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no
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piatok 31. augusta 2018 sme sa v dome smútku v Hanušovciach nad
Topľou rozlúčili s naším významným občanom Andrejom Velebírom.
Andrej Velebír sa narodil 12. septembra 1933. S manželkou Alžbetou mal
tri deti Slavomíra, Ivetu a Danku. Svoj pracovný život venoval iným, a to najmä ako predseda mestského národného výboru od roku 1981, neskôr – od roku 1992 do roku 1994 –
ako primátor Hanušoviec nad Topľou. Obyvatelia Hanušoviec si ho budú pamätať najmä
vďaka jeho nemalým zásluhám o rozvoj mesta. Ako sám veril a vo svojom obľúbenom
citáte odkázal nám ostatným, ovocie jeho práce a lásky sa pripomenie aj po jeho smrti. Zvlášť nám je príkladom jeho pracovitosť, odhodlanosť a starostlivosť o verejné veci
aj v dôchodkovom veku.
Andrej Velebír zomrel 29. augusta 2018 vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka
s ním sa konala počas jarmoku, ktorý on sám založil. Aj tento jeho odkaz a symbolika času
jeho odchodu nám hovorí, že nie je na mieste smútok, ale vďačnosť za jeho bohatý život.
V mene občanov Hanušoviec nad Topľou mu ďakujeme za jeho prínos pre mesto, za jeho
osobnosť, ktorú naplno prejavil v primátorskej funkcii a ktorá mnohých obohatila a bola
nám príkladom.
Pozostalej rodine vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude Mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo byť,
i to, čo ozaj bolo.
„Stvoril som svet“, vstúpi nám do reči
Boh, „nie tak, aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích.
No aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý.
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa, svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej Pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života. Kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
Zlomené krídla? Práve zlomené
sú žehnané Bohom.“
Budeme vyvolaní po mene.
A bude nás tam mnoho.
(Milan Rúfus)

Kolektív pracovníkov
MsÚ Hanušovce nad Topľou

„Všetko, čo žije po mne v mojom mene v práci a v láske,
to ma pripomenie...“
ÚRYVOK Z KNIHY SPOMIENKY OŽÍVAJÚ
„Hanušovce nad Topľou - tu som sa v drevenom, na modro obielenom a šindľom i slamou
pokrytom dome č. 148 dňa 12.9.1933 narodil. Mám to overené u svojich už zosnulých rodičov, aj to tak zapísané v rodnom liste. Pri pôrode asistovala “hebama“ (babica) pani Kučinská. Takýchto domorodcov evidujeme u nás veľa, lebo taká bola doba aj prax a k zmene
došlo až v začiatkoch socializmu, keď hanušovské ženy začali rodiť v Prešove, Vranove,
Humennom, Bardejove a inde.
Hanušovce - rodisko moje, rodisko mojich predkov, domov môj teraz a až na veky a bydlisko mojich potomkov. Od útleho detstva som niekoľkokrát prešľapal hanušovský chotár
aj susedné chotáre. Poznám a ešte viem pomenovať takmer všetky hony nášho chotára.
Orientačne dokážem ešte pomenovať vlastníkov niektorých nehnuteľností. Pil som vodu
zo všetkých studničiek nachádzajúcich sa v chotári a bolo ich hodne.
Pil som vodu aj z rieky Topľa, keď
som ju nosil v starom prepotenom
klobúku otcovi ku kosbe pšenice
na Grodzine. Poznám asi sto miest
v našom katastri, aj v okolitých
katastrálnych územiach, kde rastie kučerovka strapatá - “baraňa
hlava”. Pamätám sa na výstavbu
hanušovského úseku trate Prešov
- Strážske. Aj u nás doma spávali na slame robotníci zo Svidníka
a Stropkova.“
Autor textu Andrej Velebír
Andrej Velebír s manželkou Alžbetou
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Požiar na skládke TKO

V podvečer 1. júna 2018 vyrušili obyvateľov Hanušoviec húkačky hasičských áut
smerujúcich ku skládke TKO v Petrovciach,
kde vypukol veľký požiar. Ako uviedol Kor-

KRÁTKE SPRÁVY
ho múzea Prešov, ktorého je hanušovské
múzeum súčasťou, vďaka finančnej dotácii
Prešovského samosprávneho kraja na tejto budove vymenili strechu aj s drevenou
konštrukciou. Eternitové prekrytie nahradili čiernou plastovou krytinou. Taktiež vymenili okná a dvere na prízemí.
Okrem toho prebehla prvá etapa sanácie vlhkosti osekaním omietok do výšky
100 cm od úrovne terénu. Do poriadku
dali aj fasádu, čím stavba získala nový
vzhľad, a to aj vďaka opravenému drevenému exteriérovému schodisku vedúcemu k vstupu do tejto expozície.

3. číslo
Archeopark trochu inak

V sobotu 23. júna mali návštevníci archeoparku možnosť sledovať postupujúce práce
na budovaní nových objektov i experimenty so sklom v historickej peci. Bol tu čulý

Zber špeciálnych druhov
odpadov

Foto: Mgr. Ľuboš Sopoliga
zár Prešov, na miesto požiaru prišli hasiť
oheň profesionálni hasiči z Vranova, Hanušoviec, Giraltoviec a Záchrannej brigády
HaZZ Humenné i dobrovoľní hasiči z Bystrého, Soli a Petroviec. Zásah trval takmer
sedem hodín. Pred polnocou bol požiar
uhasený. K žiadnym zraneniam nedošlo.

Voľby v ECAV

Dňa 10. júna 2018 sa v rámci hanušovského zboru ECAV konali voľby zborových
farárov. Ako sa uvádza v časopise Manna
2/2018, kandidačné presbytérium na svojom zasadnutí 2. mája 2018 nominovalo
na tieto voľby doterajších zborových farárov – Mgr. Martina Škarupu a Mgr. Evu
Škarupovú Lašákovú, ktorým doterajšia
voľba v hanušovskom zbore končí 24. augusta 2018. Manželia Škarupoví ponuku
presbytérstva na ďalšie volebné obdobie
prijali a veriaci svoju spokojnosť s ich službou vyjadrili ich znovuzvolením
na ďalších desať rokov.

Expozícia Duch národa
opätovne sprístupnená
V budove správcu pri Malom
kaštieli bola v utorok 12. júna
2018 znovuotvorená reinštalovaná národpisná expozícia Duch
národa. Táto expozícia hanušovského múzea bola od roku
2016 pre návštevníkov zatvorená
z dôvodu celkovej obnovy objektu. Ako uvádza PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka Krajské-

Mesto Hanušovce
nad Topľou okrem
pravidelného vývozu
TKO a separovaného
odpadu zabezpečuje 1 až 2-krát ročne
aj zber špeciálnych
druhov
odpadov.
Vo štvrtok 21. júna
2018 sa tak uskutočnil zvoz elektroodpadu (televízory,
rozhlas, výpočtová technika, biela technika
a drobné elektrické náradie). Hanušovčania mohli sústrediť všetok elektroodpad
pri svojich smetných nádobách, odkiaľ bol
potom pozberaný a vyvezený. Ďalší týždeň, a to v stredu 27. júna 2018, sa zasa
uskutočnil zber a vývoz nebezpečného
odpadu. V tomto prípade mali občania
sústrediť všetok nebezpečný odpad k vozidlu určenému na zber nebezpečných
odpadov, ktoré bolo pristavené na dvore
mestského úradu. Tu sa zberali odpadové
oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
ďalej žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce
ortuť a iné chemikálie v pôvodnom balení.
V neposlednom rade to boli aj rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými
a škodlivými látkami, ktoré mohli bezplatne odovzdať povereným pracovníkom.

Foto: (aga)
ruch
napriek
hustému dažďu,
ktorý medzitým
dvakrát nakrátko
spŕchol a osviežil
vzduch. Okrem
iného sa tu hlinou vymazávali
Foto: (aga) novopostavené
prútené
obydlia, či rozložil poriadny oheň v historickej
sklárskej peci, aby v nej mohli robiť experimenty so sklom, no pec dobre poslúžila
i na opekanie slaniny.

Úplná uzávierka
cesty prvej triedy

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal koncom
mesiaca júla tohto roku povolenie na vykonanie úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18
na základe žiadosti Chemkostavu Michalovce. Dôvodom je oprava a rekonštrukcia
mosta I/18-459 v úseku medzi Hanušovcami nad Topľou a Podlipníkmi v kilometri
708,396 až 708,496 v katastrálnom území
nášho mesta v rámci stavby „Modernizácia a rekonštrukcia mostov na cestách I.
triedy v PSK a KSK“. Zámerom tejto modernizácie je vylepšenie bezpečnej jazdy
po moste. K uzatvoreniu cesty na danom
úseku došlo 31. júla 2018, kedy na moste
začali rekonštrukčné práce. Ich ukončenie je plánované na 15. septembra 2018.
Obchádzková trasa v tomto období vedie
po náhradnom dočasnom mostnom telese.

Stretnutie motorkárov
Výhon Debrica

Klub motorkárov – Výhon Debrica a Mesto Hanušovce nad Topľou usporiadali
v sobotu 7. júla 2018 v poradí už 6. ročník stretnutia motorkárov Výhon DebriFoto: Ing. Elena Dercová ca. Po registrácii a oficiálnom otvorení
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sa konal prejazd mestom a spanilá jazda
terénom zaregistrovaných motorkárov.
V popoludňajších hodinách čakal na návštevníkov kultúrny program, v ktorom vystúpila hudobno-zábavná kapela Ščamba
a FS Oblík. Nasledovali súťaže a žrebovanie
tomboly. Stretnutie motorkárov napokon
zavŕšila večerná zábava.

Priblížme si históriu
prácou vlastných rúk

je názov nového projektu hanušovského múzea. Témou prvého podujatia bolo
stravovanie od doby kamennej po včasný stredovek, a to cez prípravu jedál
a ich ochutnávku 20. júla 2018 v priestoroch archeoparku. Okrem oboznámenia
sa so stravovacími návykmi našich predkov

Začínajú opäť variť

Po niekoľkomesačnej prestávke sa 31.
augusta 2018 znovu obnovila prevádzka
Reštaurácie Topľa v centre mesta vrátane
obedového menu.

Pietny akt kladenia vencov

Pri príležitosti 74. výročia SNP sa v našom
meste konal pietny akt kladenia vencov
k pamätníku hrdinov SNP a 2. svetovej
vojny. Po slávnostných príhovoroch primátora mesta Štefana Straku a predsedníčky
ZO SZPB Mgr. Heleny Lipčákovej si prítomní uctili pamiatku padlých hrdinov minútou
ticha.

Foto: (aga)

XXVII. hanušovský jarmok

Foto: (aga)
mali návštevníci možnosť vidieť ukážky
lovu zveri a rozkladania ohňa v paleolite,
vyskúšať si mletie obilia na pravekých žarnovoch a na rotačnom kamennom mlynčeku. Varila a ochutnávala sa aj slovanská
ovsená kaša. A kto nevedel, že v praveku
sa vyrábali a piekli nekvasené chleby, dozvedel sa a mal možnosť vyskúšať si ich
prípravu tiež.
O mesiac neskôr sa konalo podujatie s témou Vyrob si svoju ozdobu. Návštevníci tak
mali možnosť zoznámiť sa s výrobou ozdôb
z kameňa, hliny, kovu, skla od doby kamennej po včasný stredovek a v rámci tvorivej
dielne vyskúšať vlastnú šikovnosť pri výrobe ozdôb z hliny a kovu.
Tento projekt sa realizoval s podporou Ministerstva kultúry SR.

Tohtoročný hanušovský jarmok sa konal
v dňoch 31. augusta a 1. septembra 2018.
Novinkou je zmena miesta, kde sa jarmok
konal. Kukorelliho
a Budovateľskú ulicu
tohto roku vystriedalo ihrisko pod veľkým
kaštieľom a priestor
Zámockej ulice pri
Malom kaštieli i Ulice
SNP v časti od ihriska
po viadukt. Keďže
futbalové
ihrisko
už niekoľko rokov
nespĺňa požadované
veľkostné kritéria,
po niekoľkých desaťročiach sa mesto opätovne vracia k jeho centrácii
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na kultúrne účely.
V rámci kultúrneho programu v piatok 31.
augusta 2018 mali pôvodne vystúpiť folklórne súbory Oblík a Vargovčan, detí z Komunitného centra a žiaci tunajších škôl.
Avšak prietrž mračien tieto plány zmarila
a kultúrny program síce začal, ale hneď
po prvých minútach sa aj ukončil. V sobotu
1. septembra 2018 vystúpila hudobno-zábavná skupina Ščamba a slovenská speváčka a hudobníčka Janais, alias Jana Kothajová, rod. Dzurišová, rodáčka zo susedných
Medzianok.

Iskoni bě slovo

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou usporiadali v utorok 3.
júla 2018 tradičné podujatie z cyklu Popoludnie pri svetielku pri príležitosti sviatku
slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda. Literárno-dramatická spomienka na život a tvorbu svätých solúnskych bratov
sa uskutočnila v priestoroch archeoparku
v blízkosti imitácie pôvodného slovanského obydlia. Literárne pásmo pripravila riaditeľka prešovského múzea PhDr. Mária
Kotorová, PhD. so svojím tímom múzejných pracovníkov a priateľov múzea. Po-

Foto: (aga)
dujatie u prítomných
divákov-poslucháčov
zanechalo
hlboký
dojem. Po ukončení
literárneho pásma
si všetci prítomní
mohli pozrieť archeopark a sledovať,
ako pokračujú práce
na jeho rozširovaní.

Nebezpečná zákruta

Po necelom roku došlo na hlavnej ceste
č.18 v centre Hanušoviec k ďalším dvom
dopravným nehodám. Stalo sa tak 13. a 14.
augusta 2018. Nedošlo k žiadnym zraneniam, iba materiálnym škodám na motorových vozidlách.

Foto: (aga)

Rubriku
Krátke správy
pripravila
Agáta Krupová
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3. číslo

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA CENTRA INTEGROVANEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Mesto Hanušovce nad Topľou informuje svojich občanov,
že sa zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti
formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS), kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8, poskytovateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hanušovce nad Topľou“.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti, ktorí
prejavia záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v novom
centre integrovanej starostlivosti, môžu kontaktovať prostredníctvom kontaktu na obecný úrad: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou;

O JARMOKU PO JARMOKU

Keď som prvýkrát počula správu, že jarmočný štáb (nie poslanci,
ako sa to šírilo éterom) zmenil tohto roku jarmočný priestor presunutím na ulice Zámockú a SNP, prijala som ju viac ako s rozpakmi.
Nevedela som si predstaviť, ako sa zvládnu situácie, keby sa náhodou stalo to, čo sa napokon aj skutočne stalo – pohreb a dážď. A stalo
sa jedno i druhé. Zomrel prvý hanušovský primátor a prišla prietrž
mračien. Mnohí
sme si v ten deň
pri tom zároveň spomenuli,
že za primátorovania nebohého
pána Andreja Velebíra sa s novodobou jarmočnou
tradíciou v Hanušovciach začalo
Foto: (aga)
a práve počas otvárania tohtoročného jarmoku sa on navždy rozlúčil s Hanušovcami a Hanušovčania sa navždy rozlúčili s ním. Vtedy mi napadlo,
že bol alfou a je možno aj omegou tej tradície jarmokov,
ktorá sa organizovala blízko jeho Jarmočnej ulice.
Potom prišlo to, s čím skutočne nikto nerátal – prietrž
mračien presne v čase, keď začínal kultúrny program.
Krásne počasie predtým, krásne počasie po tom. A pomedzi to šmahom ruky spúšť ...
V sobotu popoludní som za krásneho slnečného počasia
počas kultúrneho programu sledovala so záujmom ľudské mravenisko na ihrisku. Mala som pocit, že je tu viac
ľudí ako po iné roky pri bývalom dome služieb. No určite nesporne bolo viac mladých rodín s deťmi. Horúci asfalt na predchádzajúcom jarmočnisku, sústavné prechádzanie cez hlavnú cestu č.18
a hrozba dopravnej nehody zrazením nejakého chodca, málo miest
na sedenie počas kultúrneho programu a potom sústavné šomranie či dokonca nadávky, kto sedel a kto mal právo sedieť na tých
niekoľkých lavičkách, atakďalej, atakďalej, neboli najvhodnejším
miestom pre malého diváka, miestom na to, aby sa mohol vyšantiť jemu vlastným spôsobom. No rozsiahly priestor ihriska mu túto
možnosť jednoznačne ponúkol a rodiny s deťmi to náležite využili. Ten pohľad na ne ma skutočne tešil. Veď koľkokrát sa predtým
mnohí sťažovali, že mesto neusporadúva programy, kde je voľný
a bezpečný prístup s ich ratolesťami.
V podvečer, keď už končila tombola, zazneli zvony nášho katolíckeho kostola. Vtedy som si spomenula na svoje detstvo. Na to,

tel. kontakt: 0902 970 856 (Ing. Ján Eštvaník). Záujemcom budú
následne zaslané bližšie informácie.
Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je nasledovné:
- dvaja všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializá
ciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
- všeobecný lekár pre deti a dorast (lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore pediatria),
- lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
- zubný lekár,
- iní špecializovaní lekári.
Ing. Miroslav Benča
prednosta MsÚ

ako počas každej hostiny pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny Márie ožil priestor pod kostolom smerom k Malému kaštieľu
rôznymi šiatrikmi a malým a veľkým kolotočom. Táto tradícia bola
zrušená v čase normalizácie, ktorá nasledovala po roku 1968. Nie
preto, že tam boli kolotoče a šiatriky, ale preto, že Hanušovce vtedy
ožili počas náboženskej udalosti. A to bolo v tom čase neprípustné.
Pritom kultúrny život Hanušovčanov priamo pod kostol v päťdesiatych rokoch minulého storočia pritiahol dekan Anton Ďurčák,
zásluhou ktorého tam bola postavená budova, čo stojí dodnes.
Samozrejme, lejak spôsobil rozmočenie ihriskovej plochy, a teda
jej čiastočné poškodenie, čo viacerých pobúrilo, najmä tých, ktorí
sa o ihrisko a jeho využite na športové účely v minulosti starali.
Chápem preto ich veľké rozhorčenie. Podobne nebolo celkom
zvládnuté parkovanie áut a iné.
Aké teda budú ďalšie ročníky hanušovského jarmoku? Vráti
sa mesto k pôvodnému typu jarmokov pri hlavnej ceste, alebo
sme tohto roku na prelome augusta a septembra začali novú tradíciu? K rozhodovaniu,
na ktorú misku váh
sa prikloniť, má možnosť prispieť každý
jeden
Hanušovčan.
Ako? V budúcom čísle
Hanušovských novín
bude anketa venovaná tomuto problému.
No keďže v novinách
je len drobná vzorka
Foto: (aga) náhodne oslovených,
na webovej stránke
mesta sa nachádza anketová otázka:
„Ako hodnotíte rozhodnutie presunúť Hanušovský jarmok z
parkoviska na ul. Kukorelliho do priestoru futbalového ihriska?“
s možnosťami:
• Hodnotím to pozitívne
• Je mi to jedno
• Hodnotím to negatívne
Ak vám záleží na tom, aby sa jarmoky robili po starom, alebo naopak, ak vám viacej vyhovoval priestor, kde sa konal tohtoročný
jarmok, využite možnosť anketového dotazníka s vyjadrením svojho názoru. O názor občanov sa bude určite opierať budúcoročný
jarmočný prípravný výbor.
Agáta Krupová

2018

PROFILY

POSLEDNÉ ZBOHOM ...
Presýpanie piesku času.
Stať sa korunou stromov, čo do neba čnejú.
Koreňmi zeme, z ktorej sme vzišli a do ktorej ideme.
Ťažké sú chvíle posledného rozlúčenia. Aký rýchly a neúprosný
je beh času. Dňa 31. augusta 2018 sme sa rozlúčili so zosnulým
Andrejom Velebírom, ktorý by sa 12. septembra 2018 bol dožil
85 rokov.
Hlboko sa skláňame pred jeho pamiatkou. Úctu zosnulému
prišli vzdať primátor mesta Hanušovce nad Topľou Štefan Straka
s manželkou, aj ďalší služobne starší bývalí aj súčasní pracovníci
mestského úradu, pracovníci múzea, hasičského a záchranného
zboru, zástupcovia škôl, zdravotníckych zariadení, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, urbáru, rybárov, Červeného kríža a ďalších združení na území mesta, taktiež bývalí pracovníci podnikov STS, Komunálne
služby a Technické služby mesta Hanušovce nad Topľou. Rozlúčiť
so zosnulým sa prišlo mnoho občanov mesta aj jeho bližšieho
aj vzdialenejšieho okolia.
Príhovor na pietnej rozlúčke za mesto a Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, ako aj v mene svojom mala Bc. Ľubica Tomková, bývalá pracovníčka mestského úradu a súčasná riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou.
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V meste Hanušovce nad Topľou zanechal zosnulý pán Andrej Velebír veľkú stopu. Zaslúžil sa o jeho rozvoj a výstavbu,
bol riaditeľom STS, Komunálnych služieb, neskôr predsedom
Mestského národného výboru a primátorom mesta Hanušovce
nad Topľou. A po roku 1989 stál pri zrode bývalého Obvodného úradu v Hanušovciach nad Topľou, aj Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) Vranovského okresu aj celoslovenského.
Do dôchodku odchádzal z funkcie primátora mesta Hanušovce
nad Topľou. Jeho životná púť sa skončila symbolicky 29. augusta
2018 a v čase konania jarmoku, pri ktorého zrode tiež stál. Rád
sa prechádzal po meste a po tom krásnom kúsku zeme, ktorý
mal tak rád. Chceme naposledy poďakovať za všetko, čo vykonal
pre rozvoj nášho mesta a pre jeho obyvateľov.
Odpočívajte v pokoji, nech Vám je rodná hanušovská zem ľahká.
Česť Vašej pamiatke !

