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POMOC PRE ĽUDÍ
Z UKRAJINY

N

U DYAKUYU (ukr. ďakujem) Vám,
milí Hanušovčania, odkazujú naši
hostia z východu, ktorí na úteku pred
vojnou našli útočisko v našom meste.
Domovy mnohých z nich sa ocitli v ruinách. Utekajú v snahe uniknúť skaze
a smrti. Začiatkom marca k nám prišli
hlavne mamky s deťmi a tiež aj ich starí
rodičia.
Pochádzajú najmä z bombardovaného Charkova, Chersonu či z okolia Kyjeva. Veľmi si vážia všetku solidaritu v rozmanitých
podobách. Cenia si materiálnu pomoc (od postelí až po chladničku), ktorá umožnila zariadenie ubytovania v zdravotnom stredisku.
Sú vďační za potraviny, oblečenie, hygienické
pomôcky, množstvo iných vecí, za všetko. Obzvlášť sú dojatí z dobroprajnosti a obetavosti
ľudí na Slovensku.
Spolu 25 ľudí našlo strechu nad hlavou v zariadení mesta a v ubytovni Topľa. Pomohli tomu
mnohí. Špeciálna vďaka patrí iniciatíve zastrešenej Asociáciou ukrajinsko-slovenského partnerstva (Mikhailo Kolibabchuk a Ľudka Andrejková), tlmočníkom (Alžbeta Lukáčová, Tatiana
Novická a Oleg Racz), všetkým pracovníkom
mesta pod vedením Jána Dundu - vedúceho

oddelenia sociálnych služieb, desiatkam darcov
a obzvlášť podnikateľovi Petrovi Ha-Dacovi ml.
za nezištné poskytnutie bývania v ubytovni Topľa. Ubytovanie pre ďalších vyše 20 ľudí z Ukrajiny zabezpečili farári a ďalší občania mesta
vo svojich domoch a bytoch. Miestne cirkevné
zbory poskytujú nielen ubytovanie, materiálnu,
ale aj duchovnú oporu.
Keď sa stretávam s viacerými ľuďmi z Ukrajiny,
tak neraz majú slzy v očiach. Je cítiť, že zažili
a zažívajú mnohé útrapy. Každé ľudské gesto,
úsmev a pomoc pre nich znamená veľa.
Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí ich s láskou prijímate a dávate im to najavo. Hanušovčania, ste
skvelí!
25.3.2022
Štefan Straka – primátor mesta
Fotozdroj: Štefan Straka
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1. číslo

V

ojna na Ukrajine je tragédiou, ktorú sprevádza obrovské ničenie, utrpenie a smrť. Milióny ľudí utekajú v nádeji, že za hranicami nájdu bezpečie a pomoc. Slováci a Slovenky ukázali veľké
pochopenie a súcit. Pomáhajú naprieč celou krajinou a pomáhajú
aj v Hanušovciach nad Topľou. Aspoň niektoré z prejavov veľkorysosti a spolupatričnosti ilustrujú i tieto fotky.
Foto: Štefan Straka

Foto: Alexandra Kiňová

Foto: Alexandra Kiňová

26 obcí a dve mestá (Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou) zo združenia miest a obcí nášho okresu a jeden súkromný
subjekt sa zapojili do zbierky materiálnej pomoci. Pomoc (na 152
paletách) z okresu bola odvezená v 5 kamiónoch pre obce a mestá na Ukrajine. Vyzbierali sa potraviny, hygienické pomôcky, prikrývky, deky, posteľné oblečenie, spacie vaky, karimatky, matrace
či kočíky

Foto: Ján Fenčák
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Podpora
pre opatrovateľskú
službu

Nielen utečencom, ale
napr. aj seniorom a ľuďom s vážnymi zdravotnými ťažkosťami podáva
mesto pomocnú ruku.
Celý rok 2021 sme veľmi bojovali o to, aby opatrovateľská služba
bola podporená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
A podarilo sa! Ministerstvo kladne zareagovalo na našu žiadosť
a oznámilo nám schválenie finančného príspevku 158.440 EUR
(hlavný zdroj financovania: EÚ fondy - Operačný program Ľudské
zdroje).
Znamená to, že táto zásadná finančná injekcia umožní udržanie
pracovných miest 10 opatrovateliek. Hlavným cieľom projektu
je zabezpečenie a podporenie lepšieho prístupu odkázaných klientov k domácej opatrovateľskej službe, a tým predchádzať ich
umiestňovaniu do pobytových zariadení. Pracovníčky pomáhajú napr. pri rôznych fyzických a hygienických úkonoch, podávaní
liekov, pri nákupoch, úhradách v bankách, na pošte, sprevádzaní
k lekárovi, na prechádzke či pri upratovaní. A vari to najdôležitejšie je, že v rozhovoroch pomáhajú seniorom v tom, aby cítili blízkosť a podporu v jeseni svojho života.

Strana 3

tak na okraj, mnohé iné mestá bežne spolufinancujú podobné
športové projekty svojimi vkladmi vo výške 20-60 %.
Vytvorenie tohto športového areálu prinesie rôzne prínosy pre
ľudí z mesta a z regiónu. Žiaci základnej školy budú môcť mať viac
hodín telesnej výchovy a tiež sa vytvorí dobrý základ pre založenie
jazykovo-športových tried. Verejnosť získa perfektnú možnosť pre
pohybovú aktivitu a voľnočasové vyžitie. Dá sa aj šanca pre mladých športovcov, aby tu mohli rozvíjať svoj talent. Ktovie, možno
tu začne svoj hokejový príbeh písať ďalší Šatan, Bondra či Slafkovský.
Je to historická šanca pre pohyb, pre zdravie, pre radosť ľudí.
Mám preto radosť a cítim vďačnosť, že táto myšlienka rozvoja
športových/voľnočasových aktivít v meste našla potrebnú podporu aj u poslancov a poslankýň.
Areál ZŠ bol odovzdaný stavebnej firme, ktorá začala realizáciu
prípravných prác. Geodet vytýčil stavbu, pričom počas týchto dní
- pred zemnými prácami -  sa značia siete (elektrina, plyn, telekomunikačné siete ...). Na základe dohody so Slovenským zväzom
ľadového hokeja by sa po výstavbe spodnej stavby a prípojok
mala inštalovať ľadová/multifunkčná plocha v priebehu leta 2022.
Následne v jeseni prebehne kolaudácia stavby a jej odovzdanie
do užívania pre žiakov ZŠ a verejnosť. Je preto reálne, že najbližšie
Vianoce už nebudú v meste na blate, ale na ľade.

Multifunkčná športová/ľadová plocha

Po troch rokoch rokovaní a príprav Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v januári 2022 definitívne posúdil žiadosť nášho mesta
a doručil nám písomné oznámenie, v ktorom je uvedené schválenie investície SZĽH do vybudovania multifunkčnej športovej plochy v areáli základnej školy. Cez zimu bude slúžiť ako ľadová plocha (s chladiacim systémom) pre korčuliarov a hokejistov. Počas
zvyšku roka ju bude možné využívať pre florbal, hokejbal, futbal
či iné športy.
Okrem SZĽH sa podarilo pre výstavbu získať i financie z ďalších
zdrojov. Spolu tak SZĽH a partneri mesta, t. j. štát, základná škola
a poslanci Prešovského samosprávneho kraja pomohli zabezpečiť
spolu sumu vo výške 485.831,40 EUR. Po troch rokoch prípravnej
driny, po geologickom a iných prieskumoch, po získaní stavebného povolenia, po verejnom obstarávaní sa podaril koncom februára 2022 už aj posledný, prípravný krok.
Bolo to schválenie spolufinancovania/vkladu zo strany mestského
zastupiteľstva vo výške 62.800 EUR (11,66 % z celkových nákladov
projektu vo výške 538.619,72 EUR).
Mesto je v dobrej finančnej kondícii a tento vklad a prevádzku
(tiež cez viaczdrojové financovanie) si môže pokojne dovoliť. Len

Vizualizácia ľadovej plochy

Foto: Štefan Straka

Rekonštrukcia kanalizácie
Slovenská/Jarmočná ulica

Na základe spolupráce mesta a VVS, a.s. sa podarilo pripraviť
všetky podmienky pre rekonštrukciu jednej z hlavných častí kanalizácie v meste. Stavebné činnosti začali počas decembra 2021.
Pred príchodom zimy sa stihla väčšina úloh na výstavbe jej novej
vetvy na Slovenskej ulici. Chlapi z firmy Gepstav Michalovce, a.s.
sa s chuťou pustili do diela. Po zimnej prestávke sa v apríli rozvinú
práce na ďalšom stavebnom objekte, ktorým bude vybudovanie
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nového prepichu/potrubia pod hlavnou cestou I/18, a to v blízkosti LPG stanice. Totiž doterajšie potrubie pod hlavnou cestou
je prasknuté/zlomené a v dôsledku toho upchané kalmi.

Foto: Štefan Straka

Bukovské – časť Kamenec
Dokončenie a sprevádzkovanie kanalizácie

Okrajové časti mesta rozhodne nie sú na okraji nášho záujmu.
Je pre nás dôležité, aby mesto pri svojom rozvoji riešilo i potreby ľudí, ktorí neraz bývajú v odľahlejších častiach. Preto sa v roku
2021 časť energie, času a financií venovala viacerým, síce investične menej náročným, ale užitočným projektom. Jedným z nich
bolo napr. aj dokončenie kanalizácie v Bukovskom – časť Kamenec. Tú sa už podarilo kompletne vyhotoviť a skolaudovať, čo následne umožnilo občanom vybudovanie prípojok. Teraz už nepotrebujú žumpy, keďže splaškové vody sú odvádzané z ich domov
do čističky odpadových vôd. V takýchto projektoch zameraných
na výstavbu kanalizácie, vodovodov a ciest budeme pokračovať.

Foto: Štefan Straka

1. číslo

Otvorenie zberného dvora

Celkové náklady na uskutočnenie stavebných prác firmou TANOT,
s.r.o. na zbernom dvore boli 179.281,88 EUR. Pracovníkom firmy
patrí uznanie za pekné dielo. Ďalšie financie (73 083 EUR) z európskych zdrojov a z prostriedkov mesta boli vložené do nákupu
veľkokapacitných kontajnerov na odpad a tiež do zakúpenia traktora s nosičom na kontajnery.
Zberný dvor je už dokončený a otvorený vo funkčnej podobe. Totiž
začiatkom novembra 2021 bolo na mestský úrad doručené právoplatné, súhlasné rozhodnutie pre začatie prevádzky zberného
dvora. Rozhodnutie vydal Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie. Preto sa od 6.11.2021 spomínaný areál sprístupnil pre verejnosť s cieľom zlepšiť triedenie odpadov a poriadok
a čistotu v meste.
Adresa dvora je: Mierová 680/50 (pod železničným viaduktom).
Otváracie hodiny sú: Pondelok 8:00 - 12:00; streda 13:00 - 17:00;
sobota (počas párnych týždňov) 8:00 - 16:00.
Od občanov s trvalým pobytom v meste sú prijímané tieto odpady: drobný stavebný odpad, papier, sklo, biologicky rozložiteľný
odpad, drevo a objemný odpad (skrine, postele, gaučové súpravy, stoličky, okenné rámy, ... v demontovanom stave). Odpady
od mesta budú zo zberného dvora odoberať (na základe podpísaných zmlúv) spoločnosti Enbra, Stafer a Kronospan.
Cena: Bezplatne sú prijímané tieto odpady - drevné odpady, biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, objemný odpad, papier, sklo.
Štiepkovanie a odvoz konárov sú tiež zdarma. Spoločnosť ENBRA,
s.r.o. (ako zmluvný partner zberného dvora/mesta) bude fakturovať mestu služby spojené s odberom, odvozom a spracovaním
drobného stavebného odpadu zo zberného dvora. V tomto kontexte v záujme pokrytia prevádzkových nákladov má mesto spoplatnené len uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom
dvore sumou 0,035 EUR/1 kg.
Odpady od občanov budú výlučne počas otváracích hodín prijímať
prevádzkoví pracovníci zberného dvora. Odporúčam dohodnúť
si vopred s pracovníkmi zberného dvora telefonicky čas dovozu
odpadov (keďže môžu byť na výjazde v inej časti mesta). Kontakt
na nich je 0902/970 856.

Foto: Štefan Straka
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Odstránenie starej a inštalácia novej
úradnej tabule

Starú úradnú tabuľu už značne poškodil zub času, preto bola odstránená. Nová mestská úradná tabuľa bola inštalovaná a občania
ju nájdu na pešej zóne oproti pošte.

Foto: Štefan Straka

Zdravotné stredisko – označenie budovy
a inštalácia orientačných tabúľ

Počas zimy bolo na fasáde zdravotného strediska osadené označenie. Tiež vo vnútri budovy boli inštalované tabule tak, aby
sa zlepšila orientácia návštevníkov. Čoskoro plánujeme realizáciu
aj ďalších opatrení, ktorých cieľom je spokojnosť pacientov a personálu, ktorý zabezpečuje poskytovanie zdravotných a sociálnych
služieb

Foto: Štefan Straka

Rekonštrukcia cesty I/18
Vodorovné dopravné značenie a osvetlenie prechodov/križovatiek

Rekonštrukcia hlavnej cesty sa v meste blíži do finále. V priebehu novembra pribudlo vodorovné dopravné značenie. Sme radi,
že investor stavby (Slovenská správa ciest) vypočul počas prípravy a realizácie projektu na kontrolných dňoch viaceré priania zástupcov mestského úradu a občanov. Preto sa následne vylepšila/
upravila stavba o potrebné nové prvky, ktoré majú pomôcť bezpečnosti a zároveň plynulosti cestnej premávky. Napr. pribudli
odbočovacie pruhy, výraznejšie označené prechody pre chodcov
a tiež ich osvetlenie počas nočných hodín.

Foto: Štefan Straka

Strana 6

1. číslo

PRIMÁTOR INFORMUJE

Výstavba odvodňovacieho žľabu
Križovatka Mierovej ulice a Širiavy

Žľab by mal významne pomôcť v ochrane rodinných domov pred
masami vody počas búrok a prívalových dažďov. Práce zrealizovali
pracovníci oddelenia údržby a správy majetku mesta.

Foto: Štefan Straka

Obnova vstupnej haly
a chodníkov v areáli materskej školy
Foto: Štefan Straka

Počekanec – rekonštrukcia verejného osvetlenia

Počas minulého roka sa v súčinnosti mesta a Východoslovenskej
distribučnej a.s. podarilo obnoviť a rozšíriť verejné osvetlenie
v časti Počekanec. Verejné osvetlenie tak už funguje i pri domoch
na konci ulice. V roku 2022 plánujeme po porade s majiteľmi
nových rodinných domov rozšírenie verejného osvetlenia napr.
na ul. Mierová (koniec ulice - výjazd na Petrovce), ale podľa potrieb občanov aj v ďalších lokalitách mesta.

V závere roka 2021 sa stihla obnova vstupnej haly v materskej
škole (náklady 8 789 EUR). Poďakovanie patrí majstrom, riaditeľke Katke Bindasovej, jej manželovi a celému kolektívu škôlky
za krásny výsledok a za upratanie a výzdobu priestoru.

Foto: Štefan Straka

Foto: Štefan Straka

V materskej škôlke túto vynovenú časť začali intenzívne využívať.
Uskutočnili sa tu počas uplynulých mesiacov viaceré podujatia.
Napr. vo februári tu mali skvelý karneval. Užili si ho všetci, ktorí
prišli. Od najmenších drobcov až po dedkov a babičky.

Základná umelecká škola – úprava areálu

Teším sa, že pred príchodom zimy stihla dokončiť firma INKOL,
s.r.o. vydarenú rekonštrukciu prístupového chodníka, oporného
múra a oplotenia. Žiaci, zamestnanci školy, rodičia a verejnosť tak
už môžu užívať bezpečnejší, krajší a kultúrnejší priestor. Celkové
náklady na stavbu boli vo výške 25.738,14 EUR

Foto: Katarína Bindasová

Foto: Štefan Straka

Je pre nás dôležité zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie v materskej škôlke. Preto postupne obnovujeme v tomto
areáli aj chodníky. 1. etapa prác bola ukončená počas decembra
2021. Počas 2. etapy v roku 2022 sa opravia zvyšné úseky chodníkov.

2022
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v meste, ktorí oslavovali počas rokov 2020-2021: 70, 75, 80, 85,
90 a viac rokov. Boli to obohacujúce a podnetné stretnutia, v rámci ktorých sme odovzdali drobnú pozornosť v podobe vitamínov
či pomôcok pre domácnosť. Od mnohých seniorov bolo cítiť veľkú
potrebu kontaktu a rozhovoru s ľuďmi. Čas korony značnú časť
našich najstarších spoluobčanov poriadne vytrápil. Všetkým oslavujúcim dôchodcom sme zo srdca priali dobré zdravie, veľa síl
a peknú jeseň života.

Foto: Štefan Straka

Jozefovský turnaj 2022

V dobrej futbalovej nálade a bez zranení sme si 19. marca užili
zápasy v telocvični základnej školy. Poďakovanie za zorganizovanie podujatia patrí poslancom mestského zastupiteľstva a členom
športovej komisie. Sú nimi Jozef Knašinský a Pavol Minár. Sponzormi turnaja boli firma Zvar, s.r.o. - Slavomír Straka, spoločnosť
Orchidea - Pavol Džomek a Anna Džomeková, firma Domesko - Ján
Havrila a mesto Hanušovce nad Topľou.

Foto: Gabriela Sabová

Výsledky: 1. miesto - Gunners, 2. miesto - FFA, 3. miesto - ZRPŠ
a Mestský úrad, 5. miesto – Remix. Gratulujem víťazom a všetkým
zúčastneným za výborné výkony!

Foto: Štefan Straka

Hanušovskí seniori – jubilanti

Už druhý rok sme mali počas epidémie v jeseni a zime stopku pre
spoločenské podujatia. Preto sme sa spolu so zástupcom Jožkom
Vargom, riaditeľkou MsKS Ľubicou Tomkovou a za veľkej pomoci
Miloša Kmeca rozhodli v decembri oživiť peknú tradíciu tzv. jubilantov cez osobné návštevy/gratulácie pre všetkých občanov

Foto: Miloš Kmec
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Viac informácií aj o ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach/
aktivitách počas zimy (napr. Mikuláš, posvätenie adventného venca, vianočná výzdoba) prinášajú v inej časti novín zástupca primátora Jozef Varga a Miloš Kmec a riaditeľka MsKS Ľubica Tomková.
Chcem upozorniť aj na zaujímavý príspevok vedenia ZŠ v týchto
novinách, v ktorom zástupkyňa riaditeľky Martina Mihalčinová
informuje o inovatívnom projekte zameranom na modernizáciu
priestorov, ktoré už využívajú žiaci a personál školy.

Daniela Hatalová sa vyše 2 rokov dlhodobo starala o seniorov
v dennom stacionári. Pri práci
úspešne využívala skúsenosti
zo svojho dlhoročného pôsobenia v zdravotníctve. Program pre
dôchodcov vedela umne obohatiť cez svoj empatický prístup
a rôzne kreatívne činnosti. Bola
veľkým prínosom pre rozvoj sociálnych služieb v meste.

Radosť detí pod viaduktom

V čase pandémie sa značne obmedzili u mnohých možnosti pre
šport. I preto sa v našom meste či materskej škole v súčasnosti
o to viac kladie dôraz aj na pohybové aktivity. Napr. v škôlke počas zimy prebiehala i edukácia na tému zimné športy. A tak keď
napadol sneh, mesto uzavrelo cestu pod viaduktom a v súčinnosti s učiteľkami a pracovníkmi miestnej občianskej hliadky zabezpečilo bezpečné podmienky pre šantenie na čerstvom vzduchu.
Ďakujeme šoférom za pochopenie, ohľaduplnosť a využívanie obchádzkovej trasy.

