topľou. Požiadali
nás o pomoc pri zbierke na pomoc deťom z Nepá2

lu, ktoré dňa 25 apríla postihlo tragické zemetrasenie. Za príspevok 1 € dostal každý ako poďakovanie modrý gombík alebo samolepku. Ďakujeme
našim dobrovoľníkom, ktorí pristupovali k svojim
povinnostiam zodpovedne a veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli.
ZBIERKA ŠATSTVA – Informačné centrum mladých Hanušovce n/T
ICM Hanušovce n/T organizovalo zbierku šatstva
pre ľudí v núdzi. Podarilo sa vyzbierať viac ako
40 vriec šatstva, domácich potrieb, obuvi a hračiek. Toto šatstvo bolo v priebehu niekoľkých
dní rozdané ľuďom, ktorí o tieto veci prejavili
záujem. Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do
zbierky šatstva a pomohli tak rodinám, ktoré sa
ocitli v nepriaznivej situácii, patrí veľká vďaka.
Poďakovať sa chceme aj dobrovoľníkom informačného centra mladých v našom meste, ktorí

pomáhali pri triedení, balení a rozdávaní darovaných vecí.
Po celý rok zdravé a krásne
Veľkonočný pondelok je pre mnohých časom
hojnosti a radosti. Podľa tradície muži a chlap-

ci navštevujú rodinu a ďalších známych. Vodou
oblejú ženy a dievčatá a aj ich vyšibú korbáčom
vyrobeným z vŕbového prútia. Potom je na rade
hodovanie a tak ako je zvykom aj vinše. Chlapci
z Vargovčanu si dali záležať na tom aby dievčatá, ktoré navštevujú folklórny súbor aj tento
rok boli obliate a to poriadne. Oblievalo sa od
Sečovskej Polianky až po Babie. Voda má podľa tradície očistný charakter a dotyk s čerstvou
tečúcou vodou zaručoval omladnutie dievčat.
Dievčatá sa polievali vodou zo studne alebo
sa hádzali rovno do potoka. Nie preto, aby sa
im urobilo zle, ale práve preto, aby si udržali
zdravie, krásu a mladosť po celý rok. Hudobným spestrením prispeli muzikanti z ľh čavargoš
Pavol Marcin a Štefan Galik.

budnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, folklórne súbory či dokonca
celé obce, ktoré tento zvyk udržiavajú
pri živote. Aj tento krát sa členovia folklórneho súboru Vargovčan so svojimi
nástupcami z detských súborov Vargovčanik a Vargovčanček postarali o to
aby sa tento zvyk v našom meste udržal. Krátkym programom tak spríjemnili
chvíle svojim rodičom
a známym, ktorí svojou účasťou milo prekvapili. Za
hudobný doprovod ďakujeme
Lukášovi Jackovi z ľh čavargoš.
Rumunsko
Tak ako každý rok sa fs Vargovčan zúčastňuje medzinárodných festivalov aj tento rok

Stavanie mája
Posledný aprílový deň už tradične v našom meste patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia
v očiach našej mládeže stále viac upadá do za-

Reprezentanti mesta HANUŠOVCE 2015

Z

áver školského roka už tradične patrí k bilancovaniu výchovno–vzdelávacích výsledkov
i oceneniu výnimočných výkonov žiakov dosiahnutých na rôznych súťažiach.
V reprezentačných priestoroch hanušovského kaštieľa prijal 29. júna primátor mesta Štefan Straka za prítomnosti vedúceho školského
úradu Martina Sochu úspešných žiakov a pedagogických zamestnancov zo škôl na území
mesta, ktorí v školskom roku 2014/2015 vo

vedomostných, športových súťažiach a v záujmovo-umeleckej činnosti dosiahli vynikajúce
výsledky a úspešne reprezentovali svoje školy
i mesto.
Slávnosť patrila výnimočným mladým ľuďom,
ktorí pod vedením svojich učiteľov, trénerov i rodičov rozvíjali svoj talent, obetovali svoj voľný
čas na dosiahnutie vytúženého cieľa. Mali tak
možnosť spoločne si vychutnať slávu i radosť
z víťazstiev v rôznych kútoch našej vlasti.
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sa Vargovčan zúčastnil
na dvoch festivaloch
značky CIOFF v Rumunských mestách Baile Herculane a Timisoara. Okrem Slovenska
sa na týchto festivaloch
predstavilo ďalších 15
krajín ako napr. USA,
Španielsko, Kostarika,
Rusko a podobne. Počas festivalu v Timisoara Vargovčan vystupoval
aj v štúdiu, v živom vysielaní s choreografiou
„V Parchovenoch na valale“. Súbor si priniesol
ďalšie ocenenia a to za: choreografie, tanečné
prevedenie, kroje a pochvalu za vzorné správanie počas celého trvania festivalu. Folklórny
súbor Vargovčan bude aj naďalej reprezentovať
mesto Hanušovce n/T na festivaloch doma aj
v zahraničí.

Deň Matiek
Našim mamám zo srdiečka ďakovali deti
z detských súborov Vargovčanik a Vargovčanček v programe, v ktorom
sa predstavili v detských
hrách, karičke a párovom
tanci „Ej šandare, šandare“. Podujatie sa konalo
v kultúrnom dome.

Úspešní reprezentanti na stretnutí prevzali
ocenenia – Ďakovný list primátora a pamätnú
medailu Reprezentant mesta Hanušovce 2015.
Súčasťou slávnostného aktu bol aj zápis do pamätnej knihy mesta. Ocenených bolo spolu 60
žiakov, z toho 36 žiakov ZŠ, 23 žiakov ZUŠ a 1
dieťa MŠ i 4 pedagogickí zamestnanci, ktorí dlhodobo vychovávajú nové talenty – úspešných
reprezentantov.
Slávnostne chvíle spríjemnili prítomným učitelia a žiaci základnej umeleckej školy a základnej
školy hodnotným kultúrnym programom.
Mgr. Martin Socha, vedúci školského úradu

Múzeum a jeho aktivity v Archeoparku

Slovensko-poľský workshop zameraný na činnosti v Archeoparku bol jednou z aktivít projektu
Spoločné dejiny - spoločná výchova - spoločná budúcnosť, v rámci ktorého sa rozvíjala spolupráca
s našim poľským partnerom - Múzeom Podkarpc-

zície približujúce jednotlivé úseky dejín, tiež prácu
s hlinou v ruke i na kruhu, výrobu košíkov z prútia,
štiepanie kameňa, výrobu malých šperkov z medeného drôtu, tkanie na malých krosienkach, streľbu
z luku a jazdu na koni. Pozvaní hostia - skupina

kim v Krosne. 30. apríla 2015 predvádzali naši priatelia z Poľska spolu s pracovníkmi hanušovského
múzea staré remeslá a bojové činnosti, medzi nimi
boj s mečmi, lukostreľbu, tkanie, výrobu keramiky,
bronzových drôtených šperkov či zažínanie ohňa.
Podujatia sa zúčastnila školská mládež z okolia
a vysokoškoláci z Prešova. Mnohému sme sa od
Poliakov učili, ale zároveň sme sa utvrdili, že aj
naše prezentácie sú zaujímavé a kvalitné.