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, verše na rozlúčku.
Znie akord odchodu,
Naplnil sa čas života a dní ...
Uprostred slnečného jesenného dňa,
Odchádzate životom do večnosti ...
								
Bc. Ľubica Tomková

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S JÁNOM TEŠINSKÝM
S hlbokým zármutkom sa rozlúčili rodina, rodáci, taneční partneri, priatelia a známi s hanušovským rodákom Jánom Tešinským, ktorý od mladosti pôsobil a žil v Bratislave.
Narodil sa 11. marca 1955 v Hanušovciach nad Topľou. Širokej
verejnosti bol známy jeho folklórny tanečný život, ktorým šíril
dobré meno nielen sebe a rodine, ale aj mestu Hanušovce nad
Topľou.

pôsobil od r. 2005. Nedávno v roku 2017 to bolo 10 rokov, čo
spolu s ďalším Hanušovčanom, folkloristom Andrejom Sabom,
pôsobil vo folklórnom zoskupení Seniori SĽUK-u pod občianskym
združením Kubánkov sen.
Zomrel 22. júla 2018 v Bratislave a tu aj na poslednej rozlúčke
dňa 30. júla 2018 predniesla smútočný prejav Mgr. Helena Lipčáková, dlhoročná vedúca folklórneho súboru Oblík. Posledné
slová zosnulému venovala od všetkých folkloristov folklórneho súboru Oblík, od Mestského kultúrneho strediska aj mesta
a Mestského úradu Hanušovce
Fotozdroj: Andrej Velebír nad Topľou, aj od rodáka spolutanečníka, folkloristu a dobrého priateľa Andreja Saba.
V rozlúčke tlmočila poslednú
spomienku aj za Poddukelský
ukrajinský ľudový súbor v Prešove a jeho súčasného riaditeľa
Juraja Švantnera, aj od tanečného pedagóga Hanušovčana
Juraja Velebíra a bývalých členov súboru.

Tancovať začal v roku 1970 v amatérskom súbore Oblík v Hanušovciach nad Topľou a od roku 1974 už profesionálne tancoval v Poddukelskom
ukrajinskom
ľudovom
súbore v Prešove. Počas základnej vojenskej
služby pôsobil ako tanečník vo Vojenskom
umeleckom súbore Víta
Nejedlého v Prahe. Účinkoval ako tanečný sólista v SĽUK-u, kde počas
tanečnej kariéry pôsobil
ako asistent choreografa
maestrovi Jurajovi Kubánkovi a neskôr aj ako
tanečný pedagóg. Ako
pedagóg ľudového tanca
na Súkromnom tanečnom konzervatóriu DuMužská zložka FS Oblík v roku 1971. V hornom rade druhý sprava Ján Tešinský.
šana Nebylu v Trnave

Česť jeho pamiatke !
Bc. Ľubica Tomková,
riaditeľka MsKS
Mgr. Helena Lipčáková, bývalá
vedúca FS Oblík
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Narodili sa
František Hlucho-Horvát
Daniela Goroľová
Tatiana Čikalová
Kristína Ungradyová
Laura Kolesárová
Jozef Horvát
Michal Sabo
Patrik Kiňa
Lucia Balážiková
Júlia Vargová
Richard Husák
Peter Horvát
Dávid Kura
Jozef Puľo
Karin Knašinská
Robert Nagy
DominikTešinský
Mathias Lacko
Ela Verčimáková
Boris Puľo
Jozef Horvát
Lukáš Kmec

Opustili nás

3. číslo

SPRAVODAJSTVO
Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV)
pozýva k bezplatnému členstvu

v NSRV SR všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie v Programe rozvoja vidieka (PRV) SR ako aj v rozvoji vidieka všeobecne. Ponúka príležitosť získať aktuálne informácie o podujatiach a aktivitách
NSRV zameraných na rozvoj vidieka a iné. Záujemcovia sa môžu hlásiť na www.nsrv.sk.
Národná sieť rozvoja vidieka SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji
vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie PRV SR 2014-2020. Využíva proces sieťovania na zdieľanie a výmenu informácií, praxe, skúsenosti, nápadov a zdrojov. Úlohy NSRV SR sú vykonávané prostredníctvom jeho centrálnej jednotky, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra
pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, s pomocou ôsmich regionálnych antén pôsobiacich v jednotlivých krajoch Slovenska.
Ciele, ktoré si NSRV uložila, sú: zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka; informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania; podporovať inovácie
v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

František Peržeľ
Michal Čikala
Jozef Sulinský
Juraj Nazarej
Anna Hanzová
Andrej Velebír

Manželstvo uzavreli
Pavel Balážik - Lucia Davidová
Šimon Kuruc - Stanislava Čurlíková
Stanislav Puľo - Simona Žoltáková
Ondrej Mehaj - Zlatica Džurmanová
Rastislav Miklič - Katarína Gajdošová
Ján Jelo - Mária Fertaľová
Miroslav Voľanský - Nikola Jurková

Životného jubilea
sa dožili

70 rokov
Štefan Sabanoš, ul. Záhradná
Ján Velebír, ul. Šarišská
75 rokov
Jozefína Alexyová, Budovateľská
Anna Gajdošová, Budovateľská
Mária Guľvasová, ul. Kukorelliho
Dušan Ilavský, Počekanec
Terézia Izvorská, ul. Štúrova
Milina Jelová, ul. Mierová
Helena Lukáčová, Širiava
Helena Saraková, ul. Štúrova
Mária Velebírová, ul. SNP
80 rokov
Milan Frajtko, Bukovské
Mária Mattová, ul. Garbiarska
Helena Velebírová, ul. SNP
85 rokov
Andrej Dreveňák, Širiava
Helena Hrehová, ul. Záhradná
Mária Maščuchová, ul.Kukorelliho
Anna Sabová, ul. Kukorelliho
Anna Sochová, ul. Kukorelliho
90 rokov
Štefan Hanzo, ul.SNP
Anna Hanzová, ul. Záhradná
Pripravila Zuzana Sotáková
matrikárka

Poďakovanie vedeniu mesta

Touto cestou by som sa v mene vlastníkov bytov bloku 338/11 na Štúrovej ulici chcela poďakovať vedeniu mesta v čele s pánom primátorom Štefanom Strakom za pomoc pri úprave
okolia bytového domu, ktorý v poslednom čase
prechádzal celkovou rekonštrukciou. Už dlhší čas nás trápil problém odvedenia povrchových vôd z priestranstiev medzi blokmi, ktoré
po daždivom počasí stekali rovno pod náš bytový dom a spôsobovali nám veľké problémy. Našej požiadavke vyšlo mesto v ústrety a to tým,
že sa vymenili obrubníky, odstránil sa poškodený asfalt, vyčistilo sa rokmi zanedbané pieskovisko a vyčistili sa aj spoločné priestory.

Mnohí z nás veľmi často iba kritizujú nedostatky okolo seba, ale priznajme si, koľkí priložili ruky k dielu, aby okolie našich bytových
domov bolo estetickejšie, prívetivejšie ... ?
V tejto súvislosti chcem poďakovať aj pánovi
Andrejovi Čurlikovi a pani Vierke Juhásovej,
pracovníkom MsÚ za ich nezištnú pomoc, ktorú
mi nikdy neodmietli. No ani my, vlastníci bytov
v našom bytovom dome, nemienime v blízkej
budúcnosti zaháľať. Plánujeme úpravu terénu
v okolí nášho bytového domu a výsadbu okrasných kríkov.
Mária Tkáčová
zástupkyňa vlastníkov bytov
na Štúrovej ul.338/11

2018
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ANKETA
V mesiaci september budú prebiehať prípravy rozpočtu mesta. Z tohto dôvodu sme sa na návrh prednostu MsÚ Hanušovce
nad Topľou náhodne vybraných občanov nášho mesta v prvom rade pýtali, aké investičné alebo neinvestičné aktivity navrhujú
pojať v rámci rozpočtu na rok 2019. A keďže medzi poslancami MsZ prebiehali diskusie o Hanušovských novinách (ďalej HN),
či je štvrťročná periodicita dostatočná alebo nie, v druhej anketovej otázke sme sa občanov pýtali na ich spokojnosť či nespokojnosť
s kvalitou HN a periodicitou ich vydávania.
Mgr. Helena Lipčáková,
65 rokov
1. Navrhujem, aby sa nezabúdalo na oddychové zóny
predovšetkým pre matky
s deťmi, mládež a dôchodcov.
Pokiaľ sa už na ihrisku pod
kaštieľom nebude realizovať
futbal, je vhodné porozmýšľať,
na čo sa bude v budúcnosti to ihrisko využívať. V spolupráci s tunajším múzeom
by bolo dobré, aby sa v parku
obnovil ten kruh, lavičky a zriadili preliezky pre deti. A keďže
je môjmu srdcu blízka kultúra
a folklór, žiada sa pre tento
druh podujatí vybudovať amfiteáter v priestore za kultúrnym
domom tak, ako sme to pred
20 rokmi navrhovali s pani
Tomkovou.
2. Čo sa týka vydávania Hanušovských novín, súhlasím
s tým, ako je to teraz. Myslím,
že to postačuje. Noviny v rámci
toho štvrťroka zahŕňajú všetko,
čo sa v Hanušovciach nad Topľou udeje – i v rámci mestského úradu, i v rámci škôl i samotného mesta, života v meste.
Ján Drotár, 58 rokov
1. Na budúci rok by bolo dobré,
keby sa znovu obnovil futbalový športový klub a aby sa viac
peňazí investovalo do športu.
A tiež do obnovy ciest, lebo
cesty máme v dezolátnom stave. Čo chodím po dedinách,
sú tam krajšie chodníky, krajšie
cesty ako u nás v meste.
2. S Hanušovskými novinami
som spokojný. Hanušovčania
sú dosť oboznámení a každý
si z toho niečo vyberie. A či štyrikrát do roka...? Úplne stačí,
tak akurát.
Magdaléna Kozubaľová,
20 rokov
1. Viac využívať knižnicu v aktivitách pre mladých. Napríklad mladí chodíme do Prešova
na Pub Quiz – zábavno-vzdelávacie podujatie, ktoré je vyhodnocované, sú tam aj nejaké ceny. Dôležité na tom je to,
že sa tam mladí stretávajú
a užitočne i zábavne trávia svoj
čas. V Hanušovciach sa mládež má možnosť stretávať iba
ak v cirkevných spoločenstvách,

ale chýbajú pre ňu spoločenské
podujatia v širšom zmysle, aby
mladí sa mali navzájom kde
stretávať. Aj stretnutia ku knihám, že niekto napríklad prečíta knihu, o tom niečo povie
a podobne. Je potrebný tím
ľudí na prípravu rôznych podujatí k rôznym témam. A myslím
si, že keď budú mať mladí ľudia vytvorený priestor a možnosť vzájomne sa pravidelne
raz za týždeň alebo raz za dva
týždne stretávať, potom vytvorením takého spoločenstva
možno sami dokážu viac urobiť
niečo pre mesto v inom smere,
napríklad nejaké brigády.
2. Ja som čítala iba jedny Hanušovské noviny a bolo tam toho
celkom dosť. Súvisí to vlastne
s tou prvou otázkou – ak bude
viac aktivít v Hanušovciach, tak
možno budú vychádzať častejšie.
Ján Horvát, 66 rokov
1. Ja teraz neviem, aké sú rozpočty, ťažko teda (niečo) povedať. No keď tak rozmýšľam, nie
je tu tá diaľnica, o ktorej hovorili ešte pred 30 rokmi. Mesto
by malo do toho vkročiť nejako.
My bývame v bytovke blízko pri
ceste (č.18) a je to tu strašné.
Chodia tu (autá) tak ako po diaľnici. A čo ešte – byty stále treba. Je veľa takých, čo nemajú
kde bývať.
2. Hanušovské noviny? Ja také
nedostávam. Akurát letáky
z obchodov ... Noviny ani raz
za rok...
Mária Sabová, 22 rokov
1. Najskôr asi naše potoky (treba riešiť)... Už stromy stamadiaľ idú ... Tie potoky – to je prvoradé ... A pre deti šmýkalky,
ihrisko, aby mamičky mali kde
ísť s malými.
2. Hanušovské noviny čítam.
Chýba tam trochu farby, sú také
... (fádne). Inak som spokojná,
je tam napísané všetko podstatné. Najviac tá farba chýba...
ak nie celé noviny, aspoň niektoré fotky aby boli farebné.
Jozef Velebír, 44 rokov
1. Nech spravia ten kruhový
objazd. V zime chýba ľadová
plocha, mohlo by byť hokejové
ihrisko. Keď som hokejista, tak

by som si rád aj zahral.
2. Môžu byť (Hanušovské noviny). Ja si ich len tak rýchlo prelistujem, pozriem sa, čo tam
je... stačí ...
Mária Tkáčová, 63 rokov
1. To je trošku problém tak
narýchlo, potrebujem chvíľku
porozmýšľať. – Chodníky v bočných uliciach, najmä na Kukorelliho ulici, popri ihrisku, popod viadukt. Rátať s funkčným
využitím polikliniky, lebo zatiaľ
sa javí ako nevyužitá, úplne
zbytočne postavená stavba.
Investovala by som do detského ihriska a viac peňazí preliala do kultúry. Každý nadáva,
že pre mladých nie je poriadne
kultúrne vyžitie, len v prevažnej miere diskotéky a potom
je po nociach po uliciach plno
kriku; ale čo iné je im ponúknuté? Nepáči sa mi, že je ihrisko
oklieštené otváracími hodinami a okrem toho nevidím tam
nikoho iného iba deti z Pod Šibenej; je potrebné viac tú problematiku premyslieť. Riešiť
tiež vyčistenie potoka v spolupráci s Povodím Bodrogu
a Hornádu.7 Mám toho veľa,
čo by som chcela povedať
od ochrany životného prostredia cez čistotu mesta. No nielen kritizovať a kritizovať, ale
... ľudia akoby ostali niekde
zaseknutí a nikto – až na česť
výnimkám, našťastie ešte existujú – sa nezohne, aby dvihol
odhodený papier, keď ho tam
iný nezodpovedný odhodil,
a nemal to urobiť. Každý iba pozerá z okien bytoviek a na sociálnych sieťach na to poukazuje
– a nič viac. Keby tí, ktorí tam
píšu, vzali do rúk hrable, alebo nejakým iným spôsobom
sa pričinili o lepšie životné prostredie, vyzeralo by to v našom
meste inak.
2. Odkedy je zmena redaktora
HN, noviny nabrali na kvalite,
dajú sa teraz čítať. Periodicita
vydávania mi stačí. Je tam obsiahnutý štvrťrok a to mi naozaj stačí. Ja si život v našom
meste všímam a mám prehľad
o tom, čo sa tu deje.
Mária Tomašková, 62 rokov
1. To, čo mňa najviac trápi ako
obyvateľku Mierovej ulice,

je prístupová cesta k smetisku.
Každý deň sledujem pohyb áut
smerom na skládku a prístup
k nej. V hornej časti Mierovej
ulice nie je chodník. Ak sa tam
stretnú dve autá v protismere
a chodec či viacerí chodci naraz, nemajú sa kam vystúpiť.
Chodník pre chodcov je tam
veľmi potrebný. No ešte viac
ma trápi, že autá tam vôbec
prechádzajú. Do budúcna
by som veľmi uvítala, keby
sa nad tým kompetentní zamysleli a prístupovú cestu
ku skládke vybudovali mimo
centra mesta. Autá s odpadom
totiž znepríjemňujú život nielen nám, obyvateľom Mierovej ulice, ale určite aj mnohým
ďalším. Raz som rátala a v priebehu pol dňa tam prešlo s odpadom 38 áut!
Ďalšia vec, ktorú je podľa mňa
potrebné riešiť, je cintorín.
V istom období pristúpilo mesto k vytváraniu ekologického
cintorína, teda zatrávnených
ekologických hrobov bez zbytočného betónu. No vidím,
že sa vytvárajú výnimky z tohto programu. Budú tie výnimky pokračovať ďalej? Môžeme si na ne všetci uplatňovať
nárok? Toto asi nie je dobrý
nápad. Niekde sa asi stala
chyba. Keď nás na ekologické hroby nahovárali, hovorili,
že sa o celú trávnatú plochu
bude starať mesto. Preto je potrebné, aby sa vyčlenili peniaze
na jedného stabilného pracovníka, ktorý sa bude o cintorín
starať, pravidelne ho zodpovedne kosiť a zabezpečovať
ostatnú pravidelnú údržbu.
A chýbajú aj chodníčky, resp.
schody v spodnej časti cintorína. Náš cintorín je tiež našou
istou vizitkou. No keď je nejaký pohreb a prší a idem k našim hrobom, vždy sa bojím,
že sa šmyknem a spadnem.
2. S Hanušovskými novinami
som veľmi spokojná – aj s obsahom, aj s frekvenciou vydávania, aj farebne už je to. Mám
pocit, že to celé ožilo. Ožili Hanušovce, ožili aj noviny a myslím si, že sa v Hanušovciach
za poslednú dobu urobilo veľa
dobrého.
Pýtala sa Agáta Krupová
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ŠKOLY

3. číslo

OCENENIE ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU MESTA

SŠÚ Hanušovce nad
Topľou v spolupráci s vedením mesta
aj tento rok pripravil
slávnosť oceňovania
primátorom mesta
za dosiahnuté výsledky v uplynulom školskom roku, ktsa uskutočnila 27. júna 2018
v koncertnej sále Malého kaštieľa.

Sponzorsky do tejto akcie prispela Mgr.
Júlia Lukáčová, Juliart Hanušovce nad Topľou a touto cestou jej vyjadrujem poďa-

kovanie.Slávnostnú chvíľu umocnil
program DFS Oblíček pod vedením
pána
Jaroslava
Muchu.