1. číslo

Fotozdroj: Štefan Straka

Mária Jenčíková bola 7 rokov nápomocná ako opatrovateľka pre viacerých klientov. Seniori ju mali
radi, keďže svoju prácu pre nich vykonávala vytrvalo a obetavo.
Je dobré, keď ľudia na konci svojej pozemskej púte majú veľkú
oporu v podobe tak láskavých ľudí akou je pani Jenčíková.
Dámy, zo srdca Vám prajem, aby ste si jeseň života užili v dobrom
zdraví a pohode. Nech sa Vám dobre darí.
A ešte na záver mi dovoľte vyjaFotozdroj: Cyril Socha
driť hlbokú úprimnú sústrasť pozostalým Anny Sochovej, ktorá
počas marca 2022 podľahla ťažkému, dlhodobému ochoreniu.
Pani Sochová sa celé roky energicky a poctivo starala o koordináciu verejnoprospešných prác,
cez ktoré sa zabezpečuje v meste
poriadok a čistota. Ďakujeme.
Česť jej pamiatke!
Spracoval Štefan Straka,
primátor mesta
25.03.2022
Bývalé pani učiteľky materskej školy veľmi potešilo, že na nich
súčasné vedenie MŠ nezabúda ani na dôchodku.
Zhora zľava: Mária Šmidová, Jolana Molitorisová, Mária Molitorisová, Viera Fáberová, Anna Daňková, Božena Vozárová,
Anna Vargová

Foto: Danka Schubertová

Poďakovanie

Na tomto mieste chcem vyjadriť vďačnosť za výbornú dlhoročnú prácu Vlaste Benčovej, Daniele Hatalovej a Márii Jenčíkovej.
Z dôvodu nástupu do starobného dôchodku ukončili tieto dámy
pracovný pomer na Mestskom úrade.
Vlasta Benčová bola viac než
16 rokov činná na personálnom
a mzdovom úseku MsÚ. Profesionálne a zapálene plnila svoje
pracovné úlohy. Svojou srdečnosťou, veselou a spoločenskou povahou priniesla mnoho
dobrých impulzov do kolektívu
a práce na úrade. Legendárna
bola aj ako pekárka cez svoje
sladké dobrotky a výrobu pletených hračiek, ktorými potešila mnohé deti i svojich kolegov
a kolegýň.
Fotozdroj: Štefan Straka
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
24. rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo v júli a zásadným bodom bolo schválenie podania projektu „Revitalizácia
vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou.“ V posledných rokoch prešli aj bytové domy
v Hanušovciach nad Topľou obnovou, ale verejné priestory medzi
blokmi ostali bez výraznejších zásahov a sú evidentne v žalostnom
stave. Naše mesto, rovnako ako aj iné samosprávy, rozhodli sa využiť možnosť na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, vďaka ktorým
by mohli medzi bytovými domami na Štúrovej a Budovateľskej
ulici pribudnúť lavičky, zeleň a chodníky. Dnes už vieme, že naša
žiadosť nebola úspešná, ale skúsime to opätovne v druhom kole
výzvy.  
25. rokovanie mestského zastupiteľstva sa zaoberalo rozšírením
cintorína. Voľné hrobové miesta sa postupne míňajú a poslanci
dali súhlas na kúpu ďalších pozemkov, ktoré rozšíria areál posledného odpočinku.
26. rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo zmenu v poslaneckom obsadení. Mandát zanikol Bc. Jánovi Voľanskému
a v zmysle výsledkov komunálnych volieb nastúpila na uvoľnený
post ako náhradníčka Anna Fáberová, ktorá sa zložením sľubu ujala mandátu.

27. rokovanie mestského zastupiteľstva v závere roka 2021 prinieslo ďalšiu zmenu. Mandátu sa vzdala RNDr. Hedviga Rusinková
a na uvoľnený post nastúpil ako náhradník Ján Gašpar. Poslanci
požiadali hlavnú kontrolórku mesta o vykonanie kontroly prevedenia rekonštrukcie pamätníka SNP a schválili rozpočet v celkovej
výške 4.909.420,00 eur.
28. rokovanie MsZ bolo prvým v roku 2022. Okrem vyhlásenia
voľby hlavného kontrolóra bol na návrh základnej školy schválený
nový cenník prenájmu telocviční a športových zariadení.  Po novom je prenájom malej telocvične v sume   15 €/hodina, veľkej
telocvične v sume 20 €/hodina a multifunkčné ihrisko bez osvetlenia 15 €/hodina, multifunkčné ihrisko s osvetlením 20 €/hodina.
Dôvodom je hlavne nárast cien elektrickej energie. Na rozdiel
od domácností, školy, mestá, obce nemajú regulované ceny a prvé
faktúry roku 2022 ukazujú nárast cien o 50%-100%.

Pripravil PhDr. Slavomír Karabinoš,
prednosta MsÚ

A JESŤ MUSÍME
Ak chceme žiť, musíme jesť. Aj keď jedlo je až na treťom mieste nevyhnutností po vzduchu a vode. Ceníme si ho, lebo nás viac
stojí. Na jedlo vynakladáme asi ¼ príjmov; z minimálneho príjmu
je to aj polovica. Pokiaľ je v obchodoch potravín dosť, nenapadne
nám, že to môže byť ináč.
Každá nová vláda si dáva predsavzatia, najmä vyrovnaný štátny
rozpočet, ale aj potravinovú sebestačnosť. Slovenská republika
je veľmi vzdialená od potravinovej sebestačnosti a ešte sa od nej
vzďaľujeme. Momentálne je to okolo 40%. Pred niekoľkými desaťročiami to bolo nad 90%. Potraviny sú aj strategickou komoditou. Pri nejakej mimoriadnej situácii sa môže stať, že hranice
sa zatvoria. Vtedy by to nevyriešil ani prídelový systém. Automobilka sa dá zatvoriť na pár týždňov, ale jesť musíme každý deň.
Pred niekoľkými mesiacmi vtedajší minister presadzoval malé farmy do 29 ha a tiež vyhlásil, že z lietadla pri prelete nad Rakúskom
videl poľnohospodárstvo, ktoré by chcel aj na Slovensku. Neviem,
či sa to dá prirovnať k tvrdeniu pri pive, že niekto videl problém iba
z rýchlika. Každý, kto len trochu rozumie poľnohospodárstvu, vie,
že sebestačnosť sa nedá dosiahnuť na malých rodinných farmičkách. To neplatí pri zeleninárstve a podobne. Zrejme aj sceľovanie
parciel pomôže poľnohospodárstvu. Bez modernej mechanizácie,
využívania výkonných hybridov, pesticídov, v neposlednom rade
aj diverzifikácie, bez striedania plodín nedosiahneme špičkových
výnosov a následne produkcie živočíšnej výroby. Na malých výmerách to nie je reálne aj kvôli manipulačným plochám.
Zvyšovanie produkcie znamená zvyšovať vstupy, čiže náklady.
Ak štát poskytuje dotácie na plochy, zvýhodňuje tých, ktorí nechávajú pôdu ležať úhorom ako trávne porasty. Ak chce farmár
produkovať potraviny efektívne, predstavuje to množstvo agrotechnických operácií, hnojív, pesticídov, osív, podľa možnosti F 1
a výkonnej poľnohospodárskej techniky. Výsledok pritom nie
je istý.
Racionálnou fiškálnou politikou sa dá dosiahnuť podstatné zvýšenie výroby potravín. Bez poskytovania zmysluplných a účelne
cielených dotácií  sa potravinová sebestačnosť zabezpečiť nedá.

Mnoho ľudí sa diví, že na Slovensku sa pestuje veľa repky olejnej. Ak pred niekoľkými rokmi sa rozhodlo vyrábať biopalivá, tak
sa na to preorientovalo veľa pestovateľov, lebo to bolo finančne
zvýhodnené. Vrchnosť si nevšimla, že je to na úkor výroby potravín a tiež proti životnému prostrediu. V niektorých krajinách
aj klčovanie lesov či pralesov. Zabudlo sa na to, že výroba biopalív
spotrebúva aj množstvo pohonných hmôt, pesticídov a hnojív.
Slovensko z výmerou ornej plochy 0,26 ha na obyvateľa sa radí
medzi krajiny, kde sa dá vyprodukovať dostatok potravín. Je trestuhodné, že bezhlavo sa ukrajuje z najbonitejších pôd v prospech výstavby, aj keď máme dostatok nižšie bonitých a neplodných plôch.
Obyčajný občan na toto dianie má minimálny vplyv. Čo však môžeme urobiť, je využiť plochy na svojich dvoroch či záhradkách.
Využime svoje priestory na zriadenie okrasných a produkčných záhrad namiesto betónových plôch. Tu si môžeme dopestovať vlastnú úrodu v biokvalite. Takmer všetky potraviny obsahujú okrem
rezídua po chemických prípravkoch aj tzv. E, čo sú látky, ktoré konzervujú, sfarbujú, dochucujú atď. Doma pestované rastlinky môžeme hnojiť kompostom vyrobeným z biologického odpadu a tiež
vyhnúť sa chemickej ochrane. Mechanické ošetrenie (motykou)
je aj ekonomickejšie.
Počet obyvateľstva sveta narastá; predpoklad je, že v roku 2050
dosiahne 10 miliárd. Bez jedla to nepôjde. Zatiaľ nie je predpoklad, že sa budú vyrábať syntetické potraviny. Nevyhneme sa však
intenzifikácii aj cestou geneticky modifikovaných plodín, ktoré
značne zvyšujú produkciu z plochy. Plocha našej zeme, vhodná
na pestovanie potravín, sa donekonečna rozširovať nedá. Pri racionálnom hospodárení na pôde však môžeme zvyšovať produkciu
potravín primerane nárastu počtu obyvateľov. Každá krajina, ktorá sa nechce dostať do úzkych, musí maximálne zabezpečiť svoju
potravinovú sebestačnosť. Je to aj súčasť národno-bezpečnostnej
otázky. A jesť musíme, aj keby bola akákoľvek politika.
JUDr. Milan Vojtko
predseda pozemkového spoločenstva
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1. číslo

Prvé sumárne výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov
2021

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká
je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predV minulosti sa na Slovensku robilo sčítanie stavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov
obyvateľov, domov a bytov priamo od oby- s trvalým pobytom. K národnostným menvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cud- šinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov
zincami zdržiavajúcimi sa na území nášho (10,8 % z celkového počtu obyvateľstva
štátu v rozhodujúcom okamihu sčítania s trvalým pobytom). K maďarskej národvyplniť buď sami (metóda samosčítania) nosti sa prihlásilo 422,1 tisíca obyvateľov,
alebo s pomocou komisárov sčítacie for- rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíca obymuláre. V roku 2011 boli všetky členské vateľov, českú 29 tisíc, rusínsku 23,7 tisíca.
štáty EÚ po prvý raz povinné usporiadať Podiely ostatných národností sú menšie
sčítanie v tom istom roku. Zároveň oby- ako 0,2 %.
vatelia SR si po prvý raz v histórii vyberali,
Na získanie komplexného obrazu národči vyplnia sčítacie formuláre v listinnej ponostného zloženia obyvateľstva Slovenska
dobe alebo v elektronickej forme. V roku
mali obyvatelia prvýkrát v histórii možnosť
2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, douviesť príslušnosť k ďalšej národnosti promov a bytov iba elektronicky. V súčasnosstredníctvom otázky „Hlásite sa aj k ďalšej
ti sú už známe prvé výsledky ostatného
národnosti?“. Celkovo sa na úrovni celej
cenzusu pre SR ako celok aj pre jednotlivé
republiky k ďalšej národnosti prihlásilo
obce a mestá.
306,2 tisíca obyvateľov, tzn.
5,6 % obyvateľstva s trvalým
Počet obyvateľov v Slovenskej republike
pobytom. Ako ďalšiu národnosť uviedlo slovenskú národSpolu
Muži
%
Žena
%
5 449 270 2 665 376 48,91 2 783 894 51,09 nosť 55,5 tisíca obyvateľov,
rusínsku 39,8 tisíca obyvateľov, maďarskú 34,1 tisíca
Počet obyvateľov v Hanušovciach nad Topľou
obyvateľov, rómsku 89-tisíc
Spolu
Muži
%
Ženy
%
obyvateľov, českú 16,7 tisíca
3 777
1 872
49,56
1 905
50,44 obyvateľov. V prípade rómskej a rusínskej národnosti
sú vyššie početnosti v ďalšej
Počet domov v SR Počet bytov v SR
národnosti.
1 234 592
2 235 586
Niektoré známe výsledky zo sčítania pre
Z tabuliek je možné pre začiatok vyčítať, naše mesto:
že v Hanušovciach nad Topľou je pomer
Počet obyvateľov
3 777
mužov a žien vyváženejší ako celkove v SR.
Z toho mužov
1 872
Z celkového počtu obyvateľov SR hypoteZ toho žien
1 905
ticky na jeden byt v priemere pripadá 2,4
obyvateľov.
Náboženská príslušnosť obyvateľov
Štatistický úrad SR zverejnil aj niektoré ďalmesta
šie výsledky zo sčítania obyvateľov, domov
Rímskokatolícke vyznanie
1 975
a bytov 2021, z ktorých vyberáme:
Evanjelická cirkev augsburského 1 158
vyznania
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 1.1.2021
Gréckokatolícka cirkev
187
Rímskokatolícka cirkev v SR
55,8%
Pravoslávna cirkev
16
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

5,3%

Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku

4,0%

Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku

1,6%

Pravoslávna cirkev na Slovensku

0,9%

Vzdelanosti štruktúra obyvateľov
mesta

Ostatné

2,1%

Základné vzdelanie

867

Obyvatelia bez náboženského
vyznania

23,8%

Stredné odborné bez maturity

735

Stredné vzdelanie s maturitou

848

Nezistené

6,5%

Vyššie odborné vzdelanie

142

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

14

Reformovaná kresťanská cirkev

3

Bez vierovyznania

125

Neuviedli tento údaje

299

Vysokoškolské vzdelanie

468

Nezistené

132

Bez ukončeného vzdelania  
(osoby vo veku 0-14 rokov

574

Zdroj: Štatistický úrad SR

Zomrel Andrej Velčko,
zakladateľ FS Oblík a Topľan

V pondelok 4. októbra 2021 vo veku 75 rokov zomrel Andrej Velčko, zakladateľ folklórneho súboru Oblík, ktorý v rokoch 19671974 pôsobil v tomto súbore ako vedúci,
choreograf, tanečník i hudobník. Staršia
generácia si ho tiež pamätá ako ľudového
rozprávača Ondu spod Oblíka.
Andrej Velčko sa narodil 17. novembra
1945 v Petrovciach. Profesijne v období
produktívnej fázy svojho života pôsobil
na Mestskom národnom výbore v Hanušovciach nad Topľou ako osvetový pracovník. V tvorivej činnosti ho však v 2. polovici
70. rokov 20. storočia nemilosrdne zastavila choroba.
Fotozdroj: Jaroslav Mucha

Andrej Velčko s Jaroslavom Muchom po
slávnostnom galaprograme „Z Pitrovec
do Hanušovec a ...“ pri príležitosti osláv
50. výročia FS Oblík v roku 2017
Námety pre prácu folkloristu čerpal Andrej
Velčko v rodnej obci v rozhovoroch so staršími ľuďmi, ale často chodil aj po blízkom
či vzdialenejšom okolí zhromažďovať
materiál pre tanec i spev. A tak sa stalo, že do histórie slovenského folklóru
sa okrem iného zapísal ako objaviteľ jedného z najúspešnejších ľudových tancov,
ktorý je v súčasnosti v repertoári takmer
všetkých folklórnych telies na Slovensku
– temperamentnej Šarišskej polky. S týmto tancom sa FS Oblík v jeho choreografii
prvýkrát verejne objavil na Folklórnom festivale Východná a vzápätí na televíznych
obrazovkách Slovenskej televízie Bratislava
v roku 1971 v súťažnom cykle V znamení
trojky. Súbor Oblík tam zastupoval novovzniknutý okres Vranov nad Topľou a pre
okres získal vzácne finálové prvenstvo.
Podmaňujúci temperament tanca, ktorý
Andrej Velčko ako prvý vytiahol na svetlo televíznej obrazovky a ktorý sa odtiaľ
odrazil na mnohé pódiá v nespočetných

2022
choreografických prevedeniach mnohých
súborov, strhával a dodnes strháva svojich
obdivovateľov nielen doma, ale aj v zahraničí a dodnes ho popularizujú aj také špičkové slovenské súbory ako SĽUK a Lúčnica.
Obrovský úspech vzápätí vyvolal vlnu záujmu nielen o tanec, ale aj o celkovú prácu
Andreja Velčka a jeho súboru, ktorý viedol.
A tak vznikli napríklad filmové dokumenty
A na našim moscičku či Deti spod Oblíka,
no Andrej Velčko príležitostne spolupracoval aj s Ondrejom Demom zo Slovenského
rozhlasu v rámci cyklu Z klenotnice ľudovej
hudby či s Melániou  Nemcovou – vedúcou
prešovského PUĽS-u v rokoch 1968-1972.
Vychoval niekoľko skvelých tanečníkov,
ktorí neskôr tancovali v Poddukelskom
umeleckom ľudovom súbore v Prešove,
niekdajšom Armádnom umeleckom súbore i v Slovenskom ľudovom umeleckom
kolektíve v Bratislave. Za jeho pôsobenia
vznikol aj detský folklórny súbor Topľan,
v rámci ktorého si pripravoval dorast.
Avšak choroba v pomerne mladom veku
znemožnila Andrejovi Velčkovi ďalej rozvíjať dielo, ktoré načal, a tak štafetu vo vedení FS Oblík prevzali jeho nasledovníci.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa v hanušovskom dome smútku konala v stredu
6. októbra 2021. Oficiálne sa s Andrejom
Velčkom v krátkych príhovoroch rozlúčili:
za mesto zástupca primátora Jozef Varga,
za generácie folkloristov súboru Oblík Helena Lipčáková a Jaroslav Mucha, za kultúrnych pracovníkov riaditeľka MsKS Ľubica
Tomková. Pohrebné obrady viedol zborový
farár ECAV Martin Škarupa.

Výsledok výberového konania
na funkciu riaditeľky MŠ

Dňa 11. januára 2022 bolo mestom Hanušovce nad Topľou v zastúpení primátorom,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a §
5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlásené výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
(ky) Materskej školy, Budovateľská 428/4,  
Hanušovce nad Topľou. Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky.
Výberové konanie sa uskutočnilo 28.
februára 2022.
Výberová komisia – Rada školy pri Materskej škole Budovateľská 428/4, Hanušovce
nad Topľou, podala dňa 28. februára 2022
podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č.
596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov zriaďovateľovi návrh na vyme-
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novanie Mgr. Kataríny Bindasovej za riaditeľku školy.
Návrh bol zriaďovateľovi doručený 1. marca 2022 a s účinnosťou od tohto dátumu
bola primátorom mesta vymenovaná
do funkcie riaditeľky materskej školy Mgr.
Katarína Bindasová na päťročné funkčné
obdobie.

Prezentácia knihy o živote
Rómov na Šariši

Pod názvom Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka Fintického vyšla koncom roku
2021 obrazová publikácia dokumentujúca
život Rómov na Šariši v rokoch 1930-1960.
Jej zostavovateľkou je Hanušovčanka, etnologička Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Čiernobiele obrázky zachytil učiteľ dlhoročne pôsobiaci v obci Fintice, okres Prešov,
ktorý sa do slovenských dejín zapísal ako
folklorista, etnograf a zberateľ, tiež spolupracovník Slovenského rozhlasu Košice.
Po čiastočnom uvoľnení opatrení v súvislosti s covidovou pandémiou sa prezentácia knihy uskutočnila v utorok 22. februára
2022 v priestoroch Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Ing. Samuel Bruss,
vedúci organizačnej jednotky Krajské
múzeum v Prešove – Kaštieľ Hanušovce
nad Topľou, vyjadril radosť, že po dlhšom
čase sa múzeum znova začína otvárať verejnosti, hoci ešte v obmedzenom režime.
Zostavovateľka potom knihu predstavila
aj uvedením viacerých aspektov, prečo práve hanušovský Veľký kaštieľ Dessewffyovcov je tým miestom,   kde sa táto udalosť
koná. Uviedla, že Hanušovce nad Topľou
a Fintice spája práve rod Dessewffy. A ich
hanušovský kaštieľ bol v čase 2. svetovej
vojny smutným miestom, kde sídlilo ústredie východoslovenských pracovných táborov v roku 1942 a neďaleko kaštieľa bol
zriadený drevený barákový tábor, v ktorom
boli hlavne Cigáni/Rómovia.
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Stretnutia sa zúčastnil aj Vladimír Kolarčík, vnuk Jozefa Kolarčíka-Fintického. Bol
to jeho otec Albín Kolarčík, ktorý venoval
písomnú pozostalosť po Kolarčíkovi-Fintickom do ALU v Martine. Na prezentácii
nechýbal ani Gabriel Trussa, riaditeľ Galérie a múzea ľudového umenia v obci
Fintice, kde sa nachádza aj expozícia venovaná životu a dielu Jozefa Kolarčíka-Fintického.  

