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V

nedeľu 8. septembra 2019 v popoludňajších hodinách sa konali oslavy, v rámci
ktorých si Hanušovčania pripomenuli 50 rokov
od získania novodobého štatútu mesta. Pri tejto
príležitosti sa v úvode konala ekumenická bohoslužba vedená duchovnými troch hanušovských
cirkevných
spoločenstiev – Mgr.
Pavlom Semanom
(gréckokatolíckym
farárom),
PhDr.
PaedDr. Edvinom
Bergerom, JCDr.
( r í m s ko ka t o l í c kym
kaplánom)
a Mgr. Slavomírom
Gallom, vranovským emeritným
farárom evanjelickej cirkvi a. v.,
ktorý zastupoval
hanušovských ev. a. v. farárov - manželov Škarupových. Počas bohoslužby hrala a spievala
Eva Ivanecká s dcérou Silviou. K Hanušovčanom
sa potom oficiálne prihovoril primátor PhDr.
Štefan Straka. V kultúrnom programe, ktorý
uvádzala Bc. Ľubica Tomková, sa predstavil prešovský PUĽS. V reprezentačných priestoroch
Veľkého kaštieľa bola na záver dňa pre pozvaných hostí pripravená slávnostná recepcia.

V

ýnimočnou udalosťou v našom meste v poslednú septembrovú nedeľu bola ordinácia
novokňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Zúčastnili sa jej mnohí významní hostia - biskupi, kňazi, novokňazi i ďalší
vzácni hostia. Slávnostné Služby Božie z hanušovského evanjelického chrámu vysielala RTVS,
štúdio Košice, v priamom televíznom prenose.
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P

očas leta sa veľká časť našej energie zameriavala na implementáciu stavebných prác v rôznych častiach mesta.
Niektoré stavby sa už podarilo dokončiť. Na ďalších prebieha intenzívna činnosť, tak aby sa ich podarilo zrealizovať
do príchodu zimy. Stavebné investície majú nielen pomáhať
zlepšovaniu kvality života občanov, ktorí tu žijú. Majú pomáhať aj lokálnym stavebníkom, obchodníkom a podnikateľom, napr. tým, ktorí predávajú stavebný materiál a náradie. Viac stavieb vytvára aj príležitosti pre lepší zárobok
miestnych reštaurácií a predajní potravín. Totiž niekoľko
desiatok majstrov a robotníkov z rôznych kútov východného Slovenska, ktorí aktuálne pracujú napr. na rekonštrukcii
domu kultúry, domu smútku, či zateplení ZUŠ, sa potrebuje niekde stravovať, či v niektorých prípadoch aj ubytovať.
Otvorenie mesta pre investície pomáha udržiavať pracovné
miesta, a dokonca stimuluje vznik nových pracovných miest.
Takúto priamu či nepriamu podporu zamestnanosti považujem za veľmi dôležitú preto, aby otcovia a mamy nemuseli
opúšťať svoje rodiny na týždne a mesiace kvôli zárobku kdesi na západe.

Zrealizované projekty

Areál Materskej školy
vytvorenie nového plotu, renovácia pieskoviska
a oplotenie elektrických stĺpov
Plot má nielen ochraňovať areál MŠ/deti pred neželanými návštevníkmi, ale cez svoju farebnosť a hravosť aj vnášať čosi,
čo má skrášľovať a oživovať mesto. Oplotenie vzniklo na základe
práce tímu spoločnosti ANOSE. Celkové výdavky boli vo výške
8.377,80 €. Plus sa uskutočnila renovácia pieskoviska v hodnote
989 € a oplotenie elektrických stĺpov v areáli MŠ za 999,60 €.

Ukážky niektorých aktivít v období
júl 2019 – september 2019
Budova Základnej umeleckej školy
výstavba priestorov pre tanečný odbor
Okrem veľkej sály, ktorá bude slúžiť pre tanečnú prípravu žiakov
ZUŠ, boli v rámci nadstavby ďalšieho podlažia na objekte školy
vybudované aj šatne, toalety a ďalšie učebné miestnosti. Práce
na stavbe uskutočnila firma HSV TRADE v spolupráci s majstrami,
ktorí sú zamestnancami mestského úradu. Stavebný dozor zabezpečil Ján Velebír. Dielo v hodnote 88.151,03 € bolo financované
z dotácie vlády SR, mesta Hanušovce nad Topľou a ZUŠ.

Oprava mosta Apollo
Na moste prebehla výmena prehnitých dosiek, na miesto ktorých
sa uložili rošty s protišmykovou úpravou. Stavebné práce uskutočnila firma SLAVIA GRATINGS.
Náklady na opravu mosta: 7.998,21 €.
Oprava pešej zóny, mosta Apollo a výstavba v areáli materskej
školy sa uskutočnila z prostriedkov mesta Hanušovce nad Topľou.

Pešia zóna – oprava dlažby
Opravu dlažby uskutočnili pracovníci firmy VIMAX GROUP. Súčinnosť na stavbe (napr. pri mliekomate) a pri uprataní odpadu z centra mesta poskytli pracovníci Mestského úradu v Hanušovciach
nad Topľou. Výška stavebných nákladov: 18.846,40 €.

2019
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Prebiehajúce projekty
Rekonštrukcia domu smútku/nádeje
ukážka uskutočňovaných prác na fasáde
Po zateplení, inštalácii svietidiel a nových okien sa začína farbenie
prvej časti budovy. Od 2. augusta 2019 najneskôr do 31. októbra 2019 sa realizujú stavebné práce spoločnosťou ATEX OK, preto
je budova v tomto období uzatvorená. Cintorín je počas celého
obdobia rekonštrukcie otvorený.

Rekonštrukcia učební v základnej škole
Rozbehli sa stavebné práce zamerané na rekonštrukciu 3 učební
v základnej škole. Po stavebnej činnosti MINARD SLOVAKIA s. r.
o. sa uskutoční ich vybavenie príslušnou technikou a nábytkom.
Učebne budú slúžiť na rozvoj počítačovej gramotnosti, výuku cudzích jazykov a tiež pre polytechnické vyučovanie.

Distribúcia kompostérov – etapa 1
Distribuuje sa vyše 500 kompostérov pre ľudí, ktorí žijú v rodinných domoch so záhradami. Najradšej by som bol, aby kompostéry dostali všetci občania mesta, ktorí majú o ne záujem. Žiaľ, podmienky výzvy neumožňujú poskytnutie kompostérov pre napr.
obyvateľov bytoviek tak, aby tiež mohli zhodnocovať bioodpady.
Pre týchto občanov hľadáme v rámci plánovanej etapy iný spôsob,
ako im zabezpečiť potrebné podmienky pre kompostovanie

Mestský úrad
zriadenie kancelárie prvého kontaktu
Záleží nám na modernizácii mestského úradu, preto okrem iného
sa v septembri 2019 otvorila kancelária prvého kontaktu, cez ktorú
chceme uľahčiť a zjednodušiť komunikáciu/spoluprácu občanov
s pracovníkmi úradu. Jednou z noviniek, ktorá sa v tejto kancelárii
zaviedla, je fungovanie platobného terminálu. Vďaka tomu budú
môcť ľudia využívať príležitosť pre bezhotovostnú platbu.

Výstavba parkoviska
pri materskej škole/zdravotnom stredisku
Ďalším projektom, ktorý je rozdelený na etapy, je výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku/materskej škole. Stavebné činnosti
vedie firma B7. V roku 2019 sa vyhotoví parkovisko, ktoré bude
slúžiť hlavne personálu MŠ a rodičom, ktorých deti navštevujú
škôlku. Samozrejme, na bezplatné parkovanie ho budú môcť využívať aj iní šoféri, ktorí potrebujú zaparkovať svoje auto v centre
mesta. Po plánovanej rekonštrukcii zdravotného strediska v roku
2020 chceme následne v roku 2021 uskutočniť v kontexte 2. etapy
rozšírenie parkoviska o ďalšie parkovacie miesta.
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Zateplenie základnej umeleckej školy
Budova základnej umeleckej školy sa už čoskoro zaodeje do krajšieho a hrejivejšieho šatu. Mesto Hanušovce nad Topľou dostalo
totiž počas leta pozitívnu správu z Environmentálneho fondu. Minister životného prostredia SR rozhodol o schválení žiadosti mesta
o poskytnutie dotácie vo výške 80.000 €, a to v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ. Stavebné práce (hlavne
na fasáde objektu a výmenu kotla) uskutoční do konca októbra
2019 spoločnosť TESAR – DACH.

3. číslo

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá, informujte a konzultujte
o nich navzájom:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

•

Riaďte sa pravidlami triedenia nášho mesta. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan
neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV
ENVI-PAK.
V prípade otázok kontaktujte firmu:
ENVI-PAK cez e-mail obce@envipak.sk
alebo písomne na adrese: ENVI-PAK, a.s. • Galvaniho 7/B •
821 04 Bratislava.

Schválené žiadosti o dotáciu
Dobrou správou pre mesto je to, že počas júla 2019 – septembra
2019 bola okrem už spomínanej žiadosti na zateplenie ZUŠ schválená i žiadosť týkajúca sa:

Obnovy priestorov telocvične základnej školy
V rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou bola pre naše mesto Vládou SR schválená dotácia na obnovu
priestorov telocvične ZŠ. Regionálny príspevok na jej rekonštrukciu je vo výške 94.239 €. Vytvorí sa hlavne nová podlaha, uskutoční sa maľba, či inštaluje sa vzduchotechnika, ktorá zabezpečí
vetranie telocvične. Po dohode s vedením ZŠ sa stavebné práce
uskutočnia v priebehu najbližších mesiacov.
Spracoval
Štefan Straka – primátor mesta

K výskytu afrického moru ošípaných (AMO) v drobnochovoch
na území SR
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Vranov nad
Topľou vzhľadom na aktuálnuu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) na území SR, začiatkom augusta upozorňovala na
dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu tejto choroby do
domácich chovov. Na Slovensku to bol historicky prvý prípad, keďže AMO sa tu doposiaľ nikdy nevyskytol. Tohto roku však zachvátil
značnú časť Európy. Vyskytol sa na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku,
Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Ako upozorňovali, najväčšie nebezpečenstvo rozšírenia tohto afrického moru ošípaných na území SR predstavuje
možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov
alebo ľudským faktorom. Preventívna fakcinácia diviakov a domácich ošípaných totiž nie je možná. Z tohto dôvodu RVPS Vranov
nad Topľou vyzýval drobnochovateľov ošípaných:
• Držať ošípané v uzatvorených priestoroch tak, aby s nimi nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z priestoru mimo chovov, ani s diviačou zverou.
• Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín
pred kontaktom s ošípanými u osôb v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

Spracované na základe prípisu RVPS Vranov nad Topľou

2019
Nové podmienky skládky Ozón

Počnúc dňom 24.6.2019 za účelom zlepšenia efektivity riadenia a kontroly prevádzky
skládky Ozón Hanušovce, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť OZÓN Hanušovce nad Topľou, a. s., sa stanovili nové
podmienky:
• Vstup do areálu skládky bude umožnený len vozidlám, ktorých zoznam
s uvedením továrenskej značky, typu,
EVČ bude zo strany príslušnej obce zaslaný na emailovú adresu ozon@kosit.
sk v kópii na bachnak@kosit.sk.
• Vstup do areálu skládky za účelom
odvozu drobného stavebného odpadu bude umožnený len počas času
prevádzky skládky, a to v dňoch:
Pondelok - Piatok od 6:00 – 18:00
Sobotu od 6:00 do 16:00 hod.
• Občan obce, ktorý predpokladá vyviesť drobný stavebný odpad na skládku,
je povinný najmenej 3 dni pred dňom
vývozu odpadu oznámiť osobne alebo
telefonicky na príslušný obecný úrad:
Meno, adresu bydliska, továrenskú
značku a typ vozidla ako aj EVČ vozidla resp. dopravného prostriedku,
s ktorým sa vývoz
drobného stavebného odpadu uskutoční.
• Na skládku je možno podľa druhu odpadu vyviesť drobný stavebný odpad
(kat. číslo odpadu
20 03 08).

KRÁTKE SPRÁVY
Likvidácia burín

Mesto Hanušovce nad Topľou v letnom
období upozorňovalo občanov na povinnosť zo strany fyzických a právnických
osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch,
čo im vyplývalo zo všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) č. 2/91, a to nasledovne:
„Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov,
domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou, okrem verejných
priestranstiev na území mesta zodpovedajú majitelia, podniky a organizácie spravujúce tieto územia.“ Porušením tohto nariadenia sa dopúšťa občan priestupku podľa
zákona o priestupkoch na úseku ochrany
životného prostredia, za čo mu mohla byť
uložená pokuta do výšky 99 €. Vlastníkom,
nájomcom a správcom pozemkov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych
pozemkov v prípade zistenia zaburinenia
týchto pozemkov hrozilo uloženie pokuty
fyzickým osobám vo výške 330 €, právnickým osobám od 166 € až do výšky 33.200 €
za každý hektár pôdy.
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augusta 2019 športový deň. Boli pozvaní
všetci – mladí i starí, teda všetci tí, ktorí
si chceli spríjemniť víkend na športovú
nôtu. Dôležité bolo iba nezabudnúť si priniesť športové oblečenie, obuv a lopty
pre deti. Program začínal na obed a končil
v podvečerných hodinách. Za celým podujatím stál organizačný výbor, ktorý viedol
Slavomír Malata.

Športového dňa sa zúčastnila aj Melánia
Glodová, mladá nádejná hanušovská futbalistka. Foto: (aga)

Vysoká hladina Medzianskeho Futbal v Hanušovciach
znovu ožíva
a Hanušovského potoka

V nedeľu 25. augusta 2019
sa na ihrisku pod Veľkým
kaštieľom konal futbalový zápas medzi FK Pod Šibenou Roma Hanušovce
nad Topľou a FK Javorina
Rudľov. Futbalová sezóna
v našom meste tak znova
ožila po piatich rokoch. Oživeniu futbalu v Hanušovciach sa v tomto roku začalo
Vývoz nebezpečvenovať OZ Pod Šibenou
Roma, ktoré stojí za novoného odpadu
vytvoreným
futbalovým
V pondelok 1. júla 2019 Hladina potoka pred mostom „Apollo“ 14. augusta 2019 a 18. septembra 2019
klubom Pod Šibenou Roma
sa uskutočnil zber a vý- Foto: Jarmila Pagurková
Hanušovce nad Topľou. Duvoz nebezpečného odNad ránom 14. augusta 2019 mohutný
padu. Vozidlo určené na tento zber bolo dážď dvihol hladinu Medzianskeho a Ha- šou občianskeho združenia a jeho aktivít
v tento deň pristavené od rána vo dvore nušovského potoka v jeho sútoku na zači- vrátane futbalu je František Hlucho-Horvát
mestského úradu. Povereným pracovní- atku ulice Bukovské tak, že chvíľu hrozilo st. so synom Františkom a rodinou, ktorí
kom mohli občania nášho mesta v tento vyliatie potoka z jeho koryta. Pred obedom sa aktívne zapojili aj do pomoci pri obnove
deň bezplatne odovzdať odpadové oleje, toho istého dňa sa už hladila potoka dosta- a údržbe ihriska.
farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, točne znížila, aby obyvatelia Bukovského
výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemi- a Garbiarskej ulice i Počekanca mohli byť
kálie v pôvodnom balení, tiež rôzne hand- bez obáv o bezpečnosť svoju i svojich dory a absorbenty znečistené nebezpečnými movov.
a škodlivými látkami.
Hladina potoka pred mostom „Apollo“
Hodnoty vyvezeného nebezpečného od- 14. augusta 2019 a 18. septembra 2019
padu firmou RAMEKO, s. r. o. Čaklov boli
Foto: Jarmila Pagurková
nasledovné:
Foto: (aga)

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 350 kg
Syntetické motorové, prevodové
a mazacie oleje 150 kg

Futbalový športový deň

Pri príležitosti 70. výročia založenia organizovaného futbalu v Hanušovciach nad
Topľou usporiadalo naše mesto spolu
s futbalovými nadšencami v nedeľu 18.

Zápas otvoril predseda FK Roma Hanušovce nad Topľou František Hlucho-Horvát st.
spolu s primátorom nášho mesta PhDr.
Štefanom Strakom a predsedom okresného futbalového zväzu Petrom Gogom.
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Po nich na chvíľu ešte ihrisko roztancovali dievčatá z hanušovského komunitného
centra temperamentným tancom. Potom
už plochu ihriska zaujali obe mužstvá
a zápas mohol začať. Futbalové mužstvo
Pod Šibenou Roma Hanušovce nad Topľou
po dramatickom priebehu s favorizovaným
FK Javorina Rudlov nakoniec remizovalo
1:1. Strelec gólu za Hanušovce nad Topľou
bol Pavol Lacko, za Rudlov Matúš Kočiš.

Zmena vo vedení ZŠ

V základnej škole došlo k zmene vedenia
k 1. júnu 2019. Doterajší riaditeľ Mgr. Miroslav Petrov, ktorý v Hanušovciach nad
Topľou pôsobil od roku 2002 a vo funkcii riaditeľa tu pôsobil 15 rokov, odišiel
do dôchodku. Do dejín školy sa zapísal
predovšetkým ako praktický človek, ktorý
školskú budovu rozšíril a zrekonštruoval.
Rekonštrukcia školy bola ukončená v júli
2012.
Odchádzajúceho riaditeľa vo funkcii vystriedala RNDr. Natália Verčimáková, doterajšia učiteľka matematiky, fyziky a informatiky, pôsobiaca na tunajšej ZŠ už 20 rokov.

Otvorenie tanečnej sály ZUŠ

Foto: (aga)
Nová tanečná sála v základnej umeleckej
škole bola slávnostne otvorená primátorom mesta PhDr. Štefanom Strakom a riaditeľkou školy DiS.art. Ľudmilou Kreheľovou
prestrihnutím pásky v stredu 4. septembra
2019 v popoludňajších hodinách.

Hanušovský jarmok

Konal sa v dňoch 6. a 7. septembra
2019. Napriek obavám počasie vydržalo
a vydaril sa aj kultúrny program. Prvý jarmočný deň sa predstavili domáce súbory - ZUŠ, Komunitné centrum, FS Oblík
a FS Vargovčan. V kultúrnom programe
druhého jarmočného dňa sa najprv predstavili členovia SĽUK-u (seniori) z Bratislavy, vrátane nášho rodáka Andreja Saba.
V závere ich vystúpenia, ktoré bolo venované spomienke na ďalšieho Hanušovčana
Jána Tešinského (tento člen SĽUK-u zomrel

KRÁTKE SPRÁVY
lanského roku), sa predstavil aj tretí Hanušovčan, a to Andrej Velebír (vedúci baletu
prešovského PUĽS-u). V druhej polovici
jarmočného programu vystúpila prešovská
hudobná skupina Komajota.
Foto: (aga)

Súťaž o najlepšiu medovinu
toplianskeho regiónu

V čase, keď 8. septembra 2019 na tribúne
prebiehal slávnostný program, v ktorom si Hanušovčania pripomenuli 50 rokov novodobého štatútu mesta, bokom
od tribúny pod stánkami prebiehala súťaž
o najlepší med a medovinu. Na základe
hodnotenia ochutnávačov bolo určené nasledovné poradie vzoriek:

MEDOVINA

1. miesto - Jozef Tomčák, Sedliská
2. miesto - Jozef Tomčák, Sedliská
3. miesto - Slavomír Molitoris, Bystré
4. miesto - Ján Marcin, Zámutov;
Slavomír Molitoris, Bystré;
Vojtech Fišman, Čaklov

MED

1. miesto - Michal Sciranka, Zlatník
2. miesto - Dušan Kotuľák, Vranov na
Topľou
3. miesto - Dušan Demčák, Jastrabie nad
Topľou
Poradie na 4. mieste: Jozef Gdovin (Remeniny), Michal Mičko (Hermanovce nad Topľou), Ján Marcin (Zámutov), Ján Babenský
(Hlinné), Jozef Gajdoš (Bystré), Ján Goga
(Čierne nad Topľou), Jozef Kmec (Bystré),
Anton Korba (Pavlovce), Jaroslav Socha
(Hanušovce nad Topľou), Vojtech Fišman
(Čaklov), Ján Kmec (Bystré), Dušan Dzurko
(Babie), Dušan Sabanoš (Hermanovce nad
Topľou).

Športové aktivity a úspechy ZŠ

3. číslo
žiakov dve zaujímavé podujatia:
Ako sa orientovať v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly alebo mapy?
Ako využiť najmodernejšiu techniku na orientáciu vo voľnej prírode? Čo je to GPS ako
funguje, ako ho využiť vo smartphone?
Ako odhadnúť vzdialenosť do 300 m a výšku do 10 m v prírode? Vedeli by ste sa dostať na miesto určenia iba podľa slovného
popisu? Toto a mnoho ďalších zaujímavých
vecí sa mohli starší žiaci tejto školy naučiť
a precvičiť na účelovom cvičení, pričom
v pohode prekonali vzdialenosť 8 km. Cvičenia pripravil učiteľ Mgr. Ľuboš Sopoliga.
Asistovali mu triedne učiteľky 2. stupňa
variantu A a B.
Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém. Ani pojem „kyberšikana“
v dobe modernej technicky rozvinutej
spoločnosti už nie je cudzí. Obeťou šikany
a kyberšikany sa môže stať v podstate každé dieťa. Vzhľadom na jeho skrytú povahu
je ťažké sa o ňom dozvedieť a spoločnosť
o tomto probléme ešte stále nemá dosť
informácií, poznatkov a zručností, aby
ho včas rozpoznala. Aj z tohto dôvodu škola
v spolupráci s kpt. JUDr. Annou Katreničovou z PZ vo Vranove nad Topľou a PaedDr.
Janou Staškovou z ÚPSVaR vo Vranove nad
Topľou zorganizovali 18. septembra 2019
besedu. Ich snahy viedli k tomu, aby žiaci
pochopili, že nie je správne, aby sa nečinne
prizerali šikane a kyberšikane, schvaľovali
agresívne správanie svojich spolužiakov,
odsudzovali niekoho, kto je slabší a mlčali,
keď vidia nečestnosť či ponižovanie druhých, ale aby sa vedeli brániť pred agresorom.

V rámci Európskeho týždňa športu zorganizovala ZŠ dva športové dni pre žiakov
oboch stupňov – 26. septembra 2019
sa konal športový deň pre žiakov 2.stupňa
a o deň neskôr 27. septembra 2019 pre žiakov 1. stupňa.
Dňa 27. septembra 2019 sa zároveň niekPočas besedy o kyberšikane
torí žiaci základnej školy zúčastnili okresFotoarchív spojenej školy
ného kola v cezpoľnom behu vo Vranove nad Topľou. Samuel Balog z triedy XI. Redakcia Hanušovských novín požiadala
A získal 1. mesto a Jaroslav Horvát z triedy v súvislosti so zmenami vo vedení Spojenej
VII.C zasa 2. miesto. Družstvo v zložení Sa- školy v Hanušovciach nad Topľou o aktumuel Balog, Jaroslav Horvát a Kristián Ko- álnu informáciu. Prišla odpoveď nového
čis sa umiestnilo na 1. mieste a postupuje vedenia, z ktorej vyberáme: „Od 1.9.2019
do krajského kola.
došlo k zmene vo vedení školy. Rozhodnutím Okresného úradu - odboru školstva
Spojená škola
v Prešove bola poverená riadením školy
Ako informovala Spojená škola v Hanušov- PaedDr. Silvia Džurdženíková a do funkcie
ciach nad Topľou, hneď v úvode nového zástupkyne riaditeľky školy bola menovaná
školského roka zorganizovala pre svojich Mgr. Jana Humeníková.“

2019
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Ordinácia novokňazov ECAV
na Slovensku
V nedeľu 29. septembra 2019 sa v ev. a. v.
kostole v Hanušovciach nad Topľou konala
ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku.
Do duchovnej služby boli oficiálne uvedení desiati novokňazi (5 mužov a 5 žien),
ktorí 16. septembra 2019 úspešne zložili
kaplánske skúšky v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Medzi
nimi nechýbal ani Hanušovčan Mgr. Jakub
Ferko. Priebeh ordinácie vysielala RTVS –
Rozhlas a televízia Slovenska v priamom
prenose na Dvojke. Veľké prípravy na priamy televízny prenos a kamerové skúšky
sa konali už v sobotu 28. septembra 2019.
Program ordinácie začínal sprievodom biskupov, kňazov a novokňazov od Malého
kaštieľa k evanjelickému chrámu za slávnostného hlaholu kostolných zvonov. Slávnostné Služby Božie otvoril Mgr. Martin
Škarupa, hanušovský zborový farár. Liturgovali ich Mgr. Ivan Eľko (generálny biskup
ECAV na Slovensku), Mgr. Slavomír Sabol
(biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku), ktorý bol aj hlavným kazateľom,
Mgr. Ján Hroboň, (biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku (v Hanušovciach
nad Topľou žil počas desaťročného pôsobenia svojho otca Jána Bohdana Hroboňa v našom meste v rokoch 1983-1993),
Mgr. Eva Škarupová Lašáková, Mgr. Martin
Chalupka, Mgr. Stanislav Grega, Mgr. Stanislav Balca, Mgr. Jakub Ferko. Ordinácie
sa osobne zúčastnili aj doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK v Bratislave a Ing. Ján Brozman,
generálny dozorca ECAV na Slovensku,
ktorí sa v závere bohoslužieb k prítomným
novokňazom a ostatným hosťom krátko
prihovorili. Medzi prítomnými bol aj hanušovský rodák Mgr. Ján Kolesár s manželkou Mgr. Evou Kolesárovou – obaja v našom meste pôsobili ako evanjelickí farári
v rokoch 1999-2008. Do bohoslužieb bol
krásnym spevom zapojený Spevácky zbor
Jána Bohdana Hroboňa pri CZ ECAV v Hanušovciach nad Topľou pod vedením Mgr.
Evy Škarupovej Lašákovej.
Hanušovskí evanjelickí veriaci v čele
so svojimi zborovými kňazmi – manželmi
Škarupovými organizačne všetko perfektne zvládli. V neposlednom rade prialo
aj počasie, takže všetci tí, ktorí sa počas
bohoslužieb nedostali do chrámu, mohli
sledovať Služby Božie na nádvorí kostola
na veľkoplošnej obrazovke.
Krátke správy pripravila Agáta Krupová
Foto: (aga)

Sprava v popredí Mgr. Pavlína Šofranková, rod. Kolesárová a Mgr. Jakub Ferko
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SPRAVODAJSTVO

AMBULANCIE VŠEOBECNÝCH A ODBORNÝCH LEKÁROV
V Hanušovciach nad Topľou pracuje spolu dvanásť všeobecných a odborných lekárov.