Ocenení boli žiaci, ktorí sa umiestnili na jednom
z prvých troch
miest v okresných, regionálnych, krajských či celoslovenských kolách olympiád a predmetových, technických, literárnych, hudobných,
výtvarných i športových súťažiach.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK VEŠTÍ PRÍJEMNÉ
DLHOOČAKÁVANÉ ZMENY
Letné prázdniny pomaly strieda jeseň a za dverami je nový školský rok
2018/2019. Isto mnohých žiakov a ich rodičov zaujíma, čo so sebou prinesie a aký
bude. My už v našej „ZUŠ-ke“ vieme, aké
veľké zmeny nás čakajú.
Asi najvýraznejšia zmena sa udeje rekonštrukciou budovy, obnovou strechy
a vybudovaním tanečnej sály pre tanečný
odbor. Získame nové priestory, ktoré vzniknú po dobudovaní ďalšieho poschodia.
Na zveľadení školy sa však začalo pracovať
už skôr. Pred dvomi rokmi prešlo rekonštrukciou prízemie a vlani to bolo schodisko a chodba na prvom poschodí.
Prírastok zaznamená aj hudobný odbor,
ktorý rozšíri svoju ponuku hudobných
nástrojov vyučovaných v škole. Novinkou sa stane hra na cimbale, ktorý bol
vyrobený špeciálne pre našu školu. Spolu
s týmto nástrojom pribudne medzi pedagogických zamestnancov školy aj nová vyučujúca. Máme všetky predpoklady na to,

ŠKOLSKÝ PLENÉR

že sa nám podarí vychovať mladú
generáciu hudobníkov, ktorí nájdu
uplatnenie najmä v ľudovej hudbe.
Novotou budú zaváňať aj koncerty
a vystúpenia, ktoré sa škola chystá
v tomto školskom roku zrealizovať.
Aj keď sa takáto prezentácia pred
verejnosťou stala tradíciou, už teraz
sa môžeme tešiť na nový námet pre hudobnú rozprávku, ktorá sa žiakom, ale aj širokej verejnosti predstaví koncom mája.
Súťaže, na ktorých sa žiaci školy aktívne
zúčastňujú, so sebou taktiež nesú prísľub
nového očakávania. Spolu s pedagógmi,
ktorí sa im venujú aj nad rámec vyučovacích osnov, získavajú naši žiaci popredné umiestnenia. Aj takýmto spôsobom
nadobúdajú nové skúsenosti a posúvajú
sa na svojej hudobnej dráhe vpred.
Čo sa však nemení, sú naši pedagógovia.
Po dňoch oddychu prichádzajú s novým
elánom a chuťou venovať sa žiakom a rozvíjať v nich umelecké zručnosti a schopnos-

Maľovanie vo voľnej prírode
priamo pred krajinným motívom alebo obraz takto
namaľovaný sa nazýva
plenér. A práve takéto
maľovanie školákov pri
Malom kaštieli v mesiaci
jún niekoľkokrát upútalo
moju pozornosť.
Žiaci tunajšej základnej školy pod vedením
učiteľky Mgr. Jany Kaľavskej počas hodín výtvarnej výchovy prichádzali

Ocenenie – vecný dar a pamätný list odovzdal prednosta mesta Hanušovce nad Topľou Ing. Miroslav Benča
67 žiakom (2 deti MŠ, 17 žiakov ZUŠ, 48
žiakov ZŠ) a 20 pedagógom (1 učiteľka MŠ,
1 učiteľka ZUŠ, 18 učiteľov ZŠ) za prípravu
a vedenie žiakov.
Sme veľmi hrdí na všetkých žiakov, ktorí
úspešne reprezentovali naše mesto a sme
presvedčení o tom, že pod vedením svojich
učiteľov budú naďalej dosahovať výborné
výsledky a popredné umiestenia.
Mgr. Ľubica Vargová
Foto: Mgr. Martin Štofan,
ZŠ Hanušovce n.T.

ti. Výchovno-vzdelávací proces je plánovaný v zmysle Rámcových učebných plánov
platných od septembra 2018 a Školským
vzdelávacím programom pre jednotlivé
odbory a predmety. Veríme, že pozitívne
prispeje k nadobúdaniu nových vedomostí.
Zmien, ktoré nás v ZUŠ čakajú, je mnoho
a možno ani len sami netušíme, čo všetko
nás ešte počas školského roka postretne.
Veríme, že všetky zmeny pozitívne prispejú
k tomu, aby sa škola naďalej umelecky rozvíjala a dokázala vychovávať kvalitných
mladých umelcov.
Text a foto: Mgr. Lenka Figulová

s ceruzkami a výkresmi
do parčíka pri Malom
kaštieli, aby každý svojím pohľadom a svojou
rukou zachytili jednu
z architektonických pamiatok hanušovského
historického
centra.
V pondelok 18. júna
2018 to bola trieda 8.A,
ktorú som zasa ja zachytila fotoobjektívom.
Text a foto: (aga)
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NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! AKO NA TO?
V súčasnosti sa javí ako veľmi dôležité vzdelávať obyvateľstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Preto sa na stránkach Hanušovských novín budeme tejto problematike venovať viac. A budeme aj opakovať pravidlá, ktoré má mať na pamäti každý z nás:
•
•
•
•

Snažiť sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša. Vráťte ich do predajne!
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia. Sklo – ZELENÁ, papier – MODRÁ, plast – ŽLTÁ, kovy – ČERVENÁ, nápojové kartóny –
ORANŽOVÁ.

Prečo je dôležité triediť odpad?

Máte predstavu, ako dlho sa rozkladajú jednotlivé
veci, ak ich len tak voľne odhodíte v prírode? Zrejme väčšina tých, ktorí pri prechádzke lesom alebo
potulkami ostatnou prírodou len tak niečo odhodia
za hlavu, si neuvedomujú, že to už tam ostatne „na
večnosť“. Lebo ak budeme každý deň, každý mesiac, každý rok len tak niečo zahadzovať, nikdy sa
toho nezbavíme a nakoniec naše pradeti budú žiť
medzi odpadkami. Ak vôbec prežije príroda a človek s ňou. Pre lepšiu názornosť prinášame grafickú
tabuľku času rozkladu odpadu v prírode.

Trieďte odpad!

Prispieva nielen k čistejšiemu životnému prostrediu, ale zároveň je zásobarňou druhotných surovín,
čím šetrí prírodné zdroje a energiu. Okrem toho
spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na
skládke.
Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti. Preto znova prinášame informácie o tom, ako
máme triediť odpad do jednotlivých farebných
vriec alebo kontajnerov. Zároveň tento poznatok obohacujeme o informáciu, aké je ďalšie využitie konkrétneho triedeného odpadu. A
opätovne pripomíname, že toto žiadneho obyvateľa nič nestojí, lebo triedenie odpadu financujú výrobcovia v OZV ENVI – PAK.
PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:
Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam:
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah,
ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta
pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému
prostrediu.
SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam:
Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.
PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov,
aviváže) a pod.
Nepatria tam:
Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce,
odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí
približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.
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KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:
Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky.
Nepatria tam:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria:
Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov.
Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec alebo kontajnerov na to určených.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť, a tak zmenšiť ich objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky.

EXEKÚTOR – VYKONÁVATEĽ PRÁVA
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát,
aj toto deklaruje Ústava Slovenskej republiky. Časť zvrchovanosti
sme posunuli Bruselu. Pokúsme sa posúdiť, ako sa občan môže
dovolať svojho práva.
Na dodržiavanie zákonnosti a dosiahnutie práva máme množstvo
orgánov, inštitúcií a zložiek. Spomeniem aspoň súdy, prokuratúru,
políciu, štátnu správu, samosprávu. Najčastejšie sa občan svojho práva domáha cestou súdu, a to v občianskoprávnom konaní
vo sfére konfliktov a sporov osobných, rodinných, majetkových,
pracovných, obchodných a tiež ľudských a občianskych práv.
Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži
na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa súdnej ochrany práva, ktoré bolo porušené. Pokiaľ je úspešný a súd
mu jeho návrh akceptuje a prizná právo, zostáva rozhodnutie súdu
vykonať. Niektoré právoplatné súdne rozhodnutia sa však dobrovoľne nesplnia. Vtedy zrealizovanie priznaného práva možno domáhať núteným výkonom rozhodnutia.
Súčasná právna úprava umožňuje domáhať sa svojich práv cestou exekúcie. Exekútorské úrady sú zriaďované a pracujú podľa
zákona č. 233/1995 Z. z. v aktuálnom znení – Exekučný poriadok,
ktorý je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Upresňujúcim predpisom je Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Exekučného poriadku. Dôležitou procesne právnou
normou je Civilný sporový poriadok. Tieto majú subsidiárne postavenie k Exekučnému poriadku. Tieto dva zákony sú vo vzťahu
k exekučnému poriadku všeobecné – lex generalis – a použijú
sa vtedy, ak exekučný poriadok nemá pre daný prípad osobitnú
právnu úpravu. Nezanedbateľný prínos má aj Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z. z. Tento zákon umožňuje alternatívne
získanie exekučného titulu v elektronickej forme, čo je pre veriteľa
rýchlejšie a lacnejšie. Táto agenda je v jurisdikcii Okresného súdu
v Banskej Bystrici. Kto má právoplatné a vykonateľné rozhodnutie
a povinnému márne uplynula lehota dobrovoľného plnenia svojej
povinnosti, môže uplatniť nútený výkon, teda exekúciu. Exekučný
titul mu umožňuje podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné
konanie sa začína doručením návrhu Okresnému súdu v Banskej
Bystrici na predpísanom tlačive elektronicky. Možno to vykonať
aj cestou exekútorského úradu.
Exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia
súdu na vykonanie. Na druhej strane občan môže byť označený
za povinného a mal by rešpektovať zákon, prípadne sa úspešne
brániť v intenciách zákona. Zákon pozná námietky, odklad a zastavenie exekúcie, vylúčenie vecí z exekúcie, pohľadávky nepodliehajúce exekúcii, veci nepodliehajúce exekúcii. Po udelení poverenia
exekútor doručí účastníkom exekučného konania upovedomenie
o začatí exekúcie. V upovedomení vyzve povinného, aby v lehote
14 dní uspokojil pohľadávku oprávneného alebo vzniesol odôvod-

nené námietky. Mimo uvedeného upovedomenie obsahuje informáciu o spôsobe vykonania exekúcie a zákaz
nakladania so svojím majetkom. Spôsoby vykonania
exekúcie sú taxatívne vymenované v § 63 Exekučného poriadku:
• zrážkami zo mzdy a iných príjmov;
• prikázaním pohľadávky;
• predajom hnuteľných vecí;
• predajom cenných papierov;
• predajom nehnuteľnosti;
• predajom podniku;
• príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
Najčastejším spôsobom výkonu exekúcie sú zrážky zo mzdy cestou zamestnávateľa, ak z exekučného titulu vyplýva peňažné plnenie. Zrážky zo mzdy a iných príjmov upravuje nariadenie vlády.
Exekútor môže vykonávať exekúciu aj niekoľkými spôsobmi súbežne. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty exekútor vydá exekučný príkaz, uvedie v ňom aj spôsob vykonania exekúcie. Proti exekučnému príkazu už nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
Vykonanie exekúcie zadržaním vodičského preukazu je vždy
v spojení s ďalším spôsobom vykonania exekúcie. Je špecifický
tým, že pôsobí podporne. Vytvára na povinného tlak, aby sa nevyhýbal svojej povinnosti. Nemožno ho použiť v akýchkoľvek exekučných konaniach. V ustanovení § 179a Exekučného poriadku sa výslovne uvádza „... kto nesplní výživné stanovené...“ Tento spôsob
exekúcie je silný nástroj na vyhýbačov plnenia. Vodičský preukaz
v dnešnej dobe, dovolím si povedať, je najdôležitejším oprávnením pre väčšinu občanov.
Za vykonanie exekúcie patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Trovy exekúcie sa zúčtujú spravidla na ťarchu povinného. Odmena súdneho exekútora
je 20% zo základu, najmenej 33,19 € a najviac 33.193,92 €. Základom pre určenie odmeny exekútora je výška vymoženej pohľadávky. Pri dobrovoľnom splnení, teda do 14 dní, odmena exekútora
sa znižuje na 50%. Exekučné konanie nie je lacná záležitosť, k tomu
sa pripočítajú paušálne odmeny. Medzi paušálne úkony patrí napríklad získanie poverenia, doručovanie, zisťovanie bydliska, zisťovanie platiteľa mzdy atď. Nezanedbateľné sú aj cestovné náhrady,
poštovné a iné. Ani štát na tom nestratí, k tomu sa ešte napočíta
DPH. Tieto položky podstatne navyšujú dlžnú sumu. Nechcem generalizovať, ale všeobecne platí, „kde končí etika, tam začína zákon“. Z uvedeného vyplýva, že lepšie je problém riešiť v začiatku,
ako znášať nepríjemné následky, lebo exekučné konanie predstavuje výrazný zásah do finančnej integrity povinného. Spoliehať
sa na exekučnú amnestiu je pochybné, lebo tento inštitút je nesystémovým prvkom a narúša elementárne princípy právneho štátu.
Viem si predstaviť amnestiu na časť povinností, v prípade exekúcie
by to mohli byť úroky z omeškania, penále, poplatky a pod. Istinu
považujem za nemennú, pokiaľ je nepochybná.
JUDr. Milan Vojtko
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... Mgr. Martina Krupu

Ako sa Hanušovčan dokáže presadiť (nielen) v Bratislave?
Mgr. Martin Krupa v roku 1993 absolvoval štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória
systémov v roku 1993. Po tom na Sheffield Hallam University študoval paralelné programovanie.
Internetu a webom sa venuje profesionálne od roku 1996. V roku 1997 založil webovú
agentúru ui42, ktorá má dnes vyše 50 pracovníkov. ui42 je lídrom vo webových technológiách na Slovensku (stojí napr. za spustením pracovného portálu Profesia.sk, redakčným systémom BUXUS, testovaním použiteľnosti, e-commerce atď.).
Propaguje tému použiteľnosti webov a aplikácií medzi odbornou verejnosťou na konferenciách aj v akademickom svete, vedie odborné workshopy.
Je autorom knihy E-shop od nápadu po úspech: Kompletný sprievodca pre návrh, vývoj, rozbeh, rast a export úspešného internetového obchodu.
Do Bratislavy ste odišli v roku 1988 študovať
teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov. Nechcel váš otec,
učiteľ slovenčiny, aby ste radšej išli študovať
humanitný predmet?
Ani nie, naši to rešpektovali. Chodil som
na gymnázium do Giraltoviec, mojím triednym bol nedávno zosnulý učiteľ Tomka. Pamätám si, že sme boli na brigáde na malinách
vo Svidníku, kde nám povedal o možnosti
prihlásiť sa na počítačový kurz. Vedel som,
že počítače existujú, ale nikdy som pri žiadnom nebol. Tak som sa prihlásil a tam som
prvýkrát uvidel počítač. Keď som sa vrátil,
povedal som, že ho musím mať doma. Môj
otec ma zobral do tuzexu do Košíc a kúpil
mi počítač Atari.
Matematika vás na škole bavila viac než slovenčina?
So slovenčinou som nikdy nemal problém,
aj keď bola skoro ako cudzí jazyk – veď mimo
školy sme ako deti stále rozprávali po šarišsky. Ale keďže otec bol slovenčinár, naučil
som sa ju dobre a mám ju rád.
V roku 1997 ste založili firmu s dvoma kolegami. Čomu presne ste sa začali v oblasti
informatiky venovať?
Naša firma sa volá ui42, čo znamená „ústav
informatiky, číslo dverí 42”. V tej miestnosti
sme sedeli, keď sme ešte na škole pracovali
ako asistenti. Robili sme s internetom už v časoch, keď prišiel prvýkrát do Československa.
Ťažko si to predstaviť, ale vtedy ešte nebol
web, iba email a súbory. Bavilo nás to, tak
sme po večeroch vymýšľali projekty, spúšťali
rôzne webstránky.
Málokto vie, že ste vytvorili portál Profesia,
na ktorom si ľudia hľadajú prácu.
Vytvorili sme ju v roku 1997 so zámerom
sprostredkovať prácu na internete. Vtedy
to nebolo bežné, čiže sme si dokonca museli
platiť inzerciu v tlačených novinách! V kariérnych prílohách sme nechali vytlačiť inzerát,

aby ľudia navštívili našu stránku. Dávali sme
si záležať, aby webstránka fungovala dobre
aj technicky, aj obsahovo – filtrovali sme podvodné ponuky a inzeráty overovali. V roku
2005 sme ju predali britskej spoločnosti.
Aké ďalšie webstránky ste spustili?
Okolo roku 1997 sme spustili webstránku
Yeti na snehu. Vtedy som ešte častejšie lyžoval a všimol som si, že neexistovalo na internete spravodajstvo pre lyžiarov. Iba v Jasnej,
v Stredisku lavínovej prevencie, evidovali
snehové podmienky a lavínové nebezpečenstvo a posielali súhrnný mail. Navrhol som,
aby ten mail posielali aj nám. Podľa neho
sme vykreslili mapu Slovenska s lyžiarskymi
podmienkami. No nevedeli sme, čo robiť
s webstránkou cez leto. Keďže som „vichodňar“, som aj správny hubár. Spustili sme teda
stránku Yeti na hubách. Mykologička zo Slovenského národného múzea nám pravidelne
dodávala prognózu rastu húb. Yeti na snehu
už zaniklo, ale Yeti na hubách sa premenovalo na www.nahuby.sk. A stránka funguje
doteraz.
Čomu sa venujete teraz?
Najmä vytváraniu e-shopov, teda webstránok, cez ktoré môžu ľudia online nakupovať. Začiatkom leta som vydal knihu E-shop
od nápadu po úspech, ktorá funguje aj ako
odborná, ale aj ako populárna literatúra.
Teraz je medzi obchodníkmi aj návštevníkmi
veľký dopyt po online nakupovaní.
V Bratislave žijete už tridsať rokov. Ako
sa podľa vás za ten čas Hanušovce zmenili?
Určite musím spomenúť dopravnú situáciu,
ktorá sa podľa mňa zhoršila. Za tridsať rokov
sme na Slovensku neboli schopní postaviť
diaľnicu zo západu na východ. Ani jedna vládna garnitúra to nepovažovala za svoju prioritu, a to ani v čase, keď bol premiér, minister
financií a aj minister dopravy východniari.
Ako vraví môj kolega z Humenného, diaľnicu
sme začali stavať zlým smerom. Ak by sa za-

čala stavať v Humennom smerom do Bratislavy, už by bola dávno postavená. (Smiech.)
Prečo sa vám zdá, že v Hanušovciach je zlá
dopravná situácia?
U nás bývajú také veľké zápchy ako v Prešove
či v Bratislave. Keďže diaľnica ani rýchlostné
cesty smerom do Poľska a na Ukrajinu nie
sú, centrum Hanušoviec patrí tranzitu diaľkovej dopravy a nie občanom. S tým je spojený aj nadmerný hluk, najmä pri kamiónoch.
Napríklad v časti Bukovské sa kvôli nim nedá
spať pri otvorenom okne. Teraz sa chystá rekonštrukcia tejto hlavnej cesty. Moja suseda,
pani Juričková, sa snaží presadiť, aby sa popri ceste osadila protihluková stena. Verím,
že sa to podarí, pretože by to výrazne zvýšilo
kvalitu života v Bukovskom.
Práve ste strávili víkend doma pri rodičoch.
Čo si v Hanušovciach nikdy nenecháte ujsť?
Samozrejme pomôžem rodičom – s nákupmi,
s kontrolou u lekára či na záhrade. A nikdy
nevynechám návštevu Redžepovičovej hanušovskej zmrzliny. Rád tiež zoberiem psíka
a vybehnem na Hurku aj na Domašu. Neviem
si predstaviť, že by som počas leta nebol aspoň pár dní doma. U nás je aj lepšia, o niečo
chladnejšia klíma ako v Bratislave.
Naučili ste už aj svoje deti na hanušovskú
zmrzlinu?
Priznávam, že som robil intenzívny marketing. (Smiech.) Vždy sa na ňu tešia. Ale úplne vážne hovorím, že inú, než hanušovskú
zmrzlinu, som už prestal jesť. Bol som na nej
odchovaný, od detstva som sa kamarátil s Lechvárovými chlapcami. Viem, ako ju robia,
viem, čo obsahuje a nedám na ňu dopustiť.
Navyše, robia chute, ktoré už nikde nie sú.
Kde inde nájdem rumovú? Alebo takú kyslú
citrónovú?
Pripravila Mgr. Denisa Gdovinová
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Deň rodiny

Mesiac máj je na podujatia bohatý, máme aj oslavy Dňa matiek,
a tak sme si podujatie Deň rodiny presunuli až na ďalší mesiac.
Svetový Deň rodiny
vyhlásila Organizácia
spojených národov
v roku 1993 a slávi
sa 15.mája po celom svete. Hlavnou
myšlienkou je “aby
deti otcov mali, aby
mali mamy”. S pani
učiteľkou Mgr. VieFoto: Ing. Valéria Drapová rou Vrlíkovou, žiakmi
III. B triedy, rodičmi
a starými rodičmi sme tak 26. júna v popoludňajších hodinách
uskutočnili spoločné stretnutie v kaštieli.
Stretnutie bolo plné básničiek, tvorivej práce, rozhovorov aj spomienok na detstvo. Práve pri básničkách sme so žiakmi a p. učiteľkou Vrlíkovou spomínali. Zarecitovali sme si tie staršie, keď naši
rodičia a starí rodičia boli ešte deťmi, aj tie nové, súčasné. Riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bc. Ľubica Tomková si zaspomínala na svojich starých rodičov, letné prázdniny u nich vo vinici a večery na lavičke pred domom. Potom sme spoločne tvorili
nové básničky, do ktorých sa zapojili deti s rodičmi a starými rodičmi. A pre spomienku na dnešný deň sme si aj trochu popracovali. Šikovnosť našich rúk sme otestovali pri výrobe dózičiek. Pani
učiteľka Vrlíková ochotne priniesla čisté dózy, čipku a ešte jednu
ozdobu. Tou boli pekné žlté srdiečka, ktoré symbolizovali lásku
rodiny, to generačné prepojenie mladosti, stredného aj staršieho
veku. Milé podujatie si zopakujeme aj v budúcom roku, ale predtým sa ešte takto spoločne stretneme pri vianočnom stromčeku.

Slávnosť zborového spevu

V meste Hanušovce nad Topľou sme 15. júna 2018 privítali spevácke zbory z domova i zo zahraničia, ktoré boli účastníkmi 31.
vranovských zborových slávností.

Miešaný spevácky zbor J. B. Hroboňa pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou.

Foto: (aga)
Mestské kultúrne stredisko sa ujalo prípravy podujatia. V tomto
roku sa konali v Gréckokatolíckom chráme Bl. Hieromučeníka P.
P. Gojdiča a všetkých účastníkov privítal farár farnosti Mgr. Pavol
Seman. Po jeho úvodnom pozdrave už pokračovala príhovorom
riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková. Hudba je kráľovstvo medzi
nebom a zemou. A ľudia ju milujú. Takmer všetky staré kultúry považovali hudbu za dar nebies, a preto ju praktizovali skoro výhradne k posvätným účelom. Tam sú aj prvopočiatky viacpočetných
hlasov a zborového spevu. Takýmito slovami na úvod programu

nám všetkým zaželala krásny umelecký zážitok a odovzdala pani
Vilme Krauspeovej sprievodné slovo k predstaveniu jednotlivých
zborov.
Účinkovali: Miešaný spevácky zbor J. B. Hroboňa pri Evanjelickom a. v. CZ Hanušovce nad Topľou, detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Bulharsko, detský spevácky zbor DUNAVSKI VALNI,
Ruse, Bulharsko. Všetky zbory zanechali v nás krásny umelecký zážitok. „Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav
pre loď, čo kolíše srdce a dušu“ – poďakovala s kyticami kvetov
všetkým účinkujúcim Bc. Ľubica Tomková, taktiež gréckokatolíckej
cirkvi a pánu farárovi Mgr. Pavlovi Semanovi. Osobitne pani Vilme Krauspeovej z Vranova nad Topľou, s ktorou máme vzájomnú
dobrú dlhoročnú spoluprácu pri zborových slávnostiach. Mestské
kultúrne stredisko účinkujúce zbory pozvalo na spoločnú večeru
do jedálne základnej školy. Tešíme sa na zborové slávnosti v roku
2019.