Klenoty z kaštieľskej knižnice

Vo štvrtok 10. marca 2022 sa v hanušovskom Veľkom kaštieli uskutočnila vernisáž
výstavy EX BIBLIOTHECA CASTELLI - KLENOTY Z KAŠTIEĽSKEJ KNIŽNICE pod gesciou Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ
v Hanušovciach nad Topľou. Na výstave
sú prezentované jedinečné tituly z fondu
historickej knižnice múzea v Hanušovciach
nad Topľou, ktoré pochádzajú z pozostalostí šľachtických rodín Dessewffy, Esterházy a Csatáry a z farských knižníc. Vernisáž
otvoril Samuel Bruss, ktorý svojho času
vynaložil veľké úsilie, aby vzácne knihy
získal do múzejného fondu. Ondrej Glod,
historik múzea a autor výstavy, prítomných
oboznámil s históriou kníh - ich pôvodnými majiteľmi a neskorším „tranzitom z rúk
do rúk“ počas storočí. Napríklad knižnica
rodu Dessewffy pôvodne obsahovala vyše
10 tisíc titulov. Farská knižnica Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou sa tvorila
od obdobia po roku 1717 postupným zlučovaním osobných knižníc hanušovských
farárov. Najvzácnejšou je tu prvotlač, tzv.
inkunábula z roku 1481, ktorá nesie názov
Summa Angelica.
Táto výstava vo Veľkom kaštieli potrvá
do 17. júna 2022.
Foto: Agáta Krupová

Foto: Agáta Krupová

Zostavovateľka publikácie Zuzana Andrejová a vnuk Jozefa Kolarčíka Fintického
Vladimír Kolarčík

Krátke správy spracovala
Agáta Krupová
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KALENDÁR KULTÚRNEJ A SPOLOČENSKEJ ČINNOSTI NA ROK 2022
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Spracovala Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou ako
zriadená inštitúcia pre rozvoj spoločnosti v kultúrnej oblasti pripravuje a spracúva materiály k plneniu úloh vyplývajúcich z úloh
Mesta a Mestského úradu Hanušovce nad Topľou v oblasti kultúry,
vládnych i medzinárodných dokumentov na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva. V kultúrnej a spoločenskej činnosti mestského kultúrneho strediska budeme ďalej rozširovať a tvoriť kultúrne dedičstvo vo všetkých jeho podobách, podieľať sa na výchove
ku kultúrnosti, aby sme takto zanechali tieto hodnoty aj pre ďalšie
generácie.
Mestské kultúrne stredisko má sídlo v zrenovovanom Malom
kaštieli, kde má svoje priestory aj knižnica. Možnosti na uskutočňovanie podujatí sú vytvorené pre charakter menších podujatí

aj klubových foriem činnosti, ktoré pojmú najviac 50- 60 osôb. Poskytujeme priestory aj na schôdzovú činnosť a stretávanie sa spoločenských organizácií, občianskych združení, cirkví, prezentácie
činnosti samosprávy, školení a seminárov škôl. Samostatnou činnosťou sú svadobné obrady, ktoré sa konajú v Malej koncertnej
sále, zaregistrovanej aj ako obradná miestnosť mestského úradu.
V tomto roku by sme chceli uskutočniť viaceré podujatia v súčinnosti s Mestom a Mestským úradom Hanušovce nad Topľou, ako
aj ďalšími spoluorganizátormi.
Naše ciele sa môžu naplniť len za predpokladu, že nám to umožní
celospoločenská situácia v šírení vírusu COVID-19 a jeho pandemických mutácií.

APRÍL
2.4. - 9.00
16.4.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY
Rozprávkový svet - besedy a rozprávanie
Veľkonočná oblievačka - folklórne podujatie

26.4. 9.00, 10.00, Chráňme prírodu - Cyklus náučných besied o Slovensku; lek10.30
torka Ing. Lenka Šingovská, Vydavateľstvo Class Košice
30.4.18.00

„Stavjame maja“ - folklórne podujatie

Knižnica a malá koncertná sála

MsKS, ZŠ, MŠ

Mesto HnT

FS Vargovčan

Knižnica a malá koncertná sála

MsKS, ZŠ, MŠ

Priestranstvo pred
Malým kaštieľom

FS Vargovčan a všetky
jeho zložky, MsKS

Pri moste Apollo

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

Pamätník SNP

Mesto HnT, MsKS, ZO
SZPB, FS Vargovčan

Ulica SNP

ZŠ, Mesto a MsÚ HnT

Priestranstvo pred
Malým kaštieľom

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS,

Knižnica a malá koncertná sála

MsKS, ZŠ

Malý kaštieľ

ZUŠ, MsKS

Kultúrny dom

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

MÁJ
4.5. - 17.00

Poklona soche sv. Floriána - folklórny sprievod, spomienkový
príhovor

6.5. - 9.00

Pietny akt kladenia vencov - 77. výročie víťazstva nad fašizmom

6.5. - 9.30

Beh brig. gen. Kukorelliho - žiaci základných a stredných škôl

18.00
14.5. - 15.00
20.5.

Beh brig. gen. Kukorelliho - dospelí
Deň rodiny - účinkujú deti MŠ, žiaci ZŠ, folklórne súbory a
hostia
Čítame z literatúry - poézia štúrovských básnikov, Janko Kráľ

JÚN
6.6. - 13.00
8.6. - 15.00
9.6.15.00

Výstava záverečných prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ
Výberové kolá uchádzačov o prehliadku piesní Rómsky slávik

10.6. - 18.00

OZVENA VnT ,MsKS,
Vystúpenie zahraničných a domácich spevokolov v rámci VraGréckokatolícky chrám Gréckokatolícka farnosť
novských zborových slávností
HnT

14.6. - 10.00

Prvá beseda z cyklu ŽIVÁ KNIHA - ŽIVÁ KRONIKA; 15. výročie
Knižnica a malá konpodujatí a besied o národnooslobodzovacom hnutí proti fašiscertná sála
tickej okupácii

MsKS, ZO SZPB, ZŠ, MŠ
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2022
15.6. - 16.00

Malý koncert ZUŠ I. časti

Malá koncertná sála

ZUŠ, MsKS

16.6. - 16.00

Malý koncert ZUŠ II. časti

Malá koncertná sála

ZUŠ, MsKS

V parku pri kultúrnom
dome

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

Kláštorná ulica

MsKS

Malý kaštieľ

MsKS

V parku pri kultrúnom
dome

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

V parku pri kultúrnom
dome

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

Pamätník SNP

Mesto HnT, MsKS, ZO
SZPB, FS Vargovčan

Mestské ihrisko

Hornozemplínske osvetové stredisko VnT, Mesto a MsÚ HnT, MsKS, FS
Vargovčan, Zelenáči

JÚL
16.7. - 20.30

LETNÉ KINO POD DUBOM

18.7. - 22.7.

Cirkusové atrakcie

25.7.
30.7. - 20.30

Knižničným chodníčkom - Putujeme históriou štúrovských
básnikov (beseda)
LETNÉ KINO POD DUBOM

AUGUST
13.8. - 20.30

LETNÉ KINO POD DUBOM

26.8. - 10.00

Pietny akt kladenia vencov - 78. výročie SNP

HORNOZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI - Folklórne skvosty Zemplína,
Šariša, iných regiónov Slovenska a hostí zo zahraničia v rámci
27.-28.8.  -  15.00
52. ročníka folklórneho festivalu Hornozemplínske slávnosti,
tentokrát v meste Hanušovce nad Topľou

SEPTEMBER
DNI MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
690. výročie 1. písomnej zmienky o meste; jarmočný predaj;
tombola; v kultúrnom programe účinkujú domáci, hostia,
hudobné kapely;
2., 3., 4. september Vyhlásenie najlepších v prehliadke 1. ročníka piesní Rómsky
slávik
Ekumenická bohoslužba; hostia z družobného mesta Velká
Bíteš

30.9. - 17.00

Zámocká ulica

Mestské ihrisko

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

55. výročie FS Oblík; letné kino

Park pri kultúrnom
dome

Vernisáž výstavy autorských prác amatérskych umelcov v rámci cyklu Kaštieľske večery vo veži

Malý kaštieľ, galéria

MsKS

OKTÓBER
6.10. - 14.00

Slávnostné stretnutie jubilantov s primátorom mesta v rámci
mesiaca úcty k starším, darčeky jubilantom, slávnostný obed,
kultúrny program

Reštaurácia u Hricka

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

18.10. - 11.00

75. výročie knižnice v Hanušovciach nad Topľou; Druhá beseda z cyklu ŽIVÁ KNIHA - ŽIVÁ KRONIKA; 15. výročie podujatí
a besied, slávnostné stretnutie, hostia, príhovory, kultúrny
program

Knižnica a malá koncertná sála

MsKS, Mestská knižnica,
Mesto a MsÚ HnT, ZO
SZPB, FS Vargovčan

30.10. - 14.00

Slávnostná spomienka v predvečer sviatku Všetkých svätých a
spomienka na zosnulých, príhovory duchovných

Dom smútku

NOVEMBER
15.11. - 17.00

Ľudová slovesnosť tzv. stridžích dní zimného slnovratu

Malý kaštieľ

MsKS, knižnica, Klub
folklóru seniorov, FS
Vargovčan

23.11. - 10.00

Knižničným chodníčkom - Putujeme históriou štúrovských
básnikov (beseda)

Malý kaštieľ

MsKS, ZŠ
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4.12 - 16.00

Mikulášske oslavy v meste

4.12. - 17.00

Posvätenie adventného venca; príhovory duchovných

5.12. - 16.00

Mikulášsky koncert ZUŠ

11.12. - 15.00-20.00 Betlehem, vianočné trhy, kultúrny program

Malý kaštieľ

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
jeho zložky

Pri Malom kaštieli

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

Malá koncertná sála

ZUŠ, MsKS

Pri Malom kaštieli

Mesto a MsÚ HnT,
MsKS, FS Vargovčan,
Zelenáči

16.12. - 16.00

Slávnostný koncert ZUŠ

Kultúrny dom

ZUŠ, FS Vargovčan

22.12. - 17.00

Vianočné stretnutie s Vargovčanom

Kultúrny dom

FS Vargovčan a jeho
zložky

31.12.

Novoročné stretnutie občanov mesta

Poďakovanie dôchodcom jubilantom

Už sa stalo dlhoročnou tradíciou, že v mesiaci október alebo december organizujeme celospoločenské podujatie na oslavu jubilantov - dôchodcov nášho mesta.
V decembri uplynulého roka Mesto, Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko v Hanušovciach nad Topľou uskutočnili   podujatie - poďakovanie dôchodcom jubilantom. Pre zlú pandemickú
situáciu nebolo možné usporiadať spoločné stretnutie jubilantov
s primátorom mesta tak, ako sa to konalo po iné roky. Preto bolo
prijaté rozhodnutie na osobné návštevy pri dodržaní všetkých
platných hygienických opatrení. A tak spolu s primátorom mesta PhDr. Štefanom Strakom, zástupcom primátora mesta Jozefom
Vargom, riaditeľkou MsKS Bc. Ľubicou Tomkovou a technickým
pracovníkom mestského úradu Milošom Kmecom navštívili sme
našich jubilantov – dôchodcov. Osobné návštevy a gratulácie nám
priniesli veľmi milé stretnutia a prinesený darček len umocnil túto
atmosféru. S prianím všetkého dobrého, veľa zdravia a pekných
chvíľ v rodine, sme navštívili a odovzdali darčeky 203 jubilantom
– dôchodcom, ktorí v rokoch 2020 a 2021 oslávili okrúhle životné
jubileum - 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

vej vojny v boji za oslobodenie spod fašistickej okupácie. Zároveň odznela výzva, aby nikdy nenastal čas vojen a utrpenia, aby
sa národy zomkli a žili v mieri pre šťastný život na našej planéte.
Na pietnom akte sa zúčastnili zástupca primátora mesta a poslanec MsZ Jozef Varga, zároveň vedúci FS Vargovčan, prednosta
mestského úradu PhDr. Slavomír Karabinoš, členovia ZO SZPB,
riaditeľka základnej školy RNDr. Natália Verčimáková, žiaci a učitelia ZŠ. Technickú prípravu podujatia, ozvučenie a fotografovanie
zabezpečoval pracovník mestského úradu Miloš Kmec. Krojovaný
sprievod už mnoho rokov tvoria členovia FS Vargovčan. V krásach
našich ľudových tradícií a mladej generácie ešte viac vynikol význam tohto podujatia, a to nielen pre tento oslavný deň, ale aj pre
ďalšie dni a budúcnosť.

S úctou sa klaniame ...

Dňa 19. januára 2022, presne vo výročný deň oslobodenia, uskutočnila sa pri pamätníku SNP pietna spomienka na 77. výročie
oslobodenie mesta Hanušovce nad Topľou. Slávnostný príhovor
predniesol primátor mesta PhDr. Štefan Straka, za ZO SZPB Hanušovce nad Topľou tajomníčka organizácie a riaditeľka mestského
kultúrneho strediska Bc. Ľubica Tomková. Zúčastneným odovzdala
pozdrav od predsedníčky ZO SZPB pani Mgr. Heleny Lipčákovej,
ktorá sa pre nemoc podujatia nezúčastnila. V obidvoch príhovoroch odznelo poďakovanie hrdinom a všetkým obetiam 2. sveto-

Foto: Miloš Kmec

Koncerty ZUŠ v Malom kaštieli

Jedným z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí
je aj Valentínsky koncert, ktorý   organizujeme v Malom kaštieli

2022

KULTÚRA

od roku 2017. Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková a riaditeľka
ZUŠ Ľudmila Kreheľová, DiS.art. s veľkou radosťou privítali možnosť, v čiastočnom uvoľnení opatrení, uskutočniť pekné kultúrne
podujatie. Prezentácii koncertu žiakov ZUŠ na verejnosti sa potešili tak učitelia ako aj deti a rodičia. A tak priamo na deň Valentína
14. februára 2022 uskutočnil sa prvý z pripravovaných koncertov
ZUŠ v Malom kaštieli.

Program Valentínskeho koncertu bol zostavený zo skladieb autorov od romantizmu po súčasnosť. Konferencierka Mgr. Katarína
Šinaľová v sprievodnom slove priblížila tvorbu autorov skladieb
a štýl ich kompozičnej práce. Sólovo vystúpili siedmi žiaci klavírneho oddelenia z tried pani učiteliek Evy Vihonskej, DiS. art, Ľudmily
Kreheľovej, DiS. art. a Mgr. Barbory Opielovej. Traja vystupujúci
akordeonisti študujú v triede pána učiteľa Mareka Halušku, DiS
art. Dvoch gitaristov na vystúpenie pripravovala Bc. Jana Gallová,
DiS. art. Variácie na priečnej flaute hrala žiačka A. Novotná z triedy pani učiteľky Mgr. Kataríny Repjakovej, DiS. art. Mgr. Katarína
Šinaľová so svojimi žiakmi husľovej triedy pripravila jednu sólovú
a dve skladby v komornej úprave pre sláčikové nástroje.
Učiteľka výtvarného odboru ZUŠ Mgr. Anna Hrehová, spolu
so svojimi žiakmi, pripravila vo vestibule na poschodí kaštieľa výstavu výtvarných prác. Skrášľujú naše priestory a radi ich obdivujú
aj návštevníci Malého kaštieľa.

Ďalší úspešný koncert sa odohral v utorok 22. marca 2022 ako jarný koncert. S veľkou účasťou a radosťou vystúpili všetky hudobné
odbory a krásnou výstavou na jarné motívy sa prezentoval výtvarný odbor.
Aj na účasti návštevníkov týchto koncertov (vyše 80 účastníkov)
je vidieť, že sa všetkým za spoločnými stretnutiami veľmi cnie.
Moje poďakovanie patrí všetkým a tešíme sa na ďalšie koncerty
a podujatia so ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou.   
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Marec – mesiac knihy

Je podnetným mesiacom na mnohé knižničné aktivity. V dňoch 9.
a 15. marca 2022 sme uskutočnili v mestskom kultúrnom stredisku – mestskej knižnici besedy pre žiakov ZŠ a deti MŠ informatickú
výchovu o práci v knižnici a triedení kníh, ale aj putovnú výstavu
obrazov.
Deti z MŠ so svojimi pani učiteľkami postupne od 1. marca v dohodnutých termínoch 2x týždenne navštevovali knižnicu. Rozprávali sme sa o knihách, kde sú príbehy so zvieratkami, pozreli sme
si skladaciu knihu o deduškovi Večerníčkovi, aj príbehy s krtkom
alebo psíkom a mačičkou. V knižnici sme si ukázali, ako sa knihy
správne ukladajú do regálov a k tomu sme si zarecitovali peknú
básničku.

Fotoarchív knižnice

Dňa 9. marca 2022 od 9.00 - 10.00 hod. sa konala výchovno-náučná beseda „Slovensko krajina plná tajomstiev“, s podtextom Mapujeme bohaté dejiny železničnej dopravy, ktorej sa zúčastnili dve
triedy 3. ročníka. Následne 9. marca 2022 od 10.10 -11.10 sa tejto
besedy zúčastnili dve triedy 4. ročníka. V ďalšom týždni 15. marca 2022 o 10.00 – 11.00 hod. sme uskutočnili náučnú aj zábavnú
besedu so žiakmi 1. ročníka ZŠ „Potulky regiónmi Slovenska pre
najmenších“ s podtextom Po stopách kocúra Felixa. Zaujímavým
rozprávaním o Slovensku nás sprevádzala lektorka Ing. Lenka Šingovská z vydavateľstva Class Košice; žiaci sa s dotazmi a otázkami
zapojili do besedy. Zároveň od 9. do 15. marca 2022 konala sa putovná výstava obrazov ilustrátorky Zuzany Fuskovej k besede „Slovensko krajina plná tajomstiev“ - Mapujeme bohaté dejiny železničnej dopravy a ilustrátorky Kataríny Barlovej k besede „Potulky
regiónmi Slovenska pre najmenších“ - Po stopách kocúra Felixa.
Organizátorka besied Bc. Ľubica Tomková poďakovala lektorke
za zaujímavé rozprávanie aj putovnú výstavu ilustrácií a obrazov.
Záverom môžeme povedať, že marec bol v knižnici plný návštev
a podujatí.

Foto: Agáta Krupová

Dvojstránku pripravila
Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS
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ZELENÁČI V AKCII
Občianske združenie Zelenáči
robilo opäť výsadbu cibuľovín
v meste na pešej zóne. Do tejto aktivity sme oslovili pani
riaditeľku KC v Hanušovciach
nad Topľou Katarínu Velebírovú
s pracovníkmi a zapojili aj deti
z Komunitného centra v Hanušovciach nad Topľou. Učili sa,
čo sú to jarné kvety (cibuľoviny),
ako sa správne vysádzajú, aké
druhy poznáme a mohli si ich
tak aj sami vysadiť. Záleží nám
na tom, aby sa naše mestečko
opäť ponorilo do pestrých farieb jarných kvetov a mohlo tak
potešiť všetkých okoloidúcich
občanov nielen z nášho mesta. Vďaka podpore Karpatskej nadácie môžeme takéto aktivity v našom meste organizovať.

Na našich aktivitách sa podieľajú aj mladí záhradníci (dobrovoľníci), ktorých vedieme k vysádzaniu kvetín, úžitkových rastlín, zveľaďovaniu prostredia, ale najmä ku kreativite záhradníckych úprav.
Tieto aktivity sa snažíme s našimi dobrovoľníkmi robiť na pešej
zóne počas týždňa, kde každý deň je iný zameraním či témou dňa.
Je to práca v malých skupinách, aby sme to vedeli zvládnuť organizačne a taktiež dozerať na bezpečnosť pri daných aktivitách. Sme
radi, že o tento druh aktivít je medzi dobrovoľníkmi záujem, čomu
sa tešíme. Samozrejme,
bez pomoci Karpatskej nadácie by to nešlo
a zároveň ďakujeme
aj mestu Hanušovce nad
Topľou, ktoré je nám
ústretové a kvetinárstvam Orchidea a JuliArt.
Žiaľbohu, stále sú medzi nami ľudia, ktorí si nevážia prírodu, čistotu a poriadok vôkol seba. Zanechávajú po sebe veľa odpadkov
– či už plechoviek, papierikov alebo vyberaním košov, kde veci
končia zahodené po meste. Zelenáčom to nie je ľahostajné, preto
by sme chceli poďakovať mestu za zriadenie kamerového systému, ktorý je prínosom pre naše mesto. Podarilo sa odhaliť viacero priestupkov, ako napríklad rôzne krádeže či už dokladov, vecí,
objasnenie dopravných nehôd, poškodenia majetku alebo znečisťovanie priestranstiev. Nie všetko sa kvalifikuje ako trestný čin,
preto tí, ktorí znečistili naše mesto a boli zachytení kamerovým

systémom po prizvaní na mestský úrad v sprievode zákonného
zástupcu, si po dohode svoj „skutok“ pri Zelenáčoch odpracovali.
Je veľmi potrebné, aby naše mesto malo viac takýchto miest „pod
dozorom“ a stalo sa čistejším a bezpečnejším.

Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou
a pracovná skupina Zelenáči

Vďaka podpore projektu s Karpatskou nadáciou sme mohli obdarovať našich najmenších záhradníkov týmito krásnymi kuchynkami do každej zo 6 tried MŠ Hanušovce nad Topľou. Budú slúžiť
ako didaktické pomôcky pri našich spoločných aktivitách (príprava jedál, zdravá výživa ...). Malým záhradníkom prajeme, nech ich
darčeky potešia.

S podporou Karpatskej nadácie sme pre našich najmenších pripravili hygienické balíčky pre všetky deti v našej MŠ, ale aj pre
„slabšie“ rodiny. Ďakujeme drogérii Vierka, ktorá nám to pomohla
zabezpečiť a nachystať a tiež vedeniu materskej školy, Zelenáčom,
Komunitnému centru Hanušovce nad Topľou za spoluprácu.
Tešíme sa na ďalšie aktivity.

2022

OZ Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou
požiadalo Nadáciu SPP o finančný príspevok na podporu projektu
„Dokončenie tréningovej sály pre folklórny súbor“. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie baletizolu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácii SPP, za čo týmto Nadácii
SPP ĎAKUJEME.

Výzdoba a netradičný Mikuláš
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Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výzdobe nášho
mesta počas vianočného obdobia. Išlo o zhotovenie adventného
venca pred Malým kaštieľom, kde si tento priestor získal obľubu
u občanov nielen nášho mesta. Výzdoba pokračovala anjelom
na balkóne, svietiacimi sakurami, betlehemom s ďalšími novými
figúrkami a vianočným stromčekom, pod ktorými boli snehuliaci
z dielne Zelenáčov.
Ďakujeme mestu Hanušovce nad Topľou, chlapom z údržby, Zelenáčom, Vargovčanu a kultúrnemu stredisku.

Folklórnemu súboru Vargovčan záležalo na tom, aby Mikuláš
navštívil všetky deti nášho mesta, priniesol im pozdrav, sladkosť
a vyčaroval tak úsmev. Súboristi hľadali spôsob, ako zorganizovať
podujatie a neporušiť tak opatrenia, ktoré boli v tej dobe nariadené. Napokon vznikol „putovný“ Mikuláš, ktorý prešiel všetkými
ulicami nášho mesta, a tak obdaroval tých najmenších. Atmosféru
dotvárala vianočná hudba, koč s koníkmi a mikulášskou osádkou.
Ďakujeme všetkým, ktorí boli disciplinovaní

Snažíme sa dodržiavať tradície našich predkov, a tak ako po iné
roky polnočná svätá omša patrila folkloristom, na ktorej sme
sa zúčastnili, spievali koledy v nárečí a oslavovali príchod malého Ježiška. Ďakujeme duchovnému otcovi Martinovi Telepunovi,
že sme mohli spievať na polnočnej svätej omši.

Príbeh túlavého psíka

Po niekoľkých dňoch, kedy sa ulicami
nášho mesta túlal tento psík, viacerí
na neho upozorňovali na FB skupinách. U niektorých vzbudzoval strach
svojou postavou, niektorí ho chceli
domov, no, žiaľ, nemohli, ale vo vnútri
to bol pes s veľmi milou povahou.
Zrejme nemal veľa šťastia, keď skončil
na ulici. Bol veľmi plachý, no jeho osud
neostal ľahostajný ľuďom, ktorí majú
radi psov. Dočasná odchytná stanica
pri Nitre prejavila o tohto fešáka záujem (žiaľ, v blízkosti boli útulky preplnené) s touto stanicou komunikovala Majka J., ale bolo
potrebné psíka do tejto stanice previesť. To bola úloha pre Zelenáčov, ktorí psíka do nového dočasného domova previezli. Vynikajúca správa prišla o niekoľko dní, kedy o tohto psíka prejavil záujem
jeho nový pán z Prievidze. Sme radi a veríme tomu, že jeho príbeh
v novej rodine bude len lepší a krajší.

pokračovanie článku na strane 21 ►
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1. číslo

PESTRÝ ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE

Počas vianočných prázdnin sme sa pustili do rekonštrukcie
vstupnej chodby – prebehla výmena dlažby, výmena nových interiérových dverí, sadrokartónové obloženie elektroinštalácie a
nové stierky. Vzájomnou spoluprácou, ústretovými krokmi všetkých zúčastnených sme to nakoniec úspešne zvládli a v januári
sme detičky privítali v nových priestoroch.
„Ľadové kúzlenie“
Do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzame vzdelávacie postupy, v ktorých učiteľ nie je zdrojom poznania, zdrojom poznania
sa stáva realita. Učiteľky v týchto činnostiach poskytujú podporu
vo výskumných aktivitách tak, aby deti zotrvávali v objektívnom
poznávaní prírody - rozvíjali spôsobilosť vedeckej práce v úrovni
dieťaťa materskej školy. Postupnými krokmi vedú deti k spôsobilosti vedecky pracovať – čiže pozorovať, komunikovať, klasifikovať,
merať, tvoriť predpoklady. Jednotlivé výkonové štandardy deti
dosahujú pomocou rôznych metód: pokus-omyl, experimentovanie, diskusie, pozorovanie, tvorba predpokladov. Takýmito postupmi a formami práce spoznávali deti zimu, jej znaky, vlastnosti
vody, snehu a ľadu.

„Šašo Jašo, detský kráľ, otvára nám karneval“
Haló, haló, super správa, v našej materskej škole sa 9. februára
konala veľká fašiangová sláva, plná smiechu, tanca, kúziel, malej
detskej radosti.
Zabavili sme sa všetci, veľkí, malí do sýtosti.
Už od rána nám vyhrávali tóny fašiangových melódií. Vzácna návšteva šaša Jaša a šašky Mašky bola pre deti príjemným prekvapením. Hneď ráno roztancovali všetky smelé detičky a spoločne
si vyčarovali sladkú odmenu. Tí najodvážnejší sa s nimi aj vyfotili.
Potom sa s úsmevom pobrali do svojich „karnevalových“ tried,
kde sa zabávali, tancovali, spievali, tvorili, súťažili i hostili. Krásnou
bodkou na záver bol rozlúčkový tanec šašky Mašky postupne so
všetkými deťmi. Nakoniec sme si pochutnali na pravých fašiangových šiškách, ktoré nám pripravili tety kuchárky. Vďaka celému
kolektívu deti prežili krásny a kúzelný deň. Veríme, že takýchto dní
bude v našej škole ešte veľmi veľa.
Venujeme sa aj viacerým preventívnym programom:
„Kozmo a jeho dobrodružstvá“ – aktivity sú zamerané na rozvoj
emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a
empatie detí, preventívny program sa zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania.
„Dajme spolu gól“ – projekt je zameraný na rozvoj pohybových
schopností detí predškolského veku, motivovať ich k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu. „Zdravé oči v škôlke“

- preventívne meranie zraku,
ktoré dokáže s vysokou mierou
spoľahlivosti odhaliť existujúce
alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Realizuje ho Únia
nevidiacich a slabozrakých na
SR deťom bezdotykovo autorefraktometrom.
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ - cieľom je
zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a
kompetencií detí a žiakov.
Každý mesiac školského roka je u nás plný nových zážitkov, zaujímavých a čarovných aktivít, ktorými deti spoznávajú život okolo
seba. V marci nás čaká divadelné predstavenie Danka a Janka, sférické kino Tajomstvo stromov, celoškolské projekty „Bezpečne na
ceste“ a „Rozprávky na potulkách“.

Kolektív materskej školy
Fotozdroj: Katarína Bindasová

Spoločenská kronika od 1.9.2021 do 25.3.2022

Narodili sa
Leo Janičo
Emma Kurová
Michaela Cibriková
Martina Gáborová
Hugo Mitaľ
Melisa Fiľová
Amy Jakubová
Šimon Tomaško
Andrej Cina
Artur Golmíc
Daniel Klimčo-Havran
Ľubomír Ján Filo
Ján Minár
Anna Sekeľová

Jaroslava Čikalová
Patrícia Cibríková
Teo Bakaľár
Noemi Nedobová
Matteo Pirko Puľo
Gréta Horká
Anna Letisia Horvátová
Sára Dančová
Stanislava Puľová
Patrik Ivanič
Noemi Scholc
Adela Horvátová
Marco David
Ella Horvátová
Pripravila Katarína Pirščová
matrikárka
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MÁTE LOGICKÉ MYSLENIE?

Aj v tomto školskom roku 2021/22 v našej základnej škole súťažíme. On-line iBobor.sk  je matematicko-logická súťaž určená pre
každého človeka v rôznom veku. Stačí niekoľko klikov na stránke
www: ibobor.sk a ste tam ...V kategórii DROBEC – 2. a 3. ročník
ZŠ sa v polovici novembra zúčastnilo 43 žiakov. Podľa prísnych,
ale veľmi presných pravidiel súťaže, boli úspešní títo malí riešitelia: Anna Demčáková získala 68 bodov, Daniela Baranová  64 b.,
Miriam Peterová 60 b., Tomáš Hric 52 b., Benjamín Kolesár 52 b.
a Michaela Peterová 48 bodov, každý žiak mohol dosiahnuť v časovom limite 30 minút  maximálne 72 bodov. V kategórii BOBRÍK
- 4.a 5. ročník ZŠ sa zúčastnilo 35 žiakov a z nich boli úspešní tiež  
šiesti žiaci.  Veľkú pochvalu  si zaslúžia traja žiaci 5. ročníka, ktorí
dosiahli maximum, teda 96 bodov. Sú to Michaela Mikitová, Anna
Sabová a Alex Verčimák. Srdečne gratulujeme! Úspešné boli tiež
žiačky Štefánia Tomaščínová získala 72 b., Nela Vargovičová 72 b.
a Petronela Kaňuková 60 b. z 96 možných bodov. Všetci žiaci v
oboch súťažných skupinách si majú možnosť vo voľnom čase pozrieť nielen svoje výsledky, ale aj rôzne úlohy a ich riešenia po
kliknutí v archíve úloh... Tam, vážení čitatelia máte možnosť nahliadnuť aj vy, stačí navštíviť www: ibobor.sk, veď  v roku 2020 sa tejto  súťaže zúčastnilo v 54 krajinách sveta až 3 milióny riešiteľov!!!
Jedna z úloh pre druhákov a tretiakov, teda v kategórii Drobci:
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Úloha pre seniorov: viac na www:ibobor.sk
Moderná babka Esmeralda si na hanušovskom trhu kúpila 3 plné
vrecia pomarančov. Do každého vreca sa zmestí 30 pomarančov.
Domov pôjde cez 30 mostov. Na každom moste je škriatok. Aby
mohla babka Esmeralda prejsť cez most, musí dať škriatkovi toľko
pomarančov, v koľkých vreciach ešte nesie pomaranče. NAJVIAC
koľko pomarančov môže  priniesť babka  domov ?

A) 60
B) 30
C) 25
D)	  0
Na obrázku 100% riešitelia z 5. ročníka: Miška Mikitová, Anička
Sabová a Alex Verčimák. Gratulujeme!

Text a foto:
Mgr. Pavol Minár
ZŠ Hanušovce nad Topľou

AJ NAŠA ŠKOLA JE MODERNEJŠIA

Základná škola v Hanušovciach nad Topľou v školskom roku
2020/21 získala spolu s ďalšími slovenskými strednými a základnými školami finančnú dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v hodnote 30 000 EUR vďaka projektu Modernejšia škola. Cieľom projektu bolo inovovať prístupy
k výučbe a implementovať ich do praxe za účelom rozvíjania výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zámerom základnej školy bolo vytvoriť príjemné prostredie pre
žiakov vybudovaním 3 oddychových zón na chodbách, v rámci
čoho sme vybavili tieto priestory sedacími vakmi, taburetkami,
modernými sedadlami a odkladacími stolíkmi. Vytvorením týchto zón sme umožnili žiakom upevňovať sociálne interakcie nielen
počas prestávok, ale relaxovať aj v bezbariérovej oddychovej zóne
vytvorenej na prízemí našej školy.
Revitalizovali sme dve triedy - učebňu prírodovednej gramotnosti

Učebňa jazykov
a učebňu jazykov. Učebňa prírodovednej gramotnosti poskytuje
žiakom priestor pre vlastné skúmanie, poznávanie a vytváranie
predstáv o prírodných javoch, čím sa v nich prebúdza zvedavosť,
záujem o prírodu a samotnú vedu. Modro-sivé prevedenie ino-
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vatívnych tvarov školských lavíc, pracovné stoličky a moderné
zostavy nábytku sú prispôsobené pre potreby prírodovedných
predmetov za účelom intenzívneho rozvíjania zážitkového učenia
a bádateľských aktivít. Vybavením učebne jazykov sme výrazne
posilnili komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazykov, pričom je možné kedykoľvek zmeniť usporiadanie moderných lavíc
k upevneniu a rozvíjaniu kooperatívnych zručností žiakov. Interaktívna tabuľa, žlto-zelené stoličky, nábytok a žalúzie predstavujú
príležitosť k rozvíjaniu individuálnych učebných možností žiakov,
podnecujú žiakov k tvorivej diskusii a vytvárajú aktivizujúcu klímu.
Nové priestorové riešenie sme zvolili vytvorením oddychových
zón v 7 triedach, pričom sme vhodne rozdelili triedy na jednotlivé
časti vďaka najnovším poznatkom a potrebám vyplývajúcim z praxe. Pestrofarebné rohové sedadlá, relaxačné vaky a príjemné koberce poskytujú žiakom priestor na sedenie, relax, ale aj na učenie. Zostavy nábytkov sú jednoduché a účelné tak, aby mohli byť
využívané v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Atmosféru v škole posilňujú aj voľnočasové a náučne hry, ako stol-

Oddychové zóny na chodbách a v triedah
ný futbal pri prechode do telocvične, šachy, hokej, biliard a ďalšie
rodinné spoločenské hry, čím efektívne posilňujme zdravie žiakov,
ich duševný rozvoj  a šport ako taký.
Zrevitalizované triedy, steny chodieb, podlahy a samotné schody
skrášľujú tiež edukačné grafické polepy umiestnené na viditeľ-

1. číslo
ných miestach. Všetci žiaci našej základnej školy si tak môžu nenásilným spôsobom vizuálne opakovať, upevňovať a precvičovať
matematické, geografické, fyzikálne a jazykové schopnosti.

Náučné polepy na chodbách a schodoch
Spolufinancovanie podporných aktivít potrebných k implementácii celého plánu školy, či už stavba predeľovacej steny v jazykovej
učebni, zakúpenie interaktívnej tabule a žalúzií, vymaľovanie stien
a ďalšie materiálnotechnické vybavenie zabezpečila aj samotná
základná škola, ktorá prispela sumou 6.500 Eur z vlastných zdrojov a Výbor rodičovského združenia pri ZŠ Hanušovce nad Topľou
sumou 1.500 Eur.
Prínos tejto dotácie pre rozvoj výchovy a vzdelávania v Základnej
škole Hanušovce nad Topľou je markantný a prospešný nielen pre
žiakov, ale aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pretože pozitívne pracovné prostredie spolu s vhodnou klímou vytvárajú pocit bezpečia a radosti v našej škole.
Text a foto:
RNDr. Martina Mihalčinová
zástupkyňa riaditeľky školy
ZŠ Hanušovce nad Topľou

DOTERAZ NEPOZNANÁ HANUŠOVSKÁ POETKA

V roku 2021 sa dožila krásnych 85 rokov života pani Jolana Fáberová zo Slovenskej ulice. Milá a distingvovaná s príjemným úsmevom na tvári. Takú ju, my Hanušovčania, poznáme od nepamäti.
Málokto však vie, že pani Jolana píše básne, cez ktoré sa zamýšľa
aj nad menej utešenými oblasťami života súčasnej spoločnosti
z pohľadu svojej životnej skúsenosti.
Noc
Tichý večer sa zniesol nad mestom,
tma pomaly spúšťala svoj
čierny zamatový plášť,
aby zakryla všetky exhaláty,
ktoré nad ním viseli
ako sivastý závoj.
Tmavá obloha posiata
žiarivými hviezdami.
Občas sa niektorá odtrhne,
letí a necháva za sebou
trblietavý jas.
Dívaš sa a rozmýšľaš – hviezda?
Alebo vesmírny koráb?
Začneš zrazu túžiť preletieť
troposféru a potom z planéty
na planétu. Povieš si, možno
to bude raz.

Človek je už taký.
Zatúži diaľky vesmírne poznať,
hoci tá naša matička zem
je tak veľká, že celú ju
nemôže znať.
Mal by sa držať
našej krásnej zemi,
milovať ľudí, prírodu.
Zanechať všetky bláznivé tuhy
a držať sa toho,
čo vidí očami.
Mesto je tiché, ulice pustnú.
Lampy presvetľujú hustnúcu tmu.
Zamilovaný párik
vidno po ulici kráčať.
Unavení ľudia išli spať.
Tmavý zamatový plášť
drží nad mestom ochranu,
dbá, aby si ľudia oddýchli
a mesiac v splne svieti
ako lampáš, ktorý naň pripichli.

2022

HANUŠOVCE - HANUŠOVČANIA
Človek?
Áno, si to ty.
Krása, bohatstvo, pýcha?
Je to len prázdna chiméra.
Honosíš sa  svojím umom,
svojím vzdelaním?
Prišiel si z ničoho,
získal si všetko, čo si chcel
a máš v sebe aspoň kúsok súcitu?
Človek? Áno, si to ty.
Prešiel si životom, tvrdou prácou?
Cítiš lásku k blížnemu?
Rýchlo prijímaš všetko a nič ťa neľaká?
No dokelu!
Spamätať sa máš ešte čas!
Zostane po tebe len spomienka,
deti a vnúčatá,
ak nejaké máš.