Ambulancie

Lekári
MUDr. Valentín Dulina
Všeobecní lekári MUDr. Mária Havirová
MUDr. Eva Timková
MUDr. Jakubová
Detskí lekári
MUDr. Mikovčíková
MUDr. Daniela Balčáková, PhD.
Zubní lekári
MUDr. Dzubák
MUDr. Eva Lompartová
Ženskí lekári
MUDr. Martina Vagaská
MUDr. Breznoščáková Dagmar, Ph.D.,
psychiatrička
Ďalší odborní lekári
MUDr. Juraj Kuročka, internista
MUDr. Vladimír Tkáčik, neurológ

Kontakty
057 488 24 20
057 445 04 41
0902 296 066
057 445 24 73
0948 762 101
057 779 50 72
057 488 02 51
0918 689 353
0948 762 101

Z celkového počtu 12 lekárov deviati poskytli nižšie uvedené informácie.
predpisy liekov, návštevy pacientov v teréMUDr. Eva Timková,
ne, preventívne výkony podľa objednania.
ambulancia všeobecného lekára,
STREDA je POSUDKOVÝ DEŇ
Slovenská 344
9.30 – 13.00 hod. LPK a vypisovanie lekárOkrem základnej náplne práce všeobecné- skych nálezov pre posudkové účely.
ho lekára sa venuje:
• Prevencii dyslipidémie, teda poruche lipidového metabolizmu. Jedná
sa o prípady zvýšeného cholesterolu
a tukov, ktoré upchávajú cievy k srdcu a môžu viesť k srdcovému infarktu, alebo upchávajú cievy k mozgu
a môžu viesť k mozgovej porážke.
Súčasťou tejto prevencie sú štyri vyšetrenia. Na základe ich výsledkov určuje lekárka liečbu podľa presných pravidiel, v ktorých sa zohľadňuje pohlavie
a vek pacienta, či je fajčiar alebo nefajčiar a iné parametre.
• Arteriálnej hypertenzii, teda liečbe vysokého tlaku.
Ordinačné hodiny:
Pondelok:
7.00 – 16.00 hod.
Utorok: 		
7.00 – 13.30 hod.
Streda: 		
7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok:		
7.00 – 13.30 hod.
Piatok: 		
7.00 – 12.00 hod.
Rozpis ordinačných hodín:
7.00 – 8.00
Odbery krvi, podávanie
injekcií, preventívne výkony podľa objednania.
8.00 – 13.00
Ošetrovanie pacientov
v ambulancii.
13.00 – 13.30
Obed.
13.30 až do konca ordinačných hodín –

MUDr. Natália Mikovčíková,
praktická lekárka pre deti a dorast,
Budovateľská ul. 429/6
Ordinačné hodiny - ambulancia:
Pondelok – piatok: 7.30 – 12.30 hod.
Popoludňajšie hodiny sú vyhradené na návštevy, administratívu a pozvané preventívne prehliadky, vystavovanie dokladov (receptov, zdravotníckych pomôcok,
výmenných lístkov na odborné vyšetrenia).
Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť od 0 do 27 rokov.
Zároveň ambulancia poskytuje pravidelné
preventívne prehliadky, vstupné prehliadky do zamestnania, vyšetrenia na vodičský
preukaz, zbrojný preukaz, aplikovanie náušníc, bezplatné CRP vyšetrenie.

MUDr. Daniela Balčáková, PhD.,
Prešovská ul.
Poskytuje stomatologické služby pre deti a
dospelích.
„Môžeme začať dentálnou hygienou, počas ktorej vám odstránime zubný kameň
a vyleštíme povrch vašich zubov. V našej
ambulancii používame najnovšiu generáciu prístroja pre airflow terapiu a profylaktický prášok pre obzvlášť šetrné odstra-

ňovanie povlaku, pigmentácií. Potom vám
dôkladne prezrieme zuby a ďasná, aby
sme odhalili akékoľvek problémové oblasti. Pri našej práci nám pomáha digitálny
rtg prístroj so zníženou radiáciou. Výsledok
vyšetrenia sa v priebehu niekoľkých sekúnd
objaví na monitore počítača v podobe digitálneho RTG snímku vo vysokom rozlíšení.
Na základe zistených skutočností navrhneme plán ošetrenia.“ (MUDr. Daniela Balčáková, PhD.)
Ordinačné hodiny:
Pondelok
6.30 - 13.30 hod.
Utorok:		
6.30 - 13.30 hod.
Streda:		
6.30 - 13.30 hod.
Štvrtok: 		
6.30 - 13.30 hod.
Piatok: 		
6.30 - 12.30 hod.
Ambulancia poskytuje komplexné stomatologické vyšetrenia pre deti aj dospelých

MUDr. Vladimír Dzubák,
zubná ambulancia,
Budovateľská ul. 429/6
„Dentálna veda sa posúva vpred
a my s ňou. Neustále navštevujeme rôzne semináre, prednášky a workshopy,
či už na Slovensku alebo v zahraničí. Špecializujeme sa na záchovnú stomatológiu
(liečba zubného kazu, liečba parodontu,
endodoncia, dentálna hygiena), protetickú stomatológiu (mostíky, korunky) a estetickú stomatológiu (estetická reštaurácia chrupu, bielenie zubov, fazety). V roku
2012 sme v Prešove na Jarkovej ul. 42 otvorili nové pracovisko, kde pri ošetrení používame aj dentálny mikroskop. Ambulancie
sú vybavené aj digitálnymi rvg prístrojmi,
takže pacient nemusí cestovať za rtg snímkom.“ (MUDr. Vladimír Dzubák)
Ordinačné hodiny:
Pondelok:
7.00 – 13.00 hod.
Utorok:		
7.00 – 16.00 hod.
Streda:		
7.00 – 15.00 hod.(Prešov)
Štvrtok:		
10.00 – 18.00 hod.
Piatok:		
7.00 – 13.00 hod.
Sobota:		
7.30 – 12.00 hod.(Prešov)

MUDr. Eva Lompartová, gynekologicko-pôrodnická ambulancia,
Slovenská ul. 344
Slobodná voľba lekára bez poplatkov za ultrazvukové vyšetrenie a preventívnu prehliadku.
Ordinačné hodiny:
Štvrtok: 7.30 – 13.00 hod.
Pondelok – streda, piatok: Vranov nad Topľou,
Hronského ul., č. 1200

2019
MUDr. Martina Vagaská,
gynekologická ambulancia,
Budovateľská ul. 429/6
V tejto gynekologickej ambulancii sa vykonáva:
• Preventívne gynekologické vyšetrenia.
• Kolposkopia - vďaka tomuto vyšetreniu je možné včas odhaliť prípadné
zmeny na krčku maternice, v maternici alebo vonkajších rodidlách, teda
aj nádory, zranenia a iné zmeny.
• Tehotenská poradňa.
• 3D a 4D ultrasonografia – Vďaka tomuto vyšetreniu majú lekári možnosť
vidieť bábätko omnoho detailnejšie
a sledovať jeho pohyb končatín, mimiku a srdcovú činnosť.
Ordinačné hodiny:
Utorok:		
7.00 – 17.00 hod.
Streda:		
7.00 – 14.00 hod.
Štvrtok:		
7.00 – 15.00 hod.
Piatok:		
7.00 – 14.00 hod.
V čase od 7.00 do 8.00 hod. sa vykonávajú
odbery.
V utorok a vo štvrtok od 8.00 do 15.00
a v stredu od 8.00 do 14.00 hod. prebiehajú ambulantné vyšetrenia a preventívne
prehliadky. Piatky sú vyhradené poradni pre tehotné ženy, a to v čase od 8.00
do 14.00 hod.
Ambulancia prijíma nové pacientky.

MUDr. Juraj Kuročka, interná ambulancia, Slovenská ul. 344
Interná ambulancia v Hanušovciach nad
Topľou pracuje ako klasická interná ambulancia, ale s niektorými výrazne novými
trendami poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov regiónu Hanušovce nad
Topľou. Pacienti tejto ambulancie okrem
základných vyšetrení, ktoré sa spravidla vykonávajú na internej ambulancii ako je klasické vyšetrenie, odbery krvi a EKG, robí
táto interná ambulancia ďalšie vyšetrenia, ktoré pre určenie diagnózy alebo pre
zvládnutie lepšej liečby pacienta považuje
za dôležité. Vykonávajú sa tu nasledovné
vyšetrenia nad zvyčajný rámec interného
vyšetrenia:
• Ultrazvuk brucha (vo Vranove a inde
môže byť čakacia doba aj niekoľko
mesiacov);
• EKG holter;
• Tlakový holter.
Ordinačné hodiny:
Utorok, streda a piatok: 7.30 – 14.30 hod.
O pacienta je v tejto ambulancii postarané
tak, že pacient ráno príde a v popoludňaj-

SPRAVODAJSTVO
ších hodinách (do 14. hod.) odchádza kompletne vyšetrený aj so všetkými výsledkami
laboratórnych vyšetrení a kompletnou lekárskou správou, čo výrazne šetrí jeho čas.

MUDr. Vladimír Tkáčik, neurologická ambulancia, Slovenská ul. 344
•

Poskytovanie špecializovanej starostlivosti v odbore neurológia.
• Diagnostika a liečba ochorení centrálneho a periférneho nervového systému, chrbtice, svalov.
• Injekčná, infúzna, reflexná liečba, obstreky bolestivých bodov.
• Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, nálezy pre sociálne účely.
Ordinačné hodiny:
Pondelok a utorok: 7.45 - 13.45 hod.
Piatok:
7.45
12.00
hod.

MUDr. Breznoščáková Dagmar,
Ph.D.
konateľ NZZ Crystal Comfort s.r.o.
Centrum pre psychické funkcie
Centrum pre psychické funkcie združuje
dve psychiatrické ambulancie a denný psychiatrický stacionár so sídlom vo Vranove
nad Topľou, M. R. Štefánika 2427 a jednu
psychiatrickú ambulanciu v Hanušovciach
nad Topľou, ul. Slovenská 344/49, ako formy neštátneho zdravotníckeho zariadenia
prevádzkovaného spoločnosťou Crystal
Comfort. s.r.o. V rámci svojej činnosti tieto
psychiatrické zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť najmä pre dospelých,
poradenstvo a konzultácie v oblasti duševného zdravia.
Centrum pre psychické funkcie poskytuje
zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu
psychiatrickej problematiky, komplexné
vyšetrenie, diagnostiku a liečbu psychických porúch (ochorení) ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčaním ústavnej liečby, vyšetrenie po odobratí
vodičského oprávnenia z dôvodu užitia
psychoaktívnej látky, atď. Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s psychickými
poruchami, prevenciu a poradenstvo pre
týchto pacientov a tiež pre ich príbuzných
a opatrovateľov.
Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou duševných porúch rôzneho spektra počnúc
úzkostnými poruchami (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha,
zmiešaná anxiózne-depresívna porucha,
obsedantne-kompulzívna porucha, reakcie na stres), depresiami rôznej etiológie,
organickými poruchami vrátane demencií
a organického poškodenia mozgu a CNS,
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určitými poruchami súvisiacimi s alkoholom aj najzávažnejšími psychickými poruchami v zmysle psychóz.
Zároveň ponúkame možnosť psychoterapie či už skupinovej alebo aj individuálnej.
V rámci psychiatrickej ambulancie funguje
už niekoľko rokov Klub Abstinujúcich a BAP
Klub – zameraný na pomoc pacientom s bipolárnou afektívnou poruchou (individuálna psychoterapia, rodinná psychoterapia,
skupinová psychoterapia, nácvik relaxačných techník).
Pre zabezpečenie chodu špecializovanej
ambulancie v odbore psychiatria a psychoterapia sa svojim klientom a pacientom
s vysokou odbornosťou a ľudským prístupom venuje tím odborníkov – lekárov,
sestier, zdravotných asistentov, administratívni zamestnanci a sociálni pracovníci,
príp. psychológ. Aktuálne v našom zariadení pracujú traja lekári, MUDr. Dagmar
Breznoščáková, Ph.D. – psychiater, psychoterapeut, znalec, MUDr. Pavol Nálešník psychiater a MUDr. Monika Biačková – psychiater, dve sestry, sociálny a komunitný
pracovník, psychológ, zdravotný asistent.
Služby poskytujeme všetkým pacientom,
ktorí potrebujú pomoc v zvládaní svojho
psychického prežívania, pri riešení svojich
vnútorných či vzťahových problémov, pri
riešení partnerských a rodinných či pracovných vzťahov.
V ambulancii využívame objednávkový
systém. Objednať sa je možné osobne,
telefonicky na čísle 057/4880251, 0918
689 353, mailom cc.objednavanie@gmail.
com. Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti máme uzatvorené so všetkými
zdravotnými poisťovňami.
V rámci rozširovania poskytovaných služieb
pacientom pri psychiatrickej a psychoterapeutickej ambulancii vzniká Denný psychiatrický stacionár ako zdravotnícke zariadenie, ktoré tvorí spojovací článok medzi
ambulantnou starostlivosťou a hospitalizáciou. Stacionár funguje na princípoch
terapeutickej komunity. Denný psychiatrický stacionár bude poskytovať služby pacientom zmluvných zdravotných poisťovní
vymedzeného zdravotníckeho obvodu
a ostatným pacientom na základe slobodnej voľby lekára. Hlavnou činnosťou denného psychiatrického stacionára je starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami,
kam klienti dochádzajú na denný program.
V ňom poskytovaná liečba kladie osobitný dôraz na psychoterapiu, psychiatrickú a psychosociálnu rehabilitáciu. Klient
môže dochádzať do stacionára ako pokračovanie liečby, napr. počas PN po ústavnej
starostlivosti alebo na odporúčanie svojho
ambulantného psychiatria či všeobecného
(Pokračovanie na strane 11)
lekára.
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ODOVZDÁVANIE CIEN VOJVODU Z EDINBURGHU
VO VEĽKOM KAŠTIELI
„Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo
veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť
im uspieť v živote.“ (Viac na www.dofe.sk)
Tento vzdelávací program založil princ Filip (teda Duke of Edinbur- V našom meste v utorok 3. septembra 2019 v priestoroch kaštieľa
gh - odtiaľ skratka DofE). Program je súčasťou celosvetovej Med- Dessewffyocov v popoludňajších hodinách bolo cenou princa
zinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podpo- Filipa (Strieborná cena, Bronzová cena) ocenených 300 študenruje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom tov Prešovského kraja a Košického kraja, a to aj za účasti presvete na ich ceste k samostatšovského župana Milana Majerského.
nosti, sebavedomiu, úspechu
Súčasťou ceremónie bol totiž i podpis
v živote a sociálnemu cíteniu.
memoranda o spolupráci DofE s PreJednou z hlavných čŕt ocenenia
šovským samosprávnym krajom. Britje nesúťaživosť jeden voči druský veľvyslanec, ktorý sa pôvodne mal
hému, ale prekonávanie samého
tohto podujatia tiež zúčastniť, kvôli
seba. Ten, kto chce cenu získať,
neodkladným povinnostiam nakoniec
musí na sebe vytrvalo pracovať
neprišiel. To však neubralo na význame
niekoľko mesiacov a prekonať
podujatia aj pre samotné mesto Hanuštyri výzvy - rozvíjať svoj talent,
šovce nad Topľou, ktoré sa opäť dostalo
športovať, angažovať sa ako dobdo širšej pozornosti nielen médií. Podurovoľník a na záver zvládnuť dobjatiu neprialo iba počasie, keďže pôvodrodružnú expedíciu.
Prešovský župan Ing. Milan Majerský pri odovzdávaní cien jed- ne sa všetok program mal odohrávať
Ocenenie (t. j. Zlatá cena, St- nej zo skupín študentova
na kaštieľnom nádvorí. Veľký kaštieľ síce
rieborná cena a Bronzová cena)
doslova praskal vo švíkoch, ale celkový
sa vždy odovzdáva počas ceremoniálu v slávnostnej atmosfére. nápor 400 prítomných účastníkov podujatia predsa len zvládol,
Keďže program pochádza z Veľkej Británie a zakladateľom je man- nakoľko oceňovaní boli rozdelení do desiatich sekcií priestorovo
žel britskej kráľovnej, zlatých ceremónií sa zúčastňujú aj príslušní- roztrúsených po celom objekte.
ci britskej kráľovskej rodiny.
Text a foto Agáta Krupová
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – VEC VŠETKÝCH
Všetci žijeme v materiálnom prostredí, ktoré nás obklopuje a ovplyvňuje náš život. Podľa UNESCO je životné prostredie
tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení, teda
ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje. Problematika
starostlivosti o životné prostredie je upravená takmer v každom
právnom odvetví od ústavného práva, cez občianske, trestné, atď.
V Slovenskej republike máme špeciálne zákony aj pre oblasť životného prostredia. Spomeniem aspoň niektoré: Zákon o životnom
prostredí, Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon o odpadoch
a ďalšie.
Životné prostredie slúži človeku pre uspokojovanie hmotných
a kultúrnych potrieb. Táto problematika nie je nová, ibaže je dnes
aktuálnejšia. Právnu problematiku ochrany životného prostredia
začali riešiť vo väčšom v 2. polovici 19. storočia vo vyspelých priemyselných krajinách. No zmienky o ochrane životného prostredia
nájdeme už aj v antike. Rímske právo upravovalo povinnosti majiteľov pobrežných pozemkov pri ich ochrane a úprave. Kráľovský
dekrét v Anglicku z roku 1388 zasa zakazoval vyhadzovanie odpadkov do vodných tokov a priekop. V českých krajinách už v 14. storočí Majestas Carolina (teda Jeho Veličenstvo Karol – pozn. red.)
zavádza tvrdé sankcie za ničenie a poškodzovanie lesov. Z toho
vyplýva, že ochrana životného prostredia v modernej spoločnosti
nie je výstrelkom.
Životné prostredie predstavujú najmä tri základné zložky prírody,
a to ovzdušie, voda a pôda. Prečo v takom poradí? Bez vzduchu
(kyslíka) môžeme existovať iba niekoľko minút, bez vody niekoľko
dní, bez potravy však až niekoľko týždňov. Čo tu môžeme urobiť
ako obyčajní občania? Ako som spomenul, vzduch a najmä jeho
zložka kyslík je pre nás, náš život, na prvom mieste. Kyslík spotrebúva nielen človek, ale aj zvieratá a spaľovacie motory, ktoré
pred sto rokmi boli iba ak rarita. Na druhej strane všetci, ktorí spotrebovávajú kyslík, emitujú kysličník uhličitý. Najväčším producentom kyslíka a požieračom oxidu uhličitého je vegetácia, proste ze-

leň. Napríklad jeden urastený buk v letnom období za deň uvoľní
viac ako 1 kg kyslíka. Snažme sa preto vo svojom okolí mať čo najviac stromov, kríkov, trávnych porastov, atď. Svoje dvory a záhrady nemusíme betónovať a asfaltovať. To isté platí pre parkoviská
a ďalšie plochy v meste. Spevniť potrebné plochy je možné vegetačnými dlaždicami alebo kamenivom, čo je dokonca lacnejšie.
Ničenie trávy herbicídmi alebo okopávaním motykami okolo obrubníkov nie je práve najvhodnejšie. Stačilo by strunovou kosou
prejsť a bude to praktickejšie a šetrnejšie k obrubníkom a dlažbe.
Zalesnené a zatrávnené plochy sú zároveň priepustné pre vodu,
ktorá je pre život nevyhnutná. Podzemná spodná voda sa kapilárami dostáva do vrchných vrstiev. Koreňová sústava rastlín ju tak
môže využiť pre svoj život. Na zem v našich klimatických podmienkach spadne viac ako 400 mm zrážok za rok. Pokiaľ túto vodu
zvedieme do kanálu, prišli sme o životodarnú tekutinu. Zároveň
sme si spôsobili finančnú škodu. Voda z plochy 10 x 10 m má hodnotu viac ako 40 €. Ak ju ešte zvedieme do verejnej kanalizačnej
siete, zaplatíme aj za splaškovú vodu. Zrážkovú vodu neodvádzajme do kanálov, moria majú vody dosť, zadržme ju. Čo nevsiakne
do pôdy, zadržme v nádrži, nepoužívanej žumpe, studni, vybudovanom jazierku a pod. Úžitková voda sa nám zíde na zalievanie
a iné. Pozemky pokryté vegetáciou sú tiež chránené proti negatívnym vplyvom erózie. Pôda krytá trávnym porastom odoláva veternej a vodnej erózii, a tak nestráca na svojej hodnote. Zabráňme
tvorbe vyprahlých plôch. Veď každý z nás radšej žije obklopený
zeleňou, a nie na púšti. Je potešiteľné, že sa už objavujú architekti, ktorí projektujú zelené mestá. Pre tvorbu a ochranu životného
prostredia štát musí de lege ferenda v legislatívnom procese vydávať právne normy s primeranou predvídavosťou alebo aspoň bez
meškania, aby nám neušiel vlak. Obytnú planétu B, zatiaľ, na dosah nemáme.
JUDr. Milan Vojtko
Predseda pozemkového spoločenstva

POĎAKOVANIE
Členovia OZ Kvapka a Nádej v Hanušovciach nad Topľou sa v dňoch 13. – 15. septembra 2019 zúčastnili víkendového relaxačného
pobytu v Liptovskom Jáne. Okrem niekoľkých liečebných procedúr absolvovali hanušovské onkopacientky aj zdravotné prechádzky
po okolí a spoločenské posedenia. Toto všetko sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore mesta Hanušovce nad Topľou, za čo im
vedenie občianskeho združenia vyslovuje poďakovanie. Za pomoc pri predaji kalendárov na podporu nášho OZ vyslovujem poďakovanie tiež členom FS Vargovčan.									
Jarmila Pagurková
(Pokračovanie zo strany 9)
Cieľom liečby je predísť opätovnej hospitalizácii a dosiahnuť pracovnú a sociálnu rehabilitáciu a návrat pacienta do spoločnosti.
Klienti v stacionári majú individualizovaný liečebný program. Pobyt klienta trvá niekoľko hodín denne, v priemere 3 - 6 týždňov.
Psychosociálna rehabilitácia sa u klientov psychiatrického stacionára dosahuje prostredníctvom komunitných sedení, individuálnej či skupinovej psychoterapie, nácviku relaxačných techník
a sociálnych zručností, kognitívneho tréningu, fyzioterapie, arte-,
biblio-, muziko- a ergoterapie a tiež sociálnym a pracovným poradenstvom. Pre zabezpečenie chodu denného psychiatrického stacionára pri psychiatrickej a psychoterapeutickej ambulancii toho
času pracuje psychiater/ psychoterapeut, psychológ, sestra, sociálny pracovník/ asistentka. Myslíme si, že dôležité je nájsť odvahu
nechať si poradiť, pomôcť či hľadať spoločné riešenia, v čom vás
skúsime sprevádzať, takže vitajte u nás. S úctou
MUDr. Breznoščáková Dagmar, Ph.D.
konateľ NZZ Crystal Comfort s.r.o.

OZNAM
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
notárka
so sídlom vo Vranove nad Topľou,
M. R. Štefánika 2427, PSČ 093 01

oznamuje
od 1. októbra 2019 sa kancelária notárskeho úradu presťahovala na novú adresu:

Hanušovce nad Topľou, Slovenská 344/49
na prízemí, samostatný vchod
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„POŽEHNANÝ, KTO SA NECHAL POUŽIŤ PRE BOŽIE DIELO...“
Rozhovor s novokňazom ECAV Jakubom Ferkom
Mgr. Jakub Ferko sa narodil 9. júna 1995 vo Vranove nad Topľou ako prvé dieťa rodičom Martinovi a Slávke Ferkovým. Má
dvoch súrodencov - brata Samuela a sestru Emu. Základnú školu vychodil v Hanušovciach nad Topľou, maturoval na Evanjelickom
kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Teológiu vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Ordinovaný bol 29. septembra 2019 v hanušovskom evanjelickom chráme.
Mladícke nadšenie, žiarivá iskra a radosť v očiach, úsmev
na tvári, odzbrojujúca úprimnosť. To všetko ma doslova
zalialo počas rozhovoru s Jakubom Ferkom, ktorý si na svojej
životnej púti zvolil cestu evanjelického farára. Jakub patrí
k tým ľuďom, ktorí svojím
silným optimizmom dokážu
nakaziť aj iných. Pri rozhovore
s ním som si naplno uvedomila staré známe múdrosti:
Kto chce zapaľovať, musí sám
horieť, lebo vlažní ľudia nikdy
nedôjdu k cieľu. Jakub k vlažným určite nepatrí.
Aké bolo vaše detstvo?
Krásne. Keď som bol asi päťročný, presťahovali sme sa zo starorodičovského domu na Slovenskej ulici do Bukovského,
kde si moji rodičia kúpili starší dom a zrekonštruovali ho.
Mamka mala zrazu strašne
ďaleko do všetkých obchodov,
lebo v Bukovskom nie je žiaden. No my, deti, sme tam mali
blízko les i potok a ja som si detstvo poriadne užíval. V lese sme
si stavali koliby a po ulici sme
sa naháňali na bicykloch, lebo
áut pred 20 rokmi tam nebolo
zďaleka toľko ako dnes.
Kedy ste začali pociťovať hlbší
vzťah k Bohu?
Odmalička ma fascinujú kostoly. Rodičia mi hovorili, že vždy,
keď sme išli niekde na výlet
autom, keď som z okna zbadal
kostol, ukazoval som naň rukou
a hovoril: Bim-bam... Ešte som
ani poriadne hovoriť nevedel,
ale už to nejakým spôsobom
bolo vo mne, lákalo ma a je tak
dodnes. Všetkému je asi na vine
Bukovské, lebo keď sa postavím na stred Bukovského, mám
nádherný výhľad na evanjelický kostol. Vždy ma to neskutočne fascinovalo, vždy

ma ťahalo k tomuto kostolu.
A potom – chodil som na detskú besiedku na faru, mal som
svoju detskú Bibliu, ktorú som
nespočetnekrát prečítal. Bavilo
ma to. Vtedy som biblické príbehy vnímal viac ako rozprávky,

do Martina. To už som bol tretiak na gymnáziu.
Išli ste?
Áno. Externe raz za mesiac
som od piatka do nedele bol
na Biblickej škole v Martine,
kde bol riaditeľom Hanušovča-

doval aj v Anglicku na Oxforde,
aj v Amerike. A prednášal Starú
zmluvu a ... a... Samozrejme,
toto budilo vo mne veľký rešpekt pred ním. No zrazu tam
pred nami stál Bohdan Hroboň, vysoký chlap a hovorí:

nom dobre známy Bohdan Hroboň. Stretol som tam dobrých
kamarátov, dokonca takého,
s ktorým sme sa naraz spoločne rozhodli študovať teológiu.
Ako na vás zapôsobil Bohdan
Hroboň? Starších Hanušovčanov to určite zaujíma, keďže
si ho aj neevanjelici pamätajú ako jedného zo šiestich
detí Jána Bohdana Hroboňa,
ktorý v našom meste pôsobil
ako evanjelický farár v rokoch
1983-1993.
Tu v Hanušovciach v evanjelickom cirkevnom zbore stále
ešte žije: „No a za Hroboňa
sme robili to a to, za Hroboňovcov to bolo tak a tak...“
Takže hoci som sa narodil
až po tom, čo odtiaľ odišli, počul som o nich, aj o Bohdanovi,
že má inžiniersky titul, že štu-