Vae victis z Lietavskej Lúčky priniesla ukážku životného štýlu Keltov. Ich kuchyňa rozvoniavala areál
Archeoparku, ich tkáčske umenie ukázalo, že ľudia
minulosti vedeli omnoho viac, ako si to dnes bežne
uvedomujeme. Ďalší hostia - keramikárka Amália

chate. Tým, ktorí mali pred prácou na hrnčiarskom
kruhu rešpekt, trpezlivo ukazovala, ako si možno
vyrobiť nádobku v ruke. Erik Eštok, výrobca takmer
všetkých kovových predmetov - replík archeologických nálezov - v Archeoparku predvádzal výrobu
tepaných predmetov z bronzového/medeného plechu pri obydlí z doby bronzovej. Skupina historického šermu Šarišská pechota zo Šarišského hradu
poskytla návštevníkom zážitok z ukážky stredovekého boja, ale tiež výrobu krúžkovej zbroje, tkanie,
stredoveké stolové hry - jednoducho farbistú ukážku života v najmladšom z prezentovaných období
- stredoveku.
Podujatiu prialo aj nebo, keďže počasie bolo
viac ako ideálne a dotváralo príjemnú atmosféru
parku. Navštívilo ho asi 500 návštevníkov, ktorí sa
pri odchode z Archeoparku mali možnosť zoznámiť
aj s propagáciou ďalších turistických zaujímavostí
Slovenska prostredníctvom propagačného stánku
Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Príjemné
podujatie trvajúce do neskorých večerných hodín
doplnili talentovaní mladí ľudia z miestnej Základnej umeleckej školy s folklórnym programom v blízkosti Archeoparku na nádvorí kaštieľa.
Archeofestival Živá archeológia mal za cieľ
priblížiť dejiny živou zážitkovou formou, vlastnou
skúsenosťou, dotykom s minulosťou. Možno najpríznačnejší je zážitok jedného z návštevníkov,
ktorý svojej ratolesti bránil vstúpiť do obydlia
slovami: „To nesmieš, ničoho sa nedotýkaj (boli
predsa v múzeu!).“ Jeden z organizátorov ho
však opravil: „Naopak, poďte ďalej. Všetkého sa
dotknite, skúste si, ako sa sedí na lavici, poťažkajte si kamennú sekeru, pokúste sa urobiť si
malú hlinenú nádobku, utkajte si tkaničku...“ Dotyk
s prírodným materiálom sa z našej súčasnosti vytráca. Meníme ho za virtuálny svet, ktorý však nevonia človečinou. A práve tú všeľudskú človečinu
prechádzajúcu cez tisícročia sa azda podarilo na

Holíková z Hája a kováč Erik Eštok z Vyšného
Žipova nielen predvádzali, ale doslova vyučovali
svoje remeslá. Pani keramikárka takmer neodišla
od hrnčiarskeho kruhu, situovaného pri keltskej

archeofestivale v Hanušovciach priblížiť aj ľuďom
21. storočia spolu s priblížením našich dejín, ktoré
tak zúfalo nepoznáme a pritom sú našim skutočným kultúrnym dedičstvom.

V minulom roku vyrástlo v blízkosti Vlastivedného múzea, v areáli parku, originálne živé archeologické múzeum – Archeopark. Hanušovce tak ponúkajú ako jediné na Slovensku jedinečné spojenie klasického múzea s originálnymi zbierkami so zážitkovým múzeom, kde je možnosť všetky
predmety (repliky zbierok) interaktívne použiť v živých činnostiach. Archeopark sa už v prvom
roku svojej činnosti stáva nielen cieľom školských výprav a rodinných výletov, ale aj miestom
konania zaujímavých kultúrnych podujatí. Z tohtoročných určite treba spomenúť medzinárodný
slovensko-poľský workshop, festival Tisícročia za palisádou a spomienku na sv. slovanských
apoštolov Cyrila a Metoda spojenú s 3. Dňom starých Slovanov.

Najväčšou tohtoročnou aktivitou v Archeoparku
bol archeofestival Tisícročia za palisádou. Po
nultom, otváracom ročníku festivalu, sa 16. mája
t.r. uskutočnil jeho 1. oficiálny ročník. Za skutočnou
palisádou z drevených kolov sa návštevníci mohli
zoznámiť s udalosťami zo staršej i mladšej doby
kamennej, z mladšej doby bronzovej, z doby železnej a včasného stredoveku. Tento obrovský kus
dejín - asi 30 tisíc rokov - sprostredkovali obydlia
z daných období, predmety, ktoré ich charakterizujú, zvieratá, ale najmä ľudia - pravdaže tí súčasní,
avšak odetí v ručne šitých odevoch, v takých, aké
asi nosili ľudia dôb dávno minulých. Neboli pasívnymi modelmi, ale aktívnymi zberačmi, lovcami,
remeselníkmi, bojovníkmi, kniežatami... Domáca
skupina Muzeánum (pracovníci a priaznivci Múzea
v Hanušovciach n.T.) predviedla scénické kompo-
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S kultúrnym dedičstvom bezpochyby súvisí aj
tretia významná aktivita v Archeoparku - 3. Deň
starých Slovanov spojený so spomienkou na
sv. Cyrila a sv. Metoda. Prvýkrát sme scénické
vystúpenie takéhoto charakteru situovali do areálu Archeoparku s improvizovanou scénou a hľadiskom. Pravdaže, tak ako všetko, čo je po prvýkrát, malo naše rozhodnutie aj malé nedostatky,
ale opäť nádherné počasie a zvláštna atmosféra
v blízkosti repliky slovanského domu navodzovala
dojem návratu v čase do dôb veľkomoravských
a podujatie sa naozaj vydarilo. Návštevníci mohli
okúsiť obilnú kašu s medom, typické jedlo našich
slovanských predkov, skúsiť si prácu na hrnčiarskom kruhu alebo tkanie vlnených tkaníc.
V hudobno-poetickom pásme Na počiatku bolo
Slovo na počesť sv. slovanských apoštolov vystúpili