► pokračovanie článku zo strany 17

Humanitárna pomoc Vargovčanu a Zelenáčov

Vargovčan a Zelenáči spolu s mestom Hanušovce nad Topľou tiež
pomáhajú, ako sa dá, utečencom z Ukrajiny, ktorí museli opustiť
svoje domovy, aby si tak zachránili svoj život. Za pomoc ďakujeme kamarátom, ktorí nás oslovili, či nepotrebujeme humanitárnu
pomoc pre ľudí, ktorých mesto prichýli. Išlo o pomoc vo forme
potravín, hygienických potrieb, drogérie, šatstva, obuvi či hračiek.
To všetko bude odovzdané rodinám, ktoré prejavia o túto pomoc
záujem. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú.
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Dňa 28. marca 2022 sa učitelia ZŠ
v Hanušovciach nad Topľou stretli
spolu s vedením mesta na spoločnom obede v Reštaurácii u Hricka
pri príležitosti Dňa učiteľov. Vedenie školy nezabudlo ani na tých,
ktorí odišli do dôchodku už pred
dvadsiatimi rokmi a viac, čo prítomní veľmi ocenili. Pri tejto príležitosti starší kolegovia zaspomínali
aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Prednedávnom uplynulo 10
rokov od smrti Andreja Čákyho. Jeho žiačka Mgr. Anna Hliboká
vtedy naňho spomínala takto:
„Ako žiačku ZŠ v Hanušovciach nad Topľou ma hudobnú výchovu učil pán učiteľ Andrej Čáky. Učil ju s láskou k piesni a hudbe,
pedagogickým taktom, mentorskou vážnosťou a skromnosťou
a najmä s harmonikou v rukách. On hral a my sme spievali.
(...) Nepamätám si už, v ktorom ročníku na hudobnej výchove
v rozvrhu našej triedy dostalo miesto v čase okolo obeda, keď
sa napoludnie z blízkeho evanjelického kostola ozvalo hlasné
zvonenie zvonov. „Bim-bam,“ zvučné tóny cez pootvorené okná
triedy prerezávali priestor i sluch... v tom pán učiteľ ťahom ruky
umlčal rozbehnutú harmoniku, ona sfučala a my sme sa s udivenými očami pýtali: Prečo? Dodnes počujem jeho odpoveď: „Deti,
teraz počúvajte zvony. Aj zvony sú hudba, aj zvony sú krásna
hudba.“ A my sme počúvali. Keď zvony dozvonili, pokračovali
sme v hre a v speve ďalej.Nedá mi nepripomenúť, že sa písala
druhá polovica 70. rokov 20. storočia. Vzdať úctu kresťanským
zvonom, priznať sa verejne k viere, kresťanským zvykom, Bohu,
bolo pre učiteľa priam ohrozujúce. Dodnes si pamätám ten pocit
pokoja a blaženosti v kútiku mojej detskej duše, ktorý prišiel cez
tieto slová....“
„Niektoré texty sa píšu nesmierne ťažko. K takým určite patria
slová o priateľovi, ktorý už nie je medzi nami. Ale vďačnosť a
úcta nám nedajú nenapísať ich, i cez slzy nevypovedať. Dňa 28.
novembra (2011 – pozn.) vo veku 77 rokov odišiel do večnosti
pedagóg a kultúrny pracovník, no najmä dobrý človek, priateľ,
vždy ochotný spolupracovník a priaznivec hanušovského múzea,
pán Andrej Čáky.
Spomínala naňho vtedy aj PhDr. Mária Kotorová, PhD.:
„Spoznali sme sa ešte v čase, kedy vyučoval na miestnej základnej škole. Vnímali sme ho ako učiteľa dobrej starej školy, ktorý
nielen vyučuje, ale vychováva a ktorý si hlboko uvedomuje, ako
blahodarne pôsobí umenie a kultúra na ľudskú dušu. Preto i po
skončení aktívnej pedagogickej činnosti hral, spieval, viedol spevokol, organizoval, kantoroval v kostole... Ale najviac bol pre nás
múzejníkov „externým spolupracovníkom múzea“. Všestranne
hudobne nadaný, hlasom a muzikalitou obdarený Ondrík, ako
som ho mala česť familiárne oslovovať, bez podmienok, bez nárokov na honorár, bez výhovoriek, často a ochotne sa zúčastňoval na našich svetielkach, múzejných kultúrnych popoludniach
pri sviečke, napĺňaných slovom i hudbou, súzvukom kultúrne
cítiacich ľudí.“

Dvojstránku pripravili Jozef Varga a Miloš Kmec
Foto Miloš Kmec

Pripravila Alžbeta Čákyová
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1. číslo

K NEDOŽITEJ DEVÄŤDESIATKE
Hermína Franková
(1932 – 2021)

Bol začiatok septembra 2021 a všetko a všetci sa už pripravovali na ďalšiu vlnu pandémie. Tak som si povedala, že sa na to – ako sa u nás na Šariši hovorí „opric času“
– pripravím aj ja, pokiaľ ešte znova nie sme obmedzovaní rôznymi nariadeniami. Na
chodníku ma totiž v jedno popoludnie pristavila pani učiteľka Mária Kolarčíková, že
keď už nedávam všetkých jubilantov do novín (zákon o GDPR – pozn.), aby som v žiadnom prípade nezabudla na pani Frankovú, ktorá bude v máji 2022 oslavovať 90 rokov
života. Z reči do reči prišlo tiež na to, že v roku 2021 pani Kolarčíková oslávila 85 rokov
života a pani Alžbeta Čákyová 80 rokov života. Tak som si povedala, že zorganizujem
spoločné stretnutie s týmito tromi nezabudnuteľnými hanušovskými učiteľkami staršej generácii pre spomienky a zároveň s vierou, že príbehy a životná filozofia týchto
dám môžu byť poučením pre mladých.
Stretnutie som dohodla na konkrétny deň, ktorý pôvodne každej z nás vyhovoval. No
zasiahol osud a v dohodnutom termíne sme sa stretli len dve – ja a pani Franková s
tým, že s pani Kolarčíkovou a Čákyovou sa stretnem inokedy. Vtedy som netušila, že v
najbližších mesiacoch osud znova rozdá karty inak, ako sme my plánovali.

Hermína Franková patrila k tomu druhu
učiteľov, ktorých si ich žiaci pamätajú celý
život ako veľmi prísnych, ale spravodlivých pedagógov. K tým žiakom som patrila
aj ja. Ako žiačka ZŠ – priznávam bez mučenia – som sa jej na hodinách ruštiny bála.
Po triede rozdávala aj buchnáty, ak žiak
nebol pripravený, alebo niečo vyparatil,
ale ruštinu nás zato naučila poriadne. Nielen ja, ale plejáda ďalších jej bývalých
žiakov spomína, že to, čo nás pani Franková naučila v hanušovskej škole, stačilo neraz aj na strednej škole pri ďalších nie tak
prísnych učiteľoch. Nemuseli sme tak drieť
na dobré známky ako iní spolužiaci, ktorí
neprešli jej tvrdou prípravou. Keď som
už bola dospelá a ona na dôchodku, z času
na čas sme sa pristavili spolu na chodníku
a rozprávali sa niekedy aj dlhé-dlhé minúty.
Už som sa jej nebála, ale úprimne ctila si ju.
Napriek desaťročiam života v Hanušovciach nad Topľou rozprávala pani Franková
s typickým stredoslovenským prízvukom.
Vyjadrovala sa ráznou údernou rečou
sprevádzanou jej typickými gestami ruky,
ktorými ešte viac zdôrazňovala – akoby
podčiarkovala – vyslovené myšlienky. Tak
bolo aj 14. septembra 2021; navštívila
som ju v dennom stacionári, kde s ďalšími
dôchodcami spoločne trávili popoludnie.
Chvíľami to bola stará pani učiteľka, ako
som ju vždy poznala, chvíľami sa v tichosti na krátko zahĺbila do seba. Možno preto
niektoré myšlienky nie sú úplne dokončené, možno niektoré fakty ostali nie celkom
vysvetlené. Žiaľ, toto bolo naše posledné
spoločné stretnutie a jej posledné rozprávanie o svojom živote.
„Narodila som sa 6. mája 1932 v Novej
Bani. Vtedy to bol aj okres Nová Baňa.
(Poznámka: V súčasnosti Nová Baňa patrí pod okres Žarnovica.) Meno Hermína

som dostala kvôli tomu, že naša suseda,
ktorá pochádzala od Banskej Bystrice –
a tam sa to hovorilo – rodičom povedala,
že šťastné je dieťa, ktoré si prinesie svojej
meno. A keďže 6. mája bola Hermína, tak
aj mne dali toto meno. Takže meniny aj narodeniny oslavujem naraz. No či som bola
šťastná, neviem. (Smiech.) Žila som ako
každý iný. No žeby som sa mala sťažovať
na svoj osud – to teda nie. Čo som robila,
snažila som sa robiť čo najlepšie.
Tam v Novej Bani som chodila po 5. triedu
do ľudovej školy a štyri triedy meštianskej
školy. Ten, kto chcel ísť študovať ďalej, musel mať ukončenú štvrtú meštianku. A keďže ja som chcela študovať učiteľstvo, chcela som byť učiteľkou, tak som potom išla
na takzvané pedagogické gymnázium.
Študovala som v Leviciach a potom v Bánovciach nad Bebravou, kde som gymnázium ukončila. Vlastne tam bolo bežné gymnázium, len tým, ktorí chceli ísť za učiteľov,

odporúčali jeden rok pedagogického gymnázia. Tam sme už mali aj základy pedagogiky a psychológie. Boli to však len základy,
na ktorých bolo treba pracovať. Najväčším
učiteľom mi bol život a práca v školstve.
V tom čase po skončení pedagogického
gymnázia sme dostávali absolventi tzv.
umiestenky. Nemohli sme si veru vyberať,
kam pôjdeme. Tak som dostala Východoslovenský kraj. Nikdy predtým v živote som
na východe nebola. Veľmi som sa bála,
čo z toho bude. Dostala som okres Giraltovce. V živote som nepočula, že existujú
nejaké Giraltovce. A pritom to bolo vtedy
okresné mesto! Giraltovce ma zasa poverili ísť učiť do Váľ-kó-viec! – To bola taká
dedina Vaľkovce, kde som učila asi jeden
rok. No prišla zmena okresov. Už nebol
okres Giraltovce, ale sme boli okres Prešov.
Od toho záležalo, kam ma pošlú. Poslali
ma učiť do Hanušoviec. Tu sa mi to celkom
zapáčilo. Do Hanušoviec som na základnú

2022
školu prišla v roku 1951 ešte ako Hermína
Pallerová a už som sa odtiaľ nikde nepohla.
Bývala som v podnájme, už si nepamätám,
kde všade, ale najdlhšie som bývala u Peterových. Stadiaľ som sa aj vydala. Mala
som vtedy 23 rokov. Mnohí Hanušovčania
si vtedy stavali nové domy. Mali aj domy
po rodičoch, ale neboli s nimi takí spokojní,
tak si stavali nové domy. Takže Hanušovce
sa po tom roku 1951 po troche rozširovali.
Či som učila v kaštieli? Nie. V kaštieli boli
tie vyššie ročníky, ostatné boli rozdelené
na miestach, kde predtým bola bývalá katolícka a bývalá evanjelická škola. Ja som
učila v dome, kde bola bývalá katolícka
škola.
Škola vtedy nebola nová, ale už mala dlhodobú tradíciu a prišla som do dobrého učiteľského kolektívu. Pamätám sa na svojho
prvého riaditeľa – bol to pán Oberuč. Pochádzal z Liptova. Potrpel si na presnosti
– čo bolo treba, muselo sa robiť presne.
No bol to človek, ktorý vedel oceniť aj robotu toho druhého, jemu podriadeného,
ako mňa. Ja som sa vždy držala toho, čo žiadal inšpektor, čiže som nikdy nemala žiadne nepríjemnosti s inšpektorom. No predovšetkým bol nado mnou riaditeľ školy.
A čo povedal riaditeľ, to bolo pre mňa ako
sväté! Boli sme už od celkom mladých rokov pripravovaní na to, že budeme mať
nad sebou niekoho, koho budeme musieť
vedieť rešpektovať. A ja som vždy rešpektovala toho, kto bol odo mňa múdrejší,
čo ale nemuselo znamenať, že bol odo mňa
vzdelanejší. Mala som výhodu, že som
mala riaditeľov zanietených pre školstvo.
No a toto sa pán Oberuč snažil vštepiť
aj do nás, ktorí sme na školu prišli ako mladí učitelia. A keď teda pán Oberuč povedal,
že to tak má byť, tak to tak aj bolo, lebo
to povedal pán riaditeľ. Výhodou tiež bolo,
že na hanušovskej škole bolo veľa učiteľov
s pedagogickou praxou, ktorí odtiaľ hneď
neodchádzali preč, ale ostávali tu na dlhšie
a od nich bral človek skúsenosti. Ani ja som
nemala dôvod odchádzať odtiaľ preč. Prečo by som bola mala odísť? Žiaci boli takí
istí ako aj inde. To len nás strašili, že východ je aký..., že nech nás Pán Boh chráni,
aké je to tu zaostalé. Čudovali sa, že som
tu chcela ostať. A že som chcela ostať, nebolo len preto, že som tu mala môjho muža
frajera...
Hanušovce mali dobrý základ učiteľov. Pamätám si na Štefiku Bandovú. Štefika Bandová bola Štefika. Tak sme ju volali všetci,
aj Cigáni ju volali pani Štefika. Mali ju radi,
čo nemôžem povedať o sebe, lebo ja som
bola na nich o dosť prísnejšia. No Štefika
bola taká kľudná a vedela tak pekne okolo nich. Tá ich vedela aj menovať nielen
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podľa priezviska, ale aj podľa mena. Vedela sa s nimi rýchlejšie zblížiť. Štefika by bola
dala aj kožu zo seba zodrať.
Hej, museli sme pracovať aj mimo školy,
lebo sa od nás vyžadovala aj práca v mimoškolskej činnosti. Každý sa zameriaval
na to, v čom si bol ako-tak istý, že by tú mimoškolskú činnosť zvládal. Tak som sa venovala aj ženám, dospelým občanom cigánskeho pôvodu, ako sa vtedy Rómom
hovorilo. Učila som ich čítať.
Že ako si spomínam na mojich žiakov?
Mala som žiakov predovšetkým z Hanušoviec. Tí boli – povedala by som – dobre pripravení, lebo mali aj predtým veľmi
dobrých pedagógov, ktorí ich pripravovali.
A to boli Mackovci – pani Macková a pán
Macko, ktorý bol niekedy predtým ešte
aj riaditeľom, no mne už nie. Bol tu pán
Oberuč a pani Oberučová, bola tu Štefika
Bandová – všetko skúsení starí učitelia,
ktorí nám mali čo dať. A keď som voľačo nevedela, tak tu bola ešte jedna učiteľka, volala sa Kottulová..., za ňou som
išla, ak sa mi voľačo až tak nepošťastilo...
aj za Štefikovu Bandovou. Ono vždy bolo
čo zlepšovať v druhom polroku. Na to pán
Oberuč ako riaditeľ zvykol povedať: Nikto
není Pánom Bohom! Každý máme nejaké
škrabance – tak on povedal – a kto má rozum, tak sa snaží toho všetkého pri ďalšom
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hodnotení vyvarovať...
Tie ostatné deti, z dedín čo boli, prichádzali
k nám od šiesteho ročníka.
Učila som potom teda aj tie vyššie triedy,
lebo som si ešte robila pedagogickú fakultu, aby som mohla vyučovať aj v 6. až 9.
ročníku, lebo ja som mala (pôvodne) skončené štúdium pre 1. až 5. ročník.
Vzdelanie som si dopĺňala na Pedagogickej fakulte v Prešove a potom som po určitom čase začala učiť aj ten 6. ročník, čiže
tú bývalú prvú meštianku. No ale toto bolo
utrpenie, pretože bol veľký rozdiel medzi
žiakmi. Tí, ktorí pochádzali z Hanušoviec,
rozhodne ovládali každé učivo viacej ako
tí, ktorí k nám prichádzali z dedín. Veď
v Petrovciach sa prvý až piaty ročník učil
spolu v jednotriedke a jednotriedky boli
aj v ďalších dedinách. Akurát Pavlovce mali
dvojtriedku. No boli deti, ktoré mali snahu,
si učivo dobrali aj sa v ňom utvrdili.
Čiže od nás čo potom po 9. ročníku odchádzali žiaci, nemôžem povedať, žeby
sa boli učitelia na stredných školách niekde
na nás sťažovali, že žiaci majú nedostatky
v predmetoch, ktoré tam učili. Išlo hlavne
o to, či ten žiak bol svedomitý alebo nebol.
V tom období veľa záležalo na svedomitosti. A tí svedomití boli zároveň aj takí chtiví,
že chceli ukázať sa, že vedia. Takže nemôžem povedať, že by som mala dôvod žiadať
o preloženie z Hanušoviec...
Učila som slovenský jazyk a ruský jazyk.
Toto som aj na pedagogickej fakulte študovala. Aj v rámci mimo-školskej činnosti som
v krúžkoch ruského jazyka učila.
A áno, krátko som učila aj francúzštinu,
ktorú som mala na gymnáziu po celý čas
kvinty, sexty, septimy a oktávy. Francúzština je veľmi taká náročná reč. Bola to reč
intelektuálov a diplomatov. Výslovnosť
bola veľmi ťažká. Francúzština nebola pre
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hocikoho. Ani nehovorím, že by som bola
bývala dokázala komunikovať s nejakým
Francúzom, ktorý by bol vyššie spoločensky postavený, lebo oni si veľmi potrpeli
na zdvorilostných frázach a veľmi zdvorilostnom spoločenskom bontóne, čomu boli
vyjadrovanie a komunikácia adekvátne...,
učili nás starí Francúzi... No a keď som prišla sem do Hanušoviec, hľadali sa učitelia
pre cudzie jazyky. Tak mi riaditeľ hovorí,
že však vy ste chodili na francúzštinu...
... Môj apá, čo bol len obuvník, povedal mi:
Keď sa do voľačoho púšťaš, snaž sa to robiť, ako najlepšie vieš. Toto bolo jeho: Príkaz. Boli sme tri deti – dve sestry a brat.
Jedine ja som dosiahla vysokoškolské vzdelanie. No nemyslím, že by som bola bývala
nejaká extra múdra, keď som študovala.
No bola som veľmi svedomitá, usilovná
a tvrdohlavá. Tak sa to potom prejavilo,
aj keď som bola učiteľka, že som od svojich
žiakov tiež vyžadovala to, čo bolo treba.
A takisto aj od mojich troch detí. S manželom sme vychovali dcéru Evu a synov Jána
a Ivana. Vnúčatá...? Eva má dve deti, i Jano
má dve, Ivan jedno. A mám aj pravnúča
od Evy... Ony hoci-kedy: Starká, môžeme

prísť? – Môžete. – A čo môžeme doniesť?
– Ja hovorím: Nič, len aby ste vy prišli, aby
som videla, že ste zdraví a že sa máte dobre. – Máme sa. – Tak budem rada. Príďte.
Žila som ako každý iný... Čo som robila,
snažila som sa robiť čo najlepšie. Nie vždy
to vypálilo tak dobre, ako som pôvodne
chcela, ale aspoň ma nemrzelo, že som niečo len tak – ľavou rukou – odbila. Všetko
som sa snažila robiť svedomite. Takže keď
tak rozmýšľam nad predchádzajúcim životom, ľutujem, že keď budem odchádzať –
lebo život je stále krajší a krajší, stále niečo
nové prichádza - možno som ešte o niečo
prišla. Ale, veru ... už to príde ... ak už ten
Pánbožko bude spočítavať moje chyby
a nedostatky a hriechy, snáď tam nájde
aj niečo dobré...“
Pani učiteľka Hermína Franková zomrela
21. októbra 2021. Pochovaná je na hanušovskom mestskom cintoríne spolu s manželom Štefanom.
Odpočívajte v pokoji, pani učiteľka.

Mária Kolarčiková
(1936 – 2022)

s krídlami vo svojom vnútri
cez milosť ukrytú v slove
Smerujeme do stredu Všeobjímajúceho
Boha
v príťažlivosti
ktorá nás vracia v pokore
cez bolesť k radosti
Tu je moja duša
Vezmi ju do rúk ako chlieb
ako Večnosť naplnenú
dúhou Nádeje
kde ľudské vtáky
nachádzajú nebo
To BOŽIE KRÁĽOVSTVO
ukryté medzi nami
(Poetka Veronika)
V polnočnej chvíli, kedy počujem v sebe iba
premodlené ticho a v ňom Boží hlas, odpoviem slabučko to nevypovedané a ľahko
krásne slovo: Mám ťa rada: Teba, Bože,
aj teba, mamička...
Ďakujem vám, milí rodáci, že ste mali radi
našu mamku, Máriu Kolarčíkovú, ona
na vás do poslednej chvíle nezabudla...
S úctou dcéra Katka Thomayová
so súrodencami Andrejom, Adelkou a Majkou s rodinami
Pani učiteľka Mária Kolarčíková sa narodila 26. februára 1936 v obci Babie ako
Mária Harčariková. Po ukončení Strednej
pedagogickej školy v Prešove začala učiť
na hanušovskej základnej škole ako 18-ročná. V Hanušovciach nad Topľou sa neskôr

Ako som už v slove o pani Frankovej napísala, zasiahol osud a ďalšie stretnutie s pani
Kolarčíkovou sa konalo už len na cintoríne.
A tak som oslovila jej najbližších, aby si oni
zaspomínali na svoju mamu a spolu s nimi
aj my ostatní. Najstaršia dcéra Katarína
Thomayová uvádza:
Nedá mi veľmi písať o živote mamky tak,
že ho ohraničím rokmi. V tejto chvíli nech
to nie je štatistika. Chcem jej vzdať úctu
inak, a tak som poprosila moju priateľku –
poetku, nech cez básnické slovo sa povzbudíme všetci navzájom:
Veď ma po slnečných cestách
Pritúlenú k zemi

S úctou a vďakou Agáta Krupová
Fotozdroj: Eva Szabová Franková

1. číslo
Hermína Franková získala počas svojho aktívneho života viaceré ocenenia
za výborné výsledky v pedagogickej práci – čestné uznania a odznak I. stupňa
(odznak jej na želanie vložili do rakvy).  
V roku 1986 pri príležitosti odchodu
do dôchodku bol pre Hermínu Frankovú
podaný návrh na udelenie vysokého vyznamenania Zaslúžilý pracovník rezortu
školstva ku Dňu učiteľov 1986. Toto vyznamenanie však nikdy nedostala. Dôvodom bola angažovanosť jej manžela Štefana Franka v roku 1968, ktorý bol pre
svoj politický postoj ako nestraník „iba“
zbavený funkcie zástupcu riaditeľa školy
počas normalizačného procesu. Pravdou
však je, že členovia rodiny mali viackrát
položené polená pod nohy pri profesijnom raste až do obdobia Nežnej revolúcie. Podľa vyjadrenia dcéry Evy Szabovej
jej matka v 90. rokoch odmietla priznanie vysokoškolského titulu „Magister“
s tým, že keď kompetentní nedokázali
náležite oceniť prácu Hermíny Frankovej počas jej aktívnej učiteľskej činnosti,
na dôchodku ho už nepotrebuje.

vydala za učiteľa Andreja Kolarčíka. Po odchode na dôchodok pani Mária ešte krátko
učila na škole v Remeninách. Jej najmladšia dcéra Mária Serdahelyová o živote
a činnosti svojej mamy píše:
„Mama vo svojich študentských časoch
sa aktívne venovala športu, a to hádzanej
za Prešov. Bola tiež darkyňou krvi a získala bronzovú Jánskeho plaketu. V mladosti
sa dlhodobejšie aktivizovala tiež ako dobrovoľná zdravotná sestra v blízkom aj širšom okolí. V škole svojich žiakov pripravovala na zdravotnícke súťaže. Na svoju
niekdajšiu športovú činnosť v zrelom veku
naviazala nacvičovaním žiakov v rámci československých spartakiád. Nacvičila osem
spartakiád, v dvoch z nich aj sama vystúpila. Okrem športu milovala mama aj hudbu.
Rada si zahrala na husliach nielen na hodinách hudobnej výchovy, ale aj doma spolu
s otcom a nami, deťmi. Bola tiež členkou
Chrámového zboru AVE pri Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach nad Topľou.
Do vysokého veku ju bavila práca na záhradke a obdivuhodne zavárala. Navyše,
ľudia v okolí, ale hlavne jej žiaci, ju mali
radi. Učiteľské povolanie bolo pre ňu poslanie.“
Mária Kolarčíková zomrela 15. februára
2022. Pochovaná je na hanušovskom cintoríne spolu s manželom.
Odpočívajte v pokoji, pani učiteľka.
S úctou Agáta Krupová
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JEDINEČNÉ OBJAVY V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU

IV. záverečná časť

Kostol Nanebovzatia Panny Márie sa po odchode Rádu strážcov
Božieho hrobu z Hanušoviec do Lendaku na Spiši v roku 1313 stal
farským. Jeho novými opatrovateľmi sa stali členovia významnej
magnátskej rodiny Abovcov. Gróf Alexander, syn Demetera z rodu
Aba, získal Hanušovce od kráľa Karola I. Róberta za verné služby
a za statočnosť v bitke pri Rozhanovciach. Alexander a jeho synovia sa neskôr výrazne pričinili o rozvoj dediny, z ktorej sa v roku
1332 stalo mestečko. Výraznú stopu zanechali Abovci aj na kostole.
14. storočie znamenalo pre Uhorsko i náš región výrazné zmeny.
Príchod rodu Anjou na uhorský trón ako aj upevnenie a konsolidácia kráľovstva znamenali povznesenie hospodárskeho, ale i kultúrneho života. Dôkazom rozvoja tohto obdobia nášho stredoveku
sú aj nádherné objavy fresiek vo farskom chráme. Reštaurátorský
výskum historických omietok preukázal veľkolepú nástennú výzdobu severného múra lode a svätyne chrámu. Loď kostola bola
na severnej stene zdobená dvoma motívmi nástenných malieb.
V hornej časti sa nachádza výjav z príbehu o boji uhorského kráľa
Ladislava proti pohanskému Kumánovi. Kráľ pohana premohol
a zachránil tak unesenú pannu pred zneuctením. Kráľa Ladislava
I. už jeho súčasníci považovali za ideál kresťanského rytiera a tento príbeh, tzv. Svätoladislavská legenda sa stala častým motívom
v kultúre a umení uhorského stredoveku.