„Ahoj, ja som Boďo, budem vás
učiť Starú zmluvu...“ Bol som
z toho v takom šoku, až mi sánka spadla. Fakt som nečakal
taký osobný prístup. Pozval
nás vtedy aj na obed, rozprával
sa, zaujímal sa o nás, vtipkoval
s nami – bolo to skvelé. A to nielen on, ale všetci učitelia,
ktorých sme tam mali.
Biblická škola v Martine bola
pre vaše povolanie rozhodujúca?
Tam to rozhodnutie stať
sa evanjelickým farárom úplne dozrelo. No už od začiatku
gymnaziálneho štúdia som lepšie spoznal mnoho ľudí z dorastu, z mládeže, hlavne veľa
starších chlapcov z našej ulice,
ktorí mi boli vzorom, napríklad
Ondrej Sabo, Andrej Velebír
Haľoš, Lukáš Šellong, Slavo So-

V deň ordinácie s rodičmi. Foto (aga)

no postupne vzťah k Biblii dozrieval. Keď som skonfirmoval
a chodil na dorast, ako 15-ročného sa ma opýtali, či by som
nechcel učiť detskú besiedku.
Zrazu som to vnímal ako poctu,
wow, to je povolanie... Tak som
do toho išiel.
Čo to obnášalo?
Spočiatku som pre deti vymýšľal rôzne športové aktivity a hry. Postupne som dostal
na starosť vykladať aj Božie
slovo. Vtedy som si uvedomil,
že mi už nestačia vedomosti
z detskej Biblie. Tak som sa začal modliť: „Pane Bože, daj,
aby som lepšie poznal Tvoje
slovo, aby som lepšie poznal
Bibliu.“ V ten istý týždeň prišiel za mnou pán farár Škarupa s ponukou, že je možnosť
ísť študovať na Biblickú školu
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cha, na mládeži to bol aj Janstrešia. A v neposlednom nušovce sú mestečkom, kde
čo Čura. Z dievčat to zase
rade sa chcem oženiť. V Pís- mám pocit, že sa každý s kažboli Janka Sopoligová – teraz
me stojí, že dvom je lepšie dým pozná. Toto mi vyhovuje,
Futejová, Soňa Čurlíková.
ako jednému a vnímal som lebo v takom prostredí som
Boli to všetko mladí ľudia,
to aj tuná, v domácom cir- vyrastal, s takým prostredím
ktorí na skupinkách dávali
kevnom zbore, že dvaja som zžitý od detstva. V mestotázky a cez tie otázky som
dokázali dobre pracovať skej anonymite to musí byť
sa zamýšľal nad sebou, nad
a spolupracovať na Božom z môjho pohľadu veľmi ťažké,
svojím životom, nad svojím
diele.
hlavne v takej pastoračnej činvzťahom s Pánom Bohom.
Keby ste si mohli vybrať, nosti, navštevovaní nemocníc
Pán Boh od detstva v mokde by ste chceli kaplán- a podobne.
jom živote sústavne nejakým
ske miesto – na výcho- Aké sú vaše záľuby, čo vás najspôsobom postupne gradode či na západe, v meste viac zaujíma?
val.
či na dedine?
Veľmi rád športujem. Dokonca
Nadšenie z vás okato vyžaKeď som bol v Bratislave, som za Hanušovce hral futbal
ruje...
chodil som do cirkevné- za mladších žiakov, za starších
Fascinuje ma sledovať, ako
ho zboru Petržalka, kde žiakov a za dorast pod vedePán Boh aj v súčasnosti dov súčasnosti pôsobia fa- ním trénerov Andreja Sochu
káže zasahovať, konať a forrárovci Kolesárovci – teda a Jána Holingu. Veľmi rád
movať ľudí. Boh nie je mŕtvy,
Ján Kolesár, Hanušovčan, chodím na turistiku – mám
ako povedal Nietzsche. Boh
dá sa povedať sused tiež to asi po dedovi, ktorý veľmi
je živý.
z Bukovského. Tam som rád chodí do Tatier. Veľmi rád
si uvedomil, že mestské skladám básne, ale aj celkoSte empatický človek a okoprostredie mi až tak nevy- vo rád kážem, ale to už bude
lo seba šírite neskutočnú
V
deň
úspešných
štátnic
hovuje. Mentalita veľko- v rámci mojej služby. Je úžasradosť zo života. Cítite odomestských ľudí je mi osob- né, že tu si človek nemusí nič
zvu?
hudobník, necítim rytmus,
ne
vzdialená, oveľa bližšia vymýšľať, iba držať sa Božieho
Ako som sa prihlásil na teoló- teda tade táto moja cesta neje
mi
mentalita ľudí tuná na vý- slova. Cítim v tom svoje poslagiu, veľa vecí sa zmenilo. Zrazu povedie.
chodnom
Slovensku alebo na- nie postaviť sa pred ľudí a zvesnie som v úzadí, ale prihovárajú No ako kňaz by ste mali vedieť
tovať im Božie slovo, ktoré rád
príklad
na
Orave.
sa mi aj ľudia, s ktorými by som spievať, nie?
zakončujem básňou.
inak asi neprišiel do priameho Spievať, chvála Pánu Bohu, Myslíte, že ľudia z vidieka
Z
vlastnej tvorby?
kontaktu. Keď sa to začalo diať, viem. Keď som sa hlásil na te- sú úprimnejší ako ľudia v mesPísanie
kázne ma silno podnebolo to niečo úplne nové v mo- ológiu, išiel som za bratom te?
cuje
k
písaniu
básní. Je to stav
jom živote. No chvála Pánu farárom a hovorím: „Pán fa- Je to hlavne o tom, že na virozmýšľania,
keď myšlienBohu, stvoril ma ako extrover- rár, neviem poriadne spievať.“ dieku nie je taká anonymita
ky
vo
mne
bublajú
a báseň
ta, teda nemám problém baviť „To nič,“ on na to. „Budeš
ako napríklad v Bratislave. Haje vyvrcholením. Keď
sa s ľuďmi, ktorých nepoznám. dobre kázať.“ A čo sa týka
som bol mladší, teda
Kvapka
Obrazne povedané – nevybíja spevu, v 1. ročníku VŠ sme
na strednej škole som
Jakub Ferko
mi to baterky, ale naopak na- študovali aj techniku spesamozrejme
písal
bíja ma to novou doteraz nepo- vu, tak ten učiteľ mi poJak kvapka padajúca k zemi
aj frajerkám, no teznanou energiou.
vedal: „Nó, spievate ako
padám a padám, no chcem skončiť v nebi.
raz sa zameriavam
Onedlho (rozhovor nahrávaný rocker.“ Myslím, že za tri
Z istého miesta do stredu zeme
na duchovné. Dokon14. augusta 2019) vás čaká or- roky sa mu celkom ponepomáha mi (len) mapa,
ca mám túžbu vydať
dinácia, teda oficiálne uvede- darilo ma sformovať tak,
bo padol by som do hlbín, kde sú len tiene.
básne ku každej nedenie do kňazského úradu. Čím že budem môcť spevom
li, ku každému sviatku,
chcete osloviť ľudí v pridele- slúžiť v kostole.
aby to využili aj iní
A preto z diaľ zadul silný vietor,
nom cirkevnom zbore? Re- Takže vaším hlavným tafarári. Tiež veľmi rád
pomáha a chráni ma,
spektíve, čo vnímate ako svoj lentom bude dobré kázačítam.
hľadá mi dopadu priestor.
najväčší talent, ktorý chcete nie?
Akú literatúru?
druhým odovzdať?
Ba čo viac – z nebeských závojov
Historické
romány,
V prvom rade sa chcem
V prvom rade pred ordináciou zamerať na službu mlaprišiel ten, ktorý unáša zo zemských miest
biografické knihy, ne16. septembra 2019 ma ešte dým, pretože som to tiež
do nebeských táborov.
mám rád sci-fi.
čakajú kaplánske skúšky, ktoré naplno prežíval v domáSpomenuli ste, že ste
musím šťastne absolvovať, com cirkevnom zbore.
Veriacu kvapku dopad nezraní,
hrávali futbal, aj váš
ak chcem byť 29. septemb- Už menej si viem predstaprenesie ju do jazier, kráľa záhrady.
dedko bol futbalový
ra 2019 ordinovaný. Má nás viť prácu so spevokolmi.
Je tu tvorca, kráľ všetkých oblakov,
funkcionár. Teraz prebyť ordinovaných 14 teológov No v Biblii sa píše: Mod- tvoriaci dážď, aby každý pred ním raz pokľakol. biehajú veľké diskua následne v októbri by nás lite sa za pracovníkov...
sie o súčasnom stave
mali prerozdeliť do cirkevných Tak dúfam, že budem
Volajúc mňa, teba, každého z nás,
a perspektívach hanuzborov. Uvidíme, kam ma po- mať dobrých pracovníkov
neklam sám seba, vstaň,
šovského futbalu. Ako
šlú. No a čím chcem ľudí oslo- v cirkevnom zbore, ktorí
odíď z tmy a z cesty ľudských más.
sa vy dívate na tento
viť? Poviem úprimne, nie som túto oblasť náležite zaproblém?
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Keď som hral futbal na hanušovskom ihrisku ako dorastenec, pripadalo mi to ihrisko
malé, tvrdé, no zároveň sme
si nevedeli predstaviť iné miesto pre ihrisko. Keď som potom
písal diplomovú prácu, natrafil
som na staré pohľadnice. Bol
na nich pod Veľkým kaštieľom
krásny park. Páčilo sa mi to.
Ihrisko trošku tú historickú
časť mesta nechcem povedať,
že zošklivilo, ale dáva tomu iný
rozmer. Tiež to má svoje čaro.
Napríklad ako mladý futbalista
som bol hrdý na to, keď prišli iné mužstvá a fanúšikovia
do Hanušoviec a my sme hrali pod kaštieľom s výhľadom
na viadukt, pri kostole a bytovkách. To prostredie sa mi páčilo
a bol som veľmi hrdý naň, lebo
keď sme my prišli - čo ja viem
- do Sečovskej Polianky a smrdela tam Bukóza, nebolo to nič
príjemné. No v Hanušovciach
sa hrá futbal vo veľmi peknom
prostredí.
Zaujímavé.
Osobne
som
sa na ihrisko takými očami nikdy nepozerala.
Futbal je potrebný. Pamätáte si gréckokatolíckeho farára
Iľka? Vždy, keď som v nedeľu
poobede prišiel na ihrisko, vždy
som ho tam videl a spolu s ním
ďalších mladých i starých mužov, ktorých futbal dokázal bez
rozdielu spojiť. Lebo kde inde
sa Hanušovčania stretnú mimo
kostolov z rôznych denominácií? Kde inde sa stretnú tak,
že tam vidíte aj farára, aj chlapov z krčmy aj neviem kade-koho? Áno, aj si tam ponadávali,
ale ihrisko bolo priestorom, kde
sa stretli Hanušovčania s ľuďmi
z Remenín, Petroviec, Pavloviec ... V tom vidím to čaro,
tú atmosféru futbalových zápasov - v stretávaní a komunikácii
ľudí navzájom.
Diplomovú prácu ste písali
na regionálnu tému, a to o histórii hanušovského evanjelického cirkevného zboru. Čo vás
k tomu viedlo?
Už v úvode som hovoril, že keď
sa človek postaví na stred
Bukovského smerom k Hanušovciam, v centre jeho pohľadu je evanjelický kostol.

INTERVIEW

3. číslo

Toto mňa vždy fascinovalo. dom. Náš poklad nie je v tom. vinách, ako kedysi evanjelicČlovek sa pýta, odkiaľ je, od- Nebesá nám zostanú“. Vte- ký a katolícky farár spoločne
kiaľ pochádza a rovnako som dy som si naplno uvedomil, na aute chodili a toto mi aj môj
sa pýtal, že odkiaľ pochádzajú ako je súčasná viera ľudí, nás otec rozprával a sám bol z toho
evanjelici v Hanušovciach nad evanjelikov, hlboko zakorenená nadšený. Je to pozitívny obraz,
Topľou. Vždy vo mne rezonova- v minulosti.
je to svedectvo viery, že sa dola táto otázka, no keď som prišiel na faru a pýtal sa na to, pán
farár odpovedal, že materiálov
k histórii nášho cirkevného zboru nie je veľa. Keď som bol vo 4.
ročníku vysokoškolského štúdia
a boli určené termíny pre diplomové práce, prešvihol som
termín zvolenia vlastnej témy
a musel som vyberať iba z tých,
ktoré boli stanovené. Medzi
nimi som zbadal tému Dejiny
domáceho cirkevného zboru.
Vtedy som si povedal, wow,
Na výlete v Astane, hlavnom meste Kazachstanu, v roku 2018
ako to, že si to nikto nezobral?
Však to je pre mňa znamenie, Spomenuli ste rok 1717, keď kážeme takto zdieľať. A keď
že túto tému si musím zobrať. evanjelikom sa odoberal som hovoril o odoberaní kostoTak sa stalo a celé to hľadanie, kostol a navracal katolíkom. la a rekatolizácii, nuž to nie
skúmanie, behanie z archívu Takéto momenty vždy bývajú je to, čo nás má vyburcovať,
do archívu, čítanie, písanie veľmi silné, bárs z diametrá- provokovať k nejakej nenávisti,
bolo úžasné! Vždy, keď som lne odlišných dôvodov. Ako ale je to niečo, čo nás má poniečo nové našiel, od radosti v súčasnosti vnímate spoluži- učiť, nasmerovať správnym
som sa rozosmial. Každý nový tie Hanušovčanov v rámci ná- smerom. Poznanie dejín nemá
objav, každá nová informácia boženskej rôznorodosti, ako slúžiť k tomu, aby sme teraz túma neskutočne nadchla. Vtedy sa pozeráte na ekuménu?
žili po pomste, ale k tomu, aby
som sa do tých dejín doslova Veľmi pozitívne vnímam to, sme sa poučili a neopakovali
zaľúbil. Fascinovalo ma to.
ako v súčasnosti dokážu bratia chyby našich predkov.
Po týchto slovách nedá sa ne- farári a sestra farárka spolu- Počula som, že hoci ste ešte
opýtať, čo pre vás bolo počas pracovať. Už len to, že náš pán veľmi mladý, už ste stihli toho
tohto vášho bádania najsilnej- farár sa zúčastnil krížovej cesty dosť precestovať. Ktoré krajiny
ším momentom, čo vás zauja- mestom. Bol som vtedy v Brati- ste navštívili a čo vás zaujalo?
lo najviac alebo čo vo vašom slave a pozeral si iba fotky na fa- Brat farár organizuje veľa závnútri zanechalo najvýraznej- cebooku. Bol som milo prekva- jazdov a vďaka nim som navštíšiu stopu?
pený a veľmi rád. Pamätám si, vil Grécko a chodil po stopách
Momentom, kedy som mal hu- že vy ste nedávno písali v no- apoštola Pavla. V Taliansku
siu kožu, bolo čítanie textu o tom,
keď v roku 1717
prišlo z Prešova
vojsko na čele
so Štefanom Bornemiszom a odoberali
súčasný
katolícky kostol
z rúk evanjelikov.
Písalo sa tam:
„Ľud
z
poľa
dobefuvši videl,
že už je neskoro,
odhodil od seba
motyky, pokľakol
na kolená, a tak
spieval:
„Hrad
přepevný jest Pán
Bůh náš ... Môžu
Medzi účastníkmi výletu z CZ ECAV Hanušovce nad Topľou v Ríme na Piazza Martin
vziať česť, hrdlo,
Lutero v roku 2016. Foto PaedDr. Ľubica Vargová
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som tak navštívili Rím a Vatikán a zažil mohutnosť takých stavieb ako Bazilika
sv. Pavla za hradbami a samozrejme aj Baziliku sv.
Petra. Keď sme išli do Vatikánu, prechádzali sme cez
Piazza Martin Lutero – čiže
námestie Martina Luthera.
Aj sme si tam spoločnú fotku urobili. Fascinovalo ma,
že Martin Luther má v Ríme
tiež svoje miesto. V stredoázijskom Kazachstane som
zasa veľmi pozitívne vnímal
symbiózu kazašských moslimov a ortodoxnej cirkvi,
na rozdiel od toho, čo vidí- Švagriné Molitorisové, s ktorými sa
me v Afrike či v Malej Ázii. Jakub zoznámil v USA; vpravo rodáčka
z Bystrého, vľavo z Podlipník
Boli ste aj v Zámorí?
tam bol prvýkrát na Službách
Áno, v USA som navštívil
štát Connecticut, kde som stá- Božích a na ich konci si podával s ľuďmi ruky, všetci mi žežoval.
lali: God be with you, Peace
Aké máte odtiaľ zážitky?
be with you - teda po anglicky
Krásne, aj humorné. Keď som
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(Boh s Tebou, Pokoj s tebou
– preklad, pozn.), keď tu zrazu prišla ku mne taká pani,
usmievala sa na mňa, podala
mi ruku a začala rýdzou šarištinou: „A ti skadzik śi?“ Pozrel
som na ňu: „Ta ja s Hanušovec a vi?“ „Ta ja s Bistreho.“
Tak som bol veľmi potešený,
že som tam stretol rodáčku
tu od nás. Hneď za ňou išla jej
švagriná z Podlipník. Obidve
boli Molitorisové. Asi o mesiac neskôr som stretol človeka
z Babia, Tomáš Duda sa volal.
Vyrozprával mi svoj smutný príbeh, ako cestoval do Ameriky
– kdesi v Holandsku, keď sa naloďovali, narazili na morskú vojenskú mínu a prišiel o všetky
veci. V USA som stretol aj mnohých ďalších Slovákov. Keď
na Službách Božích ma počuli
spievať Otčenáš po slovensky,
plakali. Pripomenula sa im reč

ich detstva, niečo, čo im bolo
veľmi veľmi blízke. Boli tam ľudia pochádzajúci z rôznych častí Slovenska, no azda najviac
sa mi prihovárali ľudia z východu. Stretol som sa s chlapíkom,
ktorý bol na smrteľnej posteli,
no pamätal si rôzne slovíčka –
síce najmä nadávky a slovo borovička, ale bol mojou prítomnosťou potešený. Tety, rodáčky
z Kapušian, mi ľudovky spievali
a učili ma rozprávať po šarišsky.
Prosím? Dobre počujem?
Dobre počujete. V Amerike
som sa napríklad naučil slovíčka „brezľe, fiškaľ“ a iné. Slová,
ktoré už dnes mladá generácia
v šarištine nepoužíva. Ešte babka, rodičia ich poznajú, ale nás
to nenaučili. Tak som musel volať domov. (Smiech.)
Zhovárala sa Agáta Krupová
Foto poskytol Jakub Ferko

KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA MESIAC NOVEMBER
04.11.2019

KNIŽNIČNÉ OKIENKO
MsKS, knižnica, Hornozemplínska knižnica
Beseda na tému PRVÁ VEREJNÁ KNIŽNICA, ktorá
Vranov nad Topľou
vznikla 1.11.1829 v Liptovskom Mikuáši; zakladateľom
bol Gašpar Fejérpataky-Bielopotocký

07.11.2019 až 20.01.2020

Panské záhrady a cudzokrajiné rastliny
Výstava

Kaštieľ-múzeum

12.11.2019 až 25.01.2020

Farby v prírode
Výstava v Malom kaštieli

ZUŠ, výtvarný odbor

12.11.2019 16:00 hod.

Folklórny klub seniorov (FKS)

MsKS, FKS

21.11.2019 až 20.01.2020

Vianoce na Zemplíne
Výstava

Kaštieľ-múzeum

26.11.2019

Čítame s porozumením
Triedne čítanie, beseda

MsKS, knižnica, ZŠ

26.11.2019 16:00 hod.

Folklórny klub seniorov (FKS)

MsKS, FKS

28.11.2019 17:00 hod.

HALIKLUB - Hanušovský literárny klub
(Malý kaštieľ)

HALIKLUB, MsKS

Športový klub
Pelikán

POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI
KAŽDÝ PONDELOK a ŠTVRTOK
17.45 – 19.00 hod.
Základná škola Hanušovce nad Topľou, malá telocvičňa

Začíname 7. októbra 2019
0911 901 442

skpelikan@gmail.com

Spracovala Bc. Ľubica Tomková
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3. číslo

HANUŠOVSKÉ MEDIÁLNE HVIEZDY
Pred rokom 1989 sa 21. september oslavoval ako Deň tlače, rozhlasu a televízie. V súčasnosti je to už zabudnutý sviatok.
Napriek tomu chcem v tejto súvislosti predstaviť prácu troch zaujímavých mladých ľudí, samozrejme Hanušovčanov. Ako redaktorka Hanušovských novín som si totiž na mušku vzala tiež redaktorov, ale nie lokálnych, lež celoslovenských médií. Mnohí totiž
nemajú predstavu, čo taká redaktorská práca obnáša. Pravdaže, iné je to v malých Hanušovciach, kde tém na spracovanie nie je
také veľké množstvo ako v hlavnom meste či na celom Slovensku. Ja spracúvam každú dôležitú alebo zaujímavú tému, na ktorú
natrafím a nové témy aj doslova hľadám, oni si vyberajú len to najdôležitejšie z množstva informácií, ktoré prináša každodenný
život v Bratislave i v celom štáte. Kto sú tí mladí ľudia, o ktorých hovorím? Sú to Denisa Gdovinová, Kristína Juričková a Ján Zošák.
A čo ma z ich profesijného života zaujímalo? To, koľko času približne venujú jednej reportáži, alebo ako zhruba vyzerá jeden pracovný deň v redakcii celoslovenského denníka/týždenníka, rozhlase a televízii.

Denisa Gdovinová, 26 rokov
Po absolvovaní Gymnázia sv. Moniky v Prešove študovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas
štúdia začala spolupracovať so slovenským politicko-spoločenským týždenníkom .týždeň, v ktorom po ukončení VŠ štúdia
pracovala do konca augusta tohto roku. Od septembra je redaktorkou Denníka N, ďalšieho významného slovenského denníka a internetového média. Jej články a reportáže teraz nájdete na https://dennikn.sk/autor/denisa-gdovinova/
Keď Denisa začínala pracovať v .týždeň, nemala ambíciu robiť
rýchle denníkové spravodajstvo. Zaujímalo ju školstvo, zdravotníctvo, sociálne témy, životné prostredie či kultúra v širokom slova zmysle cez konkrétne príbehy ľudí. Témy nehľadá, nachádzajú
si ju samy, ale hneď podčiarkla, že to neznamená, že robí niekomu
promo. Novinárčina nie je reklama. Pri spracovávaní tém hľadá
istý balans medzi tlačovými správami, konkrétnym príbehom,
sprievodnými faktami, názormi odborníkov a podobne. Ako príklad uviedla:
„Spracovávala som tému o imunite. V súčasnosti je veľa liekov
a vitamínov podporujúcich imunitu a lekári často hovoria o tom,
ako podporovať imunitu, ale nikto presne nevie, čo to je, kde v tele
sa imunita nachádza. Jeden onkológ sa vyjadril, že imunoterapia
v súčasnosti je nová veľká inovatívna liečba rakoviny, že lekári dokážu v tele človeka naštartovať jeho imunitné bunky, aby bránili šíreniu rakovinových, že vyvinuli metódu, akou imunitné bunky rozpoznajú rakovinové a premôžu ich. Avšak pointa je v tom, že liek
je strašne drahý – jedna dávka stojí niekoľko tisíc Eur. Poisťovne

ho nechcú preplácať, napriek tomu, že dvaja vedci zaň získali Nobelovu cenu. – Toto bolo povedané v jednom rozhovore, tak som
si povedala, že to rozpitvem a napíšem článok. Našla som si dvoch
ľudí, ktorým poisťovňa nepreplatila liečbu, napriek vyjadreniu onkológa, že by im pomohla. Išla som tiež po stopách zdravotníckej
byrokracie, pretože je hrozné vedomie pre smrteľne chorého človeka, že liečba na jeho chorobu existuje, ale nemá na ňu peniaze.
Ak chcú žiť, míňajú na liečbu najprv všetky svoje úspory, potom robia zbierky napr. cez portál Ľudiaľudom.sk. K tomu článku som robila dva rozhovory s onkopacientmi. To znamená, že som musela
telefonovať, rozhovory dohodnúť, kedy komu ktorý termín vyhovuje, rozhovory spraviť, nahrávky prepísať, čo trvá dlho, prepísané
texty odoslať na autorizáciu. Ďalšie rozhovory, a to s príslušným lekárom, medicínskou právničkou, šéfkou liekovej politiky poisťovne
Dôvera som absolvovala cez e-maily a ešte som na konci posielala
otázky na Ministerstvo zdravotníctva SR a do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spolu to bolo sedem zdrojov. Ak otázky posielam
e-mailom, je to oveľa jednoduchšie, lebo dostanem na ne priamo
odpovede, avšak v takom prípade som obmedzená – nemôžem
dávať ďalšie otázky. Časové rozmedzie sa nedá presne určiť, ale
5 až 8 dní zhromažďovanie materiálu a potom čas na napísanie
– teda spolu cca dva týždne. Samozrejme viem spraviť aj rýchlejšie reportáže, ale tam nie je toľko zdrojov, idem menej do hĺbky.
Tiež je pravda, že nikdy nerobím len na jednej veci, ale reportáže
sa mi zvyčajne prekrývajú.“
Denisa si nefotografuje sama, lebo redakcie majú svojich profesionálnych fotografov, čo však niekedy sťažuje prácu zladiť ich
termíny dohromady. Ako redaktorka periodika .týždeň absolvovala tiež zahraničnú cestu za zahraničnou reportážou. Písala totiž
článok o tom, prečo slovenskí Rómovia odchádzajú do Anglicka,
prečo sa tam majú lepšie, aj lepšie výsledky detí na školách, ale
keď sa vrátia domov, k zlepšeniu ich situácie nedochádza. Keďže
financií je všade málo, na celú cestu si najprv urobili finančný rozpočet. Zistili, že dvaja potrebujú na cestu a pobyt spolu 1200€.
Potom cez portál startlab.sk si podali výzvu, kde vysvetlili, o čom
im ide a ľudia sa im na cestu cez ten portál vyzbierali – spolu 1 357
€. Cestovali do Sheffieldu na severe Anglicka, kde je trochu lacnejšie ako v Londýne. Strávili tam 8 dní v meste. Mali zabezpečené
lacné letenky, lacné ubytovanie aj cestovné mestskou hromadnou
dopravou. Stravu si platili z vlastných peňazí, lebo cítili v sebe zodpovednosť, že keď sa im na cestu zložili cudzí ľudia, tak aj oni sami
samozrejme prispejú.
„Toto bola naozaj veľká reportáž,“ hovorí Denisa. „Robili sme
ju dlho, asi 3 mesiace. Dlho sme sa na to chystali, mali rozhovory cez Skype s odborníkmi, ktorí mali čo povedať k tejto problematike. Väčšinou to boli slovenskí alebo českí sociológovia, ktorí
sa už touto témou zaoberali. Mňa k nej priviedol jeden môj článok
o škole v Bystranoch.“ (Bližšie k tejto téme pozri https://www.
startlab.sk/projekty/429-z-bystrian-do-sheffielde-a-spat/)
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Kristína Juričková, 30 rokov
Absolventka Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
a Prešovskej univerzity, odbor masmediálna komunikácia. Počas VŠ štúdia sa dostala do študentského rádia v Brne v rámci
programu Erasmus. Po ukončení štúdia najprv dva a pol roka
pracovala v Hanušovciach nad Topľou cez projekty úradu práce
na mestskom úrade a v tunajšej základnej umeleckej škole ako
asistentka riaditeľky, od júla 2015 zasa ako rozhlasová redaktorka RTVS v Bratislave. Od začiatku novembra 2018 pracuje na
tlačovom odbore Ministerstva dopravy SR. Ako sama uviedla,
dôverne už pozná obe strany „barikády“ – pred mikrofónom aj
za ním.
Čo sa týka praktickej výroby v rozhlasovom spravodajstve sa po
nástupe do rozhlasu musela všetko učiť, keďže štúdium masmediálnej komunikácie jej dalo len teoretické základy a študijný pobyt
v Brne nevyhnutné základy ako napr. zostrih správ. Na začiatku jej
rozhlasovej praxe bolo najdôležitejšie, ale časovo náročné, získať
databázu potrebných kontaktov v rezorte dopravy, ktorý jej pridelili.
Ak sa téma jeden a pol minútovej reportáže odvíjala od aktuálneho diania v ten deň, bola to rýchla práca – v prvom rade ísť na
tlačovku a nahrať na diktafón ľudí ako členov vlády, politických
lídrov a podobne. Ku každému vyjadreniu potrebovala získať reakciu niekoho, vo výbere koho jej pomáhala spomínaná databáza
kontaktov. To znamená, že ak išla o desiatej na tlačovku, o dvanástej musela mať nahratú celú reportáž vysielanú v obedňajšom
Rádiožurnále. Rozhlas je v tomto smere na redaktorov veľmi náročný.
„Najrýchlejšie sa vyrábajú politické témy. V podstate nejaký politik niečo povie, k tomu pridáme reakciu oponenta, k nim zakomponujeme názor politológa, analytika či iného odborníka a máme
urobenú reportáž v priebehu jednej hodiny od momentu, keď sa
to stane, do momentu vysielania. Takej rýchlosti som osobne bola
schopná až po polroku rozhlasovej praxe s tým, že ešte som nečítala správy osobne. Prečo? Jedna veľká kapitola práce rozhlasového redaktora je jeho hlasový a jazykový prejav. Trvalo dva mesiace, kým som mohla ísť hovoriť na mikrofón. Vytýkali mi, že mám
detský hlas a zvláštnu melódiu hlasu, ktorú som si osvojila počas