členky skupiny Muzeánum A. Čákyová a M. Kopasová a zbor Chrysostomos z Vranova, ktorý predniesol
spevy v cirkevnoslovanskom jazyku. Program doplnili temperamentným vystúpením žiaci a pedagógovia ZUŠ v Hanušovciach. Pod vedením Dr. Lenky
Kaščákovej je miestna umelecká škola vynikajúcim
spolupracovníkom múzea a v tejto spolupráci vidíme
aj do budúcnosti veľký potenciál.
Veríme, že veľký potenciál má aj areál Archeoparku. Najbližším podujatím bude 3. archeofestival, usporiadaný presne na výročie otvorenia
Archeoparku 27.9.2015. Už teraz všetkých srdečne pozývame. Ale budeme radi, ak toto jedinečné
a na Slovensku v takejto podobe jediné archeologické múzeum navštívite aj v iných termínoch.
Zaslúži si to.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.

Slovenskí archeológovia ocenili
hanušovský Archeopark
15.4. t.r. prevzala v Nitre PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD., riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. z rúk predsedníčky
Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied
(SAS) PhDr. Eleny Miroššayovej, CSc. Výročnú cenu SAS za rok 2014
za „významné popularizačné a edukatívne aktivity približujúce širokej
verejnosti archeologické dedičstvo regiónu vybudovaním archeologického múzea v prírode Archeopark - Živá archeológia“.

T

oto prestížne ocenenie je výrazom uznania práce nášho
múzea pri popularizácii najstarších dejín východného Slovenska
v inovatívnom a interaktívnom prostredí Archeoparku, jedinečnom živom
archeologickom múzeu. Odborníci,
združení v profesnej organizácii
archeológov
Slovenska,
udelením ceny ocenili, že
múzeu v Hanušovciach sa
podarilo realizovať to, čo
na Slovensku v takejto podobe - ako živého a udržiavaného organizmu - nemá
obdobu. V prajnej kolegiálnej atmosfére M. Kotorová-Jenčová poďakovala za
toto ocenenie, ktoré je pre
hanušovských múzejníkov
veľkou vzpruhou a podporou, a predstavila členom
SAS archeopark, jeho genézu, súčasný vzhľad, a možnosti. Nadviazala na diskusiu, ktorá predchádzala
jej vystúpeniu, o rozpačitom postoji
kompetentných k pamiatkam na Bratislavskom hrade. Príčinu neutešeného stavu možno hľadať aj v nepoznaní vlastného kultúrneho bohatstva,

jeho významu v širších kontextoch
európskych a svetových dejín. Ale
čo nepoznám, to si nemôžem vážiť... Zážitkovým vzdelávaním, ktoré
Archeopark vynikajúco umožňuje,
chceme dosiahnuť to, že si verejnosť
bude naše kultúrne dedičstvo, často
namáhavo odkrývané spod nánosov

sku. Vybudovanie Archeoparku
v Hanušovciach je teda v očiach
slovenskej archeologickej obce rovnako významnou aktivitou, ako prezentácia jedného z najunikátnejších
svetových archeologických objavov
20. storočia.
Výročná cena SAS za rok 2014 je pre
Vlastivedné múzeum satisfakciou za
námahu a obetavosť pri realizácii
myšlienky Archeoparku a zároveň
záväzkom, aby toto archeologické
múzeum v prírode skutočne žilo našou činnosťou ale najmä aktivita-

čias, viac ceniť, pretože ho bude poznať a bude mu rozumieť.
Význam ocenenia pre Vlastivedné
múzeum v Hanušovciach n. T. dokresľuje aj skutočnosť, že druhým
oceneným počinom roku 2014 bola
medzinárodná aktivita - výstava
hrobky Tutanchamóna na Sloven5

mi samotných návštevníkov. Širokú
verejnosť pozývame na návštevu
oceneného Archeoparku kedykoľvek
v pracovný deň (návštevu je pred
letnou sezónou potrebné vopred
ohlásiť), predovšetkým však 30. 4.,
kedy sa uskutoční medzinárodný SK
- PL workschop pravekých a včasnostredovekých remesiel a bojových
techník a potom 16. mája na archeofestival Tisícročia za palisádou, ktorý
potrvá do neskorých večerných hodín v rámci Noci múzeí.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.