Kôň a rytier na začiatku cyklu fresiek tzv. ladislavskej legendy
Foto: Michaela Haviarová, Tomáš Haviar
Výskum potvrdil, že nástenné maľby boli zatreté vápnom. Nebolo by to nič mimoriadne; príchodom reformácie a zmenou užívateľov a vlastníkov chrámu sa často menila aj koncepcia jeho výzdoby. Hanušovské fresky však boli zatreté v 18. či dokonca až v 19.
storočí v súvislosti s rekonštrukciou kostola. Hanušovskí evanjelickí veriaci, pre ktorých bol chrám po takmer dve storočia centrom
duchovnosti a miestom modlitby, zachovali minimálne väčšiu časť
týchto odkrytých fresiek, čo výrazne pomohlo ich prežitiu až do
dnešných dní.

Judáš bozkom zrádza syna človeka
Foto Peter Koreň, Juraj Gregorek
Dominantou vo výzdobe severnej steny lode chrámu bol tzv. kristologický cyklus. Ide o zobrazenie scén zo života Ježiša Krista. Zaujímavosťou sú rozmery jednotlivých výjavov. Ide o pomerne veľkolepé výjavy v takmer životnej veľkosti. Príbeh začína vyobrazením
klaňania sa troch kráľov malému Ježiškovi a končí udalosťami Veľkej noci. Niekoľko desiatok scén tvorí na naše pomery celkom bohatý cyklus. Výjav klaňania sa troch kráľov je však sporný, nakoľko
môže ísť aj o počiatočnú scénu ladislavskej legendy.
Výzdoba svätyne pozostáva z dvoch pomerne veľkých vyobrazení. V prvom poli severnej steny svätyne bol reštaurátorským výskumom objavený tzv. pašiový cyklus. Ide o zobrazenie niekoľkých
scén z Golgoty. Druhým motívom je mohutné zobrazenie sv. Juraja
na koni, ktorý kopijou poráža draka, symbol diabla. Sv. Juraj patril
k obľúbeným patrónom stredovekých vojakov. A práve kombinácia dvoch vojenských motívov, Sv. Juraja s drakom a Sv. Ladislava
s pohanom, je na našom území ojedinelou. Dokazuje to silnú vojenskú mentalitu a kultúru svetských patrónov hanušovskej cirkvi v 14. storočí – Abovcov. Rovnako nezvyklým je aj prítomnosť
dvoch cyklov zo života Ježiša Krista.

Výjav z pašiového cyklu - vojaci prebodávajú Kristovi bok
Peter Koreň, Juraj Gregorek
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou je jedným z najvýznamnejších historických stavieb na území
Slovenska. Bol prejavom viery, múdrosti, štedrosti a kumštu celých generácií. Jeho poklady sú dedičstvom všetkých Hanušovčanov. Hodnotu vzácneho umenia a architektúry nezničili ani tie
najhoršie obdobia vojen či hladomorov. Obnova a prezentácia
jedinečných klenotov našej spoločnej minulosti sa práve v tomto
období, kedy zopár šialencov ťahá ľudstvo do priepasti, musí stať
prejavom našej kultúry a normálnosti. Pretože „krása spasí svet“.  
Mgr. Ondrej Glod
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.
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ČAS NA KONKRÉTNU POMOC

O pomoci utečencom z Ukrajiny
v podmienkach mesta
Hanušovce nad Topľou

Do 24. februára 2022 som si tak ako mnohí
iní myslela, že covidovú situáciu nateraz nič
neprekoná a že konečne začneme žiť normálny život, na aký sme boli donedávna
zvyknutí. Mýlila som sa. Vojna na Ukrajine
za tri týždne vyhnala a stále vyháňa nových
utečencov chrániacich vlastný život a životy svojich blízkych. Keby som bola na ich
mieste, urobím to isté, no určite by to nebolo ľahké rozhodnutie. Minule som sa len
tak poobzerala po svojom malom skromnom byte. Koľkokrát som svoj byt, resp.
svoje bývanie, opustila na dlhší čas a odišla do zahraničia? Nespočetne krát a bolo
tak, že som počítala nielen týždne či mesiace, ale aj roky v zahraničí. No vždy som
sa mohla vrátiť a mala kam vrátiť a aj som
sa vrátila a všetko som našla na poriadku
tak, ako keď som do zahraničia odchádzala.
Keby som musela teraz kvôli vojne narýchlo opustiť svoj domov s batohom na pleci
alebo kufrom, bolo by to úplne iné. Keď
som tak v tom svojom maličkom bytíku
stála a predstavila si, že by som mala odísť
a vrátiť sa už len do úplne zdevastovanej
ruiny, kde bude všetko to, na čom mi trochu záležalo, zničené alebo spálené – začali sa mi tlačiť slzy do očí. Nikdy som nejako extra nelipla na materiálnych veciach
a vždy som hovorila, že žiť sa dá hocikde,
kde sú dobrí ľudia. Je to pravda. No s pocitom, že by som sa nemohla vrátiť domov,
lebo by sa nebolo kam vrátiť, s takým pocitom so m sa teraz v sebe samej stretla
prvýkrát vo svojom živote.
Presne tak sú teraz na tom utečenci
z Ukrajiny – no oni sú na tom tak nielen
v hypotetickej podobe, ako som chvíľu
o sebe rozmýšľala ja; u nich je to krutá realita. Čo my môžeme teraz pre nich urobiť
a aj robíme, je pomôcť tým, ktorý sa ocitli
v situácii, v akej sa my ocitnúť nechceme.
Ako som už povedala, žiť sa dá všade, kde
sú dobrí ľudia, no nie je to domov. Tí dobrí

ľudia sme teraz my a oni našu pomoc prijímajú, no verte, nie je to pre nich ľahké
a verte aj to, že sa chcú vrátiť domov, hoci
niektorí už teraz vedia, že práve ich domy,
byty sú zruinované.

Tí, ktorí utekali a utekajú pred vojnou na
Ukrajine, prechádzajú aj hraničným prechodom Ubľa, kde ako dobrovoľník bol
tiež o. Pavol Seman, hanušovský gréckokatolícky kňaz. Foto Pavol Seman
V reportáži som sa zamerala na pilotné
zmapovanie pomoci utečencom z Ukrajiny
v našom meste, t. j. ako sa do nej zapojilo samotné mesto – mestský úrad, cirkvi
a dobrovoľníci. Informácie mi poskytli Mgr.
Katarína Gogová, PaedDr. ThLic. Martin
Telepun, Mgr. Martin Škarupa, Mgr. Pavol
Seman a Mgr. Ľudmila Andrejková Jurková. A potom v štyroch objektoch v našom
meste som osobne navštívila aj tých, ktorí
sú nateraz na našu pomoc odkázaní a oni
mi čo-to o sebe porozprávali. Počas týchto
návštev ma sprevádzali terénne sociálne
pracovníčky nášho mesta Ing. Lenka Vargová a Mgr. Katarína Gogová. Jednotlivé
rozhovory (nahrávané počas štyroch dní,
a to 16.-19.3.2022) sú viac alebo menej
spracované do monológov tých, ktorí
mi na otázky odpovedali.
Katarína Gogová,
terénna sociálna pracovníčka
Zaujímalo ma, odkiaľ prišli utečenci
do nášho mesta a v akom počte, kde všade
sú ubytovaní, čo všetko im mesto zabezpečovalo, aká bola situácia po ich
príchode a aká je dnes.
„Prví prišli z Chersonu večer 4.
marca – 13 ľudí – do zariadenia
Gabriela Ha Daca, ktorý priestory
v bytoch nad Slovenskou sporiteľnou poskytol bezplatne z vlastnej
ochoty. V tom čase prišla aj ďalšia
skupinka; túto mesto ubytovalo
vo vlastných priestoroch bývalého
stacionára v zdravotnom stredisku, a to bolo 8 ľudí. Skupinu osobne uvítal primátor mesta Štefan

1. číslo

Straka, jeho zástupca Jozef Varga i vedúci
sociálneho oddelenia Ján Dunda. V pondelok 7. marca prišla skupinka 5 ľudí, ktorých
ubytoval vo svojom novom zariadení Branislav Bakaľar, tiež bezodplatne z vlastnej
ochoty ako pán Ha Dac. Všetkých tých 28
ľudí zatiaľ u nás ostáva. Mestským rozhlasom bolo zároveň vyhlásené, že súkromné
osoby majú mestu oznámiť, ak ubytujú
vo svojich priestoroch utečencov. Vďaka
tomu vieme aj o tých, ktorí Hanušovcami
len prechádzali, teda prespali tu a cestovali ďalej.
Tí, ktorí ostávali v našom meste, boli v pondelok 7. marca na mestskom úrade, kde
vyplnili nami pripravené dotazníky, aby
sme zmapovali aktuálnu situáciu a aby
sme vedeli, čo potrebujú. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj skupinka z katolíckeho
rehoľného domu, ktorí do Hanušoviec tiež
prišli hneď prvú nedeľu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Všetkým sme pomáhali pri
vybavovaní štatútu dočasného útočiska,
ktorý je odrazovým mostíkom pre vybavovanie ďalších náležitostí, napr. práce,
umiestnenie detí do základnej školy i materskej školy, s tým súvisiace lekárske prehliadky a podobne. Dve ženy sa už za ten čas
aj zamestnali. Keďže bola medzi nami jazyková bariéra, s prekladom nám pomáhali
Hanušovčania Alžbeta Lukáčová, Tatiana
Novická a Oleg Racz.
Pomáhať zabezpečovať potrebné náležitosti pre všetkých tých ľudí bolo dosť ťažké,
lebo zo začiatku sme vôbec nevedeli, aký
je postup, ani čo si majú vybaviť. Vedeli
sme, že azyl určite nie, lebo je na 10 rokov.
Informácie sme si najprv zháňali po internete. Vedúci nášho oddelenia pán Dunda
stále volal alebo jemu volali z cudzineckej
polícii, okresnej hygieny, okresný úrad –
odbor krízového riadenia, ja som komunikovala s našou políciou alebo úradom
práce; stále dookola. Pre všetkých to bola
nová situácia, s akou sa žiadne úrady doteraz nestretli. Najprv sme vypisovali tlačivá, ktoré boli len v slovenčine, o týždeň
už neboli platné a prišli tlačivá, kde bol
slovenský aj ukrajinský text. Z úradu práce
pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi nám
bol veľmi nápomocný pán Vagaský. Okrem
toho stále každý deň do 11.00 hod. musíme
aktualizovať tabuľky o stave utečencov.
Okrem úradných záležitosti sme pomáhali aj pri zbierkach materiálnej pomoci pre
utečencov. Prvú zbierku vyhlásilo mesto
hneď v prvý marcový deň a trvala štyri dni,
neskôr bola v meste vyhlásená ešte jedna týždňo-vá zbierka. Mesto zabezpečilo
priestor na ubytovanie pre 8 ľudí, postele,
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internet, práčku, televízor, tiež sporák, aby
si mali na čom variť. So zariaďovaním priestorov v zdravotnom stredisku veľmi pomáhali aj dievčatá z denného stacionára,
dokonca zostávali robiť aj po skončení pracovnej doby, aby všetko náležite upratali
a zútulnili. Hanušovčania rodine z Ukrajiny
poprinášali nielen trvanlivé potraviny, ale
aj zeleninu i ovocie. Ono najprv všetka materiálna pomoc mala smerovať na hranice,
lebo keď bola vyhlásená prvá zbierka, žiadnych utečencov sme v Hanušovciach nad
Topľou ešte nemali. No z hraníc nám dali
vedieť, že už majú všetkého dostatok, a tak
sa potom veci materiálnej pomoci zhromažďovali aj z iných obcí v jednom centrálnom sklade. Naši ľudia – Fero Hlucho-Horvát z občianskej hliadky, Katka Velebírová
z komunitného centra, Števo Varga a my,
terénne sociálne pracovníčky – sme sa pri
tých zbierkach striedali, lebo sme mali
na starosti aj vlastnú agendu, ktorú sme
museli priebežne vybavovať. To, čo ľudia
prinášali, sme triedili na tri kopy – drogériu a hygienické potreby, šatstvo a potraviny. No aj ja a moje kolegyne, čo máme
malé deti, sme prinášali deťom utečencov
to, čo akurát potrebujú – papučky, oblečenie, čiapky, šály, prechodné bundy, mikiny,
najmä pre dievčatá, lebo prevažujú nad
chlapcami.
A áno, najmä počas prvých stretnutí sme
zažili mnoho emócií. Na deň žien 8. marca,
keď boli všetci na úrade a pomáhali sme
im všetkým vypisovať dotazníky, prišiel
pán primátor a každej žene dal gerberku.
Bolo to veľmi dojímavé. Už predtým mali
slzy v očiach, keď sme im pomáhali s vypisovaním dokumentov, no keď dostávali tie
ruže, rozplakali sa a aj my sme boli veľmi
dojaté. Bol to pre nás všetkých silný zážitok. Vtedy som rozmýšľala nad tým, že neviem, čo by som ja robila, kebyže za 10
minút mám zbaliť deti i seba. Čo zobrať?
Kam ísť? To, čo si priniesli so sebou v igelitkách, je celý ich majetok. Všimla som
si raz napríklad, že jedna skupina, s ktorou
bola na úrade práce pomôcť im vypisovať
potrebné dokumenty, odovzdali na chvíľu
svoje doklady pracovníkovi, ktorý ich vybavoval, no akonáhle on ukončil, doslova
schmatli tie svoje doklady a pevne si ich
stískali na hrudi, aby sa im nestratili. Veľmi
sa o tie doklady báli, lebo sú jediné, ktoré
ich môžu identifikovať.“
Martin Telepun, rímskokatolícky farár
Pýtala som sa na rozhodnutie prijať prvých
utečencov, koľko ich tu je, alebo bolo
a z akých regiónov Ukrajiny, ako sa díva
na svoju farnosť cez pomoc svojich farníkov utečencom teraz aj v blízkej budúcnosti.