erasmovského pobytu v Brne. Musela som sa preto naučiť správne
pracovať s nádychom a výdychom. Rozhlasový redaktor musí totiž
správu podávať tak, aby sa poslucháč zameral na jej obsah, a nie
na redaktorov jazykový prejav.
Ak som si vymyslela nejakú tému sama, napríklad že venujem pozornosť ekoduktom nad diaľnicami na Slovensku – to sú tie zelené mosty pre zvieratá, na Slovensku spolu tri, pričom sú potrebné
v oveľa väčšom počte – vtedy mi výroba reportáže trvala oveľa
dlhšie, aj dva týždne. To znamená, že som poslala spracované
otázky nejakému odborníkovi a čakala na jeho vyjadrenie, alebo
ak som ho chcela nahrať na diktafón, býval zvyčajne problém dohodnúť sa s ním na konkrétnom termíne a stretnúť sa.“
Rozhlasoví redaktori v domácom spravodajstve majú na začiatku
každého pracovného dňa o 8.30 hod. poradu. Každý redaktor už
máva pripravenú tému, ktorej sa chce v ten deň venovať, alebo sa
zameriava na aktuálne dianie tlačoviek, ktorých zoznam vopred
vydali tlačové agentúry. Správy sa pripravujú pre Rádiožurnál, ktorý sa vysiela ráno o siedmej, na obed o dvanástej, večer o osemnástej a dvadsiatej druhej hodine, posledný o polnoci. Takže
v tých večerných a skoro ráno sa spravidla (ak sa medzitým nič
mimoriadne neudialo) vysielajú veci, ktoré rozhlasoví redaktori
vyrobili cez deň. Vždy bolo najdôležitejšie dodať najčerstvejšie
informácie do obedňajšieho Rádiožurnálu alebo do toho, kedy
to editor chcel. Témy, ktoré sa nevmestili počas pracovného dňa,
teda také, ktoré neobsahovali silný aktuálny moment, sa odkladali
na víkend.
Ako uviedla Kristína, najčastejšie bývalo, že hoci chcela robiť vlastnú tému, musela pracovať na pridelenej téme. Na otázku, či ako
rozhlasová redaktorka zažila aj mimoriadne situácie, odpovedala:
„Áno, viackrát. Najviac sa mi do pamäti vryl deň, keď zomrel prezident Michal Kováč. V ten deň som mala službu. Do deviatej večer
som bola na Úrade vlády SR, lebo tam tuším rokovala tripartita
o učiteľských platoch. Keď som sa vracala z úradu vlády a vedela
som, že musím do desiatej večer stihnúť urobiť reportáž, zavolala mi editorka, že zomrel prvý prezident. Znamenalo to, že som
musela urobiť dve reportáže. Pustili sme sa do toho s editorkou
obidve a stihli sme to. Ak niekto robí v spravodajstve, nepozná
ohraničený pevný pracovný čas. Keď sa niečo stalo a v tom čase
som mala službu, išla som do práce aj v noci. Každý rozhlasový redaktor mal v podstate pridelený nejaký rezort, ktorému sa prioritne venoval. No keď sa udialo niečo mimoriadne a mal v tom čase
službu, musel sa venovať vyslovene aktuálnej mimoriadnej téme.“
Foto Marek Zgalinovič

Športový klub
Pelikán

FLORBAL
KAŽDÚ NEDEĽU
16.00 – 18.00 hod.
Základná škola Hanušovce nad Topľou
veľká telocvičňa

Florbalové tréningy pre dievčatá a chlapcov
Zdokonalíš technickú zručnosť
Zlepšíš svoju kondíciu
Zúčastníš sa florbalových turnajov

Začíname 6. októbra 2019

0911 901 442

skpelikan@gmail.com
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Ján Zošák, 25 rokov
Stredoškolské vzdelanie končil na Súkromnej strednej odbornej škole hotelierstva a gastronómie Mladosť v Prešove, popritom brigádoval v hanušovských reštauračných zariadeniach. Po maturite sa rozhodol v štúdiu pokračovať na Katedre
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre, kde absolvoval bakalárske štúdium. Magisterské štúdium ukončil na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Počas
bratislavského VŠ štúdia na základe inzerátu na portáli profesia.sk sa prihlásil do výberového konania na redaktora Zelenej vlny v RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska a náročným
niekoľkostupňovým výberovým sitom prešiel ako jeden z troch
prijatých uchádzačov z celkového počtu cca 100. V období,
keď končil magisterské štúdium, začínal zároveň v RTVS pracovať ako televízny spravodajský redaktor.
Na otázku, ako zvládal popri štúdiu byť výkonný aj ako pracovník
rozhlasu, odpovedal: „Tri alebo štyri dni v týždni som mal školu,
ostatné som bol v rozhlase. Boli sme tam super kolektív mladých
ľudí. Zelená vlna sa vysiela nonstop – sviatky, víkendy, denné, nočné. V redakcii sú vždy prítomní jeden-dvaja redaktori, ktorí správy
preberajú, overujú, spracúvajú a jeden redaktor, ktorý v prvom
rade hlási správy a primárne si musí spracovávať text do vysielania, sledovať to, čo vysiela. Každú polhodinu do redakcie pribudne
aj 30 informácií. Redaktor musí vedieť vybrať tie najdôležitejšie,
ktoré zasiahnu čo najviac ľudí. Zároveň tie informácie musí mať
overené, že sú pravdivé. Najviac správ sme denne dostávali v rannej špičke a popoludní.“
V máji 2018 začal Ján ako redaktor Zelenej vlny paralelne vystupovať aj v rannom televíznom vysielaní, keďže uspel v kamerových
skúškach. Na rozdiel od rozhlasu sa v TV musel zameriavať na taký
druh správ, ktoré mali časovo dlhší dosah. Bolo to preňho náročné
obdobie, keďže bolo aj obdobím jeho štátnic. „Prvé televízne vysielania som absolvoval v strese, či všetko stihnem, ako mám. Sám
som si totiž chystal aj televízne mapky, t.j. na mapu Slovenska som
značil ikony so stručným popisom konkrétnej dopravnej situácie
a do čítačky som si písal k obrázku text. V TV som pracoval raz-dvakrát v týždni, takže som nakoniec stihol aj prácu, aj štúdium.
No niekedy som bol naozaj v poriadnom švungu a kolotoči – telka,
škola, rozhlas, večer sa trochu vyspať a potom skoro ráno vstávať
a opäť všetko dookola.“
Ján však mal ambíciu sa posunúť ďalej. Popri rozhlase začal robiť
v televízii tiež junior redaktora, tzv. helfera. To znamená, že sa učil
strihať krátke televízne spravodajské bloky a synchróny, ktoré číta
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moderátor, vyhľadával potrebný materiál v klasických alebo digitálnych TV archívoch pre bratislavských a regionálnych redaktorov
a pod. V novembri 2018 začal robiť cvičné reportáže a od decembra toho istého roku už začal pracovať na plný úväzok v televízii.
Podobne ako v rozhlase aj v televízii majú redaktori priradené jednotlivé rezorty. Ján z rozhlasovej Zelenej vlny prešiel do TV pracovať ako redaktor pre dopravu, ale keď sa v doprave nič mimoriadne nedeje, venuje sa aj iným témam, ktoré si sám vyhľadá.
A ako vyzerá Jánov pracovný deň?
„V pracovné dni každé ráno je o 9.00 hod. porada, kde sa rozoberie, čo kto ide v ten deň vyrábať, alebo už vyrába. Porady sa zúčastňuje šéfka spravodajstva, vedúci vydania, tímlíder, editori
a samozrejme my, redaktori. Najprv sa preberie večerné vysielanie, ak sa vyskytla nejaká chyba. Potom sa rozhodia úlohy redaktorom. Buď mi pridelia tému, ktorú považujú za dôležitú alebo
idem robiť vlastnú tému. O 14.00 hod. je ešte jedna porada, ale
už iba vedúcich spravodajských pracovníkov, ktorí chystajú témy
na nasledujúci deň alebo na víkend. Ak mi niečo pridelia vtedy,
ráno o deviatej sa už o téme nebavíme, lebo ju už poznám. Po rannej porade, ak je na programe tlačová beseda, tak sa tam vyjadrí
k problému napríklad niektorý minister, niečo sa ich my, redaktori
rôznych médií, tam ešte opýtame a potom je priestor na individuálne rozhovory. Diváci to z obrazovky poznajú. Niekedy mávam
aj živé vstupy z tlačovej konferencie.
Keď skončí tlačovka, podľa toho, na čo sa chcem zamerať pri spracovávaní daného problému, hľadám si ešte nejakého analytika
politológa, sociológa alebo iného erudovaného odborníka alebo
protistranu, ak ide o politickú tému, lebo mnou spracovaná informácia musí byť vyvážená. Ak nejdem na tlačovku, ale sa chcem
venovať napríklad téme kosenia v nejakej mestskej časti, musím
najprv premyslieť, koho mám osloviť – teda určite magistrát danej
mestskej časti, urobiť anketu s obyvateľmi, porozprávať sa so zástupcami firmy, ktorá sa tam o zeleň stará, oslovím aj odborníka
na pesticídy so žiadosťou o názor, čo je dobré a čo nie. Pri ankete
nikdy nesmie byť len jeden respondent, ale minimálne dvaja, ideálne ak sú traja-štyria. Do terénu samozrejme vždy chodím spolu
s kameramanom, ktorého mi v ten deň pridelí produkcia. Keď všetko so všetkými natočíme, ešte robíme záverečný stand up s mikrofónom z miesta, ktorého sa spracovávaná reportáž týka. Niekedy
je problém získať kameramana hneď dopoludnia, lebo redaktorov je viac ako kameramanov. Kameraman má na starosti auto,
kameru, statív na kameru a mikrofón, ja mám na starosti svoju
SD pamäťovú kartu s väčšou kapacitou, ako ju poznáme napríklad do mobilov. Keď ideme natáčať, dám tú kartu kameramanovi
a on ju vloží do kamery. Po ukončení natáčania vyberie kartu z kamery a vráti mi ju. Je to veľmi dôležité, lebo na tej karte je natočený všetok materiál, ktorý idem ďalej spracovávať najprv do newsroomu, potom do strižne.“
Pri natáčaní reportáži už Ján nemá pri sebe žiadnu čítačku, iba
poznámky v ruke, o ktoré sa oprie, ak potrebuje. Čítačky sú iba
v TV štúdiu. Keď robí stand up, tak ho môže natáčať aj na viackrát
a potom si ho zostrihá, ak medzitým urobí nejaký brbt alebo iné,
čo sa do vysielania nesmie dostať.
Keď sa vráti z natáčania do redakcie, vkladá materiál z SD karty
do zariadenia zvaného octopus (v preklade chobotnica – pozn.).
Cez toto zariadenie majú redaktori a ich nadriadení presný prehľad
o stave spracovania každej reportáže. Ak pri reportáži bliká červené svetielko, reportáž ešte nie je vyrobená. Ak tam bliká modré
svetielko, reportáž je už redaktorom spracovaná spolu s textom,
oranžové svetielko udáva, že si reportáž už pozrel vedúci vydania
a ružovým svetielkom dáva znamenie jazyková korektorka, že text
prešiel aj jej rukami. V takom prípade už redaktor vie, že môže ísť
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na strižňu a reportáž postrihať do finálnej podoby. V strižni sa redaktor v priemere zdrží pri práci cca hodinku. Časovú dĺžku reportáže určuje redaktorovi vedúci vydania. „Ak mi povie, že mám
na dnes na tému vyhradenú minútu 45 (sekúnd), tak sa snažím
do toho vtesnať.“
Miestnosť, kde sedia redaktori a ostatní spravodajskí pracovníci, sa nazýva newsroom. Niekedy je tam pokope niekoľko desiatok ľudí. V takom priestore je skutočne veľmi náročné sústrediť
sa a pracovať najmä v letnom období, keď je okolo veľký hluk
a ťažký vzduch, ktorý niekto nemôže dýchať, ale inému zasa vadí
klimatizácia. V tejto miestnosti spracováva Ján texty k svojim reportážam. Texty si podrobne označuje, v ktorý okamih čo bude
presne hovoriť, keď bude v strižni strihať synchróny (teda vyjadrenia respondenta pred kamerou), aby už na strižni nič nehľadal.
Veď medzi redaktormi je o strižňu „bitka“, to znamená, že zvyčajne netrpezlivo čakajú, kým im strižňu pridelí tzv. denné riadenie
výroby, resp. pri dôležitej reportáži žiadajú o uprednostnenie pred
ostatnými. Keď má text pripravený, ide za vedúcim vydania, ktorý
si ho prezrie a buď hneď odsúhlasí, alebo ak má prípadné výhrady,
ešte si všetko spoločne prejdú. Väčšinou sa jedná o štylistické zá-

Strana 19

ležitosti. Poslednou štáciou pred strižňou je jazyková korektorka.
V strižni má redaktor k dispozícii 3 monitory. Pracuje na videolište, zvukovej lište a ruchovej lište. Na strižni je aj mikrofón, kde
si načítava komentár k reportáži.
Osobne som mala predstavu, že správy strihajú strihači, ale nie
je to pravda. Strihajú si ich redaktori sami, strihači iba kontrolujú
a strihajú alebo upravujú materiál zahraničným redaktorom, spracovávajú reportáže pre nepočujúcich a podobne.
Keď som sa Jána opýtala, koľko teda trvá výroba jednej nie viac
ako 2 minúty dlhej reportáže, odpovedal, že v priemere je to 9-10
hodín od zadania témy až po finálne odovzdanie do vysielania.
Ešte o jednej zaujímavej skutočnosti mi Ján rozprával. To, že RTVS
má virtuálne štúdio, vedia mnohí. No vedia všetci, čo to presne
znamená? Znamená to, že za moderátorom je iba zelené pozadie.
Všetky tie obrazy, všetko to, čo vidíme ako diváci na televíznej obrazovke, to tam skutočne v TV štúdiu nie je. Je tam iba zelené pozadie a to znamená, že v štúdiu nemôžete mať na sebe oblečené
zelené šaty. Keby ich moderátorka mala na sebe, nevideli by sme
jej telo, iba hlavu, časti rúk a nôh nezahalených šatami.

O práci Denisy, Kristíny a Jána som sa s každým z nich rozprávala dlho a materiálu mám toľko, že by vydal aj na tri poriadne
interview, ale to možno niekedy inokedy. Niečo som si však pri rozhovoroch s nimi uvedomila – hoci som si myslela, že mám
slušnú predstavu, čo sa za ich prácou skrýva, boli momenty, keď som sa naozaj čudovala, čo si všetko sami zabezpečujú. Každá
profesia má svoje špecifiká a vlastné špecifiká má aj práca v hlavnom meste a v rôznych regiónoch Slovenska. No je tu ešte jedna
vec, na ktorú chcem upozorniť predovšetkým mladých ľudí. Nečakajte na pracovné príležitosti, ale hľadajte si ich a získavajte
zručnosti pokiaľ možno už aj počas štúdia. Ako sa ľudovo hovorí, dvere sú otvorené pripraveným. Tak, ako nám to ukázali Denisa,
Kristína a Ján.
Agáta Krupová

VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU
Táto tradícia sa v nejednej hanušovskej domácnosti udržiava dodnes, aj v rodine Anny a Juraja Luščákových. Veď niet nad domáci
lekvár. Kto má rodinný dom, dvor a sad s dobrou úrodou sliviek,
ten zvyčajne s varením slivkového lekváru dlho neváha. Ako vidíme na fotografii, je k tomu potrebný len priestor na malé ohnisko, nad to postaviť železný drajfuz (trojnožku zo železných ráfov)
s kotlom, dlhú varechu na miešanie a keď je pekné počasie, netreba už žiadny prístrešok, ktorý by chránil pred dažďom.
Pamätám si to aj z mojich detských čias. Naši na varenie lekváru
využívali veľmi sladkú odrodu sliviek, ktoré u nás volali durjan-

Anna Luščáková pri varení domáceho lekváru

gi. Tieto slivky sa nedajú oddeliť od kôstok ručne. Preto sa slivky
predvárali v osobitnom hrnci. Tam sa rozvarili na riedku hmotu
zvanú „śľivčanka“ a od kôstok ju oddelili na riečici. Luščákovi nič
také robiť nemuseli, lebo varili lekvár zo sliviek, z ktorých kôstky
pred varením oddelili ľahko.
Moja babka to robili potom takto: Najprv naliali do kotla toľko
„śľivčanki“, koľko sa jej vmestilo, aby pri miešaní nevyšplechovala
vonku. Ako sa voda z kotla počas varenia vyparovala, lekvár hustol a zmenšoval svoj objem, dolievali ďalšiu a ďalšiu „śľivčanku“,
až sa vyliala do kotla posledná dávka. Pri miešaní lekváru sa naši
stále striedali. Jednak tam bolo horúco od priameho ohňa, jednak
po dlhšom miešaní sa unavili ruky. Pri konci, keď už lekvár hustol
a ten, čo prikladal na oheň, to neodhadol a priložil viac, ako sa žiadalo, začal lekvár silno prskať na všetky strany a koho zasiahol, ten
sa nepotešil. Keď už bol lekvár hustý, poriadne tmavý a už sa netvorila žiadna pena, prelievali ho do veľkých hrncov alebo vedier.
Po vychladnutí cez nádoby napli celofán, ktorý po obvode spevnili
motúzikom. Chlapi ich povynášali na pôjd. Dobre uvarený lekvár
nakoniec stuhol tak, že sa dal krájať a nebolo ho možné rozotrieť
na chleba, ani s niečím iným rozmiešať. Ak ho chceli použiť, museli ho najprv rozvariť spolu s vodou a cukrom. Množstvo pridaného
cukru záviselo od toho, nakoľko boli slivky, z ktorých varili lekvár,
sladké. Do varenia lekváru v kotle sa totiž nepridal ani jediný kryštálik cukru. Preto uvarený lekvár mal väčšinou výraznú kyslastú
chuť. Varenie lekváru bola u nás doma aj spoločenská udalosť.
Keď sa úplne zotmelo, prišli k nám tety susedky. Hlasná vrava,
smiech a práca išli vždy spolu ruka v ruke.
Agáta Krupová
Foto Ing. Juraj Luščák
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FOTOREPORTÁŽ - JARMOK
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Fotoreportáž z podujatí pripravila Agáta Krupová

PÝTAME SA ...
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RNDr. Natálie Verčimákovej, novej riaditeľky ZŠ

Čo nové čaká Základnú školu v Hanušovciach nad Topľou?
Od 1. júna 2019 je novou riaditeľkou ZŠ Hanušovce nad Topľou Natália Verčimáková; vo funkcii vystriedala Mgr. Miroslava Petrova, ktorý odišiel do dôchodku. Jej
menovanie primátorom mesta PhDr. Štefanom Strakom vzišlo z výsledkov májového
výberového konania.
Natália Verčimáková je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, kde vyštudovala matematiku a fyziku. V ZŠ Hanušovce nad
Topľou začala pracovať ako učiteľka pred 20 rokmi. Medzitým si doplnila tretí vyučovací predmet informatiku. Je vydatá a má tri deti. Na začiatku rozhovoru ma hneď
upozornila, že ako matematik nezvykne toho veľa nahovoriť, napriek tomu mala čo
povedať.
S akými ambíciami či predstavami ste išli
do výberového konania, resp. čím ako
nová riaditeľka môžete byť prínosom pre
ZŠ?
Myslím, že sa už žiadal nový vietor, nové
nápady – napríklad zabezpečiť fungovanie športového areálu pri škole, plaváreň
alebo bazén, stravovanie aj pre žiakov dietárov, ktorých máme čím ďalej, tým viac
a zdokonaliť vybavenie učební. Nemáme
napríklad učebňu fyziky a tiež učebňu chémie sme museli pustiť pre klasickú triedu,
keďže počet detí sa znova zvyšuje, ale aj
iné veci vrátane podpory kolegov tým, že
chcem vniesť viac ľudskosti do žitia školy.
Dvadsať rokov praxe na tejto škole chcem
teraz zúročiť pri jej riadení a odstraňovaní
nedostatkov, ktoré vidím.
Nie je vybavenie odborných učební
predmetom projektov ešte predchádzajúceho vedenia?
Áno, počítačové učebne, ďalšia dielňa, na
tom sa už pracuje cez momentálne prebiehajúci projekt. No počet tried máme zatiaľ naozaj obmedzený. Tri triedy má ešte
v prenájme ZUŠ. V budúcnosti budeme
zrejme musieť uvažovať aj s využitím priestoru v podkroví buď pre ZUŠ-ku ako ateliér
pre výtvarníkov, alebo ak si ZUŠ-ka porieši
problém inak, možno tento priestor využijeme pre naše nové triedy. Dovybavenie
učební je jednoznačným záujmom.
Aké sú pozitíva z obdobia predchádzajúceho vedenia, na ktoré by ste chceli vo
svojej činnosti nadviazať?
Pán riaditeľ Petrov bol vyštudovaný fyzik,
technik. To sa odrážalo aj v jeho veľmi
praktickom prístupe k riešeniu problémov.
Napríklad ako človek-praktik sa pričinil
o rekonštrukciu školy. Takže v tomto smere
chcem naňho nadviazať – budovať a rozvíjať materiálno-technickú základňu v širokom slova zmysle.