Besedy, výstavy, literárne súťaže z cyklu
ŽIVÁ KNIHA – ŽIVÁ KRONIKA

Mestské kultúrne stredisko a knižnica v spolupráci s tunajšou
základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ďalej len ZO SZPB) v tomto roku pripravili už jedenásty
ročník podujatia Živá kniha – Živá kronika.
Je veľmi dôležité poznanie histórie svojho národa, svojej vlasti.
Aj besedami v tomto roku sme chceli zdôrazniť význam čítania,
cez knihy a kroniky poznávať históriu svojho mesta, okolia a regiónu. Poznávať pamätníky padlým hrdinom
v boji proti fašizmu.
Zorganizovali sme cyklus besied v peknom
prostredí malej knižnice a koncertnej sály
v malom kaštieli. Začínali sme 16. marca
2018 prvým podujatím s deťmi a vyučuFoto: Ing. Valéria Drapová
júcimi z MŠ Pavlovce
po dohode s pani učiteľkou Beňovou.
Ďalšia beseda bola so ZŠ Remeniny, ktorú sme pripravili s riaditeľom školy Mgr. Andrejom Tomaškom dňa 18. mája 2018. Cyklus
besied sme ukončili v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Monikou
Molitorisovou a žiakmi ZŠ Hanušovce nad
Topľou 5. júna 2018.
Výstavu “V pamäti
národa“ - pamätníky
odboja proti fašizmu na východnom
Slovensku a históriu
partizánskej
brigády Čapajev, aj súťaž
Foto: Ing. Valéria Drapová
v poznávaní histórie
pripravuje Mgr. Helena Lipčáková. Kvízu sa zúčastnili dve družstvá ZŠ Hanušovce nad Topľou. Chceme pochváliť žiakov aj pani
učiteľku Mgr. Molitorisovú za prípravu a dobré vedomosti. Knihy
a kroniky sú prameňom poznania, čítanie z literatúry o protifašistickom odboji, výstavu kreslených prác žiakov, na záver ocenenia
a občerstvenie pre zúčastnených pripravuje knižnica. Nezabudli
sme ani na obľúbenú časť besied „Kreslím, čo cítim“ - kresbou
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vyjadriť pocity radosti a pocity smútku. Kresby pripravili žiaci
zo ZŠ Remeniny aj ZŠ Hanušovce nad Topľou. Na záver besedy
so ZŠ Remeniny sme ocenili Filipa Siváka za 4. miesto na 45. ročníku v cestnom behu žiakov na počesť mjr. Kukorelliho.
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou, knižnica a ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou týmto cyklom podujatí aj v tomto roku vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí bojovali
v protifašistickom odboji.

Oživujeme to dobré z minulosti ...
1. folklórny festival spod Oblíka

Tradície, zvyky a obyčaje boli a sú naším kultúrnym bohatstvom.
Je našou povinnosťou chrániť si toto dedičstvo a zveľaďovať ho.
Potrebujeme ho najmä kvôli deťom a mládeži, obnovovať pamäť

Foto: (aga)
národa, nezabúdať na svoje korene. Aj takéto slová odzneli pri
prejavoch, ktorými sa z pódia tribúny súborom aj divákom prihovárali usporiadatelia
1.folklórneho festivalu spod Oblíka, ktorý
sa uskutočnil 16. júna
2018 – Mesto Hanušovce nad Topľou,
Mestské
kultúrne
stredisko mesta Hanušovce nad Topľou,
Obec Petrovce a folklórny súbor Oblík.
Každá
organizačná
zložka odviedla kus
práce pre jeho zdarný
priebeh. Poďakovanie
patrí mestu Hanušovce nad Topľou a mestskému úradu, ako
aj obci Petrovce a ich obecnému úradu, ktorí pomohli pri zabezpečovaní
technickej prípravy.
V každom súbore, ktorý sme tu v Hanušovciach nad Topľou videli, jeho
členovia počas celého roka trénujú,
zúčastňujú sa na rôznych podujatiach,
aby s nadšením mohli prezentovať prekrásne ľudové tance, piesne a hudbu.
Svojím vystúpením na festivale nás
potešili: domáci DFS Oblíček a DFS
Vargovčanik, FS Topľan Giraltovce,
FS Stropkovčan Stropkov, FS Bystrančan Bystré, FS Oblík Hanušovce nad Topľou, Spevácka skupina Rosa Prešov, Ženská spevácka

Foto: (aga)
skupina Herlica z Petroviec, Ľudová hudba Františka Pavúka Giraltovce. Na záver sa súbory aj usporiadatelia stretli pri spoločnom
občerstvení a guľáši v pivnici mestského kultúrneho strediska
v kaštieli. Ako poďakovanie za ich činnosť usporiadatelia venovali
účinkujúcim súborom ďakovné listy. Zároveň ocenili aj dlhoročných folkloristov, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho životného jubilea: Mgr. Helena Lipčáková 65 rokov a Mgr. Ondrej Sabo
50 rokov. Blahoželáme a prajeme dobré zdravie, nech sa ešte dlho
nesú životom na vlnách lásky k folklórnym tradíciám.
Primátor mesta Štefan Straka aj starosta obce Petrovce poďakovali všetkým za ich prácu na folklórnom festivale. V kultúrnej
aj organizačnej časti riaditeľke Mestského kultúrneho strediska
mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubici Tomkovej a vedúcemu folklórneho súboru Oblík Jaroslavovi Muchovi, títo zároveň všetkým
poďakovali za spoluprácu. Vyjadrujeme poďakovanie aj členom
FS Oblík, ktorí boli nápomocní pri mnohých prácach.
Často sa hovorí, že radi sa vraciame
k tomu, čo v minulosti bolo dobré.
V júli 2016 sme sa stretli pri folklórnom
podujatí „Stretnutie priateľov folklóru“,
ktoré usporiadalo Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou. Koč,
kone, sprievod folkloristov mestom, zavŕšenie v tanci, speve a hudbe pred Malým
kaštieľom. Ako pocta histórii a národnej
tradícii, poďakovanie a radosť z opraveného Malého kaštieľa, ktorý bol slávnostne po rekonštrukcii otvorený v roku
2016 a sídli tu Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce
nad Topľou a knižnica.
A mnohí, najmä tí starší
pamätníci, si pamätáme
tu na ihrisku tribúnu
a Mierové slávnosti.
Primátor mesta Štefan Straka okrem iného
vo svojom prejave povedal, že pestovanie ľudových tradícií je naším
prínosom do európskej
aj celosvetovej kultúry.
Foto: (aga) Je to nádej pre národ,
že tento prameň nevyschne. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe
a udržiavaní ľudového umenia.
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Výstava výtvarných prác

Do kultúrnej, spoločenskej a záujmovej činnosti mestského kultúrneho strediska s radosťou vo svojom pláne zaraďujem aj výtvarnú tvorbu a jej prezentáciu. Kaštieľ ožil veselými farbami, rozprávkovými figúrkami,
krásnymi
dekoráciami a výtvarnou
tvorbou žiakov našej
základnej umeleckej
školy s výtvarníčkou
Mgr. Annou Hrehovou. Od 14. mája
2018, kedy výstavu
inštalovali do priesFoto: Ing. Valéria Drapová torov kaštieľa aj galérie, budú môcť
jeho návštevníci
a účastníci podujatí obdivovať zručnosť a výtvarné
nadanie žiakov Základnej umeleckej
školy v Hanušovciach nad Topľou.
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Záverečné koncerty mladších žiakov a absolventov ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou

Mestské kultúrne stredisko svoj plán činnosti pripravuje aj s vedením tunajšej ZUŠ, a tak spoločne vstupujeme do dobrej spolupráce. Aj v tomto roku
sa v našom kaštieli
uskutočnili
krásne
záverečné koncerty mladších aj starších
žiakov s odovzdávaním
vysvedčení
o absolvovaní štúdia.
A tak vo všetkých obFoto: Ing. Valéria Drapová
lastiach činnosti ZUŠ
sa predviedli šikovní žiaci aj ich pedagógovia – spev, aj uspávanka pekne pri kolíske, hra na hudobné nástroje, tanec. A výtvarné
umenie so záverečnými prácami absolventov ZUŠ nám skrášľuje priestory kaštieľa.

Foto: Ing. Valéria Drapová

Foto: Ing. Valéria Drapová

Príspevky v tejto
rubrike pripravila
Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS

Poďakovanie

Chceme poďakovať tým účinkujúcim, ktorí sa na hanušovský jarmok pripravovali na vystúpenie v piatok, ale počasie to nedovolilo – Komunitné centrum z kultúrneho domu, Spojená škola Hanušovce nad Topľou, Detský folklórny súbor Oblíček, folklórny súbor Oblík, Detský folklórny súbor Vargovčanik, Vargovčanček a folklórny súbor Vargovčan. Veríme, že sa s vami stretneme na najbližších podujatiach.
											
Bc. Ľubica Tomková

KALENDÁR KULTÚRNO-VÝCHOVNÝCH PODUJATÍ
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Zmena programu vyhradená!
•
•
•

Pravidelná činnosť knižnice vo výpožičkách a knižničných aktivitách – besedy so žiakmi, informatická výchova.
Sprevádzanie návštev a exkurzií.
Sobášne obrady.

Aktuálne uskutočníme aktivity podľa potrieb mestského úradu, občanov a iných inštitúcií.
Klubové podujatia zastrešujú:
				
				

Klub PARADISE – Ing. Juliana Sochová a Bc. Ľubica Tomková
HALIKLUB – Mgr. Agáta Krupová
Večery vo veži – Bc. Ľubica Tomková
Spracovala riaditeľka MsKS mesta Hanušovce nad Topľou
Bc. Ľubica Tomková
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Ad omne bonum opus parati 					 Byť pripravený ku každému dobrému dielu
Rozhovor s novokňazom Jánom Lajčákom
P. Mgr. Bc. Metod Ján Lajčák, O.Praem. sa narodil 22. októbra 1984 vo Vranove nad Topľou rodičom Jozefovi a
Márii, rodenej Digoňovej, ako druhý syn po bratovi Jozefovi. Základné vzdelanie získal v Hanušovciach nad Topľou.
Maturoval na Strednej združenej škole odbor učiteľstvo pre materské školy, školské kluby v Trebišove. Na Katolíckej
univerzite v Ružomberku v rámci bakalárskeho štúdia absolvoval predškolskú elementárnu pedagogiku s rozšírením náboženskej výchovy. V roku 2011 vstúpil do noviciátu v premonštrátskom kláštore v Želive (ČR), odtiaľ ho v
roku 2012 vyslali študovať teológiu na Katolícku teologickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V priebehu formácie
prestúpil zo želivského opátstva do opátstva v Nové Říši, ktoré sa nachádza v blízkosti Jihlavy a Znojma. Po ukončení
teologických štúdií zložil 6. júna 2017 večné rehoľné sľuby a 24. júna 2017 prijal diakonskú vysviacku. O rok neskôr
– 23. júna 2018 – bol brnenským diecéznym biskupom Mons. Vojtechom Cikrlem vysvätený za kňaza. Primičnú sv.
omšu slúžil v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou v nedeľu 8. júla 2017.
Kazateľom na tejto sv. omši bol novoříšsky opát, Jeho Milosť Marian Rudolf Kosík.
Kedy zaznelo prvé volanie pre
kňazskú službu?
Prvým podnetom bola služba
v univerzitnom pastoračnom
centre (ďalej UPaC). Nachádzala sa tam čajovňa „čajka“, kde
sa študenti mali možnosť stretávať. Niekto si tam našiel vážnu známosť pre spoločnú cestu životom, iný sa práve tam
rozhodol ísť kňazskou cestou.
UPaC bolo miestom, kde človek mohol byť aktívny v službe
univerzite i v službe miestnej
cirkvi. Ako už viacročný organista som zašiel na dekanský
úrad v Ružomberku a spýtal
sa, či nie je možnosť aspoň raz
za týždeň si zahrať v kostole,
aby som sa udržiaval v organovej praxi. Veď aj počas stredoškolského štúdia v Trebišove
som hrával v kostole. Nakoniec
som v Ružomberku hrával pravidelne štyri dni v týždni.
V UPaC som sa angažoval
aj pri organizovaní pútí, zájazdov či práce spoločenstiev.
Okrem toho ma vždy priťahovala aj informatika, takže
som mal na starosti aj správu
počítačov, zabezpečoval technický servis. A niekedy vtedy
prišlo to vnútorné volanie:
Máš čo dávať, tak daj viac,
ešte máš rezervu! No predsa
som zvádzal vnútorný boj sám
so sebou. Zvládnem to? Nie
som viac povolaný k manželstvu? Po viac ako roku skúmania, modlitieb a prosieb som
sa rozhodol hľadať svoju cestu
v misii. Veď od detstva som
mal na hanušovskom oltári
pred očami dvoch veľkých slo-

vorí: Ako je dobre, keď bratia
žijú pospolu. Je to krásny citát.
Samozrejme, na jednej strane
je takýto život komplikovanejší,
ale z iného pohľadu je komunita obohacujúca.

vanských misionárov – Cyrila
a Metoda.
Už chápem, prečo to rehoľné
meno je Metod. No pri rozhodovaní sa pre kňazské povolanie bola určite dôležitá
aj kresťanská výchova v rodine a pravidelné miništrovanie
v kostole.
Rodina určite áno. Nie nadarmo sa vraví, že rodina je prvým
miestom v živote človeka, kde
sa ohlasuje a žije Evanjelium. Čo sa týka miništrovania,
vôbec prvýkrát som miništroval
za pána farára Jakubčina - mal
som iba tri a pol roka. Môj brat,
vtedy tiež miništrant, ostal
doma chorý, tak som „zastúpil“
jeho miesto. Tá služba určite
pomohla, urobila tiež svoje.
A pamätám si aj chvíľu, keď
boli v Hanušovciach dominikáni počas duchovnej obnovy ružencového spoločenstva. Viedol ich páter Martin Virdzek.
So Števom Kopasom a ďalšími
miništrantmi sme pred omšou

behali po dvore. On sa pri nás
pristavil a pýtal sa: „Kto chce
byť rehoľníkom?“ Tak sme
sa so Števom ako dvaja dobrí kamaráti pátrovi Virdzekovi prihlásili. (Smiech.) Možno
už vtedy nejaké to semienko
povolania sa snažilo zapustiť
korienok. No nie každé semienko sa otvorí hneď.
Prečo však padlo rozhodnutie žiť ako rehoľník a nie ako
diecézny kňaz?
Raz som počul jedného seminaristu povedať, že rehole
dnešnému človeku nemajú
čo ponúknuť. V duchu som
si vtedy pomyslel: Predsa rehoľa dáva to, čo nedáva diecéza. Niekoho možno odrádza,
no iného priťahuje život v komunite, tradícia spoločného
modlenia skoro ráno, na obed,
popoludní i večer, v čase, keď
druhí ešte spia alebo pracujú,
ktorú zaviedli benediktíni v 6.
storočí. Mne je život v komunite bližší. Veď aj v Písme sa ho-

A prečo premonštráti?
Pretože život premonštrátov
charakterizuje jedna krásna
vec, ktorú nazývame „Vita mixta“, čo v doslovnom preklade
znamená mixovaný, zmiešaný
život. Teda apoštolský život
vonku vo farnosti a kontemplatívny život vnútri za múrmi
kláštora. Modlitba aj práca
v Pánovej vinici týmto dvojakým spôsobom.
Môžete povedať aj niečo bližšie k reholi premonštrátov?
Rehoľa bola založená v roku
1121 sv. Norbertom, ktorý pochádzal z urodzeného rodu,
čo v istom zmysle poznačilo jej
charakter. Záležalo mu na tom,
aby jeho rehoľa mala určitú
fazónu a rovnako mu záležalo
aj na apoštolskej úlohe rehole.
Snažil sa teda o to, aby fungovala aj vnútorná prevádzka
kláštora, kláštorná modlitba
a zároveň aby bol kláštor otvorený apoštolskej činnosti mimo
kláštora. Napovedá to aj naše
premoštrátske heslo: Ad omne
bonum opus parati. – Byť pripravený ku každému dobrému
dielu. To znamená, nečakať
na to, kým niekto príde na faru,
zazvoní. Znamená to vyjsť
v ústrety, poskytnúť seba samého do služieb. Toto bolo
dôležité pri mojom rozhodovaní, keď som rozmýšľal, do akého rádu. Lebo človek rozmýšľal
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aj o tom, že – Ísť na misiu
do Afriky? No v tomto prípade
som bral ohľad na rodičov. Veď
misie sú potrebné aj v Európe, a teda aj misia v Čechách
je dôležitá.
V tejto súvislosti ešte musím
podotknúť, že rozhodovanie
pre premonštrátsky rád dosť
ovplyvnil môj kontakt s inými
premonštrátmi, ktorých som
osobne poznal. Či už to bol
emeritný jasovský opát Tomáš
Karol Bartal, jasovský opát
Ambróz Martin Štrbák a ďalší. Taktiež som spoznal pána
opáta Bronislava Ignáca Kramára, toho, čo v roku 2011
bol kázať na hanušovskej kalvárii. V ňom som našiel oporu
hlavne pri vstupe do kláštora.
V priebehu formácie som začal
pravidelne navštevovať aj bratov Gajdošových vo Finticiach,
ktorí boli tiež želivskí rehoľníci. Cez Tarzícia Gajdoša a jeho
chorobu som spoznával tvár
trpiaceho Krista v úplnej odovzdanosti Bohu. Lebo ak niekto
už 35 rokov leží na lôžku a veľa
trpí, môže vo svojej modlitbe
u Boha aj veľa vyprosiť.
Čo predstavuje noviciát?
Pred vstupom do noviciátu
som najprv absolvoval krátku dvojmesačnú kandidatúru,
obdobie bývania v rehoľnej
komunite ako civil bez akýchkoľvek záväzkov. Až potom som
bol „oblečený“ a prijal meno
Metod. Tým začal môj noviciát.
V niektorých rehoľných spoločenstvách sa usilujú o akési
odovzdávanie mien novým členom. Niektoré rády majú taký
zvyk, že meno zomrelého rehoľníka preberá nastupujúci novic.