HANUŠOVCE - HANUŠOVČANIA
„Rozhodnutie prijať ich bolo hneď, ako
na Slovensko začínali prichádzať prví utečenci. Prvé, čo mi napadlo, bolo poskytnúť
im rehoľný dom v blízkosti fary na Štúrovej
ulici, prípadne aj farský úrad. V najhoršom
prípade sú jedna-dve miestnosti aj v katolíckom dome na Budovateľskej ulici, avšak
katolícky dom najprv nutne vyžaduje rozsiahlejšie opravy. Ak by sa nám podarilo
sfunkčniť a spojazdniť ho, mohli by sme
tam ubytovať jednu-dve rodiny. Čo sa týka
utečencov ubytovaných v katolíckych rodinách, mám zatiaľ len takú vedomosť,
že sú v Pavlovciach.
V rehoľnom dome je v súčasnosti už štvrtá skupina ľudí opúšťajúcich Ukrajinu kvôli vojne. Prvá rodina v počte 7 ľudí, ktorá
tu bola, ostali iba na jednu noc, osprchovali sa, najedli a pokračovali v ceste do Talianka. Ďalší deň sem prišli v skupine piati
či šiesti. Mali so sebou aj dvojročného veľmi uplakaného chlapca, ktorého dokázali
utíšiť iba hračky. Aj oni odišli do Talianska.
Tretia rodina, ktorá prišla, prenocovala
a cestovala ďalej do Nemecka. V súčasnosti sú v rehoľnom dome manželia skoro
v dôchodkovom veku s 18-ročnou dcérou
a spolu s ňou aj jej dve staršie kamarátky.
Skupinu v tomto dome ešte dopĺňa jedna
25-ročná mladá žena. Pokiaľ viem, dievčatá uvažujú pokračovať v ceste za prácou
ďalej, obaja manželia sú rozhodnutí ostať
tu na dlhšie do konca tej invázie a potom
sa vrátiť späť do Kyjeva.
Z pobytu týchto ľudí u nás vyplynuli také
ani nie povinnosti, ale lepšie povedané
služby lásky. Boli to potravinová a finančná
zbierka. Nakoniec sme ešte robili aj zbierku
odevov, keďže mladé ženy z tejto skupiny
prišli sem fakt iba v teplákoch a v zimnej
bunde, nič viac so sebou na oblečenie
nemali. Boli nútené rýchlo opustiť Kyjev
a tá tretia Charkov. Prišli iba s malými
cestovnými taštičkami, v ktorých si niesli
iba osobné dokumenty. Takže hneď som
ich zobral do Vranova, aby si urobili nevyhnutný nákup prádla a zaplatil ho. Jediné,
na čo sa v budúcnosti môžu spoľahnúť,
je Boh a dobrota ľudí. Prvá vlna utečencov, ktorí tade prechádzali, boli tí bohatší
alebo takí, ktorí mali kontakty na západ.
V druhej vlne prichádzajú na Slovensko ľudia buď chudobnejší, alebo takí, ktorí len
chcú vyčkať, kým ten vojnový konflikt skončí a potom sa plánujú vrátiť domov do tej
rozbitej krajiny. Pri nich sa bude musieť
intenzívnejšie preukázať štedrosť a dobrota tunajších ľudí, lebo tu nepracujú, a teda
nemajú stály pravidelný príjem, nemajú
si za čo kúpiť potrebné veci, zaplatiť plyn,
vodu, elektrinu – nič. Takže sú úplne odkázaní na štát, no ten zatiaľ veľmi nepomáha,
alebo sa v pomoci utečencom veľmi slabo
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rozbieha.
Čo sa týka pomoci našich ľudí, spočiatku tej
materiálnej bolo veľa. Preto odtiaľ veľká
časť zbierky putovala na ďalšie miesta,
a tak sa to tu vyprázdnilo. Súčasná zbierka
potravín a hygienických veci je pre rehoľný
dom. Každá pomoc je o ľuďoch. Naši farníci
sa do nej zapájajú, no vždy v prvom rade tí,
ktorí boli aktívni aj pred súčasným ťažkým
obdobím. Tieto hanušovské rodiny musím pochváliť za ich štedrosť srdca, najmä
za potravinovú zbierku, ktorou veľmi rýchlo, veľmi promptne reagovali. Veľmi sa teším, že je v nich toľké dobro, také svedectvo
viery a dobra. No a uvidíme, ako to bude
ďalej, keď tu budú ľudia z Ukrajiny týždne,
možno mesiace. Preto sa treba hlavne veľa
modliť, aby sa tam vojna ukončila.“
Pavol Seman, gréckokatolícky farár
Rozprával o aktivitách svojej farnosti aj cez
širšiu dobrovoľnícku činnosť gréckokatolíckej cirkvi v Ubli, ktorej sa zúčastnil
aj on sám s manželkou.
„Toho 24. februára 2022 nás zasiahla naozaj smutná správa, ale pre nás to bola
výzva, že tu a teraz treba pomôcť, treba
robiť konkrétny skutok lásky v danom čase.
Za tie tri týždne sa nám v našej farnosti podarilo aktivovať v piatich oblastiach, v piatich rovinách.
Prvá je duchovná. – Teraz žijeme v pôste
a všetky pôstne modlitby ako sú pôstna večiereň, krížové cesty, veľkopôstny moleben,
sväté ružence i osobné modlitby, to všetko
obetujeme na jeden úmysel – za ukončenie
vojny na Ukrajine. S manželkou sme sa zapísali aj do duchovnej reťaze, takže dnes
v noci sa budeme od jednej do druhej hodiny modliť ruženec za pokoj a mier na Ukrajine.
Druhá oblasť je finančná. – Minulú nedeľu
bola zbierka na charitu, ktorá v súčasnosti na hranici rôzne pomáha, tak sme tiež
prispeli svojou mierou. A teraz v nedeľu vyhlásil náš otec arcibiskup, metropolita Ján
Babjak, špeciálnu zbierku pre Ukrajinu, pre
utečencov. Naša farnosť je i v tejto rovine
aktívna.
Tretia rovina je materiálna. – Akurát
v tomto týždni v našej farnosti prebieha
materiálna zbierka, kedy ľudia môžu sem
na faru prinášať potraviny, hygienické potreby a všetko to, čo utečenci potrebujú pre
svoj každodenný život. No hlavne pre tých,
ktorí sú tu uchýlení.
Štvrtou oblasťou je ubytovanie Ukrajincov.
– Vo farnosti máme vďaka dobrodincom
jedno zariadenie ako dočasné útočisko,
kde je teraz ubytovaných 16 utečencov.
No pánu primátorovi som ponúkol aj naše
Centrum P.P. Gojdiča. Sú to len provizórne
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priestory, no na niekoľko nocí by sa tu mohli ubytovať 3-4 ženy.
Piata oblasť je dobrovoľnícka. - Do tej som
sa za našu farnosť zapojil s manželkou.
Pred dvoma týždňami v sobotu sme boli
spoločne na hranici v Ubli dobrovoľnícky
vypomáhať a poslúžiť prevažne matkám,
ktoré prechádzali hranicu so svojimi deťmi. Vo všetkých týchto oblastiach chceme
pokračovať, dokiaľ budeme vládať a dokedy to bude potrebné, samozrejme v rámci
možností našej hanušovskej gréckokatolíckej farnosti. V ľuďoch, ktorým pomáhame,
chceme vidieť opusteného a trpiaceho Ježiša Krista.
Keď sme boli s manželkou na hranici
ako dobrovoľníci, prvý pohľad a dojem
bol zvláštny. Uvedomil som si ešte viac
tú smutnú realitu, že je to naozaj tak
a že je potrebné práve tu a teraz konať, byť
svetlom a soľou, robiť skutky lásky a almužny, odriekania si niečoho, čo dám tomu, kto
to teraz potrebuje viac ako ja. Toto je konkrétna kresťanská služba. A videl som,
že tí, čo našu pomoc prijímajú, sú nesmierne vďační, spínajú ruky, plačú, ďakujú.
Veľmi na nás doľahli ich prežívania. Pýtal
som sa mladého muža, ktorý držal v náručí 7-mesačné dieťa, odkiaľ a kam idú. Hovoril, že ide s manželkou z Charkova, šesť
dní už cestujú, lebo Charkov je celý rozbitý,
Rusi zničili všetky cesty, celú infraštruktúru,
ktorú mesto potrebuje – vodu, plyn, kúrenie, elektrinu. Tak som sa ho opýtal, ako
je možné, že ho pustili. Dozvedel som sa,
že ak má muž tri a viac nezaopatrené deti,
je z mobilizácie vyňatý a môže ísť s manželkou za hranice. On mal tri takéto malé deti.
Za osem hodín, čo som na stanici strávil,
som takto videl len asi troch mužov. V drvivej väčšine sú to mladé ženy s deťmi či starí
rodičia s vnúčatami, lebo mnohé zo žien,
čo sú policajtky, vojačky alebo pracujú
v zdravotníctve, neodchádzajú, ale ostávajú brániť svoju krajinu.
Najdojímavejšie býva lúčenie – moment,
kedy mnohí z tých manželov tú svoju
manželku a deti privezú autom na hranicu, no on sa musí vrátiť a žena s deťmi
idú do neznáma. Toto býva veľmi emocionálne, dojímavé, ťažké... Možno sa videli
poslednýkrát v živote. Vo všetkých očiach
plač, strach, sklamanie, utrpenie, množstvo otázok a neistota z toho, že nevedia,
kam idú, čo ich čaká – odkázaní na milosť
a nemilosť nás, ktorí ich tu prijímame, ako
sa ich ujmeme.
Koho chcem ešte veľmi doceniť, sú to Česi;
do Uble prichádzala z Česka jedna dodávka za druhou. A dobrovoľníci sa tu starajú
aj o zvieratá, čipujú psov ...
Na záver chcem zdôrazniť, že ak sa niek-

to rozhodne pomáhať, pomoc nie je to,
že z domu dám, čo nepotrebujem – našli sme napríklad aj rozbalené cukríky:
,My sme nedojedli doma, tak dáme Ukrajincom.´ Toto nie. Ak chcem pomôcť, vezmem si vzor napríklad z jednej mladej pani,
ktorá tam priniesla čisto nové autíčka pre
deti, také malé autíčka – išli jak na dračku. Je tam veľa detí, malých chlapcov. Toto
je dar! Naša pomoc má byť nezištná, poctivá. Pán Ježiš sa nás na druhej strane bude
pýtať, čo sme robili počas života. Mali
by sme si preto uvedomiť, že nestačí mať
len čisté srdce, ale aj ruky plné dobrých
skutkov. Ak tak nie je, potom kdesi robíme
chybu, potom je naše kresťanstvo len teoretizovanie.“

Materiálna zbierka pomoci ľuďom z Ukrajiny na tunajšej gréckokatolíckej fare.
Foto Pavol Seman
Martin Škarupa,
farár evanjelickej cirkvi a.v.
Keď som za ním prišla na faru, bol neskutočne unavený a nevyspatý po dvanásťhodinovej nočnej dobrovoľníckej
službe vo Vyšnom Nemeckom. Napriek
tomu ma prijal a porozprával sa so mnou,
za čo som bola veľmi vďačná. Porozprávali
sme sa nielen o tom, aké zážitky má zo slovensko-ukrajinskej hranice, ale aj o aktivitách evanjelickej farnosti na pomoc utečencom vojnou zasiahnutých území.
„Od stredy večera máme utečencov z Krivého Rohu, z oblasti Záporožia už aj priamo u nás na fare. Je to matka s tromi deťmi a jedným vnúčaťom – dokopy päť žien.
Pýtal som sa ich, či majú niekoho na Slovensku ďalej smerom na západ – priateľov,

1. číslo
rodinu. Nemajú nikoho. Toto je ich cieľ,
ďalej už nevládzu ísť. Od nedele do stredy
cestovali vlakom s 9-mesačným dieťaťom.
Smutné a ťažké. Vedia iba po ukrajinsky
a po rusky, takže musia prekonávať bariéru
po úradoch, kde z cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. Pomáha nám pán
Dunda, pani Novická, aj ďalší, ktorí šoférujú, chodia s nimi kade-tade. Ako aj teraz
– na migračný úrad do Michaloviec som
nemusel ísť ja, lebo by som to ani nestihal
a ani nevládal.
Kedy sme sa do tej pomoci zapojili? Vojnový konflikt začal 24. februára vo štvrtok a my sme už v nedeľu 27. februára
vyhlasovali materiálnu a finančnú pomoc.
Hneď v tú nedeľu nás oslovili, či pomôžeme 8-člennej rodinke z Ľvova. Samozrejme
sme povedali áno. Prišli sem v utorok 29.
februára, dnes je 18. marca a zajtra odchádzajú do Žiliny. Takže tej rodine sme
pomáhali tri týždne so stravou a ubytovaním, pomohli sme im dať do poriadku auto,
ktoré malo zlý štartér, hladké gumy, nekúrilo. Na hranici čakali 41 hodín. Išli takým
spôsobom, že niekoľko hodín síce videli
hranicu, ale vôbec sa neposúvali. Hovorili,
aké to bolo pre nich hrozné čakať a nevedieť, či sa na Slovensko dostanú. Nakoniec
sa sem dostali, no prišli celí uzimení a nevyspatí. Takže prvá vec čo bola – najesť sa,
vyspať a znova najesť. Potom sme im pomáhali aj so šatstvom a nákupmi. Týchto
prvých zobral Samko Bruss do Pavloviec.
On má ubytovaných veľa utečencov a skutočne veľmi veľmi pomáha. Samkovi už len
hovorím: Drž mi miesto, lebo prídu ďalší.
Aj na hranici som videl, že idú ďalší. Ešte
nie je koniec. Včera večer, keď som išiel
na hranicu, tak som viezol aj polovicu materiálnej pomoci – viac sa mi do auta nevmestilo – ktorú nám ľudia doniesli. Dnes
sme vybavili ďalšie auto z Prešova, ktoré
odvezie druhú polovicu materiálu.
Na hranici prvý kontakt s utečencami zabezpečuje naša cirkev a gréckokatolícka
cirkev. Čiže spolu sme im tam ponúkali
kávu, čaj, nejaké občerstvenie, sladkosti,
slané veci, polievky.
Boli sme tam ako dobrovoľníci kňazi evanjelickej cirkvi a bohoslovci gréckokatolíckej
cirkvi z Prešova. Naša služba vyzerala tak,
že sme sa medzi sebou kňazi a bohoslovci
aj porozprávali, aj vítali tých ľudí, ktorí prešli hranicu, aby sa cítili dobre, aby vedeli,
že prichádzajú do krajiny, kde už vojna nie
je, ale pokoj a že ich chceme vítať v láske.
Štát nám, cirkvám, túto službu priamo pri
hranici umožnil teraz robiť ako jediným.
Všetky ostatné zložky sa už z hranice premiestnili na záchytné miesto do Michaloviec; ani strava sa tu už nevydáva.

2022
Takže my sme s utečencami mali prvý
kontakt, pýtali sa, či majú kam ísť – či robia len tranzit, alebo Slovensko pokladajú
za cieľovú krajinu. Potom išli do Michaloviec a tam sa registrovali. Ak pre nich naša
krajina bola len tranzitnou, vysvetlili sme
im, aké sú podmienky prechodu cez Slovensko, čo ich tu môže čakať a podobne.
Mnohí sú na Slovensku prvýkrát, nevedia
sa dohovoriť, musia si prestaviť klávesnicu na mobile z azbuky na latinské písmo,
čo je pre nich nová vec. Posledný autobus,
ktorý sme v noci vybavovali, bol plný detí.
Keď okolo tretej nad ránom všetci z autobusu povychádzali, niektoré z detí boli vystrašené, iné sa tešili, keď sme im ponúkli
sladkosti, lízanky, čaj, uzimené utekali
na toaletu, no niektoré sa aj usmiali ... Tento autobus mal namierené do Berlína. Bol
posledný, ktorý sme vybavovali a potom
už bolo ticho.
Naša služba bola 12-hodinová. Trvala
od ôsmej večera do ôsmej rána, no dá sa ísť
aj na dvadsaťštvorku. Poznám takých ľudí.
Jeden pán mi hovoril, že počas služby
v noci mali aj mínus 13 stupňov. My sme
mali len mínus päť stupňov, ale fyzicky
sme od tej zimy boli aj tak veľmi unavení.
Nočná služba v mraze je fakt hrozná. Obdivoval som policajtov. Sú tam naši policajti
a na mesiac na hranicu prišlo aj 80 českých
policajtov. Tiež naši vojaci, ktorí pomáhajú
mamičkám s kuframi, s kočíkmi, s deťmi.
Z toho, čo sme videli, myslím, že je tam zabezpečená veľmi dôsledná kontrola. Každý
pas ide k počítaču. Kontrolujú ľudí, zapisujú, kto ide. Videl som, že každý musel opustiť autobus, colníci každého fyzicky museli
aj vidieť. Všetka batožina išla cez skenery
ako na letisku, kontrolovaný, skenovaný
bol každý jeden kufor, ktorý ľudia prevážali.
Kontrolou prechádzali aj autobusy – otvorený kufor, otvorený motor, všade a všetko,
dokonca prehľadávali priestory autobusu
aj so psom. Z toho, čo som videl, je kontrola vykonávaná tak ako v minulosti, keď sme
išli z cudzej krajiny do Schengenu a boli sme
kontrolovaní veľmi dôsledne – tak to robia
aj teraz. Niekto tam síce spomenul, že začiatky boli slabšie, ale teraz je to už náležite
organizované.
Nevidel som ani jedného človeka z tretích
krajín. Tí už prešli. Rozprávali sme sa tam
o tom, že keď sme doteraz sledovali v televízii utečenecké tábory ľudí zo Sýrie
v Turecku, že utekajú kvôli nejakým vojnám, hovorili sme si, že je to ďaleko a nás
sa to netýka. Nevedeli sme si to predstaviť. Teraz, keď to vidíme, sme si uvedomili, že nikto ani z tých policajtov, ani vojakov nebol pripravovaný na to, že budeme
mať na Slovensku utečenecké tábory,
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že tu budú desaťtisíce ľudí, ktorých budeme zabezpečovať cez dobrovoľníkov. Neboli sme veru na to pripravení, vycvičení,
lebo v 21. storočí nikto s tým nerátal.
Je preto obdivuhodné, že ľudia –
aj tí z nášho hanušovského cirkevného
zboru – chcú pomáhať, ponúkajú aj ubytovanie, stravu, oblečenie, varia obedy,
nájde sa aj šofér, ktorý zavezie Ukrajincov
na migračný úrad do Michaloviec a venuje
sa im pol dňa. Sú tu ľudia, ktorí idú s utečencami po úradoch, k lekárom, na nákup do mesta – čo ja vnímam ako jednu
z najhlavnejších služieb v cirkvi. Doteraz
sme žili takú cirkev v teórii, hovorili o tom,
že máme pomáhať, že máme preukázať
milosrdenstvo blížnemu. V kostoloch sme
kázali o tom, ako Pán Ježiš hovoril: ,Čokoľvek ste spravili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste spravili´. Teraz si môžeme vyskúšať, čo to znamená, keď o druhej
v noci vám zazvonia, že potrebujú pomoc.
Prespať na jednu noc. A ľudia pomáhajú,
otvárajú svoje domy a preukazujú tú lásku
blížnemu. Radi tú pomoc preukazujú a boli
by sme všetci aj v budúcnosti veľmi radi,
ak budeme tú pomoc len preukazovať, ale
my sami takú pomoc nebudeme potrebovať. Toto vidím ako hlavné poslanie každej
jednej cirkvi. Na tej hranici sa vôbec nedelíme, kto je aká cirkev. Väčšina utečencov
sú pravoslávni. Vítajú ich gréckokatolícki
bohoslovci. Sú tam evanjelickí farári, Maltézski rytieri, katolícka cirkev ... Nikto nerieši, že vy ste pravoslávni alebo neveriaci.
Vítame ich všetkých. Cirkev konečne robí
to, čo má. Toto je naše poslanie. Je to náročné aj preto, lebo keď sme sa včera delili do tej služby, povedali nám, aby sme
boli pripravení na možný útok, pripravení
na evakuáciu, pretože minulú noc zo stredy na štvrtok bolo z Užhorodu počuť húkať
protilietadlové sirény a na Užhorod boli
avizované útoky. Tak som si auto pripravil
tak, aby v prípade, že sa dačo stane, nemusel som sa nikde motať, točiť, len sadnúť
a ísť.“
Ľudmila Andrejková Jurková,
dobrovoľníčka – koordinátorka
Maximálne vyťažená, no predsa si po desiatej večer našla čas aj pre mňa. Zaujímalo
ma, ako sa v jej prípade rozbiehala dobrovoľnícka činnosť na pomoc utečencom
z Ukrajiny, čo je konkrétnou náplňou jej
dobrovoľníckej práce, s kým spolupracuje
z radov Hanušovčanov a tiež či a ako sa teraz zmenil jej život a život jej rodiny.  
„Na facebooku vznikla skupina Pomáhame Ukrajincom v Prešove. V nedeľu 27.
februára ma oslovil Mikchailo Kolibabchuk
(Михайло Колібабчук), ktorý pochádza
z Chersonu a je prezidentom Slovensko-
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-ukrajinského centra partnerstva. Volal
mi, či by som vedela ubytovať jednu ženu
s dcérou. Povedala som okey, určite dačo
nájdeme. A on na to, či sa o hodinu môžeme stretnúť v prešovskom NOVUMe. Súhlasila som. Do NOVUMu som išla s tým,
že je tam on a tá žena s dcérou. No s Michalom tam bolo okolo 15 mladých ľudí.
V tom momente moja prvá myšlienka bola,
že kde ich všetkých ubytujem? On ma však
so všetkými zoznámil s tým, že je to tím
ľudí, s ktorými budem spolupracovať. Poznal ma už totiž z aktivít, keď som pomáhala ľuďom po výbuchu bytového domu
v Prešove v decembri 2019 i z neskorších
aktivít pomoci chorým cez skupinu Spolu
to dokážeme.
Rovno ma teda všetkým predstavil,
že ma budú počúvať a rozdelil do tímov.
Keďže sme potrebovali nejaké zázemie
pre prácu, ponúkla som našu prešovskú
kanceláriu. Tu potom štyria z nás sme
najprv riešili komunikáciu s Ukrajincami
aj s dobrovoľníkmi. Ďalší sa teraz striedajú na hraniciach a cudzineckej polícii, kde
tlmočia a pomáhajú. Na facebookovej
skupine Pomáhame Ukrajincom v Prešove, kde je už teraz okolo tritisíc ľudí, sme
vytvorili tabuľku o formách pomoci, kde
sa prihlasujú tí, ktorí vedia pomôcť s odvozom utečencov, odvozom dobrovoľníkov, je tam dotazník na ubytovanie a iné.
Podobne cez tabuľky koordinujeme činnosť
dobrovoľníkov – kto, kedy a kam ide tlmočiť. Čo sa týka odvozu, z Hanušovčanov
sú tu zapísaní Matúš Babica, Martin Tkáč
a Janko Voľanský. Čo sa týka zabezpečovania ubytovania pre utečencov, všetky veci
sme riešili s pánom Jánom Dundom z mestského úradu a s rímskokatolíckym farským
úradom.
To je zaujímavá otázka, ako sa zmenil môj
život. Oveľa menej spím. A čo sa týka ostatného, ťažko povedať. Ja som si aj pred
vojnou na Ukrajine uvedomovala a veľmi
vážila rôzne – akože maličkosti – všedného dňa. Už dávno si každý deň píšem tri
vďačnosti, takže ja som bola stále vďačná
napríklad aj za teplú vodu, za šálku kávy
či čaju, za to, že bývam v teplom a za mnohé iné veci, ktoré sa zvyčajne považovali
za úplnú samozrejmosť. No tým, že teraz
sa stretávam s ľuďmi, ktorí to všetci v mihu
stratili, ešte viac som sa utvrdila v tom,
že je zbytočné si stavať veľké domy, mať
luxusné veci, drahý nábytok, telku a neviem čo všetko. V priebehu pár minút, pár
sekúnd môžem o všetko prísť a celý môj
majetok môže skončiť v jednej taške.
Oveľa dôležitejšie sú vzťahy a to, čo robíš
a nie majetok a konzumný spôsob života.
Tí, ktorí k nám prichádzajú, všetko nechali
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doma. Všetko! Komplet všetko, čo budovali
celý život a idú do cudzej krajiny so svojou
rodinou. No ak človek nebuduje v prvom
rade majetok, ale rodinu a vzťahy v rodine,
tak v podstate to najvzácnejšie si so sebou
naozaj berie. No na Ukrajine je to teraz iné
v tom, že tí chlapi – synovia či otcovia rodín
– tam ostávajú, aby bránili svoju vlasť. Preto je to také bolestivé. Precestovala som
už toho neúrekom a som zdatná v mnohých veciach, ale keby som mala odísť
do cudzej krajiny iba ja a mladší syn Tobiáš,
lebo starší Timotej už má takmer 18 rokov,
že by mal ostať doma bojovať, to by bolo
pre mňa vnútorne naozaj ťažké, to si neviem predstaviť.
Moje dni sú teraz rôznorodé. Každé ráno
idem na cudzineckú políciu, aby som tam
doplnila kávu, sladkosti, jedlo, aby ľudia,
ktorí idú žiadať o dočasné útočisko, mali
sa čím osviežiť. Medzitým mi stále niekto
telefonuje – niekto potrebuje ubytovať, iný
potrebuje previezť ľudí, ďalší zháňa kontakty atď. Teraz, keď sú už mnohí ľudia ubytovaní, tak sa u mňa informujú, ako majú
postupovať, kde sa majú hlásiť, na čo majú
nárok, no volajú mi, aj keď potrebujú topánky či oblečenie. Stále riešime dobrovoľníkov, ktorí chodia tlmočiť na Ubľu a cudzineckú políciu do Humenného a v Prešove.
V tomto prípade je potrebné riešiť odvozy
dobrovoľníkov, ktorí chodia voziť dobrovoľníkov-tlmočníkov o 5.30 hod., 13.30
hod. a 21.30 hod. – je to denný kolobeh.
Mojou úlohou je potom všetkých obvolať,
zistiť, kto kedy môže ísť, posielať im smsky,
že o takej a takej vyzdvihnete tam a tam
tých a tých a zároveň posielam kontakty
na nich. Ukrajinskí chalani – dobrovoľníci
– sa medzi sebou navzájom kontaktovali
sami. No potom ochoreli a ja som musela
prevziať na seba aj tú logistiku, ktorú dovtedy zabezpečovali sami. Stále sa niečo
menilo a bolo potrebné za pochodu tomu
prispôsobovať celú koordináciu.
Oveľa menej spím, no zvládam to. No aj ten
nočný čas mám mnohokrát rozbitý. Šoféri,
ktorí odchádzajú o 21.30 hod. mi napríklad
volajú, že nevedia, či majú čakať, lebo ten
a ten sa zatiaľ nedostavil. Alebo mi zavolajú o polnoci po príchode na Ubľu, že znova
sa niekto nedostavil, ako bolo dohovorené. A tak rýchlo po tabuľkách hľadám, kto
sa kde nachádza, znova telefonujem, zabezpečujem a ubezpečujem a stále dookola. Ráno už mám podvedome nastavený
vnútorný budík a o 5.27 hod. sa sama zobudím, lebo o 5.30 odchádza auto, tak čakám
do 5:45 a keď treba, vzniknuté problémy
riešim, potom si ešte na chvíľu zdriemnem.
No všetci vedia, že čokoľvek sa vyskytne,
môžu mi kedykoľvek volať.