V čom chcete byť iná ako predchádzajúce
vedenie, resp. čo vám tu chýbalo za predchádzajúceho vedenia?
Vniesť do kolektívu viac komunikácie s učiteľmi, viac porozumenia, ľudského prístupu.
Nemáte pocit, že riaditeľ musí byť aj tvrdý? Zlé jazyky hovoria, že ste mäkká.
Áno, počula som, ale myslím, že som vo
funkcii veľmi krátky čas na to, aby niekto
už mohol posudzovať, hodnotiť, či som
mäkká alebo tvrdá. (Rozhovor sa uskutočnil 6. septembra 2019 – pozn. red.) Riaditeľ samozrejme musí niekedy aj pritvrdiť,
ale dôležitý je aj spôsob podania.
Čiže prílišná mäkkosť z vašej strany nehrozí?
Za pochodu sa učím bojovať aj pritvrdzovať, ak treba.
Zvíťazili ste pomerom hlasov 7:6. Ako ste
prijali výsledky výberového konania?
Ak mám pravdu povedať, nečakala som to.
Človek je tvor, ktorý si rýchlo zvyká na nové
situácie. Tak sa teraz aj ja samozrejme musím veľa vecí učiť, lebo riadiť školu nie je
o tom, že si sadnem na riaditeľskú stoličku
a ide to samo. Každý deň je čo riešiť. Je to
práca s ľuďmi, ktorá je veľmi náročná.
Spomínali ste stravovanie pre žiakov s diétami. Znamená to, že sa už tak deje?
Nie. Nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Musíme najprv vyriešiť vyškolenie kuchárky
pre diétne stravovanie, potom pristúpiť
k ďalším krokom. Takže teraz je to v prípravnej fáze.
Je v podmienkach hanušovskej školy reálna plaváreň?
Ak sa to dá na iných školách, prečo by to
nemalo byť reálne u nás? Samozrejme
potrebujeme na plaváreň priestor. Ten sa
ukazuje v bývalej kotolni, keďže kúrenie
máme zabezpečené cez mestskú kotolňu.
Len musíme dotiahnuť financovanie cez

nejaký projekt. Vďaka plavárni by sa vytvorili aj ďalšie pracovné príležitosti.
Myšlienka vybudovať plaváreň je nová?
Nie, uvažovalo sa nad tým už počas rekonštrukcie školy, ale vtedy boli skresané
peniaze, takže sa nakoniec od plavárne
upustilo. Chcela by som na to nadviazať, to
áno, je však otázne, či v priebehu môjho
funkčného obdobia sa podarí peniaze na
túto stavbu získať.
Má škola nejaké problémy, ktoré potrebuje promptne riešiť?
Bolo by potrebné vymeniť staré elektrické
rozvody, upchávajú sa nám odpady, trápili nás problémy s vodou. V jednom celom
krídle budovy veľmi slabo tiekla voda. De
facto iba kvapkala. No včera nám už napájali nový prívod vody, aby sme mohli
v škole normálne fungovať. Voda po dvoch
či troch rokoch konečne tečie. Ostatné
problémy budeme riešiť postupne. Škola
je totiž zvonku zrekonštruovaná pekne, no
vnútro je už zastaralé.
Koľko má teraz žiakov?
Teraz je to 580. No pamätám si časy, keď
som tu nastúpila pred 20 rokmi, bola tu
takmer tisícka žiakov, po štyri triedy v každom ročníku. No pokles natality je celoslovenský, nielen hanušovský trend.
Ako je potom možné, že pri takom nízkom
počte žiakov je stále problém s dostatkom tried?
Vysvetlenie je jednoduché. Niekedy sa
triedy zapĺňali do 32 až 34 žiakov. Teraz sa
tie kvóty stenčili – na jednu triedu pripadá v nultom ročníku maximálne 16 žiakov,
v prvom ročníku 22 žiakov, 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka a 29 žiakov
v triedach na 2. stupni. Menej žiakov v jednej triede znamená teda potrebu vyššieho
počtu tried.
Aké kluby, krúžky ponúkate žiakom?
Čo sa týka voľnočasových aktivít v popoludňajších hodinách, žiaci si majú z čoho
vyberať. Máme športové krúžky, tanečné,
spevácke, matematiky, slovenčiny, turistické. Pre menšie deti 1. stupňa sú zatiaľ
zriadené tri oddelenia školského klubu, no
rozmýšľame o zriadení štvrtého oddelenia,
nakoľko máme nahlásený vyšší počet detí.
To znamená, že neredukujete personál?
Nie, skôr rozširujeme. Od 1.septembra
sme dostali cez projekt „Pracuj v školskej
kuchyni“ možnosť zamestnať dve sily do
školskej kuchyne, nakoľko od 1. septemb-

2019
ra majú deti možnosť stravovania zdarma.
Ďalšie tri pracovné sily, ktoré sme začiatkom školského roka prijali, sú asistenti
učiteľa pre integrovaných žiakov. Financie,
a tým pádom aj samotných asistentov učiteľa, máme zatiaľ len do konca roka, ale
snáď sa nám podarí pre ich fungovanie
získať financie aspoň na obdobie do konca
školského roka.
Kto je po vašom nástupe do funkcie zástupcom a výchovným poradcom?
Zástupkyňa pre 1. stupeň pani Mgr. Anna
Ondovová a pre 2. stupeň pani PaedDr. Viera Hodošková. Výchovným poradcom je
pán Mgr. Martin Štofan. Na škole pôsobí aj
školský špeciálny pedagóg pani Mgr. Anna
Makáňová.
V médiách boli veľké diskusie ohľadom
stravovanie zdarma, že školy majú schválený príspevok, ale ten nestačí na plné
pokrytie jednej stravnej jednotky. Ako je
to tuná?
V školách na Slovensku je stravné rozdelené do tzv. stravovacích pásiem. Naša škola
je v pásme, kde žiaci resp. ich rodičia ne-

PÝTAME SA ...
musia za stravu doplácať. Všetci žiaci od
nultého po 9. ročník sa môžu v školskej
jedálni stravovať zdarma. Keďže sme od
1.septembra prešli na nový čipovací systém, znamená to, že každý žiak má svoj
čip a prostredníctvom neho nahlasuje,
resp. odhlasuje obed.
Využíva možnosť obedov zdarma každý
žiak školy?
Nie. Zatiaľ máme nahlásených do 400
stravníkov. Po minulé roky to bolo o niečo
menej, okolo 300 stravníkov. Okrem toho
varíme pre žiakov hanušovskej spojenej
školy, ktorí si jedlo z našej jedálne odvážajú
a podávajú deťom v ich škole na Kukorelliho ulici. Okrem toho má naša škola ešte
ďalších, dospelých stravníkov zvonku, teda
mimo učiteľského personálu. Títo stravníci
tu majú vyhradený čas a chodia na obedy
osobitným bočným vchodom v pre nich vymedzenom priestore.
V čom najviac cítite zmenu teraz, keď ste
riaditeľka oproti tomu, keď ste boli učiteľkou?
Riaditeľ je oproti učiteľovi manažér. Je
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to o rozdelení úloh, o papierovaní, ale aj
o prístupe k zamestnancom i žiakom. Najväčšia zmena je však v tom, že teraz vôbec
neučím.
???
Podľa nového školského zákona a Nariadenia vlády č. 201/2019 s platnosťou od 1.
septembra 2019 závisí úväzok riaditeľa od
počtu tried na škole. Podľa platnej tabuľky,
ak má škola viac ako 29 tried vrátane oddelení školského klubu, riaditeľ má 100%-ný
riaditeľský úväzok, teda neučí. To sa týka aj
našej školy, keďže máme 31 tried (28 tried
a 3 oddelenia školského klubu). Nuž a čo sa
týka technických vecí, hoci som žena, som
technický typ, takže ani v škole nemám
s riešením týchto záležitostí problém. No
veľkú pomoc a podporu pri riešení problémov, ktoré sa občas predsa len na škole
vyskytnú, máme u pána primátora a pána
prednostu, za čo im patrí veľké ďakujem
v mene celej školy.
Pýtala sa Agáta Krupová

ANKETA
Chýbajú vám futbalové zápasy v našom meste?
Ste za návrat Hanušoviec nad Topľou na futbalovú mapu Slovenska?
Marek Poliak, 44 rokov
Je škoda, že tu nie je
futbal. Určite je veľa
fanúšikov, ktorí by to
ocenili (ak by sa tu futbal obnovil). Z môjho
pohľadu – malo by to tu
byť. Určite. Je hanbou,
že okolité obce majú
niečo také ako futbal
a u nás je tiež kopec
mladých ľudí, ktorí by
si určite aj zahrali alebo
išli futbalistov povzbudiť.

doteraz. Chýba to, lebo
poobede by človek dakde vyšiel, nielen na
pivo, ale stretnúť sa
s kamarátmi, podebatovať nielen v krčme,
ale i na takom verejnom priestranstve.
Štefan Čebra, 68 rokov
Futbalisti mi nechýbajú, to už ani nie je
futbal..., ale som za
futbal, lebo keď človek
chce niekedy v nedeľu
si niekde vyjsť, tak (vtedy) tie súťaže chýbajú.
No lepšie by bolo, keby
tu (na ihrisku) bol park.

František Hrinkanič,
41 rokov
Áno, futbalové zápasy
tu chýbajú. Nebolo by
Štefan Konečný,
to na škodu, lebo mla69 rokov
dých tu máme veľa.
Horný rad zľava: Michal Staškovič, Ján Onder, Andrej Lukáč, Štefan Ferko, Juraj Hricko, Jozef Jasné, že chýbajú. FutDaňko, Štefan Socha.
Ján Hatala, 65 rokov
bal tu chýba, jednoznaSpodný rad zľava: Ladislav Mucha, Mikuláš Krupa, Milan Čebra, Ján Matta, Jozef Velebír.
Tie futbalové zápasy
čne. No a toto, že „Ste
mi nechýbajú, pretože
za návrat Hanušoviec
som mal v nedeľu kam vyjsť. vom rade musia mať záujem
nie sú už také, ako boli nieke- No a či je to potrebné – ťažko oni, mladí. Keď majú záujem, na futbalovú mapu Slovendy – oduševnené, zaujímavé, povedať. Záleží na mladých treba futbal podporiť, keď ne- ska?“, no tak to je logicky, že
veselé... Teraz sa hrá všade len ľuďoch, či majú záujem. Keď majú – žiaľbohu....
v každej obci by sa mal hrať futs politikou.
bal, nie?
my sme boli mladí, tak to bolo
Jaroslav Namešpetra, 56 rokov
potrebné.
No
a
teraz?
Majú
asi
Ján Hrivniak, 60 rokov
Áno, jasné. Podľa mňa dačo by
Pýtala sa Agáta Krupová
Ja nie som doma, ale chýba. iné záujmy, keď nie je ten fut- sa viacej dialo v tom meste ako
Foto: (aga)
Keby som bol doma, aspoň by bal. My im to nevnútime. V pr-
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PREDSTAVUJEME

3. číslo

JOZEF VARGA
PRVÝ (VEĽ)VYSLANEC HANUŠOVIEC NAD TOPĽOU

Postavenie zástupcu primátora resp. starostu upravuje zákon 369/1990 o obecnom
zriadení, podľa ktorého si svojho zástupcu
vyberá starosta/primátor zo zvolených poslancov do 60 dní od zloženia sľubu; ak tak
neurobí, vyberie zástupcu mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta PhDr. Štefan
Straka využil túto právomoc a za svojho
zástupcu vybral Jozefa Vargu.

Jozefa Vargu netreba Hanušovčanom mimoriadne predstavovať. Je dlhoročným
poslancom mestského zastupiteľstva, vedie folklórny súbor Vargovčan a je činný
v oblasti kultúry. Pozícia druhého muža
mesta je však aj pre neho nová, a tak je potrebné vysvetliť, čo sú jeho kompetencie.
Okrem zastupovania v čase neprítomnosti
primátora mesta je Jozef Varga asi prvým
(veľ)vyslancom mesta Hanušovce nad Topľou. Mesto nielen reprezentuje za jeho
hranicami, ale otvára aj dvere, ktoré boli
doteraz pre naše mesto zamknuté, alebo
na ktoré možno ani nikto v minulosti neklopal. Vďaka svojej dlhoročnej činnosti
v oblasti kultúry sa viceprimátor osobne
pozná s mnohými politikmi na miestnej,
regionálnej aj vládnej úrovni naprieč politickým spektrom a tieto kontakty využíva
v prospech Hanušoviec nad Topľou. Práve

ho zastupiteľstva sa nenecháva vtiahnuť
do pseduo-konfliktov a žabomyších vojen,
ktoré majú za cieľ zosmiešniť a znehodnotiť všetko pozitívne, čo sa v Hanušovciach
nad Topľou robí. Svoju energiu radšej venuje stretávaniu s ľuďmi, ktorí môžu a chcú
Hanušovciam nad Topľou pomôcť.

vďaka jeho aktivite sa podarilo po rokoch
vyčistiť miestny potok, bol jeden z tých,
ktorý pomáhal v neľútostnom súboji
s ostatnými samosprávami za to, aby vláda
SR rokovala v Hanušovciach nad Topľou,
a úspešne! Spolu s primátorom boli rozhodujúcim jazýčkom na váhach pri rokovaní
s Úradom vlády SR o výške poskytnutého
príspevku pre Hanušovce nad Topľou.
Jeho činnosť možno nie je viditeľná verejnosti, viac sa pohybuje v zákulisí, kde
sa často rozhoduje o osude investičných
zámerov. Možno toho menej narozpráva,
ale o to viac urobí. Na rokovaní mestské-

Je tu však jedno miesto, kde je činnosť viceprimátora viditeľná každému. Pešia zóna.
Rozlohou nie veľký priestor, ktorý je pre
mestečko mimoriadne dôležitý. Hanušovce
nad Topľou majú totiž žalostne málo verejných priestranstiev, kde sa môžu stretnúť
všetky generácie jeho obyvateľov. A tak
sa Jožko Varga pustil do revitalizácie zelene
na pešej zóne. Ako študovaný záhradkár
robí zásahy, ktoré sú odborné a koncepčné. Do tejto činnosti zapojil aj ďalších členov folklórneho súboru Vargovčan, lebo
vie, že práca šľachtí a mladí potrebujú
získať vzťah k pôde, kvetom a verejnému
priestranstvu. Takto formuje nielen tvár
mesta, ale aj ich krehkú a mladú dušu.
Možno tu sa rodí láska k mestu, zdravý
lokálpatriotizmus. Neodradili ho ani pohŕdavé a štipľavé reči o tom, či si má vicperimátor takto špiniť ruky. On to nevníma ako
podradnú prácu, ale ako službu mestu a ľuďom. A možno sú tie štipľavé reči len odrazom vnútorného jedu a závisti, že chlapec
zo skromných pomerov
sa vlastnou húževnatosťou stal nielen uznávaným
umelcom, ale aj viceprimátorom. Viceprimátorom, ktorého stretnete nielen za dverami úradu, ale
možno častejšie na pešej
zóne. Tam rukami od hliny načúva požiadavkám
a potrebám občanov mesta, ktorým sa snaží úprimne pomôcť.
Netreba tiež zabudnúť,
že mnohé kultúrne podujatia (napr. Hanušovský jarmok, Dni mesta,
Mikuláš, SNP, ...) v meste
zastrešuje a koordinuje
Jozef Varga v spolupráci s vedením mestského kultúrneho strediska
a ZO Zväzu protifašistických bojovníkov.
PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta MsÚ
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Jedným z orgánov mesta je aj mestské zastupiteľstvo, preto je naším cieľom prinášať informácie aj o jeho činnosti. Odteraz sa v každom vydaní Hanušovských novín dočítate stručné závery o rokovaní zastupiteľstva. Kto má záujem o podrobné informácie, nájde
na webovej stránke mesta uznesenia a zápisnice z rokovaní.
Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo
v utorok 27. augusta, o deň skôr, ako bol pôvodný plán. Dôvodom tohto posunu bolo podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na výstavbu ľadovej plochy v meste. Vzhľadom na to,
že termín podania žiadosti bol koniec augusta, zvolal primátor
rokovanie s jednodňovým predstihom, aby malo mesto viac času
na skompletizovanie žiadosti. Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj projektovou dokumentáciou na projekt vodozádržných opatrení a podanie projektu na dobudovanie základnej infraštruktúry v meste. Poslanci sa vo všetkých prípadoch vyjadrili kladne,
za čo im patrí poďakovanie. Takýto konštruktívny prístup umožňuje mestu usilovať sa o nenávratný finančný príspevok. Aj keď
nič nie je zadarmo a aj podanie projektu si vyžaduje nemalé úsilie
a finančné zdroje, je to často jediná možnosť, ako môžu Hanušovce nad Topľou riešiť zásadné investície, na ktoré nemá mesto
(rovnako ako ďalšie samosprávy na Slovensku) vlastné zdroje.
Neoddeliteľnou súčasťou každého zastupiteľstva sú aj doručené
žiadosti občanov, ktorí sa obracajú s najrôznejšími požiadavkami.
Najčastejšie ide o veci majetkového charakteru v podobe kúpy
alebo zámeny pozemkov. Takéto žiadosti posudzuje mestské zastupiteľstvo individuálne.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom vysporiadania katastra
medzi mestom Hanušovce nad Topľou a obcou Petrovce. Areál

skládky odpadu je v súčasnosti v katastri obce Petrovce, ale environmentálnu záťaž znášajú aj obyvatelia Hanušoviec nad Topľou.
Navyše v minulosti sa udiala zámena katastra, ktorá dodnes vyvoláva isté pochybnosti. Už minulé vedenie mesta dalo vypracovať
právnu analýzu; táto predpokladá, že mesto môže v prípade súdneho sporu uspieť a získať areál skládky odpadu späť do svojho
katastra. Pre Hanušovce nad Topľou by to znamenalo nemalý finančný príjem vo výške niekoľko desiatok tisíc eur ročne. Vedenie
mesta bude rokovať so susednou obcou a v prípade, že sa nenájde kompromis, skončí celá záležitosť na súde.
Už s menším pochopením v zastupiteľstve sa stretol návrh na zriadenie komisie pre zhodnotenie prebytočnosti vybraného majetku
mesta. Touto záležitosťou sa bude zaoberať Komisia finančná, pre
správu majetku a podnikateľskú činnosť pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou. Vedenie mesta zastáva názor,
že istá časť majetku je prebytočná a bolo by ju lepšie predať, aby
malo mesto financie na ďalšie investičné zámery. Časť poslancov
naopak zastáva názor, že majetok je aktívum, ktorého by sa samospráva nemala vzdávať. V tejto veci bude potrebné hľadať kompromis.
Nechýbala ani informácia o aktuálnom stave podaných a pripravovaných projektov. Veľký je ten, kto má veľké plány. Nie všetko
sa podarí, nie všetko vyjde podľa predstáv, ale ak vyjde aspoň časť
investičných zámerov, bude to na prospech Hanušoviec nad Topľou a jeho obyvateľov.
PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta MsÚ

TAKTO SME PRÁZDNINOVALI V ARCHEOPARKU

Prázdniny sú krásne obdobie. Pre pracovníkov nášho múzea sú
o to krajšie, že pre našich návštevníkov pripravujeme zaujímavé
podujatia.
Toto leto sme každý štvrtok realizovali „Prázdniny v praveku“ –
kreatívne a náučné podujatia pre rodiny. Každé stretnutie bolo
zamerané na inú tému. Súčasťou boli náučné panely, vedomostné
súťaže, kreatívne okienka a nechýbali ani tradičné remeselné činnosti a ukážky.
Prvé stretnutie, ktoré sa konalo 4. júla 2019 v predvečer sviatku
našich vierozvestcov, sme symbolicky venovali písmu. Mladí zvedavci sa dozvedeli zaujímavosti o vývoji písma od najstarších znakov po modernú latinku. Tí najšikovnejší dostali za úlohu rozlúštiť
odkaz v tajnom písme – a podarilo sa im to.
Typicky chlapčenská téma o zbraniach zaujala aj dievčatá. 11. júla
sme im odprezentovali rôzne druhy zbraní. Pózovanie v replikách
bronzového brnenia zaujalo veľkých i malých.

Tretie stretnutie 18. júla bolo venované výzdobe keramiky. Vyskúšali sme maľovanie na tanieriky a poskladali si krásne puzzle
s motívom antických nádob.
Záver prvého prázdninového mesiaca patril mytológii. 25. júla
sme sa zahrali na praveké a staroveké božstvá. Našim návštevníkom sme porozprávali o božstvách Slovanov, Grékov, Vikingov
i Egypťanov a aj sami sa mohli prezliecť za niektoré z nich.
Prvý august sme zasvätili výrobe mincí. Našu kovolejársku dielňu
sme zmenili na pravú keltskú mincovňu. Šikovní bádatelia si mohli
potrápiť hlavu pri zoraďovaní mincí od najstaršej po najmladšiu.
Ôsmeho augusta sme otvorili pomyselnú Pandorinu skrinku a posvietili si na výrobu šperkov. Vedeli ste, že sa dajú vyrábať aj z papiera a kameňov? Našich návštevníkov čakal tiež kvíz o drahých
kameňoch a výroba malých šperkovničiek.
Predposledné stretnutie 15. augusta bolo venované hline a jej podobám od pravekého hrnčiarstva cez výrobu domácich potrieb až
po hlinené ozdoby.
Záverečná téma potešila najmä dievčatá. 22. augusta sme sa ponorili do tajov sveta módy a odievania ako takého. Možnosť prezliecť sa za pravekého lovca potešila všetky generácie.
Prázdniny už skončili a s nimi aj naše podujatia. Veľmi si vážime
hojnú účasť i pozitívnu spätnú väzbu, ktorú sme dostali od našich
návštevníkov. Veríme, že nám ostanete verní a navštívite nás aj
nabudúce.
Mgr. Ivana Lešičková
Krajské múzeum Prešov – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce
Foto: Daniela Peleščáková
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SPOMIENKA NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
MESTSKÉ OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA SNP
Prítomných privítala a na úvod sa účastníkom osláv prihovorila
riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad
Topľou Bc. Ľubica Tomková. „Život človeka sa prelína obdobiami
od ranného detstva až po roky staroby, pokiaľ nám je dopriate tak
dlho žiť. Každý človek je obdarovaný vzácnym darom – svedomím.
Ono by nám malo v každom okamihu nášho života pripomínať,
aby sme vedeli rozlíšiť správne od nesprávneho, dobré od zlého.
Kde však bolo svedomie u tých, ktorí zabíjali, ničili, prinášali bolesť a žiaľ? Dnes, 30. augusta 2019, pri mestských oslavách a spomienke na 75. výročie vzniku SNP, si pripomíname tieto dni hrôzy
a vzdávame úctu bojovníkom a padlým za našu slobodu.“

ského kultúrneho strediska, vážení hostia z Vranova nad Topľou,
milá mládež a ostatní prítomní. Je mi cťou poďakovať sa v mene
všetkých ocenených, ktorých rodinní príslušníci prevzali plakety
a Pamätné listy in memoriam. Na večnú pamäť tých, ktorí zahynuli. Naposledy sa v roku 1964 verejným uznaním spomínali zásluhy padlých, ktorí pomáhali v SNP a partizánom a zahynuli v boji
za našu slobodu. Dnes sme sa poklonili ich pamiatke a vzdali úctu
všetkým, čo položili svoje životy pre slobodu a našu budúcnosť.
Vieme, že poďakovanie za dnešný deň patrí predovšetkým dvom
ženám, ktoré pripravili túto slávnosť. Sú to riaditeľka Mestského kultúrneho strediska pani Ľubica Tomková a predsedníčka
základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov pani
Helena Lipčáková. Často sme už navyknutí hovoriť poďakovania
všeobecne inštitúciám. Ale mňa ako členku Základnej organizácie
SZPB veľmi teší, že môžem vyjadriť konkrétne poďakovanie našej predsedníčke pani Helenke Lipčákovej za jej obetavú činnosť
a riaditeľke mestského kultúrneho strediska pani Ľubici Tomkovej. My, ktorí sme prevzali ocenenia, aj naše rodiny, budeme
dlho a s vďačnosťou spomínať na Vašu záslužnú prácu. Ďakujeme
aj primátorovi mesta pánu Štefanovi Strakovi a všetkým, ktorí ste
pre nás pripravili tento slávnostný deň“.

Foto: (aga)

Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta PhDr. Štefan
Straka, ktorý si uctil pamiatku padlých a zdôraznil udržanie kladných hodnôt ľudského života, prejavy lásky a tolerancie najmä
u mladej generácie, ktorá je naplnením budúcnosti. Predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková sa prítomným prihovorila
v prejave, ktorým pripomenula smutnú minulosť mesta Hanušovce nad Topľou v čase SNP. Konkrétne mená občanov, ktorí strádali
aj mnohí zahynuli, aj tých, ktorí pomáhali. Mnoho mien a udalostí oživili spomienky na obdobie, ktoré by sme už nikdy nemali
zažiť. Riaditeľka mestského kultúrneho strediska program zladila
tak, aby jej umelecké slovo bolo vhodne prepojené spevom známych vojenských a partizánskych piesní v podaní FS Vargovčan.
Účastníci a pozvaní hostia sa od pamätníka SNP presunuli do sály
v Malom kaštieli, kde oslavy pokračovali slávnostným aktom odovzdávania ocenení z príležitosti 75. výročia SNP. Ocenenia in memoriam prevzali rodinní príslušníci tých, ktorí svojou odvahou
a hrdinstvom navždy odovzdali posolstvo ľudskosti a morálnej sily
aj pre ďalšie generácie. Ocenení in memoriam boli: Michal Molitoris, Anton Gerát, Jozef Velebír, Andrej Molitoris, Juraj Kučinský, Ján Sabo, Alžbeta Molitorisová. Za aktívnu činnosť v ZO SZPB
a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri šírení tradícií národnooslobodzovacieho boja boli ocenené Mgr. Helena Lipčáková a Bc. Ľubica Tomková, za dlhoročnú spoluprácu so ZO SZPB a knižnicou
pri besedách Živá kniha – Živá kronika bol ocenený Mgr. Peter
Šafranko, t. č. dôchodca, bývalý odborný pracovník múzea v Hanušovciach nad Topľou. Poďakovanie za ocenených in memoriam
prečítala Anna Pasternáková, rod. Molitorisová:
„Vážený pán primátor, pani predsedníčka Základnej organizácie
Zväzu protifašistických bojovníkov, vážená pani riaditeľka mest-

Foto: (aga)

V závere osláv sa všetci prítomní zúčastnili slávnostného obeda,
pozvaní boli aj členovia FS Vargovčan ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu ako krojovaný sprievod pri pietnom akte kladenia vencov, aj FS Oblík. V podaní FS Vargovčan počas odovzdávania ocenení sme si opäť vypočuli krásne piesne.
Foto: (aga)
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ÚPRAVA HROBOV NA CINTORÍNE
A ZAČIATOK ÚPRAVY PAMÄTNÍKA SNP
Ešte v mesiaci marci 2019 Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka mestského kultúrneho strediska, Mgr. Helena Lipčáková, predsedníčka
ZO SZPB a členka kultúrnej komisie a Dis.Art. Juraj Velebír, predseda kultúrnej komisie pri MsZ, spojili myšlienky a dali si pekný
dôstojný cieľ. Dňa 19. 7. 2019 tento cieľ naplnili, keď svojpomocne urobili na cintoríne úpravu hrobov – hrobu označeného ako
neznámy bojovník v SNP a hrobu ev. farára Andreja Čorbu, ktorý
písal o cholerovom povstaní na východnom Slovensku.
Následne 29. 7. 2019 H. Lipčáková a Ľ. Tomková pokračovali
vo svojpomocných prácach na úprave okolia pred pamätníkom
SNP v centre mesta osadením veľkých kvetináčov s kvetmi. Na ich
upovedomenie bola opravená a osadená aj dlhodobo chýbajúca
zadná časť platne na dolnom monumente.
O týchto prácach hovoril aj predseda komisie kultúry na jej zasadaní 30. 8. 2019. Poďakoval za ďalšie skrášlenie okolia pamätníka
vysadením kvetov a očistením od buriny aj zástupcovi primátora
Jozefovi Vargovi s jeho pracovným tímom a za prevedenie stavebných úprav pracovníkovi mestského úradu P. Sochovi; k poďakovaniu sa pripojili aj Mgr. Lipčáková a Bc. Tomková.

návrh už v roku 2017, a to predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena
Lipčáková a riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bc. Ľubica
Tomková. Základná organizácia SZPB ani mestské kultúrne stredisko nemajú v majetku pamätník SNP. Teda môžu len koordinovať
vzájomné aj rozpočtové návrhy a súčinnosť prác pri oprave, ale
Foto: (aga)

Foto: Mgr. Tatiana Dvorská)

Zároveň riaditeľka mestského kultúrneho strediska povedala, že
za úpravu okolia pamätníka podávali písomne na mestský úrad

prejavujú stály záujem o stav tohto pamätníka a jeho okolia. Konajú sa tu oslavy, pietne akty a podobne, ktoré organizuje mesto
a mestský úrad, mestské kultúrne stredisko a základná organizácia
SZPB.
Z tohto dôvodu predsedníčka ZO SZPB a riaditeľka MsKS naliehajú na opravu, jednak aby okolie pamätníka pôsobilo na verejnosť
ako dôstojné a upravené – veď je v centre mesta. A aj preto, že na
pilieri pamätníka navrchu je nahnutá časť, ktorá môže odpadnúť
a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Tiež je potrebné nanovo zviditeľniť
zostarnuté texty a písmená.
K týmto ďalším úpravám už bolo spoločné stretnutie priamo na
tvári miesta pred pamätníkom SNP za účasti primátora mesta, zástupcu primátora, prednostu mestského úradu a komisie kultúry
pri MsZ. Už teraz však možno skonštatovať, že okolie pamätníka
bolo dôstojným prostredím pri oslavách 75. výročia SNP.