INTERVIEW
S približovaním sa ku dňu, kedy
mala byť moja obliečka, som
si z osobného záujmu v našej komunite začal zisťovať,
či a kedy bol u nás posledný
Metod. Zistil som, že to bolo
približne pred polstoročím.
Keď som vtedy pánu opátovi hovoril, prečo si vyberám
meno Metod, že v mysli mám
stále pred očami hanušovský
obraz Nanebovzatej a oboch
slovanských
vierozvestcov
a že si, ak môžem, vyberám
Metoda, zasmial sa, že rúbem
vysoko, keďže Metod sa stal
arcibiskupom. Ja mu na to: Pán
opát, nejde o arcibiskupa, ale
ide o to, že Cyril žil strašne krátko. (Smiech.)
No Cyril vraj bol aj menší
a útly, kým Metod bol vojak
statnej postavy. Takže myslím, že to bol správny výber. :-)
Po noviciáte nasleduje obdobie jednoduchých sľubov, keď
človek rozlišuje, či sa rozhodol
správne. Našli ste teda, čo ste
hľadali?
Zistil som, že mi viac vyhovuje menšia kláštorná komunita. Do februára 2015 som
bol v Želive, kde nás bolo vyše
tridsať členov a bol tam väčší pohyb. Potom som prešiel
do Nové Říše, kde sme ôsmi
a kde je to také rodinnejšie.
Zložením večných sľubov som
vyjadril, že prijímam novoříšsku komunitu s jej pozitívami
a nedostatkami tak, ako aj komunita prijíma mňa s mojimi
plusmi a mínusmi. To znamená, že mám tam teda svojich
spolubratov, ktorých som si nevybral, boli mi daní, podobne
ako si oni nevybrali mňa, ale
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bol som im daný.
Kto mal na vašu duchovnú formáciu najväčší vplyv a prečo?
Na toto nie je jednoduchá odpoveď. Trinásť rokov som mal
možnosť sledovať v pastorácii
pána
dekana
Švec
Bilého,
pritom nemám
na mysli len
opravené všetky
kostoly vo farnosti a postavený nový kostol
v Babí či kalváriu v Hanušovciach.
Počas
svojho pôsobenia tu pritiahol
rehoľné
sestry a pri kostole bolo 40 miništrantov. Mali
sme miništrantské skupinky
a on i vtedajší kaplán Marek
Kunder prišli k nám aj vtedy,
keď sme napríklad hrali pingpong. Za to, že sme pomáhali
pri mnohých prácach na kostole, sme za odmenu boli napríklad na výlete na Spišskom
hrade alebo v kláštore v Jasove. V čase vysokoškolského
štúdia v Ružomberku mi veľmi pomohol jezuitský páter
Štefan Halienka, ktorý sa stal
kňazom až vo veku 58 rokov.
Dá sa povedať, že do UPaC som
začal chodiť kvôli nemu. Oslovil
ma jednoduchým spôsobom
života a krásnymi kázňami.
Nezabudnem na jeho povzbudenie, keď prišiel do ubytovne
slúžiť sv. omšu o pol desiatej
večer; keď po nás prebehol
očami, po prežehnaní povedal: „Ja viem, že ste unavení,
ale sa aspoň trošku
usmejte, lebo som
prišiel slúžiť svätú
omšu za živých,
a nie za mŕtvych.“
Čo štúdium na Univerzite
Karlovej
v Prahe a bývanie
v strahovskej komunite počas štúdia
teológie?
Ako denný študent
som
navštevoval
Teologickú
fakultu UK v pražských
Dejvicích, do domovského kláštora
som sa vracal iba
cez víkend. Preto

sme všetci študenti – premonštráti z iných opátstiev – bývali na Strahove. Počas voľna
sme sa so Strahovákmi často
stretávali v kláštore pri modlitbách, pri stole i pri svätej

omši. Okrem toho sme vytvorili partiu, ktorá sa spoločne
schádzala pri lôžku kňaza Huberta Zdislava Pešata, ktorému diagnostikovali rakovinové
ochorenie. Napriek istému obdobiu remisie sa mu po čase
ochorenie vrátilo. On nás tiež
formoval cez svoju chorobu. Pri
ňom som si začal uvedomovať,
čo znamená pre rehoľníka spoločenstvo, ale taktiež aké dôležité je ticho. No boli to aj iné
momenty, ktoré sa mi v súvislosti s ním nezmazateľne vryli
do pamäti. Páter Hubert oplýval svojským humorom. Napríklad, vždy keď sme len narýchlo prechádzali kláštornou
chodbou okolo kaplnky, nikdy
nezabudol povedať: „Musíme
pozdraviť Šéfa.“ Otvoril dvere,
uklonil sa a povedal: „Nazdar,
Šéfe!“ zavrel a išiel ďalej. Alebo
keď chorý a neschopný chôdze slúžil raz sv. omšu vo svojej izbe, počas pozdvihovania
upozornil: „Zvoňte.“ No ktosi
mu na to: „Huberte, nemáme
zvonek.“ A on na to: „Je jedno čím, zvoň!“ Ktosi pri stole
sa spamätal, vytiahol z vrecka kľúče a zazvonil. On potom
na to: „No vidíš, že to šlo a tolik
keců kolem toho bylo.“ :-)
V období ostatných desať rokov ste už tretí Hanušovčan,
ktorý prijíma svätenie v rámci
rehoľného spoločenstva. Čím
sú pre mladých mužov, ktorí
sa rozhodli zasvätiť život Bohu,
rehole atraktívnejšie oproti
svetskej Cirkvi?
Myslím, že je to individuálne. Niekoho k rehoľnému
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životu motivuje skutočnosť,
že diecézni kňazi sa stretávajú
len raz za mesiac na rekolekciách a niektorí možno udržiavajú kontakty aj častejšie.
Ale v reholi mám komunitu
každodennú, ktorá je mi spätne istým zrkadlom. Na jednej
strane hľadám Boha, na druhej
strane pomáham svojmu spolubratovi. Nie som sám – sme
spolupútnici. Cítim podporu,
ak ju potrebujem, ľahšie prekonávam starosti a rád sa podelím s radosťami i so starosťami.
Toto je prvok, ktorý u diecéznych kňazov absentuje. Mal
som niekoľkých diecéznych
bohoslovcov-spolužiakov, ktorí
sa rozhodli opustiť kňazský
seminár, pretože si začali hlbšie uvedomovať, že v českom
cirkevnom prostredí si kňaz
v mnohom musí pomôcť sám.
Na Slovensku je to trochu iné,
ale v Čechách si bežne kňaz
sám otvára a zatvára kostol,
zaisťuje veci potrebné k liturgii, teda nemôže sa spoliehať
na pomoc kostolníka, organistu, farskej rady, atď.

INTERVIEW
lesov a poľnohospodárskej
pôdy. Znamená to, že kláštor
mohol zamestnávať ľudí. Bol
teda aj zdrojom ich telesnej
obživy, nielen duchovnej. Veď
náš kláštor mal v minulosti okolo 200 zamestnancov na 5-6
veľkostatkoch. Pri kláštore
fungovali aj kultúrne spolky –
katolícky Orel, ktorému vždy
predsedal kňaz a svetský Sokol.
A čo robili? Organizovali koncerty, nacvičovali divadlá, vydávali vestníky, ktoré distribuovali
do všetkých inkorporovaných
farností. Inkorporované farnosti sú také, ktoré historicky patrili
ku kláštoru a duchovnú správu
zabezpečovali kňazi – rehoľníci z novoříšskej kanónie. Tieto
farnosti predstavovali v našom
ponímaní akoby taký minidekanát. Rozdiel vnímam taktiež

v dôchodkovom veku pri činnostiach, ktoré súvisia s technickým zabezpečením prác
okolo kláštora. Či už sa jedná
o pomoc pri budovaní oplotenia okolo kláštornej lesnej
škôlky alebo varenia a pečenia počas akcií, ktoré kláštor
organizuje. Ľudia tam žijúci
chápu kláštor ako organickú
súčasť svojho života, sú s ním
bytostne zžití. Napríklad aj tak,
že partia chlapov – podobne
ako to v minulosti robili ich dedovia – si idú po kostole spoločensky sadnúť do hospody,
teda do krčmy, ktorá je hneď
pri kostole, no nie preto, aby
sa opíjali, ale si trošku pri jednom pive spoločne podiškurovali. Tá tradícia je tam vnímaná
inak ako u nás. Kláštor je pre
nich skutočná oáza pokoja.

Čo presne máte na mysli?
Náš kláštor, resp. farnosť pri
kláštore sa rozvíja nielen duchovne, ale aj kultúrne a hospodársky. Tak to bolo historicky
dané a tak je to aj teraz. Kláštoru patrila väčšina okolitých

modlitieb a podobne.
A čo rodičia? Ako prijali toto
rozhodnutie stať sa kňazom?
Určite to pre nich nebolo ľahké. Keď som sa rozhodoval pre
rehoľný život, môj brat už bol
z domu preč. A ako každý rodič aj oni určite čakali, že jedno z ich detí pri nich ostane.
No nestalo sa tak. Avšak podobná situácia stretá aj mnohých ďalších rodičov, ktorých
ani jedno z detí sa nerozhodne pre duchovné povolanie,
a predsa rodičia ostanú doma
sami – deti sa jednoducho
oženia, povydávajú alebo odchádzajú za prácou. No milujúci rodič dieťaťu povie: „Akokoľvek sa rozhodneš, vždy stojím
pri tebe.“ A v tom duchu reagovali aj moji rodičia. A ja sa vždy
zasmejem: „Pán to tak chcel,
Cirkev si to žiadala.“
Aj kňazi majú svoje záľuby,
koníčky. Čomu sa venujete
vo voľnom čase?
Neviem, či sa to dá úplne nazvať voľným časom, ale viedol
som chrámový zbor, bol som
kostolníkom i regenschori, teda
mal som na starosti organovú službu liturgických slávení.
Dnes sa snažím rovnako venovať mládeži aj starším z farnosti. Okrem toho sa venujem terciárom, teda členom tretiemu
rádu, v ktorom sa spája svetský
a zasvätený život laikov. Ako
vidíte, možností na sebarealizáciu je v kláštore dostatok. :-)

Ako vnímate regionálne rozdiely – život viery doma
na Slovensku a oproti tomu
v Čechách či konkrétne na Morave život viery v kláštore?
Základný rozdiel je asi v tom,
že Nová Říše nie je diecézna,
ale kláštorná farnosť.
V čom sa najviac prejavuje ten
rozdiel?
Vo vzťahu veriacich k farnosti,
aj vo vzťahu farnosti k veriacim. V prvom rade je tam viac
kňazov. A je tam aj iný vzájomný prístup duchovenstva
a veriacich. Skúsim to vysvetliť.
U nás doma sú ľudia zvyknutí
na istý pravidelný cyklus – v nedeľu do kostola a keď majú čas,
tak idú do kostola aj cez týždeň.
Tam to začína a zväčša to tam
aj končí. Aj keď pri farnosti
pracujú niektoré spoločenstvá,
kňaz tu nemá toľko času a toľko
spolupracovníkov rozvíjať farské spoločenstvo nielen duchovne, ale so širším záberom.

3. číslo

v tom, že v hanušovskej farnosti sa organizuje napríklad jeden
letný týždenný tábor a ním celý
letný program pre deti končí. My v priebehu celého roka
ponúkame kláštorné ubytovanie, štyrikrát ročne sa koná
kláštorná víkendovka pre deti,
dvakrát za týždeň sa stretávajú ženy na modlitbách matiek,
organizujú sa výstavy galerijného i múzejného charakteru,
koncerty a iné kultúrne podujatia. Pôsobí tam štvorhlasný
spevokol, ktorý som donedávna viedol ako zbormajster
ja i mládežnícka schola. No veriaci si na podujatiach neodbijú
účasť iba tak, že prídu a odídu,
ale aktívne sa zapájajú do prác,
ktoré si organizácia toho všetkého vyžaduje.
Ďalšou zvláštnosťou našej
farnosti je účasť mužov a žien

Podporuje to zrejme nielen
iné myslenie ľudí, ale aj celkový kláštorný urbanistický systém, jeho architektúra.
Áno. Kláštorná výstavba
má istý systém. Naše premonštrátske kláštory sa budovali
po osi približne v takej vzdialenosti od seba, akú prešiel jeden
kôň bez nutnosti prepriahnutia
v konskom záprahu. A to bol
potom kláštor tá skutočná
oáza, kde kone i ľudia sa zastavili, oddýchli si, načerpali nové
sily.
V súčasnosti samozrejme
je už život iný ako pred sto rokmi. Prichádzajú k nám nielen
skupiny, ale aj individuálni
hostia, resp. rodiny stráviť trebárs jeden víkend alebo jeden
týždeň v tichu, vyjadria ochotu
dobrovoľnícky manuálne pracovať, pripájajú sa k nám v čase

Ako teda vnímate svoje kňazstvo a kde budete v blízkej
budúcnosti ako kňaz pôsobiť?
Kňazstvo je Bohom daný nezaslúžený dar. Vnímam ho v prvom rade ako službu Bohu
a ako službu ľuďom, ku ktorým
ma Boh prostredníctvom biskupa a mojich predstavených
posiela. Čo sa týka môjho pôsobenia, momentálne som k službe ustanovený vo farnostiach
Nová Říše a Krasonice. No od 1.
septembra sa sťahujem, konkrétne do mestečka Křtiny,
ktoré je od Brna vzdialené približne 15 km. Ide o prekrásne
pútnické miesto v Moravskom
krase, na ktoré všetkých pútnikov a turistov srdečne pozývam.
Rozhovor viedla
Agáta Krupová
Foto: (aga)
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SVET DÁVNYCH VEKOV
MODERNÁ EXPOZÍCIA O SVETE MINULOSTI –
									
POZNANIE A ZÁBAVA
„Svet dávnych vekov – zabudnutý, akoby ani nejestvoval...
Omyl! Je stále tu. Je v nás. Žili v ňom ľudia ako my. Iba nemali
autá a mobily... Ale mali úsmev a slzy, radosť a žiaľ, bolesť
a pohodu, prajnosť i závisť, dobro i zlo... presne tak, ako my.
Nemali autá ani mobily, ale bez toho, aby oni vymysleli milióny malých i veľkých vynálezov, nemali by sme tie autá a mobily ani my. Nedívajme sa na nich, prosím, cez prsty, veď pre
budúce generácie budeme takým svetom dávnych vekov my.
Poďme k nim teda na návštevu do ich i nášho sveta dávnych
vekov...“
Tieto slová privítajú návštevníka na úvodnej multimediálnej tabuli pri vstupe do novej archeologickej expozície Krajského múzea
v Prešove – Tripolitany v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce n. T.,
ktorá je v suteréne Veľkého kaštieľa v Hanušovciach n. T. verejnosti prístupná od 31. júla t. r.
Expozícia „o starom“ (archeo – starý, starobylý) spája v sebe tradičnú múzejnú prezentáciu archeologických exponátov s modernými multimediálnymi technológiami a trojrozmernými scénickými kompozíciami a vizualizačnými doplnkami, ktoré približujú
atmosféru života minulosti. Do veľkej miery sa tu napĺňa poslanie
archeologického bádania. Jeho cieľom nie sú len samotné archeologické nálezy, ale snaha o rekonštrukciu života, ktorú nálezy
umožňujú. Nová archeologická expozícia v Hanušovciach sa pokúša predstaviť ľuďom 21. storočia v čase vzdialený, a predsa ľudsky taký blízky svet dávnych vekov.
V prvom rade sa tu zoznámime s cennou klenotnicou originálnych archeologických nálezov z regiónov Prešov, Vranov, Stropkov, Svidník, Bardejov, z regiónov slovensko-poľského pohraničia.
Podstatná väčšina vystavených exponátov, medzi ktorými nechýba povestná neolitická venuša zo Sečovskej Polianky, náramkové
hrivny zo Žalobína, poklad
bronzov z Hažlína, keltská
spona zo Sedlísk, brúsená
kamenná sekerka z Hanušoviec, bronzové predmety z Oblíka, z Pavloviec
či z Babia, zvláštna nádoba
z doby bronzovej z Vlače či stredoveké nálezy
z Medzianok, je zo zbierok
Krajského múzea v Prešove a v Hanušovciach nad
Topľou. Vznik expozície
umožnil projekt cezhraničnej spolupráce Živá archeológia ako jedinečný
produkt kultúrneho turizmu Karpát, Interreg 20142020 V-A PL-SK, preto
sa tu nachádza aj niekoľko skvelých exponátov od nášho poľského
partnera – Podkarpatského múzea v Krosne.
Pre novú expozíciu využilo múzeum sugestívne podzemie Veľkého kaštieľa, ktoré sa vďaka projektu stavebne upravilo, vybavilo

vzduchotechnikou, novým osvetlením a kamerovým systémom.
V centrálnej časti hlavnej sály expozície sa nachádza atypický vlnovkovitý systém vitrín a informačných panelov. Predstavuje sinusoidné plynutie času, rieku dejín. Originálne predmety vo vitrínach sprevádzajú jednoduché texty a obrazové štylizácie typické pre
dané obdobie. V interaktívnych tabuliach umiestnených pri každej
vitríne sa môže návštevník zoznámiť s podrobnosťami o osídlení
regiónu v jednotlivých obdobiach a o vybraných exponátoch. Scény s charakteristickými výjavmi umiestnené po obvode výstavnej
siene majú posilniť predstavu o živote i smrti v minulosti. Základnú orientáciu v expozícii zaisťuje úvodný panel s animáciami scén
a ich popularizačným predstavením.

V expozícii sa dodržiava štandardné chronologické
usporiadanie.
Začína staršou dobou
kamennou s jej štiepanou kamennou industriou a končí novovekom s pokladmi mincí
zo 16.-17. storočia. Desať vitrín v sínusoidnej
línii ponúka desať pohľadov do dávnych vekov.
Po staršej dobe kamennej, tom najdlhšom období dejín ľudstva, kedy bol človek lovcom
a zberačom, prichádza mladšia doba kamenná s jej revolučnými
zmenami, prechodom k roľníctvu a chovateľstvu domácich zvierat a k remeselným zručnostiam. Po nej nastupuje neskorá doba
kamenná, kedy človek objavuje kovy a tie v dobe bronzovej defini-
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tívne vytláčajú kameň ako základný materiál na výrobu nástrojov
a zbraní. Bronzovým predmetom je venovaná samostatná vitrína
na konci prvej časti sinusoidy času. Aj bronz, vládnuci dejinám
vyše poldruha tisícročia, bol vystriedaný
iným kovom – železom. Doba železná
v jej mladšom období
nás pomaly presúva
do historických čias
a my v expozícii prechádzame na druhú
stranu sínusoidy času.
Cez dobu rímsku a obdobie sťahovania národov sa dostávame
k našim pokrvným
predkom – Slovanom
a cez nich sa dotkneme stredoveku a novoveku. Vďaka tomu,
že jedinečné a originálne exponáty dopĺňajú
moderné technológie a predstavivosť podporujúce scény zo života dávno minulých komunít, sa expozícia o starom zabudnutom
svete stáva súčasťou našej modernej reality. Návštevník môže
vnímať originálny artefakt ako najdôležitejšie informačné médium a zároveň jeho popularizačnú interpretáciu.
Nová archeologická expozícia Svet dávnych vekov je jedinečná
aj v tom, že je súčasťou komplexu, ktorý obsahuje výstavné, vzdelávacie a konferenčné priestory pre školské návštevy aj odborníkov.
Návšteva múzea sa tak dá rozšíriť o netradičné vyučovanie či kul-

Andrej Velebír zo Širiavy nám do redakcie poslal túto fotografiu,
ktorú vraj získal od svojho strýka. Chce tak osloviť čitateľov našich novín, či ju niekto nevie bližšie lokalizovať. Je z Hanušoviec, alebo nie je?
Na dome vľavo je nápis JÁN ŠVEC a pod ním ťažko čitateľný podnadpis
pravdepodobne OBCHOD S ROZLIČNÝM TOVAROM. Časť skupiny detí,
ktorá tvorí sprievod okolo káry, je - usudzujúc podľa oblečenia - židovská.
Kontaktovať nás môžete na hanusovske.noviny01@gmail.com alebo
na telefónnom čísle 0902 970 853.

3. číslo

túrny zážitok v premietacej miestnosti alebo výstavnej sieni, kde
sa budú obmieňať krátkodobé výstavy prevažne s archeologickou
tematikou. Z hľadiska exteriéru je expozícia súčasťou návštevy Archeoparku Živá archeológia, situovaného len
pár metrov od Kaštieľa.
Kým expozícia v Kaštieli je ako všetky tradičné
múzejné expozície určená na pozeranie, Archeopark je múzeom zážitku,
určeným na prežívanie.
Poznávanie v expozícii
a prežívanie v Archeoparku tak vytvára ucelený
a dúfame, že inšpiratívny
múzejný zážitok. Možno
v ňom nájdeme aspoň
malé fragmenty odpovedí na starobylé a predsa
vždy moderné otázky:
kto sme, odkiaľ a kam
ideme...
Autor námetu, scenára a odbornej realizácie: PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.
Architektonické riešenie: Ing. Eva Kupčihová
Technická realizácia: fy TRATON, s.r.o.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.
Krajské múzeum v Prešove
Foto: (aga)
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Vargovčan na cestách

Ďakujeme

Počas letných prázdnin FS Vargovčan reprezentoval naše mesto
na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Išlo o rôzne

Možno viete, ale FS Vargovčan sa v septembri zúčastní
súťažného festivalu v Južnej Kórei, a to v termíne od 9.9.
do 18.9.2018. Nebyť finančnej pomoci z Mestského úradu
Hanušovce nad Topľou, VÚC Prešov, 2% z daní z príjmov našich
sympatizantov, krstným rodičom Palšovým z Kapušian a PhDr.
Valérii Eľkovej by to bolo veľmi náročné. „Budeme sa snažiť
naše mesto, krajinu reprezentovať čo najlepšie, aby sme získali
aj nejaké ocenenie na tomto festivale.“ Ďakujeme.

Vysvedčenie našim tanečníkom

mestá a obce ako: Poprad, Vyšný Mirošov, Zemplínska Teplica,
Zamagurské slávnosti v Červenom kláštore, Mestisko, Nižná
Oľšava, Zemplínska Nová Ves, Duplín, Hankovce, Hornotoryské
slávnosti v Krivanoch či na dňoch Janky Guzovej v Žakarovciach,
kde sme dostali aj cenu Janky Guzovej. Sme veľmi radi, že na našich vystúpeniach nás sprevádza aj zaslúžilá umelkyňa a zároveň krstná mama súboru pani Mária Mačošková, ktorá nás učí
krásne ľudové piesne. FS Vargovčan sa teší na ďalšie vystúpenia
či už doma alebo v zahraničí.

Po prijatí v Šóšovskom paláci so slávnostnou akadémiou boli
ocenení Ľubicou Tomkovou a Jozefom Vargom naši najmenší
tanečníci z detského folklórneho súboru Vargovčanik a Vargovčanček. „Týmto ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu
Mestskému kultúrnemu stredisku a pani riaditeľke Ľubici
Tomkovej“.

Deti deťom
Folklórny súbor Vargovčan so svojimi detskými odvetviami v spolupráci so Stanislavom Hrickom pripravili akciu Deti
deťom aj so sprievodným programom, v ktorom sa predstavil
detský folklórny súbor Vargovčanik, Vargovčanček a dospelí
z FS Vargovčan. Vystúpila taktiež speváčka Mária Mačošková,
ľudová hudba Františka Pavúka, tanečná skupina Tancori a zábavná skupina Bravo.