URBÁRE PRETRVÁVAJÚ GENERÁCIE URBARISTOV
Významné postavenie v organizácii pôdy na Slovensku majú pozemkové spoločenstvá. Ich existencia siaha
až do roku 1767, keď Mária Terézia reskriptom nariadila segregáciu pôdy. Šľachta bola povinná časť pôdy
odovzdať poddaným. Vytvoril sa osobitný urbársky systém spoločného užívania. Urbárnikovi bol pridelený
podielový nárok na vyčlenenú plochu lesa, pasienku, trasoviská a podobne.
roku 1848 boli zrušené všet- ločenstiev bez právnej subjektivity za ný zhromaždením na obdobie najviac
ky viazanosti poddaných voči účasti notára. Teraz už môžu existovať 5 rokov. Kontrolu zabezpečuje dozorná
šľachticom a cirkvi. Tak zanikla iba pozemkové spoločenstva s právnou rada. Môžu si kreovať aj iné orgány alepovinnosť robotovať a odovzdávať de- subjektivitou, sú právnickou osobou sui bo komisie, čo je fakultatívne. Zvolené
siatky. V roku 1953 bol vydaný urbársky generis.
orgány sa schádzajú a pracujú nezávisSpoločenstvo je nedeliteľné, to zna- le. Najmenej 1x ročne informujú členov
patent, ktorý ustanovil urbárnikov za
skutočných i právnych vlastníkov bý- mená, že člen si nemôže svoj podiel o svojej činnosti. Zhromaždenie rozhovalej poddanskej pôdy. Mimo urbárov vybrať. Každý, kto nadobudne podiel, duje o všetkých záležitostiach, ktoré sú
vznikli aj ďalšie formy spoločenstiev ako spravidla dedením alebo darovaním, v jeho pôsobnosti nadpolovičnou väčšikomposesorátory, pasienkové spolo- musí túto skutočnosť oznámiť spolo- nou všetkých hlasov členov. Členovia,
čenstvu a pristúpiť ku spoločenskej ktorí boli prehlasovaní, sa môžu na
čenstva, kopaničiari, deputátnici.
Zákonmi SNR z roku 1949 a 1958 zmluve v lehote dvoch mesiacov. Týmto súde domáhať vyslovenia neplatnosti
pozemky urbárnikov prešli do správy aktom sa stáva členom spoločenstva. rozhodnutia zhromaždenia, je k tomu
štátnych lesov a roľníckych družstiev. Pri prevode podielu v pozemkovom potrebných najmenej 10 % všetkých
K obnove urbárov došlo až prijatím spoločenstve nesmie vzniknúť spolu- hlasov členov spoločenstva.
zákonov SNR č. 229/91 Zb. a zákona vlastnícky podiel menší ako 2.000 m2.
Pozemkové spoločenstvo plní úlohu
č. 187/93 Z.z.. Uvedené právne normy Kto by nechcel byť členom, môže svoj správcu spoločenskej nehnuteľnosti,
umožňovali obnovu urbárov a iných podiel odpredať, musí ho ponúknuť pritom dbá na efektívne využívanie mapozemkových spoločenstiev. Ucelený spoločenstvu, ak nejde o osobu blízku. jetku. Hospodári na pôde, v lesoch, prízákon o pozemkových spoločenstvách
Najmenej 1x ročne sa uskutočňu- padne vodných plochách a pod. Majetok
vyšiel z NR v roku 1995.
je valné zhromaždenie členov, ktoré môže dať do prenájmu inému podnikaOd roku 2013 máme nový zákon č. zvoláva výbor. Na zhromaždení sa teľskému subjektu na základe zmluvy.
97/2013 Z.z. o pozemkových spolo- rozhoduje o existenčných otázkach Spoločenstvo môže vykonávať aj inú
čenstvách účinný od 1. októbra 2013. a veciach, ktoré stanovuje zákon. Kaž- podnikateľskú činnosť podľa príslušných
Tento zákon určil lehotu na aproximá- dý člen sa podieľa pri hlasovaní veľko- ustanovení Živnostenského zákona aleciu svojich pomerov pre pozemkové sťou svojho podielu k celkovej veľkosti bo Hospodárskeho zákonníka.
spoločenstvá s právnou subjektivitou spoločnej nehnuteľnosti. Výkonným
Pozemkové spoločenstvá podliehajú
a transformáciou pozemkových spo- a štatutárnym orgánom je výbor zvole- štátnemu dozoru, ktorý vykonávajú
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Po roku opäť úspešná škola v prírode...

Aj napriek tomu, že v našich veľhorách bola ešte skorá jar opäť sme sa v dňoch 13.až 17. apríla
2015 zúčastnili pobytu v Škole v prírode, v rekreačnom zariadení 1. máj Tatranská Lomnica,
s krásnym výhľadom na Lomnický štít (2 634 m n. m.). Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na opakovanie a upevňovanie so zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody.
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, naučených však
iba v triedach našej školy. Absolvovali sme turistické
vychádzky na Hrebienok, k Vodopádom Studeného potoka, boli sme aj v Rainerovej chate vo výške
1 301 metrov nad morom (Hanušovce 207 m n. m)...
a prezreli si ako pracovali tatranskí nosiči. Veľmi zaujímavá bola prednáška v Astronomickom ústave SAV pozorovania špeciálnym ďalekohľadom v tme sa
Stará Lesná, kde si žiaci zopakovali učivo o vesmíre, niektorým žiakom podarilo uvidieť Merkúr, ale aj
hviezdach a planétach slnečnej sústavy. Ďalekohľa- mesiace Saturna, ktoré boli práve viditeľné. Počas
dom sa niektorým žiakom podarilo vidieť škvrny na tmy to bol veľký zážitok. V Múzeu tatranskej príronajbližšej hviezde, teda na Slnku (druhá najbližšia dy sme si prezreli zaujímavú expozíciu fauny a flóry,
hviezda k Slnečnej sústave je Proxima Centauri históriu, zvyky a tradície ľudí v Tatranskom regióne.
vzdialená vyše 4 svetelné roky)... Prekvapenie pre Zaujímavá bola aj výstava histórie objavovania Tavšetkých žiakov však bolo, keď sme žiakom priká- tier, miniatúry chát, výstroj a výbava členov horskej
zali obliecť sa poriadne okolo deviatej večer. Počas služby a vysokohorských nosičov. V SKI múzeu sme
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Pozemkové a lesné odbory OU. Tieto
úrady pri porušení povinnosti upozornia
na túto skutočnosť a uložia povinnosť
na odstránenie nedostatkov. Za porušenie povinnosti taxatívne vymenovaných
v zákone, úrad uloží pokutu od 100,- do
3.000,- Eur.
Pozemkové spoločenstvá sú povinné v zmysle zákona viesť podvojné
účtovníctvo a plniť si úlohy voči daňovému úradu. Členov spoločenstva najviac
zaujíma prínos pre nich samotných. Na
valnom zhromaždení sa zoznamujú so
stavom a hospodárení spoločenstva
a rozhodujú mimo iného o naložení
s disponibilným ziskom dosiahnutým
v hospodárskom roku. Solídne pozemkové spoločenstvo musí stať na báze
reálnej tvorivej a koncepčnej práce
a nie na virtuálnych ekonomických výsledkoch. Urbáre spravidla obhospodarujú menej bonitné pôdy, ktoré je taktiež
možné využívať na produkciu biomasy
vhodnej k transformácii na energiu.
Nezabúdajme, že imperatívom dnešnej
doby je uchovanie a tvorba krajiny pre
budúce generácie. Som presvedčený, že pozemkové spoločenstva budú
hospodáriť racionálne a tak uspokoja
požiadavky a predstavy urbárnikov
i spoločnosti a tak prežijú ďalšie generácie urbaristov.
JUDr. Milan VOJTKO
predseda pozemkového spoločenstva