LETNÉ PODUJATIE - FAREBNÝ SVET POTULNEJ GALÉRIE
Počas letných prázdnin pre spestrenie programu voľných dní detí,
mládeže, ale aj dospelých dňa 30. júna 2019 na parkovisku pred
Malým kaštieľom otvorila svoje farebné auto plné prekvapení POTULNÁ GALÉRIA. Bolo tak do chvíle, pokiaľ nám dážď neprerušil
podujatie. Účastníci, ktorí to stihli, sa mohli zabaviť s mediátormi
na workshopoch a tvorivých dielňach. Odniesli si nálepku umeleckého diela aj magnetku, odznak a plátennú ekotašku. Potulná
galéria má finančnú podporu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
a Fondu na podporu umenia. Spolu s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska Ľubicou Tomkovou sa účastníci pohrali s farbičkami, aby vytvorili svoje kreslené dielo, hľadali podnety a vzájomné zmysluplné prepojenia na výstrižkoch citátov alebo krátkych
slovných spojení, pozerali fotografie zo života detí a mohli vidieť
a priradiť k slovnému spojeniu aj karikatúry. A kto vedel anglicky,
mohol sa zdokonaliť alebo vyskúšať svoju znalosť cudzieho jazyka.
Foto: Mgr. Tatiana Dvorská
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ŽIVÁ KNIHA – VÝPOVEĎ O MINULOSTI
Dňa 18. júna 2019
v priestoroch Malého kaštieľa pre žiakov IV. ročníka našej
ZŠ pripravili organizátorky riaditeľka MsKS
Bc. Ľubica Tomková a predsedníčka
ZO SZPB Mgr. Helena
Lipčáková
besedu
pod názvom Živá kniha - výpoveď o minulosti, a to už jej 12.
ročník.
V úvode riaditeľka
MsKS
zdôraznila význam čítania
aj poznania minulosti svojho národa.
Podala informáciu,
že je mnoho kníh,
Prezentácia tvorby žiakov
ktoré majú vo svojom obsahu príbehy
aj mladých ľudí a detí, ktoré zažili útrapy vojny a ponižovania.
Je aj veľa filmov s touto tematikou, veľa piesní a mnoho príbehov
ešte žijúcich pamätníkov. Na tento úvod naviazala predsedníčka
ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková, a to predstavením knihy pod
názvom Poslední svedkovia od autorky Svetlany Alexijevič s príbehmi a výpoveďmi detí. Prečítali sme si niektoré z nich spolu
so žiakmi. Slzy v očiach mali mnohí z nás. Chceli sme tým mladej
generácii povedať, že vzájomná úcta a porozumenie je základom
mieru a dobrého spolunažívania národov a národností. V ďalšej

Výstava o protifašistickom odboji a partizánskej brigáde Čapajev;
predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková v kruhu žiakov

časti podujatia sme tvorivo kreslili a písali poéziu o útrapách vojny a o živote v mieri. Pekné kresby a básne sme si vyfotografovali
a zaznamenali do našej knihovníckej kroniky.
Počas besedy a tvorivej činnosti si ďalšia skupina žiakov prezerala
výstavku s tematikou protifašistického odboja a partizánskej brigády Čapajev, ktorá bola urobená z príležitosti 75. výročia SNP.
Spracovala ju a žiakom o nej rozprávala Mgr. Helena Lipčáková,
predsednička ZO SZPB.
Veríme, že budeme ďalej pokračovať v týchto besedách,
a to aj v spolupráci so ZŠ a vyučujúcimi, z ktorých sa na tejto besede zúčastnili Mgr. Pavol Minár, Mgr. Anna Ivaničová a Mgr. Viera
Vrlíková a tri triedy IV. ročníka.
Na záver odovzdali organizátorky žiakom a vyučujúcim sladkosti
a perá za ich aktívnu činnosť aj návštevy knižnice.
Foto: (aga)

POĎAKOVANIE
Mgr. Viere Vrlíkovej za dlhoročnú dobrú spoluprácu a motivovanie detí a žiakov k čítaniu, dobrému vzťahu ku knihám a literatúre,
ktoré ako učiteľka tunajšej ZŠ vždy prezentovala. Za spoločné pekné podujatia v mestskej knižnici trvajúce viac ako 25 rokov.

cykle besied Živá kniha – Živá kronika. K tomu kvet, malá pozornosť, zápis do kroniky knižnice – to je bodka za jednou časťou života. Ďakujem, Vierka, a do tej ďalšej etapy prajem zdravie, pekné
dni naplnené radosťou v kruhu rodiny a ďalších záujmov.

Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom.
Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom
a najtrpezlivejším učiteľom.
				
CHARLES WILLIAM ELIOT
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad
Topľou a odborná pracovníčka knižnice pri Mestskom kultúrnom
stredisku mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubica Tomková dňa
28. júna 2019 pripravila v knižnici sviatočné predpoludnie. Za vzájomnú dobrú dlhoročnú spoluprácu ocenila Mgr. Vieru Vrlíkovú,
učiteľku tunajšej ZŠ, pri príležitosti jej odchodu do dôchodku.
Knihovnícka profesia neoplýva prílišnou spoločenskou prestížou, aj keď pracovníčky knižníc sú už tiež vysokoškolsky vzdelané
a majú aj veľa všeobecného prehľadu. Veď čítanie kníh a záujem
o ne je naša prirodzená činnosť. O to viac nás teší, že nájdeme na
školách porozumenie pre svoju prácu a stály kontakt s vyučujúcimi.
Úprimné poďakovanie za mnoho pekných besied, tvorivých dielní,
stretnutie rodín pri vianočnom stromčeku, hromadných triednych
zápisov a výpožičiek, pasovanie za rytiera čitateľa, účasti žiakov na

Foto Mgr. Tatiana Dvorská
Trojstránku KULTÚRA pripravila Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou
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HANUŠOVCE NAD TOPĽOU V OBDOBÍ SNP
Výpis z diplomovej práce neb. učiteľky Anny Sabovej: „Činnosť partizánskej brigády Čapajev na východnom Slovensku“.
Šk. rok. 1964-65.
V marci 1944 z iniciatívy Ľudovíta Kukorelliho začalo sa v Hanušovciach nad Topľou organizovať podzemné hnutie. Hnutie postupne vzrastalo a neskôr počítalo najmenej 48 členov z Hanušoviec
a okolitých obcí. Staralo sa o zásobovanie partizánskej skupiny Čapajev potravinami, šatstvom, bielizňou, zbraňami a peniazmi. Finančné prostriedky na nákup potravín a iných potrieb sa získavali
z darov členov hnutia, ale aj z darov občianstva. Proviant partizánom odvážal okrem iných Juraj Sabo Pohlod a Michal Tomaško.
Členovia hnutia vykonávali úlohu spojok, sledovali pohyb nemeckých vojsk a o tom informovali partizánsku skupinu. Zorganizovala
sa i zdravotná pomoc miestneho lekára Dr. Jozefa Molčániho a lekárnika Altmana, ktorí poskytovali partizánom prvú pomoc, lieky
a liečili ľahšie prípady v dome Andreja Molitorisa a jeho manželky
Alžbety.
Členovia hnutia okrem podávania správ vybavovali medzi skupinami i naliehavé veci, tak napr. Andrej Molitoris doručoval peniaze,
jeho manželka prenášala v zástere cez miesta strážené nemeckými vojakmi granáty, prípadne v batohu na chrbte automat zakrytý
zelenou fazuľou a ovocím. V ich byte sa uskladňovala munícia na
prechodný čas, kým ju neprevzala skupina.
V máji 1944 došla do okresov Bardejov a Giraltovce dobre vyzbrojená I. slovenská divízia. V hanušovskom Veľkom kaštieli sa zriadil
jej intendančný sklad s patričnou silou vojska pre stráženie skladu.
Boli vyzbrojení ľahkými guľometmi, puškami a granátmi. Koncom
júla 1944 dvaja vojaci zo štábneho oddielu odišli prostredníctvom
Andreja Molitorisa k partizánom. Dôstojníci nadviazali spojenie
s partizánmi a posilnili brigádu výzbrojou. Vojaci umožnili partizánom vstup a pohyb v Hanušovciach. Armádne veliteľstvo v Prešove zorganizovalo motorizovaný protipartizánsky pohotovostný
oddiel, dislokovaný začiatkom augusta v Hanušovciach, ktorý bol
posilnený jednou čatou tankov. Oddiel za SNP podnikol spolu
s partizánmi útok na nemeckú posádku v Hanušovciach. Odvtedy
prešli k partizánom i niektorí členovia strážnych služieb na viaduktoch.
Počas SNP hnutie zosilnilo svoju činnosť. Zvlášť sa zameralo na pozorovanie pohybu nemeckých jednotiek a získavanie správ, ktoré
čo najskôr dodávalo skupine. Ešte pred odzbrojením vojenských
jednotiek slovenskej armády (asi 29. augusta 1944) konala sa na
štábe brigády porada, na ktorej sa rozhodli zaútočiť na Hanušovce, likvidovať nemeckú posádku a vyhodiť železničný viadukt.
Útok na Hanušovce riadil Kukorelli a jeho zástupca Jozef Herko.
Po zistení situácie vyslal Kukorelli partizánsky oddiel ako pascu do
Ďurďošského lesa na sever od Hanušoviec v priestore kóty 341
a 319. V popoludňajších hodinách oddiel rozmiestnený na juhozápad od Hanušoviec spustil na signál Kukorelliho paľbu, vylákal
nemeckú posádku a paľbou ju pútal. Medzitým oddiel, ktorý vyčkával severne od Hanušoviec, obsadil cestu po oboch stranách
Hanušoviec a fašisti sa dostali do úplného obkľúčenia. Po hodinovom boji bola nemecká posádka likvidovaná, pritom bolo zničených asi 12 motorových vozidiel.
Po obsadení Hanušoviec partizáni vybrali vojenský intendančný
sklad a v noci dopravili všetok materiál do partizánskeho tábora.
Aby sa predišlo pomste Nemcov na obyvateľstve Hanušoviec, partizáni vyzvali všetkých občanov k evakuácii. Občania z hornej časti

(vyšného konca) sa vysťahovali do hôr k Petrovciam a z dolnej časti do Matiašky a Vavrinca. Nasledujúci deň po obsadení ráno 31.
augusta 1944 Jozef Herko so skupinou 18 partizánov vyhodili 300
metrov dlhý železničný viadukt v Hanušovciach a zapálili cestný
most nad Topľou.

Alžbeta Molitorisová pri spomienkach na obdobie, keď sa počas SNP
starala o ranených vojakov a partizánov

Po splnení týchto úloh stiahli sa partizánske oddiely do tábora.
Po potlačení povstania usadilo sa v Hanušovciach nemecké veliteľstvo a prevzalo kontrolu života občanov. Letákmi z lietadiel
vyzývalo evakuantov, aby sa vrátili do svojich domovov s ubezpečením, že sa nikomu nič nestane. Občania sa vrátili. Nemecké
veliteľstvo zisťovalo stopy partizánskej činnosti. Začali občanov
prenasledovať, vyslúchať a podozrivých zatvárať. Jedných odviezli
do koncentračného tábora a iných do väzenia v Prešove. V koncentračnom tábore zahynuli: Jozef Čikala, Vojtech Anderko, Ján
Hanzo Tomaško, žandári Šury, Ďördina, Hrehák, lekárnik Altman
so svojou rodinou. Vo väzení pri bombardovaní Prešova zahynul
14-ročný Andrej Molitoris, Jozef Velebír, Bartolomej Puľo, Bartolomej Daniel a Ladislav Daniel. Okrem nich boli uväznení: Andrej
Tomko, Andrej Adam, Jozef Molitoris, Juraj Sabo, Ján Puľo, Štefan
Krupa, Juraj Brehuv, Juraj Adam, Michal Čáky, Gejza Klimko, Martonovič, Ernest Haluška, Ján Husák, Jozef Horvát, Ján Puľo, Andrej
Molitoris, Juraj Peter. Počas povstania Nemci zastrelili hanušovského partizána Antona Gerata a v boji 7. a 8. septembra 1944 bol
ranený partizán Michal Molitoris, ktorého potom rodina Molitorisových liečila 10 týždňov.
Za povstania spálili Nemci 7 domov s hospodárskymi budovami,
v boji s partizánmi použili zápalné strely. Pred príchodom jednotiek Červenej armády Nemci zničili telefónne vedenie, celú železničnú trať, spálili všetky cestné mosty a vyhodili 4 viadukty od
základov. Detonáciou sa otriasli budovy v celých Hanušovciach,
najbližšie v okruhu 100 metrov boli úplne zničené. Úlomok z piliera zabil ženu uprostred Hanušoviec (sestru Michala Kolesára
z vyšného konca).
Spracovala: Mgr. Helena Lipčáková
predsedníčka ZO SZPB Hanušovce n. T.,
sestra neb. Anny Sabovej, autorky dipl. práce
Fotozdroj: Diplomová práca neb. Anny Sabovej
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JEJ ŽIVOT SA NIESOL NA KRÍDLACH TÁLIE
Spomienka na Máriu Jurkovú
(*30.8.1935 - † 27.6.2019)
Ako každé školopovinné dieťa som pani Máriu Jurkovú v 60. rokoch minulého storočia vnímala najprv ako učiteľku na I. stupni. Bola
som tretiačka, keď v školskom rozhlase oznamovali, že sa chystá nové divadelné predstavenie Snehová kráľovná a na prvú skúšku
pozývajú všetkých, ktorí tam chcú hrať. Veľmi som tam chcela ísť, no mama ma doma zdržala kvôli nejakým povinnostiam. Keď som
prišla do školy, dvere na triede, kde sa to všetko začínalo, už boli zatvorené. Zdnu som počula jemný vyššie modulovaný hlas. Bol to hlas
učiteľky Jurkovej. Nenašla som však odvahu zaklopať a vyrušiť ju, tak som sa s červenými očami vrátila domov. No príbeh hanušovskej
Snehovej kráľovnej v réžii Márie Jurkovej sa mi pred zrakom hmlisto odvíja aj dnes, lebo som veľmi túžila byť jeho súčasťou. Prešli
nejaký čas, keď raz pani Jurková zaklopala na dvere nášho rodinného domu. Prišla za mojím otcom. „Ferko, ideme nacvičovať Uličku.“
Otcovi sa oči rozžiarili a mne sa vďaka tomuto pozvaniu aspoň čiastočne splnil sen. Doma som každý večer otcovi predčítavala divadelné repliky a on sa ich s mojou pomocou popri iných domácich povinnostiach takto učil. Chodila som s ním tiež na divadelné skúšky
a nakoniec robila šepkárku nielen jemu, ale každému, kto o to stál aj pri ďalších predstaveniach, pokiaľ som neodišla na internát. Doteraz si pamätám, ako som sa s hrdosťou pristavovala pri plagáte ktorejsi hry vyvesenom za sklom predajne potravín v novopostavenom
nákupnom stredisku, kde svietilo aj moje meno; síce nie v časti „Osoby a obsadenie“, ale iba „Technický štáb“. Čo už? Pri Snehovej
kráľovnej som zmeškala svoj ochotnícky herecký vlak a na ďalší som už nikdy viac nenašla odvahu naskočiť. No Mária Jurková si v rámci
hanušovského ochotníckeho divadla svoj herecký i režisérsky sen nadšene plnila.
Keď som v rokoch 1996-1997 pri príležitosti 75. výročia ochotníckeho divadla v našom mestečku spracovávala stručné dejiny tohto
v minulosti silného miestneho kultúrneho fenoménu, bola Mária Jurková jednou z tých, ktorých som vtedy oslovila. Veď hanušovskému
ochotníckemu divadlu venovala niekoľko desiatok rokov svojho života a do jeho dejín sa zapísala nezmazateľnými písmenami. Vyberám
odtiaľ časť jej spomienok:
„... moje prvé spomienky siahajú do povojnových rokov. V tom milom starom dome; Ďaleká ozvena. S hrou Ľ. Zelienku Žinčica
čase ma do náručia brávala pani učiteľka Borodáčová, aby ma na- kontra infarkt sme sa opäť ukázali vo Svite. Zaujímavou tu bola
učila prvým hereckým krokom paradoxne v postave dievčatka bez spolupráca s folklórnym súborom Oblík. Dobre sme sa zhostili
nôh v scénke či hre, ktorej názov si už nepamätám. Naštudova- aj úlohy obsadiť do hry vyše 20 postáv z radov dospelých ochotnínie hry pripravovala p. Borodáčová spolu s uč. Bandovou. Záu- kov aj mládeže. Účinkovali sme aj v malých javiskových formách
jem o predstavenie prejavil pán dekan Ďurčák, tunajší správca pripraveným pásmom Naše oslobodenie a kabaretom Zelené
rímskokatolíckej farnosti, a tak sme s hrou vystúpili na slávnosti sú lúky, futbal to je hra. Veľmi svedomito bola pripravovaná bufvenovanej prvoprijímajúcim deťom na priestranstve pod kato- fonáda Luigiho srdce od I. Bukovčana, ktorej dej sa odohrával
líckym kostolom. Hrali sme na urobenom javisku, ktoré sa nám v americkom prostredí. (...)
počas predstavenia rozpadlo. Predstavenie bolo milé a dojímavé, Za mojej réžie bola pripravená I. prehliadka Tichej krásy – prehale skrz vyššie uvedenej malej pohromy aj humorné. (...)
liadky krojov a zvykoslovia šarišského regiónu, kde som využila
V roku 1960 som zahájila svoju divadelnú činnosť s deťmi, kto- spoluprácu nielen s folklórnym súborom Oblík, ale aj miestnymi
rej som zostala verná až do odchodu na dôchodok. Divadlo bolo organizáciami Slovenského zväzu žien z Hermanoviec, Čierneho
mojím koníčkom a deti boli súčasťou mojej rodiny. Spočiatku som a Medzianok. Pripravovala som aj tzv. Pásmo mieru v troch bratsa venovala klasickému divadlu, neskôr rôznym modernejším ských jazykoch – ruskom, poľskom a českom. Muzikálom Pavla
dramatizáciám v rámci literárneho odboru Ľudovej školy ume- Dostala Jednotkári sme objavili nové tváre z radov mladých. Dinia v Hanušovciach nad Topľou. (...) Zúčastňovali sme sa rôznych vadelnou hrou Povýšenie od Karola Jančošeka sme pranierovali
súťaží. No najväčší význam svojej práce vidím v tom, že deti boli neduhy súčasnej spoločnosti. Radosť z nácviku, ale aj úspech pri
zamestnané vo voľnom čase, že ich rozprávky učili rozpoznávať vystúpeniach sme získali vďaka hre Irkutský príbeh. Hrou Tanec
dobro a zlo, že sa tejto činnosti tešili, lebo im priniesla aj osobný nad plačom, pri nacvičovaní ktorej sme prežili mnohé úskalia (...),
osoh a vzťah k jazyku. (...)
sme oslávili 60. výročie ochotníckej činnosti v Hanušovciach nad
V novembri roku 1969 bol usporiadaný 4. ročník Vansovej Lomni- Topľou. Napriek tomu, že s hrou mali ťažkosti aj profesionáli, počky v Podolinci, na ktorom sa súťažilo v prednese poézie a prózy. darilo sa vhodnou úpravou textov a dobrými hereckými výkonOsobne som sa tejto súťaže zúčastnila a domov som si priniesla mi dosiahnuť najvyššie ocenenie našej práce krajskou porotou.
silný zážitok a inšpiráciu nacvičiť divadelnú hru od Terézie Vanso- Aj keď k tomuto výročiu bol v rukopise pripravený bulletin, nebol
vej Svedomie. S touto hrou sme na okresnej súťaži zožali úspech, vytlačený pre nedostatok financií vyčlenených pre tunajší divana základe čoho nás odborná porota zaradila do vyššej kategórie delný krúžok. Nezáujem o takéto vzácne výročie zo strany komB. Odvtedy sa divadelný krúžok zúčastňoval aj krajských súťaží. petentných ma bolel.
Polstoročnicu hanušovskej ochotníckej činnosti sme oslávili hrou Do nového kultúrneho domu sme sa dostali na Veľkú noc, 4. apríUlička. V roku 1973 sme na krajskej prehliadke vo Svite uviedli la 1983, Čechovovými jednoaktovkami Pytačky a Medveď. K porozprávkovú hru Radúz a Mahuliena, s ktorou sme získali pek- sledným hrám, ktoré som režírovala, patrili divadelné hry Prelúdiné 3. miesto a uviedli rekordných 13 repríz. Porota nás ocenila um v mol; Beta, kde si?; Hriech. (...)“
aj tým, že nám zorganizovala predstavenie vo Vyšných Hágoch.
(In: Krupová, Agáta: Hanušovské ochotnícke divadlo v retroNasledujúce roky priniesli naštudovania takých hier ako V tom spektíve. Dejiny a bibliografia. 1997, s.12-15)
Mária Jurková bola poslednou výraznou osobnosťou hanušovského ochotníckeho divadla, ktoré tu bolo živé plných 60 rokov. Vo svojom detstve a mladosti mu obetovala život najmä ako ochotnícka herečka, v dospelom veku predovšetkým ako režisérka detského
divadielka RADOSŤ i divadla dospelých. Do myslí Hanušovčanov sa zapísala 15 detskými divadelnými hrami a dramatizáciami a takmer
takým počtom zrežírovaných divadelných hier s dospelými ochotníckymi hercami. Zomrela po ťažkej chorobe 27. júna 2019 a je pochovaná na hanušovskom cintoríne.										
Agáta Krupová
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HANUŠOVCE NAD TOPĽOU V DŇOCH POVSTANIA 1944

Pri tohtoročných oslavách 75. výročia SNP si musíme opäť pripomenúť osoby a udalosti prepojené s históriou Hanušoviec nad Topľou v období protifašistického odboja.
V lete 1944 obyvatelia Hanušoviec pociťovali čoraz intenzívnejšie dôsledky 2. svetovej vojny. V neďalekých Slanských vrchoch
už skoro rok pôsobili partizáni – čapajevovci, ktorých podporovali
aj viacerí hanušovskí obyvatelia. Aktivita partizánov v okresoch
Prešov, Giraltovce, Vranov sa v lete 1944 zvyšovala. Slovenské
štátne represívne orgány na nich vyslali v máji 1944 jednotky žandárstva a slovenského vojska, ktoré formovali ako tzv. protipartizánske jednotky. V tom istom čase boli na východnom Slovensku
vytvorené dve divízie slovenskej armády, ktoré dostali aj pomenovanie východoslovenská armáda. Boli veľmi dobre vycvičené
a vyzbrojené v počte vyše 30 tisíc mužov. Pôvodne mali slúžiť
na obranu Dukelského priesmyku pred postupujúcou Červenou
armádou, ale neskôr boli zahrnuté do plánov ako potenciálna
vojenská sila, ktorú možno použiť pri prípravách vojenského Povstania. Neďaleké Giraltovce sa stali sídlom veliteľstva 1. divízie
východoslovenskej armády, ktorej príslušníci mali neskôr v čase
Povstania vplyv aj na vojenské aktivity povstalcov v Hanušovciach
a okolí. V dôsledku spomínanej aktivity partizánov v Slanských
vrchoch bola v Hanušovciach umiestnená posádka slovenských
vojakov z pohotovostného motorizovaného oddielu na čele s veliteľom stotníkom Bajuszom. Spomínaní vojaci tu od 17. augusta
1944 strážili železničné viadukty. V priebehu augusta 1944 bol
tento oddiel posilnený jednotkou 2. čaty 1. tankovej roty Poľnej
jednotky Pluku útočnej vozby (ďalej iba PJ PÚV). Svoje stanovište
mali v Hanušovciach od 17. do 25. augusta 1944 a jej veliteľom bol
por. Jozef Stanko. Jednotka bola vyzbrojená ľahkými tankami československej výroby LT-38. Technické zázemie mali vojaci z oboch
jednotiek v blízkosti Malého a Veľkého kaštieľa. Veľký kaštieľ bol
využívaný ako intendančný sklad vojakov 1. divízie na umiestnenie výstrojného a vojenského materiálu, streliva či trvanlivých
potravín. Tankovú jednotku do Hanušoviec prevelili z Vranova-Čemerného, kam sa koncom augusta aj vrátila. Po vypuknutí Povstania sa 31. augusta 1944 celá posádka PJ PÚV z Čemerného, ktorá
bola podriadená armádnemu veliteľstvu v Prešove v počte 333
mužov s výstrojom a výzbrojou, pridala v Zlatej Bani k čapajevovcom a zapojila sa do bojov proti nemeckým okupantom. Až do 7.
septembra 1944 vojaci a partizáni spolu bránili pred nemeckým
vojskom územie v priestore obcí Zlatá Baňa - Hermanovce nad
Topľou - Bystré- Petrovce a časť Slanských vrchov.
Velenie I. divízie (veliteľ plk. Mikuláš Markus a náčelník štábu mjr.
gšt. Elemír Polk) od leta 1944 spolupracovali s velením partizánskej jednotky Čapajev a poskytovali im výzbroj zo svojich zásob
za dohodu o vzájomnom neútočení. V auguste 1944 časť velenia
slovenskej armády, spolupracujúca s domácim a zahraničným odbojom, intenzívnejšie pripravovala plány na vojenské vystúpenie
v prípade nemeckej okupácie. Rátalo sa aj s jednotkami, ktoré boli
umiestnené v Giraltovciach a Hanušovciach nad Topľou.
V nedeľu 29. augusta 1944 nemecká armáda začala okupáciu
Slovenska zo severu, neskôr z juhu a východu. Čo sa dialo v začiatkoch Povstania v Hanušovciach? Na základe pôvodných dohôd
čapajevovcov s velením I. divízie v prípade vypuknutia Povstania
sa začali prvé spoločné vojenské akcie proti nemeckým okupantom. V mnohom tu však prevládal chaos a živelnosť. Prvou spoločnou bojovou úlohou čapajevovcov a vojakov bolo obsadenie
Prešova, ktorú uskutočnili až 1. septembra. V tom čase už vedeli, že nemecké vojsko v Prešove odzbrojilo veliteľstvo východoslovenskej armády s miestnou posádkou. Pri svojom útočnom

pokuse (velenie bojovej akcie bolo zverené npor. D. Miartušovi,
ktorému vyčlenili podporu 8 tankov LT 38, dvoch protitankových
stíhačov Marder III a mechanizovanú pechotu zloženú z partizánov a vojakov) však už za Petičom narazili na nemecký odpor
vojsk gen. von Rintelena (na obranu bola použitá nemecká delostrelecká batéria, Panzerzug 62 a mnohopočetná nemecká pechota). Povstalcov to prinútilo k ústupu. Keď povstalci prechádzali
cez Hanušovce, tak za pomoci ďalších partizánov, ktorí sa k nim
pridali, zničili miestne mosty, telefónne vedenie, ukoristili telefónny kábel, zajali nemecký nákladiak s nemeckými vojakmi a všetko
dopravili na partizánsku základňu.
Jednou z dôležitých úloh povstalcov bolo ničiť dôležitú dopravnú infraštruktúru, aby sa zabránilo rýchlemu postupu nemeckých vojsk. V Hanušovciach (pôvodne ich mali partizáni úplne
obsadiť, ale to sa podarilo iba čiastočne, keď zlikvidovali miestnu
nemeckú posádku, pričom počas bojov zhorelo niekoľko domov
pravdepodobne v dôsledku streľby svetelnými nábojmi) v utorok
31. augusta oddiel partizánov pod vedením Jozefa Herka poškodil
železničný viadukt priamo v meste (dve lokomotívy boli pustené
na viadukte oproti sebe a narazili na nálože, pomocou ktorých
prerušili premávku na železničnej trati Prešov - Strážske). V dňoch
1. a 2. septembra 1944 partizáni zničili aj drevené mosty – prvý
na ceste v smere od Prešova a druhý grodzinský most klenúci
sa nad Topľou, aby Nemcom zamedzili prístup od Giraltoviec. Zároveň do partizánskeho štábu v Slanských vrchoch na viacerých
konských povozoch (aj za pomoci miestnych občanov) vyvážali
zásoby vojenského materiálu a potravinových článkov z kaštieľa
Dessewffyovcov. Partizáni po vykonaní akcií mesto opustili a stiahli sa do obrany nad obec Petrovce, pretože od Prešova do Hanušoviec a ďalej smerom na Vranov sa hrnuli nemeckí vojaci. Obranné boje čapajevovcov a povstaleckých vojakov v okolí Slanských
vrchov trvali do 7. septembra 1944. Priame vojenské akcie po 3.
septembri 1944 Hanušovce už priamo nezasiahli. Vojenské prepady nemeckých jednotiek povstalcami na ceste medzi Prešovom
a Vranovom trvali ešte do 7. – 9. septembra 1944.
Pôsobenie partizánov, povstaleckých vojakov a ich podpora obyvateľmi Hanušoviec a okolitých dedín našla svoj odraz v činoch
nemeckých okupantov. Výsledkom bolo zabíjanie, vypaľovanie
a deportácie do slovenských a nemeckých väzníc a táborov. Mená
hanušovských obetí si možno prečítať na hanušovskom pomníku
venovanom obetiam 2. svetovej vojny. Nie sú tam však zapísaní
všetci. Jednou z takýchto obetí vojny a dní Povstania v Hanušovciach sa stal Viktor Heins (nar. 16. januára 1908 v Starej Ľubovni), pôvodne učiteľ a riaditeľ meštianskej školy v Hanušovciach,
ktorá tu bola zriadená v roku 1935. Bol absolventom Učiteľského
ústavu v Košiciach. Učiteľskú prax vykonal v Myslave, Gelnici a ako
riaditeľ pôsobil v Hanušovciach. Túto funkciu zastával aj v čase 2.
svetovej vojny. Vo februári 1941 sa stal likvidátorom židovského
obchodu hanušovského občana Salamona Guttmana. Počas vojny
býval v prenajatej izbe u hanušovského kováča Michala Vitkoviča. Podľa niektorých svedectiev začiatkom septembra 1944, keď
aj Hanušovce zasiahli udalosti Povstania, hľadali Viktora Heinsa
u Vitkovičovcov dvaja muži, ktorí sa vyhlasovali za partizánov
a obvinili ho zo spolupráce s Nemcami (dôvodom bolo možno
jeho nemecky znejúce priezvisko, prípadne jeho meno spojené
s likvidáciou židovského majetku či iná príčina, ktorá je doteraz
záhadou). Odviedli ho nevedno kam a krátko na to ho našli mŕtveho – zastreleného pri jednej z rohových bášt Veľkého (dessewffyovského) kaštieľa. Ako dátum jeho usmrtenia bol v niektorých
materiáloch uvedený 6. september 1944.
Mgr. Peter Šafranko
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O STARÝCH RODINNÝCH DOKUMENTOCH
NA PRÍKLADE RODINY SARAKOVEJ