Vargovčan na primíciách
FS Vargovčan prijal pozvanie zúčastniť sa na primičnej sv. omši
v Hanušovciach nad Topľou od nášho rodáka, zároveň aj novokňaza P. Metoda Jána Lajčáka. Mladí folklóristi ho vyprevadili
od jeho rodného domu až do kostola Nanebovzatia Panny Márie,
kde nasledovala primičná sv. omša.

Stránku pripravil Jozef Varga
Foto: Miloš Kmec
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3. číslo

SPOMIENKY NA
Ak je pri jednej udalosti dvadsať ľudí a po nejakom čase má každý účastník tejto udalosti o nej napísať niekoľko viet, každý bude
písať o niečom inom. V mnohom sa budú výpovede zhodovať,
napriek tomu budú podávané iným slovníkom a iným pohľadom
na vec. Lebo pre niekoho môže byť určitá skúsenosť dobrodružstvom, adrenalínom, pre iného bude tá istá skúsenosť nočnou
morou, celoživotnou traumou, fóbiou. A keďže platí aj pravidlo
selektívnej pamäti, pri každej dôležitej udalosti si z iks ľudí každý jeden všimne ešte nejaký detail, ktorý inému unikol, alebo
ho na vlastnej koži neprežíval. Z takýchto rozprávaní potom získame o udalosti živý plastický obraz. A presne toto bolo mojím
zámerom, keď som oslovovala skôr narodených Hanušovčanov –
získať čo najplastickejší obraz o tom, ako prežívali 21. august 1968
obyvatelia nášho mesta, keď do Československa vtrhli okupačné
vojská Varšavskej zmluvy.
Hanušovčanov bolo v roku 1968 nie dvadsať, ale viac ako stonásobok dvadsiatich. S odstupom 50 rokov pamätníkov týchto udalostí v našom meste už nie je tak veľa, ale ani málo. No aj po 50

rokoch sú to pre niektorých veľmi
citlivé spomienky, iní ma odbili slovami: „Niet o čom hovoriť, veď sa tu nič také strašné
nestalo. Nikoho nezabili.“ Okrem toho som siahla aj po zápisoch
v hanušovskej kronike, kde je uchovaný záznam už v normalizačnom duchu. Obsah slova „normalizácia“ a jej dôsledky väčšine
mladých nič nehovorí, avšak stranícke čistky vtedy veľmi zasiahli
niektoré hanušovské rodiny.
Chcem sa preto poďakovať všetkým tým, ktorí sa na stránkach
Hanušovských novín podelili o svoje spomienky, a tak zanechali aspoň malú stopu po poznaní toho, o čom sa tu najprv dlhé
roky hovorilo iba pošušky alebo za zatvorenými dverami a potom
už vôbec nie. Okrem Hanušovčanov ďakujem Mgr. Ľubici Vargovej
a ňou osloveným obyvateľom Petroviec za spoluprácu pri overovaní informácie, že naschvál odklonené ruské obrnené vozidlá
skutočne Petrovcami prešli.

Výňatok z hanušovskej kroniky (zväzok 1947 – 1976, s. 247248), ktorý opisuje udalosti roku 1968. Kronikársky záznam
za rok 1968 bol schválený uznesením rady MNV pod č. 15/70
dňa 26.2.1970. Meno kronikára na konci tohto ročného záznamu
uvedené nie je.
Verejno-politické pomery. Správa obce. Rok 1968 postavil pred
miestny národný výbor viac ťažkostí i vzrušujúcich a napätých
chvíľ. V prvej polovici roku musel riešiť ťažké a zložité problémy
súvisiace s pripojením našej obce do novoutvoreného Vranovského okresu. A s tým i postupnú delimitáciu. Nevšedné politické situácie v štáte narušili úspešné plnenie plánovaných úloh. Napriek
všetkým problémom miestny národný výbor dokázal pod vedením
strany a v úzkej spolupráci so spoločenskými organizáciami vyriešiť mnohé problémy a prekonať i čiastočné zásobovacie ťažkosti
k spokojnosti občanov. Plénum zasadalo v roku celkom osemkrát.
Na zasadaniach riešili sa úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh
i akčného programu. Poslanci na nich diskutovali vecne k jednotlivým otázkam a podávali pripomienky i návrhy získané od voličov
vo svojom volebnom obvode. Všetky návrhy i pripomienky sa realizovali podľa možnosti pléna.
V zázname za rok 1969 (zápis do kroniky za rok 1969 schválený
radou MsNV pod číslom 70/70 dňa 10.9.1970) na s. 255 toho
istého zväzku kroniky sa píše:
Správa mesta. Mestský národný výbor a jeho orgány stáli v zložitej
politickej situácii v roku 1969 pevne na pozíciách marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu. Plne podporovali všetky
uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa i vyhlásenia vlády republiky smerujúce ku konsolidácii politického i hospodárskeho života.
O niečo konkrétnejší je záznam za rok 1970 na str. 262 zväzku
kroniky schválený 29.4.1971 uznesením č.31/71. Hneď v úvode
je uvedené:
Verejno-politické pomery. Správa mesta. Mestský národný výbor – MsNV. Ústredný výbor Komunistickej strany Československa
a jeho predsedníctvo spolu s aktívom strany vynaložili veľké úsilie,
aby objasnili strane, robotníckej triede a všetkým občanom príčiny
krízy našej spoločnosti v roku 1968 a na začiatku roku 1969. Podľa
hodnotenia záverov, ktoré prijal Ústredný výbor Komunistickej

strany Československa (ÚV KSČ) na svojom zasadaní v septembri
1969 a v januári 1970 vypracovali stranícke orgány a organizácie vlastné rozbory, ktoré pomohli ďalej odhaliť pôsobenie pravicových a antisocialistických síl v strane a v spoločnosti. V predchádzajúcich dvoch rokoch neboli ani národné výbory ušetrené
od uvedených síl. Časť poslancov sklamala alebo zakolísala. Dlhší
čas prestali plniť povinnosti vyplývajúce z ich funkcií. Preto národné výbory vyhodnocovali činnosť svojich poslancov podľa ústav.
zák. 117/68 Zb. I tunajší mestský národný výbor previedol vyhodnotenie a štyroch poslancov zbavil funkcií, troch pre zanedbávanie
svojich povinností a jednu poslankyňu pre prílišnú angažovanosť
v roku 1968. Jednu poslankyňu na návrh Národného frontu kooptoval, takže mestský národný výbor – MsNV má celkove 28 poslancov.
Záznam za rok 1971 začína v hanušovskej kronike rozsiahlou kapitolou pod názvom Vznik a činnosť Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska – MV KSS v Hanušovciach do roku 1971.
Normalizačným opatreniam v komunistickej strane v hanušovských podmienkach sa venuje stať na s. 289-290:
Po aprílovom pléne ÚV KSČ v roku 1969, keď sa hodnotila jeho
činnosť, keď sa strane znovu prinavrátila plná autorita a jej vedúca
úloha v spoločnosti, prehodnotila i tunajšia DO KSS svoju činnosť.
Zhodnotila sa účasť jednotlivých členov strany na schôdzkach
i platenie členských príspevkov. Pripravovali sa podklady k prevedeniu očisty strany. (...) K previerke – pohovorom, cieľom očisty strany, prikročilo sa v apríli 1970. K prevedeniu úlohy zvolila
členská schôdzka päťčlennú komisiu. Organizácia mala vtedy 39
členov. Pohovory objasnili zmýšľanie každého jedného člena v rokoch 1968-69 a kriticky zhodnotili jeho politickú angažovanosť.
S každým členom sa spísal záznam, v ňom sa uviedol jeho postoj
a činnosť v spomínaných rokoch a odporúčanie, resp. neodporúčanie výmeny straníckej legitimácie. Pri pohovoroch došlo v dvoch
prípadoch k zrušeniu členstva a v troch sa udelili stranícke tresty.
Komisia odporúčala ostatným členom vydať stranícke preukazy
a prehlásila spolu s výborom, že organizácia je schopná aktívne
pracovať a v jej radoch niet nositeľov pravicového oportunizmu.
Pri pohovoroch v ZO na ZDŠ znížil sa stav členstva o štyri osoby,
preto sa ZO zrušila a OV KSS doporučil ostávajúcich štyroch členov
preradiť do UO KSS.

Agáta Krupová
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Upravili smerové tabule a odklonili jednu kolónu tankov a áut
do Petroviec
Je to už 50 rokov od toho nezabudnuteľného leta, ale množstvo obrazov oných dní mám pred očami tak zreteľne a jasne,
akoby to bolo pred nedávnom. V tomto prípade nie
je to len preto, že starší
človek obyčajne zabúda
na to, čo prežil včera, ale to,
čo zažil pred mnohými rokvce
mi, to vie presne. Je to naPetro
jmä preto, že tie augustové
dni pred 50-timi rokmi boli
akýmsi zvláštnym predelom v mojom živote, ale
určite nielen v mojom.
Bol čas prvých vysokoškolských prázdnin a k ukončeniu prvého ročníka na filozofii v Prešove mi chýbala jedna skúška,
na ktorú som mal celý september. Už celý
prvý ročník bolo v našom študentskom povedomí cítiť spoločenské zmeny. Nástup
Dubčeka znamenal voľnosť, otvorenosť,
optimizmus a obrovskú chuť do života. Ten
optimizmus bol tak veľký, že ja som nevyužil možnosť ísť do Medzinárodného budovateľského tábora v NSR1/! Všetko bolo
vybavené, a to, čo pred rokom bolo teoretickou možnosťou, bolo zrazu reálne. Vravel
som si však, ak je to možné teraz, tak najprv ukončím prvý ročník
a v tých ďalších už s tým budem počítať a svet je môj. Píšem o tom
preto, aby v kontexte ďalších udalostí bolo ľahšie pochopiť slovo
– normalizácia.
Dnes už v Hanušovciach nestojí náš dom „na varošu“, ani domy
Balíka, Hatalu, Kováča, Digoňa či Saba. Popred tie vtedy viedla
cesta na Petrovce. To pekné leto v roku 1968 som trávil v Hanušovciach tak, ako to vtedy bolo zvykom. Dni sme trávili pri Topli,
podvečer sme hrali na ihrisku
futbal a soboty sme často trávili v horách pri ohníku.
Noc z dvadsiateho na dvadsiateho prvého augusta sa spočiatku ničím nelíšila od tých
predchádzajúcich. Spával som
v manzardke nad hlavnou
cestou. V noci, možno okolo
jednej, ma zobudil rachot. Rachot tankov s bielym pruhom
odpredu dozadu. A nešli smerom od Prešova, ale smerom
na Prešov! V tej dobe totiž
v Československu po cvičeniach vojsk Varšavskej zmluvy
sa nejaké ruské vojenské zložky ešte nachádzali a občas sa nejaká
menšia kolóna vracala do ZSSR.2/ Ale vtedy to bolo iné. Tie tanky
išli stále. Z okna som uvidel na druhej strane cesty dnes už nebohého starého pána Lajčáka, ako tam stojí v dlhých bielych spodkoch a začudovane sleduje, čo sa to vlastne deje. Vtedy mi napadlo, že možno niečo povedia v rozhlase. V tom čase to bol rozhlas

po drôte. Jedna stanica.
A veru už vraveli – OKUPÁCIA VOJSKAMI VARŠAVSKEJ ZMLUVY!!!
Do rána už bolo ľudí popri ceste viac a s pribúdajúcimi hodinami aj rad pred obchodom
s potravinami. Počúvali sme rozhlas, kládli
množstvo otázok, neistota rástla, a s určitosťou sme vedeli jedno: v tých tankoch sedia

Pre

šo
v

q

Foto: Martin Tkáč
okupanti. Keď nejaká kolóna zastala, pýtali sme sa vojakov, prečo
prišli? Nebolo im do reči.
My mladí sme tak akosi prirodzene vedeli, žeby sme mali preukázať nesúhlas a odpor k tomu, čo sa deje. Počúvali sme, ako
reagujú ľudia vo väčších mestách a večer, keď to trochu utíchlo,
začali sme písať na cestu heslá a výzvy. Nebolo problémom písať
najmä po rusky. Pani učiteľka Franková nás to naučila bezchybne
a ja som vtedy ruštinu v Prešove aj študoval. Písali sme plagáty,
kreslili obrazy….
Ten nápad písať heslá na cestu
– veľké, ruské a čitateľné – pokladám za veľmi vydarený ťah. Ale
na cestu v smere do Petroviec.
Trochu sme upravili aj smerové
tabule pri ceste. Podarilo sa nám
vtedy odkloniť jednu väčšiu kolónu tankov a áut do Petroviec. Pamätníci asi potvrdia, že Rusi boli
vtedy veľmi naštvaní a my sme
sa začali báť. Napriek tomu naše
aktivity pokračovali až do konca
prázdnin.
Ľudia aj inak vyjadrovali svoj
nesúhlas s okupáciou. Niektorí tvrdili, že sa oholia až vtedy, keď
Rusi odídu. Rusi neodišli a niektorí z tých, čo vyjadrili svoj protest,
neskôr stratili zamestnanie. Aj v Hanušovciach boli takí.
To boli tie prvé dni, ktoré boli veľmi pohnuté. Ja som v súvislosti
s aktivitami, ktoré tu spomínam, mal veľké nepríjemnosti neskôr,
počas štúdia. Aj v období tvrdej normalizácie, po apríli 1969, som
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mal vyjadrenia týkajúce sa augusta 1968, za ktoré som bol stíhaný. Niekoľkokrát som strávil nepríjemné chvíle pri vyšetrovaní
na ŠtB3/ a padali otázky aj o „vítaní Rusov v Hanušovciach“. Ale
to už je následná kapitola tohto smutného príbehu, ktorý sa začal
21. augusta 1968.
Po apríli 1969 už bolo jasné, že v nasledujúcich ročníkoch vysokej školy sa už nenaskytne príležitosť vycestovať niekde na západ
do vysokoškolských Medzinárodných budovateľských táborov,
veď normalizácia pomerov v Československu mala svoje prejavy

3. číslo

aj v Hanušovciach. Bol som veľmi rád, keď som napriek opísaným
ťažkostiam dokončil štúdium.
Andrej Kučinský
1/ NSR – Nemecká spolková republika; bývalý štát západného bloku
2/ ZSSR – bývalý Zväz sovietskych socialistických republík, politický štátny líder
východného bloku
3/ ŠtB – Štátna bezpečnosť; štátna politická tajná služba Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky v povojnovom období, neuniformovaná zložka polície, ktorej príslušníci boli ľudovo nazývaní eštebáci.

Spomienky obyvateľov Petroviec, ktoré získala
Mgr. Ľubica Vargová
Manželia Juraj a Helena Balogovi spomínajú na udalosti spred
50 rokov takto:
- Tam ftedi na Kamencu me braľi žito... a za drahu išľi tote tanki,
ľem tak pasi čerčeľi, co išľi ku Prešovu.
- Aľe tu, hore Pitrovcami co išľi, muj Jožko bul maľučki f kočaru
a ja dolu valalom tu na poľo a ňemohľi me prejsc, bo to kolona išla
hore. Ja bula dagdzej tam na višňim koncu... Ja z domu śe vibrala
s kočarom a (oni) idu a idu jedno za druhim.
- F Hanušovci tabľičku prekruciľi, ňe na Prešov, aľe tu do Pitrovec. A Bobek bul cestar, tam kopal vof šancu, zastaviľi pri ňomu.
Že či tadzi draha na Eperješ. Ta ňe. Ta muśeľi śe vracic nazad.
- No a ňeznam, dze to śe vec obracaľi, aš dagdzej hore v ľeśe.
Vistrašena mi bula, tag mi tam stala s kočarom, poobedze... ňič
ňezastavovaľi, prešľi ... Das petnac išľi tote tanki.
- To ono bars dobre ňebulo, ... tota, jak to śe vola? Mobiľizacija.
Aj tu veľo išľi. Prišľi v noci a muśiš isc...
- A vecej ja ňeznam, žebi tu tak bulo kemu ubľižilo...

... nebáť sa hovoriť pravdu a konať v jej mene
Na 21. august 1968 si pamätám dobre. Bola som vo veku dnešnej tínedžerky – mala som čerstvých 13 rokov. V noci z 20. na 21.

augusta 1968 sme mali otvorené okno
v detskej izbe. Aj v tých rokoch boli letá
horúce, no znesiteľné. Môj aj bratov
spánok (mohlo byť okolo polnoci – nie
som si časom veľmi istá) narušil zvláštny hukot. Nevedeli sme, čo sa deje.
Bolo to niečo ako vo vojne. Ten dojem
sme mali, lebo sme v tom čase pozerali
dosť filmov z 2. svetovej vojny. Televízia
bola v tom čase, ako sa hovorí, ešte len
v plienkach, takže informácií sme nemali toľko ako dnes. Zavreli
sme okno a spali do rána. Až ráno sme sa od rodičov dozvedeli,

že nás obsadili vojská varšavského paktu. Pritom iba dva dni predtým sme ako deti mávali vojakom, lebo odchádzali z cvičenia vojsk
Varšavskej zmluvy, ktoré sa konalo vo vtedajšej ČSSR.4/ A prešli
iba dva dni a už nás – ako sa vravelo – oslobodili od slobody.
Ešte v roku 1969 si pamätám, že na prvé výročie okupácie ako
protest prechádzal Hanušovcami muž s veľkým dreveným krížom.
Vyzeral ako Ježiš a vraj išiel peši od Ašu (Aš – mesto v dnešnej
Českej republike) až po ukrajinskú hranicu. Ľudí, aspoň u nás, bolo
veľa, čo ho chceli vidieť a aj videli. Dávali mu jedlo a myslím aj nejaké peniaze. Bol to silný zážitok. No ani dodnes sa nevie, kto to bol
a čo sa s ním stalo.
Ale vrátim sa ešte k tomu
21. augustu 1968, keď televízia už vysielala správy o udalostiach, ktoré
nastali. U nás doma bol
vždy kopec ľudí, lebo sme
sa viac navštevovali. Zaujímavé – keď tak nad tým
dnes rozmýšľam, ľudia mali
k sebe oveľa bližšie. Správy,
čo sme sa dozvedali, boli
zlé a každý sa obával toho
najhoršieho. Začalo viaznuť
zásobovanie potravín. Môj
brat si vystál pred obchodom takmer celý deň, aby kúpil aspoň chlieb.
Môj otec bol v tom čase zástupca riaditeľa na tunajšej základ-
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nej škole. Začali sa podpisovať rezolúcie proti vstupu (za odchod
vojsk) Varšavskej zmluvy. Robilo sa to všade, no pre môjho otca
sa to stalo osudným. Doslova ho vyhodili zo školstva. My, deti,
sme mali problém dostať sa potom do škôl, lebo jeho tzv. kádrový profil nevyhovoval tej dobe. Rodičia nás chránili pred týmito
udalosťami, no seba neuchránili. Ťažko sa píše o osobných udalostiach, ktoré nás postihli u nás doma a ani ich nebudem spomínať. No želám si už iba to, lebo som sama rodič, aby ani môj syn,
ani jeho deti nezažili to, čo ja. Prajem nám všetkým lepšie a oveľa
krajšie časy a nebáť sa hovoriť pravdu a konať v jej mene. Nech
to bolo v minulosti, nech je to aj teraz.
Text a fotozdroj 4 historických fotograií z roku 1968:
Kamila Švecová
4/ Československá socialistická republika