videli 3,07 m dlhé lyže z roku 1885. Žiakov však zaujali aj rôzne sánky, či vyše 200 kg sane a boby a tiež
aj dielňa na výrobu lyží, palíc a topánok. Pravdepodobne najväčším zážitkom však bola návšteva člena
záchrannej horskej služby pána Žišku, so svojím lavínovým psom Benym. Jeho zaujímavé rozprávanie
bolo dopĺňané ukážkami, z ktorých boli žiaci nadšení.
Ukrytý a psom nájdený žiak v jednej chatke (škoda,
že už nebol sneh), naťahovanie sa so žiakmi – kto je
silnejší, pes,či 10 - ročný chlapec, dievča? Jedna akcia nám však nevyšla...práve počas našej návštevy
Vysokých Tatier lanovka na Skalnaté Pleso bola po
zimnej prevádzke v údržbe... Každý večer žiaci pokračovali v písaní svojich zážitkov do denníka bádateľa. Tesne pred odchodom sme sa poďakovali riaditeľovi ŠvP pánovi PaedDr. Jánovi Porackému ako aj
kuchárkam za naozaj vynikajúce jedlá a kamarátsky
prístup. Všetkých 38 žiakov absolvovalo všetky turistické vychádzky a zúčastnilo sa naplánovaných
akcií bez úrazu. Škola v prírode teda splnila svoj
cieľ na sto percent. Pre každého žiaka sme pripravili
darček – DVD s fotkami. Takže množstvo zážitkov
si budú isto pamätať žiaci a ich učitelia Pavol Minár
a Jaroslav Mucha a kolegyne, pani učiteľky Margita
Holingová, Mirka Tekely a Gabriela Jurková.
Mgr. Pavol Minár

Netýkavka žliazkatá je vysoká,
ozdobná bylina, ktorej domovom
sú subtropické oblasti západných
a stredných Himalájí, Kašmíru a Nepálu. K nám sa dostala začiatkom 20.
storočia ako okrasná a medonosná
rastlina. Pestovala sa v záhradkách,
odkiaľ prenikla do voľnej prírody.
V súčasnosti sa nekontrolovane šíri
popri vodných tokoch po celom území Slovenska, preniká do lužných
lesov, na podmáčané nelesné plochy
a poloruderálne stanovištia. Jej husté
porasty obmedzujú v raste nižšie byliny, ale aj semenáčiky a mladé rastliny
drevín, čím silne narušuje ekologickú
rovnováhu pôvodných spoločenstiev.
Netýkavka malokvetá sa do Európy dostala v prvej polovici 19. storočia zo severovýchodnej Ázie. Za
krátky čas splanela a z botanických
záhrad sa začala šíriť do synantropných aj prirodzených spoločenstiev.
Vyskytuje v listnatých opadavých
i ihličnatých lesných, v pobrežnej vegetácii potokov a riek, v krovinách,
na okrajoch ciest ale aj v mestských
parkoch a v záhradách. V podraste
lesa sa však často “premnožuje“
a vytvára súvislé nízke porasty. Je
citlivá na sucho, preto sa uprostred
leta vytráca z porastov. Šíri sa ďalej
na celom území Slovenska, môžeme
ju nájsť priamo v intraviláne mesta
a prakticky všade v okolí.
Pohánkovec japonský. Domovom
tejto rastliny je vysokohorské prostredie východnej Ázie, Kórey, Číny a Japonska. Do Európy sa dostala v roku
1923 ako okrasná rastlina. Je to druh
s obrovským inváznym potenciálom.
Šíri sa najmä popri potokoch ale aj na
suchších stanovištiach. Vďaka výbornému vegetatívnemu rozmnožovaniu,
podzemkami, ale aj ich fragmentami,
je mechanickou cestou takmer „nezničiteľný“. Na miestach svojho výskytu
vytvára rozsiahle nepreniknuteľné zárasty krovitého vzrastu. Na Slovensku
sa rastlina začala pestovať v parkoch,
záhradách a na voľných priestranstvách v sídlach. V posledných rokoch sa stáva problémom aj v našom
najbližšom okolí. Bola zaznamenaná
hlavne v intravilánoch obcí a v brehových porastoch potokov a riek.
Slnečnica hľuznatá – topinambur.
Do Európy sa dostala z oblasti strednej
a východnej Ameriky a Kanady. Pestovať sa začala už v 17. storočí ako krmovinárska plodina alebo tiež okrasná

Neželaní imigranti
V posledných desaťročiach sa v našom okolí veľmi úspešne rozmnožujú cudzokrajné rastliny. Rozumieme tým druhy, ktoré majú
svoj domov mimo európskeho kontinentu. Vo väčšine prípadov
ide o rastliny s americkým alebo ázijským pôvodom. Mnohé z nich
u nás zdomácneli a život bez nich si už nevieme predstaviť (zemiaky). Počas storočí sa do Európy dostalo z iných oblastí množstvo
rastlinných druhov, ktoré boli privezené s nejakým zámerom (okrasné, medonosné, potrava…) alebo neúmyselne (semená burín spolu
s obilím, bavlnou…). Nežiadúcou sa ukázala skupina rastlín, ktoré
poznáme pod pojmom – invázne. Inváznou sa rastlina stáva vtedy,
keď sa začne nekontrolovane šíriť do rôznych biotopov odkiaľ vytláča pôvodné rastlinstvo. Na Slovensku sa v súčasnosti sleduje niekoľko desiatok týchto rastlín. Priamo v meste Hanušovce nad Topľou a v najbližšom okolí si môžeme takisto všimnúť niektoré z nich.
trvalka. Napriek tomu, že hľuzy obsahujú inulín a vitamíny a majú výrazné
liečivé účinky, je dnes tento druh považovaný za invázny taxón. Agresívne sa
šíri do prirodzených biotopov kde potláča pôvodnú vegetáciu. Stretávame
sa s ňou pozdĺž vodných tokov, odkiaľ
sa rozširuje na nové stanovištia. Má
veľký invázny potenciál, rozmnožuje
sa vegetatívne pomocou koreňových
hľúz, vytvára vysoké a husté porasty.
V okolí sa vo veľkom počte vyskytuje
v brehovom poraste Medzianskeho
potoka.
Zlatobyľ kanadská. Druh pochádza
z východnej časti územia Severnej
Ameriky – Kanady. Tamojšie indiánske kmene zbierali suché plody tejto
rastliny a iných druhov ako potravu.
Do Európy sa dostala okolo roku 1648
ako okrasná rastlina parkov a záhrad.
Na Slovensku, ale aj v celej Európe sa
rastlina už naturalizovala. Stretávame
sa s ňou pozdĺž železničných tratí,
cestných komunikácií, ale šíri sa aj
v mnohých iných biotopoch. V našom
najbližšom okolí sa veľmi početná populácia rozširuje popri železničnej trati.
Agát biely pochádza z juhovýchodnej časti USA. Do Európy bol
privezený v roku 1601, francúzskym
záhradníkom J. Robinom a rýchlo sa
rozšíril ako parková a medonosná
drevina, ale aj ako strom na spevňovanie nestabilných svahov a výmoľov. Na Slovensko sa dostal v 18.
storočí, ako nenáročný strom použitý
na zalesnenie chudobných pôd. Agát
poskytuje pomerne kvalitné tvrdé
a trvanlivé drevo, preto je považovaný za drevinu hospodárskeho významu. Z hľadiska ochrany prírody
ho však považujeme za nebezpečnú