V období ostatných rokov sa v rodinách
stalo veľmi populárnym vypracovávať
alebo dať si vypracovať rodokmeň. Ruka
v ruke s ním by malo ísť aj spracovanie
rodinnej histórie v rámci rodinných kroník. Avšak niektorí nemajú ani „šajnu“
kde a ako začať. A tak je tu základná rada:
Pred tým, ako sa pustite študovať po rôznych archívoch, začnite najprv prehľadávať
„babičkinu truhlicu“ doslova i v prenesenom zmysle. Doslova tak, že svoju pozornosť sústredíte nielen na hľadanie starých
fotografií, ale rovnako zanietene budete
hľadať aj rôzne staré dokumenty. Už cez
ne sa dozviete veľa o svojej rodine, o svojich predkoch, možno natrafíte aj na nejaké rodinné tajomstvá dovtedy pred vami
starostlivo ukryté. Potom sa prehrabávajte v „babičkinej truhlici“ v prenesenom
zmysle. To znamená, rozprávajte sa s členmi rodiny o tom, ako a čím voľakedy žili,
zaujímajte sa o spomienky na ich rodičov
a starých rodičov a postupne odkrývajte
to, čo je vo vašich silách odkryť touto cestou. Pritom nezabudnite všetko zaznamenávať na diktafón i na papier. Že nemáte
diktafón? Žiaden problém! V každej rodine
sa určite nájde minimálne jeden mobil,
ktorý zaznamenáva hlas.
Redakcii Hanušovských novín poskytla
na ukážku staré dokumenty rodiny Sarakovej pani Mária Tkáčová. Na ich príklade aspoň načrtneme niekoľko okruhov informácií, ktoré sa dajú zo starých dokumentov
čerpať. Lebo aj keď idete hľadať predkov
po archívoch, musíte tam prísť minimálne s jedným menom a jedným dátumom,
ktoré sa k tomu menu viaže. Ideálne je,
ak máte poruke starý krstný, sobášny alebo úmrtný list.
Publikovaný krstný list nie je originálom,
ale odpisom z matriky krstených na Rímskokatolíckom farskom úrade v Hanušovciach nad Topľou 19.8.1947, podpísaný
farár Ďurčák (Anton). V rámci všeobecných informácií sa ešte odtiaľ dozvedáme,
že v tom čase bola Československá republika a Hanušovce patrili pod okres Giraltovce, katolícka farnosť spadala pod Košické
biskupstvo. Z tohto a ďalších dokumentov
rodiny Sarakovej dedukujeme, že meno
Andrej (prvým) mužským potomkom
sa u nich dávalo najčastejšie.
Dokument svedčí o krste Andreja, r. k. náboženstva, narodeného 2.7.1866, ktorý bol
zákonitým (t. j. manželským) dieťaťom roľníka Andreja Saraku ev. a. v. náboženstva
a Anny rodenej Harčaríkovej, r. k. nábožen-

stva; bývali na Majeri Grodzin, č.d.122. Krstil farár Štefan
Natafalussy, hanušovský farár
v uvedenom roku 1866 hanušovským r.k. farárom. Krstnými
rodičmi dieťaťa boli Ján Čáki
a Zuzana Harčárová, obaja r.k.
náboženstva. Priezviská Saraka, Čáki a Harčár z 2. polovice
19. storočia sa vyskytujú ešte
aj v súčasnosti ako Saraka –
Saraková, Harčár – Harčárová
a Čákyová.
Z úradného potvrdenia Riaditeľstva Štátnej ľudovej školy
v Hanušovciach nad Topľou
z 21. augusta 1947 sa dozvedáme, že ďalší mužský potomok
rodiny Sarakovej, a to Andrej,
narodený 27. októbra 1904
v Hanušovciach, navštevoval
tu v rokoch 1910-1916 šesť
ročníkov ev. a. v. ľudovej školy
s vyučovacím jazykom maďarským. Podpísaný riaditeľ Oberuč ďalej uvádza: „Nakoľko predprevratové
záznamy nadpísanej školy, na menovaného
sa vzťahujúce, sa počas svetovej vojny stratily, riaditeľstvo školy vydáva toto úradné
potvrdenie na základe zápisnice napísanej
na tunajšej škole dňa 20. augusta 1947,
podľa ktorej dvaja bývalí spolužiaci vyšeuvedeného potvrdzujú a v prípade potreby
i prísahou sú ochotní potvrdiť, že A n d r e j
S a r a k a navštevoval šesť ročníkov ľud.
školy v Hanušovciach n/Top.“ Ten istý
Andrej Saraka na základe tzv. obecného
svedectva Miestneho národného výboru
v Hanušovciach nad Topľou, okres Giraltovce, ženatý, zamestnaním robotník vlastnil k 10. marcu 1947 ½ k.j. (katastrálnych
jutár) poľa „a iného majetku nemá“. Poznamenávame, že jedno katastrálne jutro
predstavovalo 5753,6 m2, zjednodušene
0,57 hektára. Ďalší dokument z 8.10.1948
potvrdzuje československé štátne občianstvo jeho, jeho manželky Márie, rodenej
Vantovej a troch detí – Jozefa, Márie (matky Márie Tkáčovej) a Heleny s uvedením
základných biografických údajov.
Takmer všetky dokumenty, ktoré sme dostali k dispozícii (krstný list, úradné potvrdenie, obecné svedectvo, osvedčenia,
uznesenia, odpisy), pochádzajú z rokov
1947-1948, teda z povojnového obdobia
a budovania nového politického zriadenia,
kedy každý, ak sa chcel niekde zamestnať,
musel okrem svojej totožnosti a občians-

kej bezúhonnosti dokazovať aj „čistý štít“
počas vojnových rokov. Tak na základe
osvedčenia Okresného národného výboru
v Giraltovciach z 23. 8.1947 získal Andrej
Saraka doklad o tom, že je „národne, štátne a ľudovodemokraticky spoľahlivý“.
Zaujímavým dokumentom je tiež výťah
zo zápisnice o prejednaní pozostalosti
po nebohej vd. Anne Sarakovej, rodenej
Rozkošovej pred giraltovským verejným
notárom Štefanom Kočvarom 15.11.1940.
Z neho sa dozvedáme, že jedna krava
definovaná ako hnuteľný majetok stála
krátko po vzniku Slovenského štátu 1.100
Ks (korún slovenských), kým všetko bytové
a kuchynské zariadenie bolo ohodnotené
len na 150 Ks. Z testamentu, ktorý nebohá zanechala a ktorý je citovaný v tomto
„výťahu“, sa dozvedáme aj mnohé ďalšie
informácie o dedičoch i jednom vydedencovi, chotárne názvy, sú tu zmienky o pohrebných trovách a iné.
Všetky dokumenty, ktoré sme mali k dispozícii a informácie v nich obsiahnuté inšpirujú človeka k ďalším a ďalším otázkam
o rodine Sarakových. A tak aj čelom tohto
článku je však podnietiť vás, ostatných našich čitateľov, aby ste sa aj vy pustili do bádania vlastnej rodinnej histórie. My sme
iba jemne načrtli, kde a ako môžete začať
hľadať staré rodinné dokumenty a potom
ich študovať a spracovávať.
Agáta Krupová
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DRUHÉ RODINNÉ STRETNUTIE POTOMKOV
JURAJA A MÁRIE HREHOVÝCH

Siedmeho septembra 2019 sa konalo výnimočné stretnutie príslušníkov rodiny Hrehovcov. Stretli sa tu potomkovia Juraja a Márie Hrehových, ktorí celý svoj život prežili v Hanušovciach nad Topľou. Mali spolu šesť detí. Piatich synov – Juraja, Andreja, Jána,
Štefana, Michala a dcéru Annu. Synovia, podobne ako ich rodičia,
prežili svoj život v rodnej obci, na rozdiel od svojej sestry, ktorá
časť života strávila na štúdiách v Bratislave a neskôr, keď sa vydala, našla svoj domov v Banskej Bystrici, kde žije dodnes. Voľakedy
sme sa ako deti stretávali s bratrancami a sesternicami na rodinných svadbách, krstinách, na oslavách jubileí, ale aj na pohreboch.
Neskôr sme si našli životných
partnerov a založili vlastné rodiny.
Mnohí z nás sa dočkali aj vlastných
detí, ba aj vnúčat. Naše cesty šli
rôznymi smermi, niektorí dokonca
žijú na opačných koncoch republiky
či v cudzine. Premýšľal som spolu
so sesternicami a bratrancami, ako
zorganizovať rodinné stretnutie,
na ktorom by sa zúčastnilo čo najviac členov. Vedel som, že to nebude jednoduché. Veď sme nemali žiadne skúsenosti. Ale ako sa hovorí,
odvážnemu šťastie praje. Podarilo
sa to pred dvomi rokmi. Stretlo
sa nás vtedy 69 a boli sme prekvapení, ako to zaujalo
aj tých najmladších.
Preto sme sa dohodli, že vytvoríme
tradíciu a budeme
sa stretávať každé
dva roky.
Tohto roku sme
sa teda opäť zišli
v krásnom prostredí rodinnej záhrady,
ktorú kedysi po častiach vlastnili naši rodičia. To nášmu stretnutiu
dodávalo zvláštnu atmosféru a vytváralo pocit domova. U nás
starších, ktorí sme tu prežili značnú časť života, zasa vyvolávalo
spomienky na krásne a bezstarostné detstvo. Súčasný majiteľ,
ktorý už mimochodom tiež patrí do rodinného klanu, kvôli tejto príležitosti dokonca postavil altánok. Pravdaže aj my sme boli
pri tom. Po úvodnom privítaní účastníkov nasledovalo posede-

KVÍZ

Správne odpovede na otázky
2. kvízového kola sú:
1. 1934; 2. kreheľňa alebo kreheľeň; 3. 70 rokov;
4. Pavol Kopas; 5. Memoriál mjr. Kukorelliho; 6. Peter Vozár ml.; 7. 30 rokov; 8. Expedičná kamera, Snow
Film Fest; 9. Dominik Glod; 10. Pelikán.
Výherkyňou druhého kvízového kola je
Zuzana Andrejová, Kukorelliho ul. Hanušovce nad
Topľou, ktorá získala 2 lístky do kina. Výherkyňa
nech si príde cenu vyzdvihnúť do redakcie Hanušovských novín na prízemí Malého kaštieľa.

nie s pohostením. Podával sa perkelt, koláče z domácich kuchýň
a rôzne ovocie. Sesternica Olina si dala tú námahu a vytvorila
rodokmeň, do ktorého sme doplnili nových členov rodiny. A samozrejme bolo aj na čo spomínať pri starých fotografiách. Šlo
o to, aby sa poznali predovšetkým naše deti a deti našich detí, aby
sme im porozprávali o našich starých rodičoch, ktorí už nežijú. Aby
si navzájom porozprávali svoje životné príbehy, dozvedeli sa niečo
zo života svojich predkov a prebrali pomyselnú štafetu rodinnej

súdržnosti. Nesmelo chýbať ani fotografovanie. Najprv po skupinách, bratranci a sesternice, vnuci a vnučky, jenotlivé rodiny a nakoniec spoločné foto. Rodina je početná, preto aj fotografovanie
trvalo dlhšie. Popoludnie ubehlo ako voda. Lúčili sme sa vo večerných hodinách. Treba ešte dodať, že dnes má naša rodina 92 členov, z toho je 63 priamych pokrvných príbuzných. Na druhé stretnutie prišlo a pricestovalo vyše 50 potomkov. Najstarším žijúcim
členom rodiny je naša stryná, Božena Hrehová, ktorá v novembri
tohto roka oslávi krásne 92. narodeniny a najstarším priamym potomkom je teta Anna Lietavová (rodená Hrehová), žijúca v Banskej Bystrici, ktorá začiatkom septembra 2019 oslávila 91 rokov.
Bohužiaľ vek a značná vzdialenosť jej účasť na stretnutí neumožnili. Rodina sa iba v auguste rozrástla o najmladšiu členku, Elenku
Ondečkovú.
V dnešnej dobe je naozaj vzácne, keď sa rodina takto dokáže
stretať, tráviť spoločné chvíle, ale si aj vzájomne pomáhať a podporovať sa preto, že si uvedomuje dôležitosť poznania koreňov,
z ktorých vzišla. Naše krásne a milé stretnutie nám budú natrvalo
pripomínať nielen spoločné fotografie, ale aj zážitok z nečakaného prekvapenia večera, pozdravu prešovskej skupiny Komajota,
ktorá nám zaspievala pár pesničiek zo svojho repertoára. Už teraz
sa tešíme na ďalšie stretnutia. Verím, že sa stanú peknou tradíciou. Srdečne ďakujem všetkým zúčastneným za príjemne strávené sobotné popoludnie, spoluorganizátorom a tiež Jankovi a Julke
Lukáčovým, ktorí nás vrelo privítali v ich záhrade.
Všetkým prajem veľa zdravia a ďalšie skoré rodinné stretnutia.
Text a foto Ján Hreha
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Z DEJÍN MESTA A REGIÓNU HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Udelenie práv mesta Prešov pre Hanušovce roku 1332
Začiatok dobrý, všetko dobré? Ťažko odpovedať. Hanušovce však
mali ak nie dobrý, tak minimálne sľubný začiatok. Totiž skôr než
sa množstvo slovenských miest a dedín stali mestami a dedinami,
príslušníci významného križiackeho rádu si u nás stavali honosné
chrámy a podporovali rozvoj osídlenia. Ak si prirátame aj priaznivú polohu na dôležitej spojnici a blízkosť centra Šariša v okolí
Prešova, môže sa javiť náš začiatok za viac než sľubný. Najvýznamnejším impulzom pre dobrý začiatok bol však až zásah zemepána,
ktorý vymohol na panovníkovi nezanedbateľné výsady. Toto je ten
pravý a najpodstatnejší začiatok, kde musíme hľadať odpoveď na
otázku: Prečo sú Hanušovce nad Topľou mestom?
Obdobie, v ktorom sa z malej osady stalo centrum priľahlého regiónu, bolo mimoriadne búrlivé. Roku 1301 zomrel posledný priamy
mužský potomok dynastie vládnucej Uhorsku od jeho počiatkov.
Mužom, ktorým vymreli Arpádovci po meči, bol kráľ Ondrej III.
O päť rokov neskôr Václavom III. vymreli po meči aj českí Přemyslovci. V krátkom čase sa teda uprázdnili dva významné stredoeurópske tróny, čo ihneď spôsobilo politický rozruch.
V Uhorsku sa o prázdny panovnícky stolec uchádzalo hneď
niekoľko pomazaných hláv. Jedným z horúcich kandidátov bol práve spomenutý Václav III., ktorý bol v mladosti zasnúbený s dcérou
Ondreja III. Dokonca bol aj korunovaný, avšak pápež bol proti,
keďže podporoval iného uchádzača a síce mladého Karola Róberta z neapolskej vetvy rodu Anjou. Karol Róbert bol po starej mame
pravnukom uhorského kráľa Štefana V. O uhorskú korunu mal záujem aj vnuk uhorského kráľa Bela IV., a to Oto III. Wittelsbach z Bavorska. Ak si k tomu prirátame ešte aj chamtivú a nadutú uhorskú
šľachtu bažiacu po majetku a moci, dostaneme obraz stavu, v ktorom sa nachádzalo Uhorsko na začiatku 14. storočia. Absolútny
chaos prerastajúci do anarchie, kde sa každý snaží urvať si niečo
pre seba.
Po dlhotrvajúcich sporoch a niekoľkých ozbrojených potýčkach sa
v Uhorsku podarilo uchytiť Karolovi Róbertovi z Anjou. Karol bol
tretíkrát a definitívne korunovaný v lete roku 1310. V očiach uhorskej šľachty bola právoplatná až posledná korunovácia, pretože
predchádzajúce dve nespĺňali niektorú z troch prastarých nepísaných tradícií. Uhorského panovníka totiž podľa zvyku musel korunovať ostrihomský arcibiskup korunou sv. Štefana v Stoličnom
Belehrade, dnes Székesfehérvár v Maďarsku. Mladý kráľ Karol
I. Róbert sa teda mohol ujať svojho žezla, avšak slabosť posledných Arpádovcov a následný chaos spojený s bezvládím umožnil
niekoľkým popredným magnátskym rodom vybudovať si silné
postavenie, až sa z nich stali zvrchovaní páni svojho územia. Títo
oligarchovia si rozdelili Uhorsko na vlastné sféry moci a vplyvu.
Pre nás sú podstatní Čákovci na čele s Matúšom, ktorý opanoval
západ a stred dnešného Slovenska a Abovci na čele s Omodejom,
ktorí držali východ.
Ich pýchu a silu zlomil Karol I. Róbert v slávnej bitke pri Rozhanovciach, ktorá je považovaná za jednu z najväčších rytierskych bitiek
uhorského stredoveku. Okolnosti nasledujúce po bitke sú pre historický vývoj Hanušoviec a celého priľahlého regiónu mimoriadne
dôležité, pretože úpadok moci a vplyvu Omodejovej vetvy rodu
Aba umožnil nastúpiť na scénu iným vetvám tohto vznešeného
rodu alebo iným významným rodom. Panovník totiž odbojníkom
skonfiškoval majetok a pridelil ho svojim verným a oddaným šľachticom. Pozemky v okolí Hanušoviec získal od panovníka Alexander Aba z lipovskej vetvy ako odmenu za vernosť krátko po rozhanovskej udalosti.

Na novozískanom pozemku, ktorý pripojil k svojmu rozľahlému
panstvu, už pravdepodobne našiel existujúcu osadu. Pozícia toho
sídliska na dôležitej spojnici stredného Zemplína s centrom Šariša
a Prešovom ho predurčovala stať sa významnejším hospodárskym
centrom blízkeho regiónu. Aby význam a postavenie Hanušoviec
nový zemepán zvýraznil, pozval sem nových osadníkov pod vedením Prešovčana Hanusa zvaného Ogh, aby tu svojím gazdovaním a remeselníctvom podporili hospodársky a ekonomický život.
Podľa práva sa im na určitú dobu odpúšťali povinnosti platenia
poplatkov zemepánovi, aby nič nebránilo ich slobodnému rozvoju. Často sa tak stávalo, že po uplynutí dohodnutej lehoty sa
časť osadníkov presunula inam, kde im ďalší zemepán opäť na čas
odpustil dane. Zväčša však po sebe zanechali viac menej stabilne
fungujúcu dedinku s rozbehnutým poľnohospodárskym a remeselným životom. Táto prax teda predstavovala stredovekú formu
súčasných finančných stimulov pre podporu podnikateľského prostredia.
Aby zemepán docielil čo najlepšie podmienky pre hospodársky
rozvoj svojho územia (bohatý poddaný totiž môže zaplatiť bohatší
poplatok), snažil sa vymôcť od panovníka pre svojich poddaných
výsady a privilégia rôzneho druhu. Toto je aj prípad Hanušoviec,
kde barón Demeter, syn a dedič spomenutého Alexandra Abu nastavuje pomerne výhodné podmienky pre rozvoj svojej dediny. Na
jeho osobnú žiadosť vystavuje kráľ Karol I. Róbert listinu, v ktorej povoľuje trhy a udeľuje niekoľko ďalších výsad umožňujúcich
rýchlejší a plynulejší vývoj Hanušoviec.
Obdobie vlády Karola I. Róberta je považované za počiatok veľkého
ekonomického a politického vzopätia Uhorska v 14. storočí. S ním
totiž z Neapola do Uhorska prišiel nielen nový panovnícky rod, ale
aj európsky rozmer vedenia politiky a ekonomiky. Nie nadarmo je
považovaný za tretieho zakladateľa Uhorska po Štefanovi I., ktorý
sa stal prvým kráľom a Belovi IV., ktorý po mongolskom vpáde
obnovil vyplienenú a zdevastovanú krajinu. Karol I. totiž obnovil
v rozvrátenej krajine poriadok a nakopol hospodársky rast, okrem
iného aj reformou daní a umožnením ťažby drahých kovov v stredoslovenských banských revíroch. Za jeho vlády sa z Uhorska stal
svetový líder v produkcii zlata, striebra a medi. Žiaľ najväčší úžitok
z toho mali talianski a nemeckí kupci. Banskobystrickú meď však
dodnes môžeme obdivovať napríklad na strechách Florencie.
Prínos jeho rozumnej politiky sa odzrkadlil aj na rozvoji Hanušoviec, pretože on sám aj jeho kancelária si uvedomovali potrebu
podpory pre rozvíjajúce sa dediny a mestá. Jeho privilégium pre
Hanušovce je preto súčasťou širokej škály rozhodnutí a nariadení,
ktorými sledoval povzbudenie uhorského hospodárstva.
Privilégium okrem iného umožňovalo Hanušovčanom užívať práva mesta Prešov, čo predstavovalo pre takú dedinku pomerne
významnú poctu. Táto skutočnosť teda môže dosvedčovať to, že
Hanušovce zrejme museli mať staršiu tradíciu, na ktorú zemepán
a panovník nadväzovali a ktorú chceli týmto spôsobom podporiť.
Je zjavné, že sa im to podarilo, pretože Hanušovce v neskorších
prameňoch vystupujú pod označením oppidum, čiže mestečko,
na rozdiel od predošlého villa, teda dedina. Nestalo sa z nich síce
civitas, mesto, ako napríklad neskoršie slobodné kráľovské alebo
banské mestá Košice, Prešov, Bardejov, Trnava či Kremnica, resp.
Banská Štiavnica a mnohé iné, no štatút mestečka im priznával
právo stať sa správnym, hospodárskym a do istej miery aj cirkevným centrom svojho regiónu.
Hanus, ktorý na žiadosť baróna Demetera priviedol do Hanušoviec
obyvateľov, možno takisto Prešovčanov, mal brata Petra. Toho vy-
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zval barón, aby mu pomohol
znovu osídliť jeho majetok
zvaný Aghaguspothoka, čiže
Hlinený potok, dnešné Hlinné.
Demeter Petra a jeho osadníkov nepozýval Hlinné založiť,
ale znovu osídliť. To znamená,
že osada Aghaguspothoka existovala už prede tým, ale z rôznych dôvodov bolo potrebné ju
znovu zaľudniť. Je preto logické
predpokladať rovnaký postup
baróna Demetera aj v prípade
Hanušoviec, ktoré Hanus nezaložil, ale znovu osídlil, alebo
podporil už existujúcu komunitu. Napokon táto informácia
je v texte listiny nenápadne
ukrytá. Noví Hanušovčania tak
nestavali na zelenej lúke, ale
nadväzovali na staršie základy. Zrejme preto sa dedinka
stala v priebehu pár desaťročí
významným regionálnym centrom.
Rýchly a intenzívny rozvoj mestečka potvrdzuje aj skutočnosť, že syn Karola I. Róberta,
kráľ Ľudovít I. potvrdil (aj keď
v pozmenenej a čiastočne obmedzenej podobe) otcovo privilégium pre Hanušovce. Túto
konfirmáciu alebo potvrdenie
iniciovali páni zo Solivaru, teda
Soósovci, ktorí sa na základe
súdneho rozhodnutia stali na
úkor Abovcov majiteľmi Hanušoviec. Panovník zrejme
odhadol potenciál rastúceho
mestečka, preto výrazne nemenil Karolove rozhodnutia.
Kráľ Ľudovít I. bol pravým synom svojho otca a pokračoval
v rozumnej Karolovej politike.
Vojensky, politicky a ekonomicky spravil z Uhorska stredoeurópsku veľmoc a dosiahol
jeho najväčší územný rozmach.
Stal sa okrem iného aj poľským
kráľom. Nielen pre to napokon
získal ako jediný uhorský panovník prívlastok Veľký.
Hanušovce teda za svoj zrod
ako mestečka a centra priľahlej oblasti vďačia práve dvom
významným
neapolčanom
francúzskeho pôvodu stojacim za slávou a silou Uhorska
v 14. storočí, ktoré pre krajinu,
a teda aj pre Hanušovce, predstavovalo ozajstný zlatý vek.
Ondrej Glod

HISTÓRIA
Štatút Hanušoviec ako slobodnej dediny,
neskôr mestečka sa síce po roku 1332 zmenil, no jeho staršie latinské pomenovanie Villa
Johanis pretrvalo v uhorskej úradnej tradícii
a spisbe hlboko do 15. storočia, čo si však priblížime až nabudúce v súvislosti s pôsobením
a činnosťou vojenských jednotiek, tzv. bratríkov v okolí Hanušoviec.