Už nikdy viac novinárom...
August 1968. Prežívala som posledné bezstarostné prázdniny
na základnej škole. Mala som sladkých 14 a pol roka – ani dieťa,
ani dospelá. V tomto veku som ešte nesledovala a ani nechápala
politickú situáciu. Predsa sa mi tento rok vryl hlboko do pamäti
a stále naň so slzami v očiach spomínam.
Bola horúca noc, okno izby sme mali otvorené, keď asi dve hodiny po polnoci nám na okno niekto zabúchal. Bola to naša susedka,
ktorej trasľavý hlas zobudil celú našu rodinu z krásneho sna.
„Vstávajte, zapnite rádio a počúvajte!“
Všetci sme vyskočili na nohy a načúvali veľkému buchotu, ktorý
prichádzal od hlavnej cesty. Zapli sme rádio a počuli sme neuveriteľnú správu. „Našu krajinu obsadili vojská Varšavskej zmluvy.
Zachovajte pokoj a rozvahu!“
Rýchlo sme sa obliekli a ponáhľali k hlavnej ceste, po ktorej
v dlhom rade prechádzali tanky, obrnené transportéry, vojenské autá. V nich sedeli mladí chlapci, ktorí ani nevedeli, kde idú
a čo budú robiť. Niektorých zobrali z polí, z fabrík, od rodín, ani
sa vraj nerozlúčili so svojimi blízkymi. Vraveli nám, že nás idú zachrániť, ale od čoho alebo koho, to im zatiaľ nikto nevysvetlil.
Zo všetkých strán sa ozývali nespokojné hlasy. Boli sme šokovaní,
zhnusení. Všade vládol strach a neistota, čo s nami bude. Ráno
pred obchodmi stáli fronty žien, ktoré sa snažili zásobiť svoje rodiny, ak by prišlo k tomu najhoršiemu. Kupovali aj to, čo nepotrebovali. Báli sa. Plačúcich a hladných detí. Báli sa ďalších dní, ktoré
neveštili nič dobré. Po chodníku sa motali zvedavé deti. Tie nemali
strach. Ešte dobre, že nechápali, čo sa okolo nich deje. Toľko tankov spolu nikdy nevideli. Po celej hlavnej ceste zastala vojenská
kolóna. Stáli sme na moste a všetko sledovali. Z tankov vyliezali
vojaci. Z opačnej strany prichádzal kombajn. Veď bol august.
„Što éto?“ pýtal sa jeden z nich.
„Éto naš tank,“ odpovedal im mladý učiteľ, ktorý v tej chvíli tadiaľ prechádzal.
Všade okolo zavládol smiech, ale iný ako pred pár dňami. Vojak
si uvedomil, že si z neho vystrelil. Zobral zbraň. Všetci sme sa rýchlo rozpŕchli. Menšie deti sa opäť vrátili k tankom. Neuvedomovali
si žiadne nebezpečenstvo. Obzerali si vojakov, rozprávali sa s nimi.
Rady by sa pohrali aj so samopalmi, podržali ich aspoň v rukách.
Na niektorých miestach hlavne mladí ľudia strhli smerové tabule, aby okupačné sily dezorientovali. Sama som bola svedkom,
keď ich poslali smerom do Petroviec. Keď sa vracali späť, naši boli
ukrytí. Neviem, čo by s nimi boli urobili.
Aj našu rodinu tento „pamätný“ rok veľmi poznačil. Nebohý brat
ukončil Komenského univerzitu v Bratislave – odbor žurnalistika.
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Rok pracoval ako novinár. Jeho šéf ešte len diaľkovo končil školu,
tak ho nechal v redakcii samého a neskúseného a sám si vzal študijné voľno. Brat chodil každý týždeň do tlačiarne do Prešova, kde
im tlačili noviny. Mamka ho veľmi prosila, aby pozorne všetko prečítal, a tak to odovzdal. Dušoval sa, že tam nič nie je, aby ho zatvorili. Aj tak s tlčúcim srdcom vstúpil do tlačiarne. Pri okienku sa musel legitimovať. Strážnik sa na neho usmial a pošepol mu: „Dávaj
si pozor, celá tlačiareň je plná cudzích dôstojníkov a vojakov.“
Poďakoval sa a kráčal tam, kde chodieval každý utorok. Odovzdal
potrebné veci a čakal. O necelú hodinu pribehla za ním pracovníčka tlačiarne a celá ustrašená mu oznámila, že ho čaká vyšší sovietsky dôstojník. Len čo vkročil dnu, dôstojník mu nedal ani dýchať
a hneď ho zahrnul veľkým množstvom otázok. Brat stál a mlčal.
Nič nevysvetľoval. Načo? Všetko bolo zbytočné. Dôstojník mal
svoju pravdu a tú mu nikto nemohol vyvrátiť. Mohol kričať jedine
do bútľavej vŕby. O chvíľku vošiel do miestnosti na rozkaz dôstojníka vojak, ten namieril hlaveň pušky k bratovej hlave a prinútil
ho vstúpiť do obrneného transportéra, ktorý stál pripravený pred
tlačiarňou. Števo sa začal lúčiť so svojím mladým životom. Nič
nevidel. Nevedel, kade prechádzajú. Cítil sa zvláštne. Zraniteľný
a bezmocný. Nešťastný. Zdalo sa mu to celú večnosť. Konečne
zastali. Keď vystúpil z tanku, videl, že sú pred kasárňami. Zavreli
ho do miestnosti, v ktorej čakal na svoj ortieľ. Bol hladný, smädný.
O krátku chvíľu sa otvorili dvere a k nemu sa vkradol náš dôstojník
(z Petroviec). Priniesol mu svoju večeru a pošepol, aby sa nebál.
Pomôže mu, veď pozná jeho starších bratov. Dlhá cesta, prekonaný stres spôsobil, že hneď upadol do ťažkého sna.
Ráno sa opakovalo to isté ako v tlačiarni. Vypočúvanie. Rovnaké
ako deň predtým. Jeho známy dôstojník bol pri ňom. Povzbudzoval ho svojou prítomnosťou a dodával sily. Odrazu sa cítil smelší
a odpovedal na otázky nebojácne a nahlas. Pustili ho až predpoludním. Už vtedy mu dochádzalo, že nebude dlho robiť v redakcii.
Keď sa vrátil vyčerpaný domov, mamka si ho túlila k sebe ako malé
dieťa. Obidvaja plakali od šťastia, že sú opäť spolu.
Asi necelý rok ešte pracoval ako redaktor Poddukelských novín a potom to prišlo. Necenzuroval články ľudí, ktorí prispievali do novín. To mu vyčítali. Zavolali ho na pohovor. Neprijal ich
podmienky. Kto neuspel – stratil zamestnanie. Pár týždňov chodil
rozladený. Nič ho nezaujímalo, nič nepočúval. Darmo mu rodina
dohovárala. Nájdeš si prácu, na všetko zabudneš. Mysleli sme si,
že to bude jednoduché. Ale nebolo. Chodil z dverí do dverí. Všade
ho odbili so slovami:
„Kvalifikáciu máte, ale nemôžeme vás prijať. Takých, ako ste vy,
nepotrebujeme. Oportunista. Kontrarevolucionár. Antisovietsky
a antikomunistický živel.“
Nakoniec sa mu podarilo zamestnať. V školstve. Po krátkej dobe
zistili, čo je „za jeden.“ Doslova ho vyhodili. A zasa chodil prosíkať
o prácu. Našli sa aj dobré duše. Tie mu pomohli nájsť zaujímavú
robotu. U pamiatkarov. S dobrými výsledkami. Ale stále bol „čierna ovca“. Na Čiernej listine. Najhroznejšie listiny sú predsa - čierne. Tie veštia jedine tmu. Koľko takých listín pozná už história? Kto
sa na nich ocitol, tomu pripísali nejakú vinu. Aj jemu ju pripísali,
pretože bol proti. A to bol dôvod na jeho zničenie. Zničili ho bez
pravidiel. Zničili, ale nezlomili.
Mgr. Marta Lehetová

Tých tankov som sa veľmi bála
Mala som vtedy osem rokov. Bol to ktorýsi deň v týždni po našej
hostine, teda hanušovskom odpuste.
Zobudili ma, ešte bola tma. Vlastne som nevedela, že sú to tanky. Počula som iba hrozný hrmot, ktorý ma zobudil zo sna. Rodičia
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i starí rodičia stáli pri okne a niečo sledovali. Všetci sa nahrnuli
do tej izby, kde som spala ja, lebo tu nezacláňali konáre ani bieleho ani fialového orgovánu, ktoré lemovali boky priečelia nášho
rodinného domu vedľa starej pošty. Svetlo v izbe bolo zhasnuté.
Myslím, že mi neodpovedali na otázku, lebo som vstala a pozrela
sa vonku tiež, aby som videla, čo sa deje. Po hlavnej ceste číslo 18
smerom na Prešov išli tanky. Jeden za druhým.

Vojaci predtým často chodili v autách popred naše okná. No toto
sa zdalo iné. Ktosi vyslovil slovo vojna. Bála som sa. Nielen v škole, ale aj naši doma ju občas spomínali. Vedela som, že ak bude
vojna, bude veľmi zle.
Chcela som rozsvietiť, no nedovolili mi. Vraj zbytočne pútať pozornosť vojakov.
Mamka s babkou sa strachovali, čo nás čaká a zároveň riešili,
koľko múky, cukru a soli treba hneď po otvorení obchodov nakúpiť. Otec s dedkom sledovali zlovestný pohyb vonku.
Ráno, keď sa rozvidnelo, počúvali sme v kuchyni rozhlas po drôte. Nepamätám si, čo v správach hlásili. Jediné, čo si pamätám, je,
že hlásateľ či hlásateľka sústavne medzi iným opakovali: „Zachovajte kľud a rozvahu! Zachovajte kľud a rozvahu...!“ Našich som
sa pýtala, čo znamená „rozvahu“. Ten „kľud“ som rozumela, iba
„rozvahu“ nie. No pamätám si, že nikto mi nedal odpoveď, ktorá
by ma uspokojila.
Už bol dávno deň, keď sme sa s mamou vybrali do obchodu
na druhej strane ulice, tam, ako stojí dnes VÚB-ka. No domov
sme sa vrátili bez nákupu, lebo neviem, ako dlho sme stáli na kraji
chodníka a tanky len šli a šli a šli. A hoci sa raz či dvakrát vytvoril
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väčší koridor pomedzi ne a dalo sa prejsť, mama rozhodla, že nič
neriskujeme („... co ket śe potkňeš a spadňeš ...?“). Domov sme
sa teda vrátili bez tamtoho nákupu. No u tety Ivankovej na „zadňej uľici“ (dnes Kukorelliho ulica) sme kúpili aj múku, aj cukor,
aj soľ toľko, že nebolo možné to všetko v dohľadnom horizonte
skonzumovať, a tak babka musela po čase nespotrebovanú časť
múky jednoducho vyhodiť. Ich generácia totiž na vlastnej koži
zažila vojnu a hlad a báli sa, že ich to čaká znova. Preto také hromadné predzásobenie.
Deň pred tým, ako prišli Rusi, sme mali celkom peknú asfaltovú hlavnú cestu, čo sa už nedalo o nej povedať, keď prešiel tade
v ten deň posledný tank.
Potom už chodili tanky a rôzne vojenské autá hore-dolu, tam
i nazad veľmi často. Tak často, až som si na to zvykla. No ešte
jeden moment sa mi o nejaký krátky čas vryl do pamäti. Znova
prechádzalo obrnené vozidlo po našej ceste smerom na Vranov.
A tesne pred naším domom sa mu utrhol pás na kolesách; vytočilo ho priamo na náš dom. Našťastie múrik v predzáhradke bol
veľmi pevný. Pedantná práca môjho dedka Lajoša. Ten múrik tank
v poslednej chvíli pribrzdil a zachránil náš dom i našu babku, ktorá sa v tom čase nachádzala v ohrozenej izbe. Našťastie v tom
momente neboli ani žiadni iní ľudia pred domom, hoci sa tam
nachádzala autobusová zastávka.
Bola som už dávno veľká, no od tej doby sa mi raz za čas ešte
dlho po roku 1968 opakoval ten istý sen: že utekám, kryjem sa,
niekto ma naháňa, dobehne a potom iba vidím pred sebou človeka, ako na mňa mieri puškou. Po tom som sa vždy zobudila.
Agáta Krupová

O TRADIČNÝCH HANUŠOVSKÝCH MENÁCH A PRÍMENIACH
Bola som taká tridsiatnička, keď som raz prechádzala cez cestu
a niekto mi za chrbtom zakričal: Krupááňóóó! Skoro som vbehla pod auto: šofér si myslel, že už som za vodou, teda za stredovou čiarou vozovky, no mňa to spätilo, aby som sa pozrela
na odvážlivca, ktorý si takto dovolil ma krikom osloviť. Vnútorne
ma to poriadne nazlostilo, hoci nepatrím k tým, ktorí sa urážajú
pre každú maličkosť. Veď takto už ani moju mamu nevolali, iba
babku a ostatné staré ženy – babky v Hanušovciach. Toto oslovenie sa mi nikdy nepáčilo. Preto som si pomyslela: Vari som taká
stará, že by ma mali tak volať? No v zlomku sekundy som si uvedomila niečo v tom zmysle, že už len veľmi zriedka sa takýto tvar

ženských priezvisk v Hanušovciach používa, že sa vlastne tento
nárečový tvar z jazykového prejavu starých Hanušovčanov pomaly, ale isto vytráca. Ale tak, ako mi na myseľ rýchlo prišlo, tak
v návale iných povinností z mysle aj rýchlo odišlo.
Spomenula som si na to pri písaní svojich spomienok na rok
1968. Napísala som tam, že sme chodili do obchodu tety Ivankovej, ale skutočnosť bola taká, že doma sme hovorili len po šarišsky a nikdy sme ich tak pekne slovensky nemenovali. A myslím si, že ono by bola škoda aspoň čiastočne nezdokumentovať
tú pôvodnú reč našich starých mám, ako jedna druhú volali.

Na mľiko i chľeba zme chodziľi do Ivankaňi (Ivanková) a Digoňki (Digoňová), ňeskorši gu Hanči Bakaľarke (Bakaľarová).
Ivankaňa nabiraľi z veľikaňsku varišku mľiko do dinerkoch a kec som prišla ľem s taku malu, das ľitrovu dinerečku, ta
dakedi i naokolo porozľivaľi. Na bandurkovi cuker ces drahu som sebe maširovala do Skriňaka. Stari Skriňak f modrośivim
plaśču nabiraľi muku zos lopatku do papiroveho sačka kilo či dva – chto jak chcel - ta potim na vahe važili a cetka z cmavu
chustku na hlave mi z tabľički bandurkoveho cukru i jakaśke sladke cukerľiki z nožikom ukraľi. Ja uš i zapomla, jak śe volaľi, ale kamaratka Marta Ľehetova, co každi jag Sochova pozna, mi nadpomenula, že to bul cukerkander. Pret važeňim śe
cetka furt opitaľi: „Za keľo haľere?“ A ja za dześec abo za dvacec sebe popitala i dostala. Kedz zme ochoreľi, ta na citroni
do Chajmoviča a Chajmovički (Chajmovič, Chajmovičová) me furt zabočili i sirup „ovocná a lesná zmes“ zme tu f skľeňenich
litrovich fľaškoch kupovaľi. No a bandurki – miśľice vi mlade, že zme tak jak ňeśka po kiľe či dvoch ozdaj kupovaľi? Ta co
sce! Majce rozum! Na mechi me braľi a f pivňicoch skladovaľi. Dachtore, co maľi zahumjenki, ta ňe, to ľem take rodzini
jak naša, co zme žadne roľe nemaľi. Topanki ľem do Baťi, maleho domku kolo meśara Hechta, zme išľi kupovac. Že Baťa
i Babica to ňe jedno, som śe až jak veľka dzivka doznala, bo mňe to doftedi furt jak jedno a toto iste meno vichodzilo, šak
Babicaňa (Babicová) f tim obchodziku predavali. Miśľela som, že to dajake jich primeňe – no ňe? Aľe ňebulo. Neskorši f tim
obchodziku paňi Hanzova kniški predavaľi. Jim zme ňigda Handzaňa ňepovedaľi, bo oňi jak rodačka z Ľiptova furt zo šumnu
slovenčinu śe nam prihvarjaľi. Ňepasovalo bi ňijag tak jim povedac.
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No nielen priezviská, ale aj krstné mená sa častokrát vyslovovali svojským nárečovým spôsobom, niekedy v maďarizovanej podobe.

Našemu dzedovi, choc mal šumne slovenske meno Ľudovít (chtore mu dal muj pradzedo, rodak z Oravi, s tej istej Krásnej Hôrky
jak i naš partizan Ľudovít Kukorelli bul rodak) inakši jak Lajoš ňichto ňepovedal. A jeho brata Vojtecha každi ľen Bela volal. Šak
chodziľi eśče do maďarskich školoch, ta, mišľim, ftedi jim tak obidvojim toto prischlo.
A ženi tak isto: Na Počekancu bula cetka Erža Šperhačova i cetka partizanka Haľa Molitorisova. A toto bula po Baťovi moja daľša
balamuta. Šak jedna i druha – Erža i Haľa – buľi Alžbety. Ta preco jedna Erža a druha Haľa? Ziscila som teraz, že do ňeśka ňeznam!
A cetku Heľenu Sabovu Iľka volaľi, f Bukovskim paňi Zlatici Moravcovej ňichto ňigda Zlatica nepovedal, bo to furt ľen Aranka buľi.
A tak isto i z našim varošom: či bula dzedzina, či prešlo na mesto, stare Hanušofčaňi i šicke ľudze z okoľici Hanušovce ľen varošom volaľi. Varoš po maďarski mesto znači, ta Hanušovce či chcece, či ňe, furt mestom buľi, ne ľen pejdześat roki dozadu, jag
na to papir dostaľi.
No eśče jedno me trapi, jag naša hanušovska historija budze o sto roki znac, chto bul chto. Eśče pred pejdześat rokami śe f hanušovskej kronike skoro za každim razom pisalo, že preceda emenvé bul Andrej Sabo Babinčak. Ta ftedi takoj každi znal, chtori
Andrej Sabo, s chtorej famiľiji bul. Bo Andrejoch Sabovich bulo dobludu. Šak ľem sebe uvašce – Sabo Babinčak, Sabo Zakutni,
Sabo Sokač, Sabo Sabuďura, Sabo Ondočko ... Eśče keľo jich bulo? Ta kedz sce napisaľi toto primeňe, ta sce i znali o keho idze. Aľe
kedz sce pisali o pejcuch Andrejoch Sabovich bes primeňa, ta to bul rjadni gaľimatijaš! Abo take Sochovo – Socha Mikluško, Socha
brigadir, Socha Poputňik, Socha kosceľnik, Socha Bandurośčik ... Ňeśka i kedz napišece uľice, to ňe ono. Aľe ňeška ani uľice ľem
tak mirnix-dirnix ňemožece napisac, bo takoj mace za petami zakon o ochraňe osobnich udajoch. Ta ket chcece, žebi bul dachto
f tich našich novinkoch zvečňeni, muśice obehac cale Hanušovce za podpisami, že s tim suhlaśa. Aľe co už, pravdu povim, dakedi
taka špacirka i dobre padňe človeku.

VYBERÁME ZO STARÝCH HANUŠOVSKÝCH KRONÍK
1958
Štátne majetky v Hanušovciach n/Topľ. požiadali MNV o pridelenie 50 ha pasienkov pre svoj hovädzí dobytok. Rada MNV navrhla
a MNV pridelil pasienky v žiadanej výmere na Paľových debrách.
Štátne majetky celkove obhospodarujú v tomto roku 125 ha pôdy.
Sem spadá pôda, ktorej majitelia bývajú v USA a niektorí roľníci (tunajší) sa vzdali pôdy v prospech štátu. Hanušovce odovzdali
v tomto roku Jednotnému roľníckemu družstvu v Medziankach 30
ha pôdy, role i lúky a to z honov Čistiny a za Leganom. Toľko sa javilo u nás neobrobenej pôdy.
Miestny národný výbor zaisťoval pracovníkov pre bane, staral
sa o čistenie pastviska, o dodržanie plánovaného stavu zvieratstva, určil hľadacie dni pásavky zemiakovej, zaistil pestovanie ľanu
na 14 ha pôdy, ktorá rastlina sa dosiaľ tuná nepestovala a viedol
občanov – roľníkov k dobrému umiestneniu sa v súťaži plnenia dodávok. Naša obec súťaží s Bystrým. Súťaž vyhralo Bystré, ktoré
sa umiestnilo v okrese na 8. a Hanušovce na 9.mieste.
(Zväzok 1947-1976,s.93 – 94)

1968
1. októbra odišiel na odpočinok do dôchodku vo veku 63 rokov
učiteľ Jozef Oberuč, ktorý pôsobil v Hanušovciach od 27.9.1927
do 31.8.1938 a od 1.9.1946 do 30.9.1968, celkom 33 rokov. Vedenie školy, zástupcovia Okresnéh národného výboru – odboru
školstva vo Vranove i miestny národný výbor v Hanušovciach pri
tejto príležitosti mu vyslovili vďaku za vykonanú prácu a dôstojne
sa s ním rozlúčili.
(Zväzok 1947-1976, s. 246)

1978
V účelovej výstavbe bola zahájená výstavba autoopravovne pre
Komunálne služby, na ktorej bolo preinvestované 400.000,- Kčs.
Práce vážne zaostali v dôsledku neplnenia zmluvných záväzkov
zo strany STS pre dodanie železnej konštrukcie.
V občianskej vybavenosti sa pokračovalo na prácach IBV Širiava,
na výstavbe MK, vodojemu, elektrickej sek. siete. Plánované úlohy
ani dohodnuté harmonogramy prác sa neplnili plynule. Na tejto
stavbe nebol splnený ani plánovaný finančný limit. Veľká nespo-

kojnosť sa prejavuje najmä u občanov, ktorí tam majú vystavené
byty a nemôžu sa napojiť na vodu a kanalizáciu.
V bytovej výstavbe započalo sa s výstavbou 24 b.j. družstevnej
a 24 b.j. v štátnej výstavbe, projekčne sa pripravovala 6 b.j. pre
občanov Cigánov. V priebehu roka bolo pre individuálnu výstavbu
vydaných 7 stavebných povolení a pre ukončené rodinné domky
bolo vydaných 11 užívacích povolení.
Nízky počet stavebných povolení bolo vydaných v dôsledku nepripravenosti stavebných parciel a pomalej výstavby inžinierskych
sietí na IBV Širiava, čo značne narušilo plnenie volebného programu v individuálnej bytovej výstavbe, kde v pláne má MsNV vydať
ročne 20 stavebných povolení.
(Zväzok 1976-1989, s. 64-65)

1988

Lesy v Lesnej správe Hanušovce nad Topľou zaberajú plochu 6780
ha, čo predstavuje 35% z celkovej katastrálnej výmery správy.
V roku 1987 bol vypracovaný nový Lesný hospodársky plán (LHP)
platný na roky 1988 až 1997, tento je záväzný. Kontrola čiastkových úlop prebieha raz ročne. Štátny autorský dozor vykonáva
kontrolu po 5-tich a 10-tich rokoch.
Hlavnou úlohou obhospodarovania lesnej pôdy je zabezpečovať
postupné zvyšovanie produkčnej schopnosti lesa, dodávky dreva
pre spracovateľský priemysel, ako aj plnenie ostatných celospoločenských funkcií lesov, ktorých v súčasnom období prudko vzrástol.
Dlhoročný výrobný cyklus v lesnom hospodárstve vyúsťuje do fázy
obnovy lesa, ktorej cieľom nie je len ťažba a následná dodávka
dreva, ale aj zabezpečenie lesného fondu formou založenia nových porastov, včasné a kvalitné zalesnenie holín po ťažbe dreva,
zalesňovanie plôch delimitovaných z poľnohospodárskeho pôdneho fondu neschopných pre poľnohospodársku výrobu.
Lesná správa svoje úlohy zabezpečuje so 180 pracovníkmi. Jedna
tretina pracovníkov vykonáva ťažbové úlohy a dve tretiny zabezpečuje pestovné a ostatné úlohy.
I keď sa podstatne vylepšila sociálna vybavenosť v lesnom hospodárstve, táto ešte stále zaostáva za inými rezortami.
(Zväzok 1976-1989, s. 376)
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3. číslo

Budeme radi, ak dôjdeme do ZliechoFEJZBÚKOVÉ ZÁPISKY Z MOJEJ CESTY SNP síl.
va. Na dôvažok sa za našimi chrbtami

12. júl 2018
Už zajtra cestujem s kamarátom Peťom
nočným rýchlikom do Bratislavy. V sobotu 14.7.2018 vyrážame na asi najznámejší a najdlhší pochod, ktorý sa v tomto
smere dá v našich končinách absolvovať.
Na Cestu hrdinov SNP. Tiahne sa od Dukly
k Devínu, čo je zhruba 765 km. My ju však
chceme prejsť opačným smerom, teda
z Devína na Duklu. Sledujte na cestasnp.
sk/na/ceste a držte palce Old boys z východu.