inváznu rastlinu, ktorá ohrozuje pôvodné prírodné stanovištia, pretože
tam, kde sa zjaví agát nedarí sa už
ostatným druhom.
Súmach pálkový bol pôvodne rozšírený vo východnej oblasti severoamerického kontinentu. Do Európy
bol dovezený v roku 1622 ako okrasná drevina. Je to polotieňomilná
rastlina, nenáročná na obsah živín
v pôde, znáša sucho aj mestské prostredie. Pre svoju zaujímavú krásu
sa dodnes pestuje v parkoch a záhradách. V lete má veľké červené
súplodia a v jesennom období je za-

ujímavý prefarbujúcimi sa listami od
žltej po karmínovočervenú. Pomocou podzemných poplazov sa rýchlo
šíri a obsadzuje nové stanovištia,
z ktorých postupne vytláča domáce
okrasné dreviny. Môžeme si ho všimnúť popri potokoch v celom meste.
Ježatec laločnatý bol k nám dovezený začiatkom 20. storočia ako
okrasná rastlina zo Severnej Ameriky. Dnes je rozšírený na vlhkých
stanovištiach, rumoviskách v priekopách, ale najmä v sprievodnej ve-

getácii vodných tokov a v okrajoch
lužných lesov, kde vytvára nepriechodné zárasty. Pomocou úponkov
sa dokáže vyšplhať až do korún
stromov. Má nápadné plody v podobe vajcovitej, dlho ostnatej, zelenej
alebo žltej bobule s priemerom až 5
cm. Predstavuje vážnu hrozbu pre
pôvodné ekosystémy. Veľmi početná
populácia sa nachádza v brehovom
poraste Tople.

Deň pre Vaše zdravie v materskej škole

M

aterská škola dňa 20. mája
2015 usporiadala v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou – Deň pre Vaše
zdravie. Pri tejto príležitosti mali
možnosť deti a ich rodičia ako aj
široká verejnosť MsÚ, Coop Jednota, Polícia, ZUŠ a žiaci zo ZŠ si
dať otestovať svoje zdravie. Všeobecná zdravotná poisťovňa nám
ponúkla:
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 meranie celkového cholesterolu
 pomer tuku v organizme
 určenie BMI
 percento minerálov v tele
 hodnota svalovej hmoty
 odhad biologického veku
 nácvik správnej techniky čistenia
zubov
Celkový počet zúčastnených na
tomto dni bolo 184 z toho 98 dospelých a 86 detí.

Rozprávky v kaštieli
Koncoročná prehliadka práce žiakov Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad
Topľou prebehla 23. júna 2015 v netradičnej forme. Zuškári sa tentoraz rozhodli predviesť
svoje schopnosti a vedomosti v priestoroch Vlastivedného múzea, ktoré sídli v renesančnobarokovom kaštieli z 18. storočia.

V

eľké pódium vystriedali historické siene
Veľkého kaštieľa, ako budovu ľudovo
nazývajú Hanušovčania. Výzvou bolo
pre scenáristku, riaditeľku ZUŠ PaedDr. Len-

ku Kaščákovú, rozdeliť základnú dejovú líniu hudobnej rozprávky do troch ucelených
dejstiev. Nesmel byť pritom narušený zámer
sprostredkovať detskému divákovi okrem zábavy aj výchovný rozmer koncertu. Ako sa teda
spája vesmírny návštevník Zdenko s klasickým
príbehom o Šípovej Ruženke a tradičnou
východoslovenskou ľudovou veselicou? S poriadnou dávkou fantázie, výtvarnej kreativity
a spolupráce všetkých učiteľov, zamestnancov
múzea a takmer stovky zapojených žiakov ZUŠ
sa to aj tento rok podarilo. Dôkazom je tisícka
divákov vo veku od 0 do 100 rokov. Tých privítal temný a zároveň svetlami rozžiarený vesmír
na prvom poschodí. „Kľúčom bolo zatemnenie
všetkých okien tmavými nepriehľadnými fóliami. Potom sme už len rozvešali kašírované
planéty a hviezdy. Osvetlenie vytvorilo pravý

vesmírny efekt.“ S úsmevom vysvetľuje učiteľka
výtvarného odboru v ZUŠ Mgr. Anna Hrehová.
V Žltom salóne už na divákov čakal “vesmírčan“
Zdenko. Vybral sa na púť vesmírom a pristál na