Preklad privilegiálnej listiny
Karola I. Róberta pre Hanušovce
z roku 1332
(Voľne preložil Ondrej Glod.)

My, Karol, z milosti božej kráľ Uhorska etc.
dávame všetkým na známosť, že slobodnej
dediny vznešeného baróna Demetera, pána
taverníka nášho milého a nášho verného, Hanušovce zvanú v Stolici šarišskej pri rieke Topli,
v lese svojho dedičstva k Lipovcu prináležiacu,
po mnohorakom poctivom zvážení, za jeho vernosť a zásluhy, mnoho ľudí chcejúc vyznamenať, túto výsadu z našej milosti udeľujeme pre
dedinu lesmi obkolesenú, obyvateľmi opustenú
a znovu osídlenú.
Pre obchodníkov a iných kupcov z okolitých
krajov prístup k slobodnému trhu, ktorý v spomenutej dedine týždenne v sobotu vydržiavať
slávnostne povoľujeme, pretože s tovarom svojím často na trh prichádzať nemohli, teda kto
chce s kupeckým tovarom na trh prísť, aby slobodne prichádzal a opäť sa vracať mohol, aby
nikto od nich a od ich tovaru poplatky nevymáhal, pod našu záštitu a zvláštnu ochranu prijímame aj s ich tovarom, tak nakupovaným ako
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i predávaným. Žiaden náš, alebo k urodzeným
susedom okolitým patriaci človek, týmto kupcom a iným obchodníkom k spomenutému trhu
prichádzajúcim, žiadne nebezpečenstvo vo dne
alebo v noci aby nepredstavoval, spomenutá
dedina, Hanušovce zvaná, práva slobodnej dediny našej Prešov nadobúda a titul slobodnej
dediny natrvalo získava.
Toto teda vyhlasujeme, aby každý zo slobodných ľudí, kto by do spomenutej dediny Hanušovce zvanej prichádzať chcel, slobodne aby
prichádzal a výsady spomenutej obce v šťastí
užíval. Chceme teda a kráľovským majestátom
vyhlasujeme pre všetkých urodzených akéhokoľvek stavu či vznešeného titulu držiaceho človeka od najsilnejších až po svojich služobníkov,
majúcich práva a vopred ich upozorňujeme,
aby sa zdržali hnevu pre zdravie tovaru i ľudí.
Chceme teda, aby žiadny poplatok v mýtnici
v dedine Kapušany od ľudu, alebo služobníkov
k spomenutej dedine prináležiacich a od ostatných obyvateľov vyššie zmienenej dediny nevymáhal.
Pripájame tiež, že spomenutá dedina Hanušovce aj ostatné dediny, okolo vyššie spomenutej
rieky ležiace, spomenutého pána Demetera
a Denka, syna pána Mikuláša, jeho brata, patria do spoločného dedičstva, preto spomenutú
dedinu a dediny okolo, ako aj celú úradnú záležitosť naše Veličenstvo berie pod svoju ochranu
a zvláštnu milosť.
Toto chceme na námestiach a verejných miestach vyhlásiť.
Dané na Vyšehrade v pätnásty deň po sviatku
Zjavenia Pána roku 1332.

Foto k článku zo strany 31.

Slovenskí vojaci z motorizovaného pohotovostného oddielu v Hanušovciach nad Topľou pri oprave techniky
v spolupráci s miestnym kováčom Michalom Vitkovičom (august 1944)
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3. číslo

SKALNÉ KOMPLEXY V SLANSKÝCH VRCHOCH
Pestrý geologický a geomorfologický charakter karpatských pohorí vytvára vhodné podmienky pre existenciu viacerých typov
zaujímavých skalných biotopov, ktoré sú typické aj pre Slanské
vrchy. Krásne pohľady na široké okolie ponúkajú skalné komplexy
ako Hermanovské skaly, Zámutovské skaly, Rankovské skaly alebo
Skárošská vyhliadka, preto sú verejnosti známe. V Slanských vrchoch sa však nachádza aj nespočetné množstvo zvláštnych skalných útvarov, keďže sopečné horniny tu vytvárajú rozsiahle skalné
komplexy až bizarných tvarov.
V príspevku nemožno spomenúť všetky
lokality so skalnými
biotopmi, no pokúsim
sa zastaviť aspoň pri
tých najimpozantnejších v severnej časti
pohoria. Hanušovčanom sú najbližšie
Hermanovské skaly.
Nachádzajú sa asi
3 km juhozápadne
od obce Hermanovce
nad Topľou v Doline
starého potoka. Sú najpozoruhodnejším
a najväčším skalným
výtvorom v severnej
časti Slanských vrchov
s reliktnými rastlinnými
spoločenstvami.
Hermanovské skaly
Územie je chránené
v kategórii prírodná
rezervácia. Predmetom ochrany je 150 metrov dlhá a 80 metrov
vysoká skalná stena, ktorá je budovaná amfibolpyroxenickým andezitom. Na južnej strane skalného komplexu, na skalných terasách rastie kostrava dalmátska, v štrbinách s chudobným obsahom pôdy rastie breza biela, jarabina vtáčia,
topoľ osika, zemolez obyčajný, rôzne krpaté
formy dubov a bukov. Severné svahy sú porastené čučoriedkou obyčajnou a machmi.
Na vrchole skál rastie vzácna tarica skalná.
Hermanovské skaly sú známe tiež výskytom
vzácnych druhov živočíchov - krkavec čierny,
jašterica múrová.
K jedným z najkrajších skalných komplexov
v Slanských vrchoch patria Skaly pod Pariakovou. Boli vyhlásené za chránený prírodný
výtvor na rozlohe až 60 ha. Nachádzajú sa juhozápadne od obce Juskova Voľa. Mnohé
zo skalných útvarov majú skutočne zaujímavé tvary, podľa čoho dostali aj svoje názvy
ako Skalný hríb, Kamenné srdce, Obria skala
alebo Ihla. Na skalné biotopy je bohaté celé
okolie. Juhozápadne od Zámutova môžeme
obdivovať Ľubovičný vrch a neďaleko pri
hlavnom hrebeni Lipová je pekné zoskupenie stuhnutých lávových prúdov. V katastrálnom území obcí Zámutov a Rudľov môžeme
nájsť prírodnú rezerváciu Zámutovské skaly; Čertova miska

na ploche 30 ha ju tvoria dva oddelené hrebene Čierna skala (Jaseňov hrebeň) a Čulkov. Na skalnom podklade vonkajšieho oblúka
Slanských vrchov sa tu vyvinula teplomilná vegetácia. Zo vzácnejších druhov tu rastie tavolník prostredný, skalník obyčajný,
dráč obyčajný, mukyňa obyčajná, áron alpínsky, ľalia zlatohlavá.
Na úpätí skál s dostatkom humusu sa zachytila nitrofilná vegetácia
ako mesačnica trváca a múrovník lekársky. Najvzácnejšia vegetácia, ako kostrava dalmátska, tarica skalná, skalnica horská, slezinník severný, vudsia skalná je zachytená na terasách kolmých stien
a skalách, ktoré sú miestami neprístupné. Zo vzácnych živočíchov
tu nájdeme jaštericu múrovú.
Nádhernými skalnými útvarmi je posiata celá severná časť pohoria. Predovšetkým sú to rôzne zoskupenia kameňov na Oblíku
a v jeho okolí, zaujímavé sú útvary pripomínajúce sochy Moai
na Veľkonočnom ostrove nazývané aj Slanské Moai, Lipov kameň
pod Strechovým vrchom alebo zoskupenie skál, ktorému dominuje „Lízaný kameň“. K tomuto miestu sa viaže niekoľko legiend,
z ktorých jedna hovorí, že kravy, pasúce sa nablízku „vylízali“ tento
kameň do takej výšky, aby sa pod ním mohli schovať. Pri potulkách v tejto časti Slanských vrchov často vidíme zvláštne stojace kamene mystického vzhľadu pomenované niekde ako menhir
alebo mohylky. Niektorí autori uvádzajú, že by sa mohlo jednať
o staroslovanské či dokonca keltské kultové miesta. Za takéto
miesto je považovaný aj Raslavkameň (Abranovce). Podľa legendy
je dokonca voda v jamkách tohto skalného útvaru liečivá. Kultový
význam je pripisovaný aj známym, turisticky často navštevovaným
útvarom Čertova miska (Zámutov) alebo Obria stopa (Hermanovce), priehlbina pripomínajúca stopu obrovskej bosej ľudskej nohy.
Tento zaujímavý skalný útvar vyvolal záujem ľudí už v minulosti,
a tak vznikli povesti o obrovi, ktorý stúpil do horúcej lávy. Pre mňa
ako človeka bez fantázie sú to len úžasné komplexy stien, veží,
plošín a iných foriem reliéfu. Svojským pohľadom však v týchto
skalách ľudia vidia stavby s určitou úrovňou architektúry, vytvorené človekom už v praveku a komplexy skál sú považované za kultové miesta. Zásahy ľudskej ruky na týchto miestach neboli dokázané, čo hovorí pre nás milovníkov prírody – realistov, ale s určitou
dávkou fantázie a predstavivosti, ktorou disponujú niektorí šťastlivci, môžeme v okolí Oblíka obdivovať Perúna,
muža s býčou hlavou, korytnačku, ležiaceho draka, kravu, býka, kamenné
stolce dávnych vládcov alebo obetné
misky. Týmto kameňom je pripisovaný
význam kultových miest, ktoré slúžili
k magickým obradom spojeným s oživovaním prírody a k celej škále spoločenských obradov od doby kamennej
až po počiatky kresťanstva.
V závere ešte spomeniem zaujímavý
skalný útvar v katastri obce Davidov –
Zapikan, krajinársky veľmi zaujímavý
skalný previs nad Komorským potokom. Podľa povesti sa tu na prelome
19. a 20. storočia vraj pred žandármi
úspešne ukrýval zbojník. (V miestnom
nárečí zapikan – zbojník).
Ing. Elena Dercová
Krajské múzeum Prešov
Foto: autorka
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KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ
NA MESIAC DECEMBER

01.12.2019

Rozsvietenie adventného venca
Prvá adventná nedeľa

MsÚ, cirkvi na
území mesta

05.12.2019
17:00 hod.

Mikulášský koncert
v malej koncertnej sále v Malom kaštieli

ZUŠ, MsKS

06.12.2019
16:00 hod.

Rozsvietenie vianočného stromčeka
a večer s Mikulášom pri Malom kaštieli

MsKS v súšinnosti
s FS Vargovčan

07.12.2019
15:00 hod.

Betlehem pri Malom kaštieli
Posvätenie Betlehemu, vianočný program

MsKS v súčinnosti
s FS Vargovčan

07.12.2019
15:00 - 20:00 hod

Vianočné trhy pri Malom kaštieli
Remeselné a ručné práce, dekorácie, domáce pochutiny, kultúrny program

MsÚ, MsKS

11.12.2019

Nataša Tanská
MsKS, knižnica,
90. výročie narodenia spisovateľky kníh pre ZŠ
deti a mládež; čítanie, beseda

15.12.2019
14:00 hod.

Vianočné stretnutie ZO SZPB
Kultúrny program a slávnostný obed v
Malom kaštieli

ZO SZPB, MsKS

17.12.2019
11:00 hod.

Vianočné stretnutie ZO SZZP
Kultúrny program a slávnostný obed v
Malom kaštieli

ZO SZZP, MsKS

19.12.2019
17:00 hod

Rodina, láska, výchova
Vianočné stretnutie generácií v klubových
priestoroch na poschodí v Malom kaštieli

MsKS

December

Zvyky zimného obdobia
Prezentácia, beseda

kaštieľ - múzeum

31.12.2019

Silvester v meste
Stretnutie občanov pri Malom kaštieli,
kultúrny program, ohňostroj, novoročné
príhovory primátora mesta a duchovných
cirkví

MsKS v súčinnosti
s MsÚ

Kalendár spracovala Bc. Ľubica Tomková

Životného jubilea sa dožili
70 rokov
Cibriková Helena, Slovenská ulica
Daňková Anna, Tehelná ulica
Petro Štefan, Budovateľská ulica
Sabo Andrej, Budovateľská ulica
Sabolová Anna, Budovateľská ulica
Socha Cyril, Kláštorná ulica
Tomaško Ján, Budovateľská ulica
Tomašková Libuša, Budovateľská ulica
Trojanovská Ema, Štúrova ulica
MVDr. Zavilla Igor, Budovateľská ulica
75 rokov
Bakalárová Anna, Štúrova ulica
Čura Michal, Ulica SNP
Fáberová Eva, Bukovské
Ferko Juraj, Prešovská ulica
Horvátová Jolana, Slovenská ulica
Kaščák Ján, Ulica SNP
Kolesár Ján, Bukovské
Kolesárová Darina, Ulica SNP
Kopas Hanna, Štúrova ulica
Kovaľ Jozef, Ulica SNP

Sabo Ján, Ulica SNP
Saraková Zuzana, Záhradná ulica
Ščepitová Agnesa, Prešovská ulica
Verčimák Ján, Bukovské
80 rokov
Babicová Jozefína, Bukovské
Čurlíková Helena, Bukovské
Frajtková Alžbeta, Bukovské
Hlucho-Horvátová Jolana, Pod Šibenou
Juhásová Zuzana, Zámocká ulica
Knašinská Mária, Budovateľská ulica
Molitorisová Mária, Kukorelliho ulica
Sabová Mária, Slovenská ulica
85 rokov
Kočišová Mária, Mierová ulica
Malá Anna, Širiava
Mikitová Margita, Komenského ulica
90 rokov
Pohlod Michal, Ulica SNP
Sabo Michal, Ulica SNP
Sopoliga Jozef, Kukorelliho ulica
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Narodili sa
Lukáš Polča
Šarlota Horvátová
Sabína Čikalová
Jozef Lacko
Simon Čikala
Melisa Cibriková
Mia Puľová
Estera Puľová
Liliana Šmajdová
Samuel Pohlod
Tomáš Socha
Elena Ondečková
Lukáš Tancoš
Jasmína Horvátová
Róbert Homza
Michaela Horvátová
Eliška Horvátová
Miroslava Horvátová
Bruno Bakaľár

Manželstvo uzavreli

Ing. Marek Marinkovič a
Jana Krištofová
Róbert Bačo a Miroslava Horvátová
Jozef Puľo a Valéria Puľová
Tomáš Čurlík a Silvia Gazdíková
Ján Čurlik a Lenka Sabová
Slavoj Ilušák a
PharmDr. Elena Sabanošová
Miloš Mikeľ a Petra Vasiľová
Jaroslav Kořínek a Miroslava Vargová
Tomáš Hricko a Diana Petrašková
Daniel Horvát a Dagmara Žigová
Michal Cibrik a Sára Jarková
Ján Mikula a Patrícia Matíková
Patrik Jurečko a Alena Čikalová
Erik Velčko a Ľudmila Petríková
Lukáš Ondov a Mária Sabová
Ing. Marek Hanko a
Lenka Bochnovičová
Ing. Igor Sopoliga a Silvia Harvišová
Šimon Horvát a Mária Vaňová
Martin Tkáč a Mgr. Anna Paľovová

Opustili nás
Juraj Kovaľ
Ján Adam
Barbora Hrehová
Pavol Kmec
Ján Varga
Pripravila Zuzana Sotáková
matrikárka
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3. číslo

HANUŠOVSKÝ FUTBAL V SPOMIENKACH DVOCH PAMÄTNÍKOV
V súvislosti s rozsiahlymi verejnými i kuloárovými debatami o nelichotivej situácii
hanušovského futbalu v ostatných rokoch,
prišiel do redakcie príspevok hanušovského rodáka Juraja Sochu z Prešova. Píše:
„Len nedávno som sa dozvedel, že v Hanušovciach sa futbal nehrá, že dnešná mládež
nepokračuje v diele, ktorému sme my, moja
generácia, po vojne dali základ za pomerne
ťažších podmienok ako majú mladí teraz.
Bolo niekoľko rokov po 2. svetovej vojne
a ja som sa vtedy ako mladý človek zapojil
do činnosti mládežníckej organizácie. Trochu ma mrzí, že v žiadnej knihe či brožúre,
ktoré doteraz vyšli v meste Hanušovce nad
Topľou, sa moje meno ani raz neuviedlo,
hoci som patril k hlavným zakladateľom
TJ Sokol Hanušovce nad Topľou spolu s dekanom Antonom Ďurčákom. Základom pre
vznik telovýchovnej jednoty (TJ) bola mládež, ktorá študovala na stredných školách.
Bola to naša roľnícka mládež organizovaná v SSM – Slovenskom sväze mládeže
podľa vtedajšieho platného pravopisu,
ktorej som bol predsedom. Nikdy nezabudnem na prvý priateľský zápas, ktorý sme
odohrali na nemcovských lúkach – dostal
som tam 7 gólov, a my sme dali len jeden.
Po tomto zápase o niekoľko dní či mesiacov
sme spolu s dekanom Ďurčakom založili
TJ. Prihlásili sa do nej aj študenti z Lipník,
Nemcoviec a Lady, čím sa vytvoril základný káder pre futbal v Hanušovciach nad
Topľou. V tom čase bol pán dekan predseda TJ Sokol a ja som
bol dlho jej tajomník.
Potom sa pristúpilo
k vybudovaniu tribúny
a telocvične. Ja spolu
s pánom dekanom sme
vymeriavali základy pre
telocvičňu a tiež my ako
prví sme začali kopať
základy. Po vystavení
obvodových múrov sme
potrebovali na stavbu železo, lebo múry
bolo potrebné posilniť
zhotovením venca. Tak
si ma pán dekan zavolal a požiadal ma, aby
som zavolal aspoň šiestich chlapcov, že pôjdeme doniesť tyčovinu zo stavby mosta cez
rieku Topľa. Fero Krupa – poštára Lajoša
syn – mal za povinnosť ísť k strážnikovi
pánu Onderkovi a zabávať psa i strážnika,
aby my sme mohli tyče vytiahnuť a doniesť
k budove telocvične. Keď som sa na to pána
dekana opýtal, či nebudeme mať hriech,

povedal: ,Nie, veď teraz je všetko naše
a my to len premiestnime.´ Na dokončenie tribúny sme potrebovali zabezpečiť
aj finančné prostriedky. Pán dekan mi ako
tajomníkovi hovoril: ,Bol som posväcovať
na Tri krále domy, mám zarobené nejaké
peniaze. Za časť kúpim do kostola koberec,
lebo ho potrebujem a zvyšok dám na dokončenie tribúny.´ Nuž aj také boli hanušovské futbalové začiatky. Nebudem hovoriť o dosiahnutých výsledkoch, lebo o tých
sa už v minulosti písalo. Chcem len podčiarknuť, že v hanušovskom futbale v jeho
začiatkoch vynikali takí chlapci ako Laco
Líška, Michal Staškovič, Andrej Lukáč, Andrej Kolarčík. Prial by som si, aby aj súčasní
funkcionári mesta mali záujem o to, aby
sa v Hanušovciach obnovili futbalové tradície a nadviazali tým na predchádzajúce
dobré výsledky. Juraj Socha
Pri príležitosti 50. výročia hanušovského
futbalu bola vydaná príručka (Krupová,
Agáta: 50 rokov futbalu v Hanušovciach
nad Topľou. Hanušovce nad Topľou, 1999),
v ktorej sú o jeho histórii zhromaždené
údaje na základe informácií čerpaných
z hanušovskej kroniky a od vtedy žijúcich
pamätníkov. Na nasledujúce desaťročné obdobie spomína Andrej Ferko, jeden
z vtedajších futbalových funkcionárov, takto:
„V rokoch 1999 až 2009 mal hanušovský
oddiel názov Futbalový klub EKO+. Finančne ho podporovala Ekotechnika PLUS, s.r.o.

Michalovce, ktorú zastupoval môj brat Ing.
Ján Ferko. Zloženie Správnej rady FK EKO+
Hanušovce nad Topľou bolo nasledovné:
Ing. Ján Ferko pôsobil ako predseda správnej rady a členmi správnej rady okrem mňa
(Andrej Ferko – pozn. red.) boli ešte Andrej
Socha z Bukovského a Juraj Ferko. Ďalšími

funkcionármi futbalového klubu boli Miroslav Soták, Jozef Knašinský, Andrej Ščepita st., Vladimír Podobinský, Ján Hatala
st., Pavol Duchoň (Remeniny), Jozef Mitaľ
(Remeniny), Juraj Knašinský a gréckokatolícky farár Miroslav Iľko. Ako tréneri v tom
čase pôsobili Ján Matta st., Eduard Čabala
(Prešov), Ján Čižek (Giraltovce) a dorastencov trénoval Jozef Knašinský dorastenci.
Hráčmi boli Ján Dic (Prešov), Jozef Dudaščik (Skrabské), Martin Fedor (Čierne), Peter
Galik, Ján Galik, Vladimír Goffa (Skrabské),
Michal Hajduk (Vranov), Ján Hatala ml.,
Peter Hatala, Jaroslav Jabčanka (Vranov
nad Topľou), Dominik Kahanovský (Babie),
Ján Kmec (Vyšný Žipov), Gabriel Kmec (Vyšný Žipov), Peter Knašinský, Jaroslav Kohút,
Miroslav Koscelník (Merník), Ondrej Košč,
Ján Lacko, Pavol Lacko, Štefan Majher
(Bystré), Matúš Marenčin, Ján Matta ml.,
Juraj Ocilka (Skrabské), Vladimír Pagurko,
Marcel Smolka, Michal Suchý (Vranov nad
Topľou), Michal Tomka, Jozef Vasilišin (Prosačov), Pavol Verčimák a Silvester Zavilla.
Mužstvo sa postupne dopĺňalo z dorastu.
V tom čase boli akcieschopné tri futbalové mužstvá, a to A-mužstvo dospelí, dorast a žiaci. V priebehu desiatich rokov
naše mužstvo postúpilo z okresnej súťaže
až do IV. ligy. To znamená, že A-mužstvo
EKO+ najprv hralo štyri roky okresnú ligu,
potom dva roky piatu ligu, až napokon
v sezóne 2007/2008 postúpilo do IV. ligy.
Sponzor Ekotechnika PLUS poskytoval
nielen výraznú finančnú, ale
aj materiálnu pomoc. Tri roky
za sebou (2006, 2007, 2008)
platil hráčom letné sústredenia
v Bulharsku, v zime zasa v Tatranských Matliaroch aj hotel Sorea v tých istých rokoch. Počas
opravy hracej plochy, odvodnenia ihriska a zasiatia trávy pri
oprave ihriska v priebehu rokov
2005-2006 sa domáce zápasy
hrali v Remeninách a v Čiernom
nad Topľou.
V čase Ekotechniky bol spracovaný tiež nový emblém hanušovského futbalového klubu.
Po roku 2009 financovanie futbalového klubu prešlo pod mesto Hanušovce. Taktovku nad organizáciou
futbalového klubu prevzali Andrej Socha,
Juraj Knašinský, Jozef Knašinský, Miroslav
Soták, Andrej Ščepita st. a Vladimír Podobinský.“
Pripravila: (aga)
Fotozdroj: Mária Kolarčíková
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OSEMSMEROVKA

Poviem vám to celkom skrátka: Babička je kamarátka.
Taký koláč – makovník neupečie veru nik.
A môj dedko? Nemá chyby.
Naučil ma chytať ryby, zatĺcť klinec, kopať futbal, ...
(DOKONČENIE V TAJNIČKE).

Doposiaľ – hoci viem, že je už dávno na
dôchodku – som ho vnímala iba ako železničiara. Pamätám si ho ako výpravcu na
hanušovskej veľkej stanici, keď som odtiaľ
v minulosti niekam cestovala rýchlikom
a v železničnej uniforme som ho stretávala aj v uliciach nášho mestečka, keď chodil
z práce alebo do práce. Preto by mi nikdy
nebolo napadlo, že pán Jozef Vysočáni má
takého zaujímavého koníčka.
Jozef Vysočáni sa narodil v obci Malá Čausa
v okrese Prievidza. Maturitnou skúškou
ukončil dve stredné školy. Najprv študoval
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
(SVŠ – pozn.) v Handlovej, potom na Strednej ekonomickej škole v Trnave, odbor železničná doprava.
Ako každý zdravý mladý muž v bývalom
Československu musel absolvovať aj základnú vojenskú službu. Tá ho priviedla
k nám, východniarom, konkrétne na pol
roka do Prešova, kde sa zoznámil so svojou
budúcou manželkou (zvyšok vojenčiny si
odkrútil na Šumave).
Od roku 1973, po úspešnom zvládnutí
praktickej skúšky na funkciu výpravca, pôsobil najprv dva roky ako výpravca vlakov
v Sklenom pri Handlovej. Keďže sa v roku
1974 oženil, s manželkou sa po krátkom
čase rozhodli prísť žiť do našich krajov. Tak
sa stalo, že od roku 1975 až do odchodu
na invalidný dôchodok v roku 1997 pôsobil
ako výpravca na Železničnej stanici Hanušovce nad Topľou.
Ako dôchodca sa naplno začal venovať
svojmu veľkému koníčku – nie lúšteniu, ale
tvorbe osemsmeroviek a krížoviek rôzneho
druhu pre rôznych vydavateľov (Železničný
semafor, Železničné ozveny, Subako – časopisy Mega, Lekáreň starej matere a História v krížovkách). Od roku 2013 nepretržite až po súčasnosť pripravuje krížovky
a osemsmerovky aj pre vydavateľa na Slovensku veľmi populárneho krížovkárskeho
časopisu Relax. Od tohto čísla sa s ním budeme cez krížovky pravidelne stretávať aj
na stránkach našich Hanušovských novín.
(aga)

ANANÁS, BANKA, BATERKA, BLESK, BOMBA, BOSORKA, BREČTAN, BUNDA,
CIACHA, CIEVA, CUKOR, ISKRA, KARUSEL, KNIHA, KOMÁR, KRESLO, KURČA,
KÚRIA, LETCI, LOKNE, METER, MLÁKA, MUŠKETIER, NEPÁL, NIKEL, OLOVO,
OPERENEC, PASCA, PRASA, PRETEKÁR, PSIA BÚDA, PÚTNICI, PYRIT, RIEKA, RUŠEŇ, SLEDE, SLNEČNÉ OKULIARE, SMREKY, SNEHULIAK, SOMBRERO,
STARČEK, STOPA, STROM, SUBSTITÚT, SÚPIS, ŠIBÁK, UKRUTNICA, VČELÁR,
VRETENICA, ZVIERAČ
Autor: Jozef Vysočáni
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