1. deň - So 14.7.2018. Vyrážam v dvojici
s Petrom M. o 7:00 z Devína. Trasa: Devín
- Bratislava - Kamzík - Biely Kríž 31,2 km.
2. deň - Ne 15.7.2018. Trasa: Biely Kríž
– Pezinská Baba - Sološnická dolina 32,6
km. 3. deň - Po 16.7.2018. Trasa: Sološnická dolina - Vápenná - Mesačná lúka
- Amonova lúka - Mon Repos - Brezinky
16,7 km.
4. deň - Ut 17.7.2018. Trasa: Brezinky Ostrý Kameň - Záruby - Dobrá Voda - Ostrá úboč 34,5 km.
5. deň - St 18.7.2018. Trasa: Ostrá úboč
- Brezová pod Bradlom - Bradlo - Myjava Veľká Javorina, Holubyho chata 36,3 km.
Náš prvý mokrý a studený deň. Takmer
celý deň prší. Dážď sa neustále zosilňuje
a aby bola ešte väčšia sranda, na hrebeni
Veľkej Javoriny sa k nemu pridáva hustá
hmla a silný nárazový vietor, ktorý sa nás
miestami snaží strhnúť z hrebeňa. Uzimení a premočení (hlavne obuv) napokon
nachádzame bezpečie v Holubyho chate.
Napriek podmienkam dávame aj dnes
vyše 30 km.
Keďže sa podľa Aladina počasie v nasledujúci deň výrazne nezmení, volíme deň
Zero. Oddychujeme, perieme, sušíme výstroj. Cesta však nekončí. V piatok sa ide
ďalej. Najbližšia výzva: Holubyho chata Drietoma 37 km. Už sa na to tešíme...
7. deň - Pi 20.7.2018. Trasa: Veľká Javorina, Holubyho chata - Troják - Pod Vyškovcem - Kykula - Machnáč - Drietoma
37,1km. Etapa, v ktorej som si dochrámal nohu. 5:00 budíček. 5:30 vyrážame
z Holubyho chaty priamo k našim západným bratom na Moravu. Zaujímavý kraj.
(...) Niečo po 12. hodine prichádzame
na horskú chatu pod Vyškovcom. Dáme
pivko, obed a doprajeme telu krátky oddych. Schádzame do Drietomy. Sme opäť
na Slovensku. Nemôžeme sa spojiť s pani,
u ktorej máme zabezpečený nocľah. Skúšame to teda cez vesmír. Peter volá do-

mov Ivanovi, aby to zariadil. O 15 minút
nám volá naša pani. Všetko je v poriadku.
Ideme spať.
8. deň - So 21.7.2018. Trasa: Drietoma
- Trenčín - Kubrá - Trenčianske Teplice
- Horná Poruba 36,5 km. Peter mi ozna-

ozýva zlovestné dunenie. To nie je dobré. Pod lazmi stretávame Brexita. Pýtam
sa ho, kam ide. Ja sem Anglicky. Fajn,
pokračuj. A rúti sa priamo oproti búrke,
pred ktorou my utekáme. Nuž čo, Brexit.
Búrka je stále reálnejšia. Zvyšujeme ob-

muje, že dnes končí a cestuje domov.
Na päte má neskutočne veľký pľuzgier,
ktorý mu nedovoľuje pokračovať. Musím
to akceptovať. Rozhodujem sa pokračovať ďalej cez Trenčín do Trenčianskych
Teplíc sólo. Prichádza však aj dobrá správa. V Tepliciach ma bude čakať Janko G.
Najbližšie 3 dni pôjdeme spolu. Do Teplíc
prichádzam o 15. hod. Janko ma už čaká.
Dáme pivo a neskorý obed. Janko navrhuje, aby sme prešli ešte pár km. Súhlasím, aj keď som už poriadne unavený. Pár
km ešte dám. Dal. Celých 15. Neskoro
večer prichádzame na lúku nad Hornou
Porubou. Šťastie nám praje. Je tam tábor
kresťanskej mládeže. U vedúcich sa vyzvedáme, či si môžeme u nich oddýchnuť.
Súhlasia, ponúknu pivo a na naše prekvapenie aj voľný stan. O spánok máme
postarané. Nasleduje otázka, či sme kresťania. Prikyvujeme. Prichádza nemenej
prekvapivé pozvanie. Večer máme omšu
v prírode. Príďte. Súhlasíme. Veď pomoc
zhora sa vždy zíde.
9. deň - Ne 22.7.2018. Trasa: Horná Poruba - Vápeč - Srvátková Lúka - Kršákovci Zliechov 19,7 km. Ráno sa pobalíme, rozlúčime a vyrážame na Vápeč. Neskutočne
ťažký dvojhodinový výstup. Nádejam sa,
že zostup druhou stranou bude miernejší.
Mýlil som sa. Nevadí. Aj to sa mi občas
stane. Pôvodne sme chceli dôjsť až do Čičmian, ale ten kopec z nás vycical množstvo

rátky, aj keď už melieme z posledného.
Prichádzame do Zliechova, usádzame
sa v krčme. Spúšťa sa neskutočný lejak.
Účasť na omši pomohla.
10. deň - Po 23.7.2018. Trasa Zliechov Strážov - Čičmany - Sedlo Javorinka - Fačkovské sedlo 21,1 km. V Zliechove prespávame pri potravinách na vyvýšenej
terase. Ráno vyrážame pred siedmou.
Hneď na začiatok nás preveril 1213 metrov vysoký Strážov. Zvládli sme to. Okolo
trištvrte na jedenásť prichádzame do Čičmian. Nechávam si opečiatkovať záznamník, naobedujeme sa a pokračujeme
na Fačkovské sedlo. Do sedla prichádzame o 16:45. Ubytovávame sa v horskom
hoteli Kľak. Dávame sprchu, operieme
a pôjdeme spať.
11. deň - Ut 24.7.2018. Trasa: Fačkovské
sedlo - Vrícke sedlo - Hadviga - Vyšehrad Žiare - Chrenovské lazy 38,9 km. Janko G.
ukončuje cestu v sedle pod Vyšehradom,
ja pokračujem sólo.
12. deň - St 25.7.2018. Trasa: Chrenovské
lazy - Horeňovo - Sklené 10,6 km. Cestu
prerušujem kvôli poranenej achilovke.
Prejdená trasa: 315,9 km, denný priemer
28,7 km
1.8.2018 Po počiatočnom sklamaní z predčasného ukončenia cesty
a niekoľkodňovom maratóne rôznych
vyšetrení, kedy sa hľadalo číslo diagnózy
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mojej boľavej nohy, som opäť v pohode. No vyrovnať sa s touto skutočnosťou
mi trvalo oveľa dlhšie, ako som predpokladal. Posledných päť dní putovania
sa bolesť stala mojou vernou spoločníčkou. Nebolo jednoduché urobiť rozhodnutie, čo ďalej. Otvorená rana na achilovke
a ťažko akceptovateľná bolesť pravého
predkolenia to vyriešili za mňa. Cestu som
napokon prerušil po 11 dňoch chôdze
a jednom dni odpočinku v Sklenom neďaleko Turčianskych Teplíc, kde som mimochodom stretol troch skvelých mladých
ľudí, vďaka ktorým moje rozhodnutie nebolo také bolestivé. Úprimná vďaka. Táňa,
Janko a Jožko. Z dnešného pohľadu pova-

cesty SNP. Po skúsenostiach z prvej časti
už to nebudem siliť. Bez vzrušenia to posuniem na rok 2019. Ak by mal niekto záujem, dajte vedieť.
Cesta, ktorú som absolvoval, mi poskytla
množstvo neskutočných a nezabudnuteľných zážitkov na celý život. Slovensko
je úžasná a nádherná krajina. Prešiel som
Malé Karpaty, Biele Karpaty, časť Bílych
Karpát, Strážovské vrchy a Žiar. Niekde
bolo potrebné zísť aj do miest. Postretával som mnoho ľudí s rovnakými ambíciami a potrebou porozprávať sa o „svojej
ceste“. Bola to cesta o krajine, no najmä
o ľuďoch. O tých, ktorí kráčali so mnou
a o tých, ktorých som postretával. Okrem

žujem toto rozhodnutie za dobré a správne. Emócie opadli, duša sa upokojila, ambície však zostávajú. Chcem ale dodržať
odporúčania lekárov, doliečiť nohu a predovšetkým dostatočne zregenerovať telo.
Potom budem premýšľať o pokračovaní

jedného „prípadu“ všetci boli neskutočne milí, prístupní a komunikatívni. Aj keď
všeobecne hovoríme o tom, že sa zhoršujú medziľudské vzťahy, neplatí to o ceste
SNP. Tu som stretol ľudí, ktorí sa nepýtali, ako sa volám, ani kto som. Pre nich
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bolo úplne prirodzené, že môžu pútnikovi
ponúknuť vodu, miesto na prenocovanie
a výdatné raňajky s čajom a kávičkou
za obyčajný úsmev a poďakovanie. Verte,
dobrí ľudia ešte žijú. V dňoch, keď som
kráčal sám a vynoril sa nejaký problém,
vždy sa objavil niekto, kto bol ochotný
pomôcť. Bolo to zvláštne, ale tak to fungovalo. Úžasné bolo aj to, že ma netrápili
starosti zo sveta „tam dole“. Myseľ bola
prepnutá na život „tam hore“. Príroda
a ja. Zjednodušene povedané, riešil som
len, kde prespať, čo zjesť a čo si obliecť.
Ale ako každá cesta, aj táto má svoju odvrátenú tvár. Zažil som aj drinu, pot a neskutočnú únavu. Horúčavy, celodenný
dážď, mokrý a šmykľavý terén, hustú hmlu
aj búrlivý vietor, ktorý sa vás snaží strhnúť
z hrebeňa. Je dosť bežné, že chýba, alebo
je poškodené značenie. Aj na to si treba
zvyknúť. A toto všetko ešte rámcuje váš
ťažký batoh. Esenpečka vám bezpochyby
nastaví pravdivé zrkadlo a vystaví certifikát o tom, čo dokáže vaša psychika v ťažkých situáciách. Dostanete aj neoceniteľné informácie o svojom tele. Je úžasné
zistiť, že napriek enormnej záťaži vydrží
oveľa viac, ako ste si kedy mysleli. Cestu
som síce nedotiahol do úplného konca,
tak ako som si to predstavoval, napriek
tomu ju nepovažujem za neúspešnú. Dala
mi veľmi veľa neoceniteľných skúseností, milých stretnutí a nových kamarátov.
A to sa ráta.
Na záver chcem poďakovať predovšetkým
celej mojej rodine, že mi umožnila túto
cestu absolvovať a čiastočne si splniť svoj
sen. Lebo som presvedčený, že sny sa nemajú iba snívať, sny sa majú aj plniť. Všetkým kamarátom, známym aj neznámym,
ktorí mi držali prsty a posielali povzbudivé odkazy. Nesmierne to posilňovalo telo
aj ducha. Vážim si to.
Buďte šťastní, priatelia.
Ján Hreha
Fotozdroj: Ján Hreha

POZNÁMKA REDAKCIE HN: OKREM STATUSOV JÁNA HREHU SA NA FB OBJAVIL AJ STATUS
REDAKTORKY RÁDIA EXPRES TATIANY ŠÚROVEJ:

27. júl, 11:37 ·
Turistika je o ľuďoch. Keď sme v Sklenom čakali na autobus do Turčianskych Teplíc, zaspávala som pod prístreškom pred
miestnou Jednotou. Vnímala som, že sa nám niekto prihovoril. Keď povedal „som na ceste už 12. deň“ prebrala som sa.
Vedľa stál Ján Hreha. Malý vzrastom - obrovský duchom. Celý život sníval a teraz na dôchodku to prišlo. Cesta Hrdinov
SNP. Výbava nakúpená, odhodlanie veľké, známi držali palce, ale operovaná achilovka nevydržala. Stretli sme sa, keď
ho už 6 dní trvajúca bolesť donútila zísť z červenej do dediny. Spomínam si celkom presne, ako som sa cítila, keď som
pre zlomenú píšťalu musela prestať s pohybom. Rozumiem slzám sklamania, ktoré na vlakovej stanici Janka dobehli.
Ale celkom presne viem, aký skvelý pocit to bol, keď som si mohla opäť obuť tenisky a behať bez bolesti. A preto - sa už
teraz teším na deň, keď sa vyliečený a odhodlaný predseda turistického klubu Krokus vráti do Skleného a dokončí cestu
Hrdinov SNP. Janko, pre nás si už teraz hrdina. ;)
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„KAŽDA CHIŠKA INAKŠA VARIŠKA“

KYSNUTÁ BÁBOVKA
Pôvodne sme plánovali varenie slivkového lekváru, ale nakoniec nebolo sliviek,
tak nebol ani lekvár. „Čo teraz?“ opýtala sa ma pani Helenka Jurková. „Hocičo,“ odpovedala som. „Ide odpust, hostina, tak niečo sladké – kysnutá bábovka. Môže?“
Samozrejme, že som súhlasila.

H

elena Jurková sa narodila v Želmanovciach, v okrese Svidník. Spomína,
že ako dieťa pri jedle nikdy nevymýšľala,
hoci mala na výber – najedla sa aj doma,
aj u strynej, ktorá bola bezdetná a Helenka
bola u nej ako doma. Najviac jej vždy chutil
doma upečený čerstvý chlieb a biele koláče zvané tepšovníky. A keďže miluje mak,
doposiaľ tiež miluje všetko s makom – rožky, rezance, šúľance...
Šúľance alebo nárečovo „šuľki“ pripravovali zo zemiakového cesta, takého ako
slivkové knedle. Lenže šúľance boli iba
ušúľané guľky z čistého cesta, kým slivkové
knedle boli samozrejme plnené slivkami.
Šúľance po obvarení zaliali roztopeným
maslom a makom alebo opraženou strúhankou – „brezľami“. Takéto vraj miluje
jej dcéra Ľudka. Ani jedno z jej troch detí

Ako na to...

600g hladkej múky špeciál
1,5dl oleja
20 tabletiek sacharínu
1 kocka droždia
3,5 dl mlieka
3 lyžice cukru
1 malá lyžička soli

totiž po nej nezdedilo lásku k maku.
Doma tiež piekli „priplanki“ a plnili ich makom, lekvárom, tvarohom, niekedy aj sušenými hruškami, ale tými plnili aj pirohy
a domáce kysnuté koláče. Mak si dopestovali na poli, hrušky im sušili dobrí susedia
vo svojej sušiarni.
Koláče, resp. zákusky vraj pani Helenka začala piecť ešte pred vydajom. Bavilo
ju najmä pečenie zákuskov, nielen takých
hocijakých koláčov – ako sa zasmiala.
Pre čitateľov Hanušovských novín pripravila pani Helenka kysnutú bábovku. Myslela som, že keď sa volá bábovka, má okrúhly
tvar. No mýlila som sa. Vyzerá ako kysnutý

Z uvedených ingrediencií vypracujeme
hladké cesto a rozdelíme ho na dve časti.

3. číslo
rožok. Je mäkulinká, jemná, nadýchaná
a chutí báječne. Pribalili mi zopár kúskov
domov pre vnuka, ktorého som tu mala
na prázdninách a ten zjedol na jeden šup
všetko, ešte sa mu málilo. Podobne vraj reagujú aj spolužiaci Helenkinho najmladšieho syna Lukáša, ktorý v Bratislave pomaly
končí štúdium na Vysokej škole múzických
umení. Vraj budúci slovenskí bábkari hanušovskú bábovku pani Helenky veľmi milujú
– keď ju Luky prinesie, hneď sa po nej len
tak zapráši.
Pani Helenka v ten deň myslela ešte
na jednu skupinu detí. Jej dcéra Ľudka
v tom čase organizovala v Hanušovciach
detský tábor, a tak sa u Jurkovcov piekli
štyri poriadne bábovky, aby sa všetkým
ulahodilo. Veríme, že sa pečenie bábovky
vydarí aj našim čitateľom a pochutia si podobne ako my u Jurkovcov.
Pripravila Agáta Krupová
Foto: Mgr. Ľudmila Andrejková

Do jednej polovice pridáme 2 lyžice kakaa
a 5 tabletiek sacharínu zmiešaných s 1 lyžicou mlieka a znova poriadne premiesime,aby vznikla homogénna hmota.

Potom tmavé a svetlé cesto rozdelíme znova na polovice.

2018
Všetky štyri cestičká na tenko rozvaľkáme.

„KAŽDA CHIŠKA INAKŠA VARIŠKA“
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DOPLŇOVAČKA
Oprášte si vedomostí z geografie o našom Slovensku
Pani učiteľka zadáva v škole deťom úlohu:
„Kto spraví najlepší skutok, dostane týždeň prázdnin.“
Janko príde domov zo školy a hovorí mamke:
„Vieš, mami, učiteľka nám vravela v škole, že kto spraví najkrajší skutok, dostane týždeň prázdnin.“
A mamička na to:
„A čo si spravil ty?“
„Už nikdy nemusíš polievať kvety.“
„A prečo?“
(Odpoveď sa dozviete po vylúštení tajničky doplňovačky.)

Tmavé cestá uložíme na vrch svetlých a
stočíme do dvoch rožkov.

Uložíme ich na pripravený plech, prekryjeme utierkou a necháme hodinu a pol kysnúť. Nakoniec pečieme približne 20 minút
vo vyhriate rúre pri 180oC

Vychladnutú bábovku nakrájame na úhľadné rezy.
Prajeme dobrú chuť!

1. Mesto, v ktorom pôsobil Majster Pavol
2. Druhé najväčšie pohorie na Slovensku.
3. Park so vzácnymi stromami (v Tesárskych Mlyňanoch).
4. Obec, v ktorej bol nájdený najstarší nález po človeku na našom území.
5. Najväčšia nížina na Slovensku.
6. Mesto na Východoslovenskej nížine.
7. Rieka pretekajúca Záhorím.
8. Najväčšie mesto v Turčianskej kotline.
9. Druhé najväčšie mesto na Slovensku.
10. Ostrov ležiaci medzi Dunajom a Malým Dunajom.
11. Vodné nádrže v pohoriach, predtým používané pri ťažbách v baniach.
12. Obec na Kysuciach, kde sa nachádza skanzen.
13. Tretie najväčšie mesto na Slovensku.
14. Čo sa jedinečné nachádza v Herľanoch.
15. Najvyššie pohorie na Slovensku.
16. Mesto, kde sa razia mince.
17. V Nitre boli prvé kresťanské ....... na území SR.
18. Mesto pod Poľanou (folklórne slávnosti).
19. V Košiciach sa nachádza Dóm svätej .......
20. Mesto, ktorému sa hovorí slovenský Rím.
21. Najviac jaskýň je v Slovenskom ....
22. Rieka pretekajúca cez Banskú Bystricu.
23. Hraničná rieka s Poľskom v Pieninách.
24. Kraj na východnom Slovensku.		
Doplňovačku pripravila: Mgr. Marta Lehetová
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