pozemskej rozkvitnutej lúke, ktorú pripravili
naši talentovaní žiaci výtvarného odboru, pod
vedením ich nápaditej vyučujúcej. Tu ho obyvatelia – lúčne víly, lienky, žabky, motýle a včielky
museli poučiť o hudobných nástrojoch. Zdenko netušil, čo je flauta, akordeón, klavír a už
vôbec nie, že vylúdia prekrásne melódie.
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Lúčni obyvatelia sa však ponáhľali na krstiny do kráľovstva na prízemí kaštieľa. Kráľovi
a kráľovnej sa narodila vytúžená dcérenka,
ktorej dali meno Ruženka. Urazená sudička jej
však predpovedala storočný spánok. Ruženka
rástla do krásy, šikovnosti a okrem iného, do
vienka dostala aj hudobný talent. Vyhrala
všetky súťaže v hre na gitare. Kliatbe zlej
sudičky však neunikla a zaspala aj s celým
kráľovstvom. Prebudiť ju musel princ s gitarou
na pleci a piesňou na perách. Radosti nebol
koniec, kráľ pozval všetkých hostí aj s celým
kráľovstvom na ľudovú veselicu v podzemných priestoroch kaštieľa. Svadbu veľkolepo
oslávili speváci a hudobníci detskej folklórnej skupiny Pantľička a dosýta sa vytancovali
všetci žiaci tanečného odboru. Ľudovej hudbe

sa takmer dymilo z huslí, akordeónov a kontrabasu pri tempe, v ktorom
opakovali svoje vystúpenie osem krát. Na jedno predstavenie sa „zmestilo“ stodvadstať divákov. ,,Bolo treba udržať tento počet pod kontrolou,
aby mal každý plnohodnotný zážitok. Použili sme minimum ozvučovacej
techniky, ak porovnám tohtoročnú rozprávku s minulým rokom alebo
vianočným koncertom. Aj priestor v múzeu je obmedzený. Museli sme
vymyslieť, ako budú jednotlivé skupiny divákov postupovať, aby jedni
druhým neprekážali a nevznikol chaos.“ priznala riaditeľka ZUŠ Lenka
Kaščáková. Pre čakajúcich návštevníkov na vstup do kaštieľa boli pripravené výtvarné, futbalové a enviromentálne aktivity. Nikto sa nenudil,
všetci sa zabávali a pri hre sa aj čosi naučili. Zuškárom sa teda opäť podarilo priniesť do kultúrneho života nášho mesta netradičné rozprávkové
dobrodružstvo.
Mgr. Kristína Juričková

Olympijský deň Kinderiáda 2015

M

aterská škola usporiadala 1. júna pre deti predškolského veku
olympijský deň pod názvom Kinderiáda 2015. Deti z tried včielky
a lienky si mali možnosť zmerať svoje sily v troch disciplínach a to
skok do diaľky, beh a hod. Sponzorom tohto olympijského dňa bola
firma ZVAR, s.r.o. pani Straková, ktorá sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia a odovzdala medaily deťom.

Vznikne dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom

M

aterská škola v Hanušovciach nad Topľou pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Silvie Hrehovej získala z Nadácie Volkswagen Slovakia grant vo výške
3000,-Euro. Táto suma v rámci grantového programu
„Bezpečne na cestách“ umožní vybudovať „Dopravné
ihrisko pod bocianím hniezdom“. Vybudovaním tohto dopravného ihriska sa využije asfaltový priestor v areáli MŠ
a deti budú mať možnosť ďalej prehlbovať svoje poznatky
o bezpečnosti na cestách.
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P

o tradičnom otvorení akcie,
úvodnej jazde ulicami mesta
a spanilej jazde terénom nasledoval kultúrny program moderovaný Tomášom Buranovským, ktorý
v hlavnom programe vystúpil aj ako
spevák cimbalovej hudby bratov
Silvayovcov. Okrem rôznorodých
hudobných žánrov pódium patrilo
i tanečným kreáciám v podaní tanečnej skupiny TANCORI, ktorej
členom je Hanušovčan Juraj Velebír.
Organizátori pripravili motocyklistom
i návštevníkom podujatia okrem zaujímavého kultúrneho programu aj
sprievodné akcie – silácke súťaže,
súťaže zručnosti, detské súťaže,
maľovanie na tvár, kreatívny kútik
pre najmenších, občerstvenie atď.
Žrebovanie tombolových čísel s následným prevzatím zaujímavej ceny,
vyludilo úsmev na tvári nejednému
účastníkovi podujatia. Večerný parket, tak ako obvykle patril milovníkom tanečnej zábavy, o ktorú sa do
neskorých nočných hodín postaral
Michal Mihoč a jeho hudobný remix.
Veríme, že naše podujatie prispelo aspoň štipkou ku kultúrnemu

III. ročník stretnutia
motorkárov Výhon – Debrica

vyžitiu občanov mesta Hanušovce
n.T a priľahlých obcí. Zvlášť by sme
chceli vysloviť veľké ĎAKUJEM
sponzorom, ktorí finančne, alebo
darom prispeli k plnohodnotnej
realizácii podujatia: Mestsky úrad
Hanušovce n.T.; Generali Poisťovňa, a.s.; Elektrochcem, s.r.o. Kladzany – p. Hruška; Ján Eštvaník;
ORAGRO, spol. s r.o.; Michal Peter;
Reštaurácia TOPĽA – p. Ha-Dac;
Ge MB s. r. o.; Jozef Kočiško; Kovošrot – p. Kachman; Miroslav Hanzo; Martin Kopas; Ján Velebír; Peter
Štiber; Sklenárstvo - Miloš Bakaľár;
Dúha a.s. –p. Remeta; Renáta Palková – ovocie zelenina; Peter Sabo;
Kamior Oravec – Vranov n.T.; Jozef

Juhás; Ján Verčimák; Martin Matej;
Lojzo; Dušan Tomčík; Hydrokon
– Peter Končár; Čerpacia stanica
Slovnaft – Pavol Husovský; Ranč
Breziny – Samuel Bruss; Obec Pavlovce; Obec Petrovce; Obec Bystré;
Haspol PBS, s.r.o. – Pavol Polča;

V sobotu 4. júla 2015 areál pod Výhonom v Hanušovciach n.T. ožil rinčaním motoriek na III. ročníku Stretnutia motorkárov Výhon – Debrica.
Členovia Klubu motorkárov Výhon – Debrica za krásneho slnečného
počasia privítali 115 motorkárov a jazdcov štvorkoliek z celého regiónu.
Na stretnutí nechýbal ani „otec“ tohto podujatia, nestarnúci 78-ročný Jozef Skriňák, ktorého zásluhou sa pred štyrmi rokmi začala písať história
stretnutí motorkárov v našom meste.

ka; Petrex Plus s. r. o. Hanušovce
n.T.; ROD Ďurďoš; Zeocem, a.s.
Bystré; Masáže – Jana Denkovičová; Reštaurácia u Hricka - Stanislav
Hricko; Ploberger – Sk, s.r.o.; Martin
Čižmár; Slovnaft, a.s. Bratislava;

Slovnaft Trans, a.s. Bratislava; Odborový zväz – Slovnaft; Emília Knašinská; Imea, s.r.o. Hanušovce n.T.;
Stavem Plus s. r. o. Hanušovce n.T.;
Andrea Lehetová; Kriško, s.r.o. Fintice; František Bochňak; Kvetinárstvo
Orchidea; Iveta Lechvarová; Kovtex,
s.r.o. Hanušovce n.T.; Drahomíra
Mikitová – kaderníctvo a holičstvo;

Rubín Hanušovce n.T.; Marek Poliak; Vladimír Poliak; Javolko s. r. o.
– Lipníky; Maveba, s.r.o. Hanušovce
n.T.; Iveta Choborová – Pavlovce;
Martin Ferko; Kvetoslava Velčková;
Peter Čabala; Bash Nails – Barbora
Hrehová; Kozmetický salón Veroni-
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Mária Smolejová – kaderníctvo
a holičstvo; Anna Sučková – salón
Zuzana; Lenka Nazarejová – kaderníctvo Lenka; Kaderníctvo Mirka, Giraltovce; Kozmetický salón
Monika – Monika Hladová; Pavol
Kovalčík; Fiat Prešov; Wűrth, a.s.;
Peugeot Prešov; Piccolo – Ľubica
Hrehová; Štefan Hiľovský; Juraj
Luščák; Ovocie zelenina – Verčimáková; Obecný podnik služieb – Bystré; Drogéria - p. Sabolová; Liehoviny – p. Sochová; Tribe, komanditná
spoločnosť- Medzianky; CBA potraviny; Vanesa; Rybárske potreby - p.
Goldbachová; Pivovar Šariš; Lacný
tovar – Bakaľar; Sweety ice.
Klub motorkárov Výhon - Debrica

DEŇ NARCISOV ...

K

aždý deň zjari rozkvitajú ulice
miest a dedín kvetmi narcisu,
symbolom nádeje pre onkologických pacientov. V našom meste
sa táto akcia koná 15 rokov.

Spolu s členkami OZ Kvapka
a Nádej a členkami ČK vyšli do ulíc
aj študentky prešovských škôl Alexandra Hrehová, Kristína Jurková
a Frederika Vargová., ktoré začali
ponúkať odznaky už pri autobusoch.
Neskôr chodili po meste, obchodoch,
drobných prevádzkach.
Na stálom stanovišti sa striedali V.
Juhasová, A. Sabová, M. Brindzáková, A. Macejková, Mgr. H. Molitorisová, J. Sciranková, M. Velebírová, M.
Molitorisová, ktoré na záver vystriedali M. Geratová a J. Čabalová. Bolo
veľmi pekné počasie, takže naše
členky a ochotníčky na stanovišti
nechceli ani slnečník, chceli si užiť
slniečka. Spoluorganizátorka s A.
Geratovou boli aj v susednej obci
Bystré v drobných prevádzkach.

Výnos zbierky v Hanušovciach
nad Topľou je 1154, 02 €, ktorý sme
odoslali do LPR SR v Bratislave.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku zdarnému
priebehu tejto akcie - sponzorom,
MUDr. Ungrádymu, rodine Džomekovej, ale hlavne
Vám, darcom, bez
ktorých sa žiadna
takáto akcia nemôže
uskutočniť. Je pre
nás cťou, keď v Deň
narcisu
chodíme
s pripnutou ozdobou
- odznakom narcisu.
spoluorganizátorka
podujatia

Lukáš Knašinský na 2. mieste na Slovensku

D

Finančným príspevkom od obcí nášho Miniregiónu si spestria Deň detí
aj malí pacienti na Detskej onkológii
v Košiciach.
Prajeme im veľa síl v boji so zákernou chorobou, aby ich detský svet
prežiarilo svetlo nádeje.
OZ Kvapka a Nádej

ňa 2. mája 2015 na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov v Sabinove získal Hanušovčan Lukáš Knašinský 2. miesto na Slovensku!!! Jeho výkon: drep 245 kg, tlak 155 kg a
mrtvý ťah 230 kg. Gratulujeme!!!
Mgr. Pavol Minár

Príďte podporiť futbalistov MsFK Hanušovce nad Topľou na domácom ihrisku v sezóne 2015/2016

2016

2015

Kolo Rok
Dátum
1.
9. august
3.
23. august
5.
6. september
7.
20. september
9.
4. október
11.
18. október
13.
1. november
27. marec
15.
17.
10. apríl
19.
24. apríl
21.
8. máj
23.
22. máj
25.
5. jún

Čas
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:00
13:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:00

Mužstvá
MsFK Hanušovce nad Topľou : FK Sedliská
MsFK Hanušovce nad Topľou : TJ Družstevník N. Hrušov
MsFK Hanušovce nad Topľou : TJ Ptava NK P čie
MsFK Hanušovce nad Topľou : FK Kamenica nad Cirochou
MsFK Hanušovce nad Topľou : FK Soľ
MsFK Hanušovce nad Topľou : OFK Agrifop Stakčín
MsFK Hanušovce nad Topľou : OFK Tatran Bystré
MsFK Hanušovce nad Topľou : ŠK Sačurov
MsFK Hanušovce nad Topľou : OFK Hencovce
MsFK Hanušovce nad Topľou : FKO Kochanovce
MsFK Hanušovce nad Topľou : TJ Šimonka Čierne nad Topľou
MsFK Hanušovce nad Topľou : TJ Jasenov
MsFK Hanušovce nad Topľou : FK Humenné

Občasník mesta Hanušovce nad Topľou. Vydavateľ: Mesto - MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00332399. ISSN 1339 - 567X,
Evidenčné číslo: EV 4320/11. Redakčná rada: Straka Štefan, Velebírová Eva, Kaščák Ján. Výroba ADIN, s.r.o. INFO pre čitateľov a prispievateľov HN. Vaše príspevky do HN môžete priebežne
zasielať na adresu: kultura@hanusovce.sk alebo aj noviny@hanusovce.sk, prípadne sa informujte na tel. čísle 0902 970 853.
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