Stalo sa však aj to, že som sama viezla
dobrovoľníkov na hranicu, domov som prišla o druhej nad ránom a mala som čo robiť, aby som to odšoférovala. Bolo aj tak,
že z kancelárie sme odchádzali po polnoci
a ráno o 5.30 hod. som už trielila s autom
na Ubľu. Už teraz sa teším, že keď sa všetko
skončí, budem môcť spať bez budíka. Problém je, že nikto nevieme, kedy sa to skončí
a človek teda ani nevie odhadnúť, na aký
dlhý čas mu vydrží energia toto robiť.
Tým, že Michal Kolibabchuk je z Chersonu, veľa ľudí sa obracalo práve naňho,
či by im vedel pozháňať ubytovanie. Raz
mi volal, že potrebuje ubytovať 13 ľudí.
V tabuľke máme vo väčšine prípadov
ponúknuté ubytovanie maximálne pre 5-6
ľudí. No trinásť? Ty brďo! Kde ich ubytujem? Volala som s pánom Jánom Dundom
a on povedal: Máme nad Slovenskou sporiteľňou – pán Ha Dac dá k dispozícii celý
priestor. Najhoršie bolo, že nevedeli, kedy
presne prídu. Cesta im trvala oveľa dlhšie,
ako predpokladali. Museli ísť pomalšie,
obchádzať bojové polia, takže z dvoch dní
sa stali štyri a nevedeli ani to, ako dlho
sa zdržia na hraniciach. Takže keď som
im vtedy volala, boli na ceste, no nemali
to jednoduché: ,Len nám to miesto držte,´
hovorili. Oni dokonca aj blúdili. Išli dakade cez Rumunsko a Maďarsko. Keď prišli
do Prešova, odtiaľ som išla pred nimi autom prvá a oni za mnou so svojimi autami.
Keď sme prišli do Hanušoviec, volala som
pánovi Dundovi. Bol už bol neskorý večer,
keď ich prišiel ubytovať a povysvetľovať
čo a ako.
Podobne nás kontaktovali aj tí, čo sú ubytovaní v rehoľnom dome cez rímskokatolícku farnosť. Tam sme komunikovali
cez jedného dobrovoľníka Vladka z radu
vysokoškolákov, ktorý je z Chersonu a vie
slovensky, ukrajinsky aj rusky. Hneď sme
boli upozornení dcérou z tej rodiny, že otec
bude potrebovať lekárske vyšetrenie, lebo
prechladol. V tomto smere nám veľmi pomohla MUDr. Eva Timková, ktorá vyšetrila a bola k dispozícii aj na telefóne. Ako
sa neskôr ukázalo, počas dlhého čakania
na hraniciach dostal silný zápal pľúc. Starostlivosť nad nimi prevzal Ondrej Glod.
Postaral sa o všetko, čo bolo potrebné,
s chorým pánom išiel aj na pohotovosť
a pomohol mu absolvovať aj ďalšie vyšetrenia vo Vranove nad Topľou a všetko
ostatné, čo bolo potrebné riešiť.
Matúš Babica nám zasa dal k dispozícii
svoje autá a tiež osobne niekoľkokrát robil odvozy. Okrem toho so svojím otcom
pomáhali nám rozvážať potravinovú pomoc po Prešove. Podobne aj Martin Tkáč
bol v tomto smere veľmi nápomocný. Po-

1. číslo
máhal s odvozom aj v neskorých nočných
hodinách a aj na dlhšie trasy. No s vozením
utečencov máme aj rôzne iné príbehy. Raz
Matúš Babica viezol ženy a deti do Litmanovej. Zrazu mi telefonuje, že potrebuje
niekoho, kto by im v ukrajinčine vysvetlil, že všetko je v poriadku, nech sa neboja. O čo išlo? Vieme, aká je cesta z Uble
do Litmanovej – dlhá a posledný úsek cez
hory. Ženy a deti zrazu dostali strach, že ich
bohviekde vezie. On sa im snažil situáciu
vysvetliť, ony ho však nerozumeli a chytala
ich panika. Medzi prichodiacimi Ukrajincami sa totiž tiež šírili správy, aby si dávali pozor, aby sa nestali obeťami obchodovania
s ľuďmi. Preto mi Matúš volal, či nemám
pri sebe niekoho, kto by im vysvetlil, kam
ich vezie. Tak som mu dala číslo na Michala
Kolibabchuka, ten ženám všetko vysvetlil,
že sa nemusia báť. Aj také prípady boli.“
Aké majú osudy a ako vnímajú Hanušovce nad Topľou a Hanušovčanov tí, ktorým
je pomoc poskytovaná, opýtala som
sa priamo ich. Tlmočníka som nepotrebovala, keďže sa viem dohovoriť po rusky
aj po anglicky. Po rusky som síce nerozprávala už vyše 40 rokov, ale povedala som si,
že určite si poradím, a tak sa aj stalo. Hoci
hneď na začiatku pri prvej dvojici som mala
problém rozumieť ich mená.  
Merchiddin a Zaituna z Charkova
Boli to matka so synom, ktorých som
v ten deň navštívila ako prvých. Neviem,
či to bolo tým, že som ich poprosila, aby
mi mená pre správnosť záznamu napísali
do notesa, ktorý som vyťahovala z ruksaku, no isté je, že počas mojej novinárskej
praxe prvýkrát mi šarapatil novinársky
škriatok – spôsobil, že som nedopatrením,
nesústredenosťou alebo neviem čím tento
rozhovor nenahrala. Zistila som to až doma
pri sťahovaní audiozáznamov do počítača.
Z tohto dôvodu uvádzam len to, čo som
si zapamätala.
Merchiddin a Zaitina ma prijali veľmi milo.
Tvár pani po celý čas nášho rozhovoru
zdobil úsmev, a to aj v momentoch, keď
sa jej do očí tlačili slzy. Ani matka, ani syn
mi toho veľa nenarozprávali. Ich odpovede
na moje otázky boli stručné, no jasné.  
Pochádzajú z Tadžikistanu. Do Charkova
prišli bývať pred 16 rokmi kvôli práci. Zaitunin manžel tu v jednom podniku pracuje
ako programátor a v IT sektore bol zamestnaný aj syn Merchiddin. Keď to už v meste
začínalo byť veľmi zlé, rozhodli sa s rodinou odísť, no otec zostal tam. Cesta na Slovensko im trvala asi dvojnásobok času,
ako by to býva za normálnych podmienok.
No došli sem v poriadku. Prvýkrát vošli slzy
pani do očí, keď ďakovala za prichýlenie,
za to, že ich mesto prijalo, že im pomáha,
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že majú kde spať a čo jesť. Sú za to neskutočne vďační. Druhýkrát to bolo, keď povedala, že „včera“ bol Charkov ostreľovaný.
Veľmi sa bála o manžela, no zároveň s úľavou dodala, že spolu rozprávali a že manžel je v poriadku. Keď sme sa lúčili, pani
nám ukázala ešte svoju malú vnučku, ktorá
sa hrala v susednej miestnosti. Starostlivá
Katka Gogová sa hneď opýtala, či dievčatko niečo nepotrebuje. Áno, topánočky
na jar, odpovedala jej babka. A tak Katka
ešte zistila potrebnú veľkosť, že sa popozerá po niečom doma, veď má tiež dcérku,
potom sme sa rozlúčili.
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kej škole. Ak by sa to nepodarilo, bude chodiť do školy tu.
Áno, adaptovali sme sa. Chodia k nám
i Táňa (Novická) i Liza (Lukáčová) i ďalšie
dievčatá, no zabudla som, ako sa všetky (terénne sociálne pracovníčky – pozn.)
volajú. Veľmi nám pomáhajú. Bez nich
by sme tu boli stratené.
Ja som lekárka – gynekológ, celý život som
robila v ženskej poradni, preto môžem byť
aj na Slovensku v tejto oblasti nápomocná, ak by sa mi naskytla takáto možnosť.
Mám so sebou diplom i všetky potrebné
dokumenty. Takisto aj moja dcéra je lekárZina z Chersonu
ka, aj ona má tu so sebou všetky potrebné
Ju a jej rodinu prichýlil vo svojich priesto- certifikáty.
roch pán Ha Dac. Postavou neveľká, ale Vojna začala 24. februára ráno o 4.50 hod.
ako som po niekoľkých minútach rozhovo- Vycestovali sme odtiaľ v nedeľu 27. februru zistila, pani Zina je silná osobnosť a vý- ára o 10. hodine. Keď sme vyšli z mesta,
borný rečník. Pristúpila, aby komunikač- bol štvrtý deň vojny. To znamená, že pokiaľ
ným jazykom medzi nami bola ruština, veď sme odcestovali, ešte sme tri dni presedeli
ako povedala, bol to jej jazyk od detstva, v suteréne, nádejali sa, že to prejde. Veď
lebo vyrastala v Charkove. Aj so svojimi toho 24. februára sme s dcérou ešte norpacientkami vždy hovorila tak ako ony – málne išli do práce, no v nedeľu 27. februktorá po rusky, ktorá po ukrajinsky – vždy ára sme museli odcestovať, lebo boje presa im jazykovo prispôsobila. No jej milá biehali hneď za tým miestom, kde sme žili.
tvár stvrdla, keď vyslovila, že ak sa vráti do- Vycestovali sme v poslednom momente,
mov na Ukrajinu, už bude zásadne rozprá- ani neviem akými všetkými cestami, poľavať len po ukrajinsky. O sebe a svojej rodi- mi sme išli. Šťastlivo sme prekonali nebezne i prijatí v našom meste rozprávala takto:   pečnú zónu, po ceste sme nestretli žiadne
„Tu u vás ma hneď na začiatku dojalo tanky, no krátko na to už sme sa cez interteplé prijatie. Boli sme udivení citlivosťou net dozvedeli, že Cherson bol obkľúčený,
a dobrotou vašich obyvateľov i postojom že už nikoho nevpúšťajú a ani nevypúšťajú
vašich predstaviteľov, ktorí nám pomoh- z mesta, že sme unikli doslova v poslednom
li v ťažkých chvíľach. Pritúlili nás, poskytli momente. Prišli sme tu celá rodina, len syn
ochranu a všetko nevyhnutné, čo sme v pr- tam ostal a my – sedem ľudí – sme odišli.
vej chvíli potrebovali – strechu nad hlavou, Tri deti a štyria dospelí.
komunálne služby, niektoré produkty, hygi- V Hanušovciach sa nám, áno, páči.
enické potreby. Teda to, čo nám chýbalo, Je tu úžasná príroda a čistý vzduch.
hneď sme dostali. Sme za to veľmi vďač- My máme problémy s dýchaním, no tuná
ní. Spočiatku sme ešte boli v šoku z toho, spray proti astme používame v minimálnej
čo sme prežili, no už sme sa z toho trochu miere. No môže byť aj to, že nás vyliečil
spamätali, adaptovali sme sa. Každý deň stres.
k nám niekto prichádza, aj dobrovoľníci,
Boli sme si tiež pozrieť vaše múzeum.
ktorí nám vyjadrujú podporu a pýtajú sa,
Je veľmi pekné. Je to tam uchované naozaj
čo potrebujeme – ak nie osobne, aspoň tepekne. Boli sme aj pri rieke. Vaša príroda
lefonicky. Stále sme v spojení. Vo všetkom
je veľmi podobná tej našej a životné pronám pomáhajú – vypĺňať potrebné formustredie tiež. Dokonca sme našli aj detské
láre, dokumenty, aby sme tu legitimizovali
ihrisko. Tak ako ostatní, ktorí sú v podobsvoj pobyt.
nom položení, zvykáme si na nové miesto,
Včera tu bol pán Dunda, lebo sa zao- ale je nám clivo, chceme ísť čím skôr doberá otázkami začlenenia našich detí mov.“
do školských zariadení. Dve z našich detí
Keď som s Lenkou Vargovou, ktorá ma tam
už od pondelka pôjdu do materskej školy.
sprevádzala, odchádzala, pozdravili sme
Jedno naše dievča je už školáčka, no v jej
jej „Do svidania“, ona nám odpovedala
prípade sa zaujímame o možnostiach diš„Do videnia“.
tančnej výučby na Ukrajine. Z tohto dôvodu chodíme každé ráno do vášho kultúr- Natália, Natália a Veronika z Kyjeva
neho domu, lebo tam máme k dispozícii Vo svojich priestoroch ich ubytoval pán
internet. To znamená, že zatiaľ ju do miest- Bakaľar. Prišli s dvomi deťmi – chlapcom
nej školy nezapisujeme. Ak sa podarí, bude a dievčaťom v ranom tínedžerskom veku.
sa učiť dištančným spôsobom na ukrajins- Obidve Natálie (prvá kaderníčka – prišla
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so synom, druhá administrátorka v oblasti obchodu) boli plné emócii, ktoré z nich
prúdom vytryskovali na povrch. Občas som
mala problém všetko zachytiť, a to vtedy,
keď hovorili jedna aj druhá súčasne, keď
každá z nich chcela hneď čo najvernejšie
popísať všetko, čo v posledných dňoch prežili. Uvádzam to preto ako jednu výpoveď.
Tretia žena, Veronika, (pracuje v logistike –
prišla s dcérou) celý čas len ticho sedela.
„Hneď druhý deň (vojny) neďaleko od nás
v Osakarkách (zrejme predmestie Kyjeva
- pozn.) zostrelili lietadlo a jeho trosky dopadli len asi 50 metrov od domu mojej príbuznej na ulici s malými rodinnými domami v súkromnom sektore. Toto bol začiatok
a potom každý deň to bolo horšie a horšie.
Nerozumeli sme, kde a čo sa deje, počuli
sme len silné zvuky, stále hučala siréna.
Sústavne som chodila oblečená, že keby
náhodou niečo, aby som bola pripravená
utiecť z domu.... Bolo to neskutočné napätie. Nedokážeš jesť, nemáš odvahu vojsť
do vane, lebo čo ak... Preto naši v prvé dni
pýtali pomoc uzatvoriť oblohu... No oni
sa boja ...
Hneď prvý deň utekali do jednej dediny
severne od Kyjeva smerom k Bielorusku.
No vzápätí sa predsa len vrátili do Kyjeva
a potom sme už z Kyjeva vycestovali spolu. U nich – teda tam neďaleko – je totiž
tankové učilište. Ruské vojská začali najprv
útočiť na takého vojenské objekty a začali
lietať bomby na Kyjev. Potom začali ničiť
aj rodinné domy. U nás v Kyjeve už potom
bombardovali veľké mnohoposchodové
bytové domy. Videli sme, ako padali bomby neďaleko od nás. A bolo to hrozne počuteľné, všetko sa triaslo – zem, domy. Bolo
to hrozné, keď vidíš všetky tie trosky, kúsky
všetkého i ľudí – skutočne to bolo morálne
veľmi ťažké. Začne húkať siréna – v tom
momente schmatneš niečo a utekáš, utekáš ...
Ľudia hľadali domy a u nás je mnoho domov, ktoré dávno boli vojenské objekty
a ktoré v mierových časoch chátrali, nik
sa o ne nezaujímal. Teda si môžete predstaviť, v akom sú stave. Sú tam uzučké chodby, nie je tam nič, ani postele, je tam veľmi
vlhko a smrad. No ľudia tie objekty, úkryty
vyhľadávali. Ja s dieťaťom som sa chodila
ukrývať do metra. Brali sme so sebou bundy a prikrývky a tam sme nocovali, lebo
tam to bolo bezpečné, tam ani výbuchy
nebolo počuť. Dalo sa tam oddýchnuť, pospať. Lebo keď si doma a počuješ všetky tie
hrozné zvuky, bojíš sa, morálne je to veľmi
ťažké zvládať. A tiež, povedz dieťaťu... On:
Mama, ja nechcem ísť.... A ja mu vysvetľujem: Pochop, musíme... Naozaj to bolo
strašné. A už je u nás veľa ľudí, ktorí sa ani
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nemajú kam vrátiť, lebo ich domov už neexistuje... Pozeráme aj, čo sa deje v Mariupoli a inde, no tam som to nezažila.
Ja hovorím o tom, čo sa deje v našom meste, kde všetko vidím na vlastné oči...
Tu sme pricestovali vlakom. Mali sme šťastie. Nenastupovali sme na hlavnej stanici,
ale trochu skôr na koncovej zastávke pred
hlavnou stanicou do vlakov InterCity, kde
boli miesta len na sedenie, žiadne kupé.
Mali sme šťastie, lebo na hlavnej stanici
už prichádzalo mnoho ľudí aj s hospodárskymi zvieratami (скотами) a psami...,
kto sedel, kto stál ..., no všetci – len odísť,
nie je dôležité ako, len odísť. ... My sme videli len to, čo v Kyjeve. Zrejme v iných mestách bolo to isté, možno horšie. Nikde sme
sa nepristavovali, ale išli plných 9 hodín
do Ľvova a z Ľvova autobusom do Užhorodu. No kto chcel, autobus ho priviezol
až na hranicu vo Vyšnom Nemeckom.
V porovnaní s tým, čo nám hovorili, sme
ju chvalabohu prešli za dve hodiny. Veľmi
rýchlo.
Tu je nám dobre, samozrejme, ale viete,
všetci chceme ísť domov. Ja tu spím spokojne ..., doma sme boli stále v nervovom
vypätí..., no doma nám ostali príbuzní
a naši muži ... Chápete?!... Túžime, aby
sa už všetko skončilo.
Áno. Zatiaľ nám materiálne nič také nechýba. Pomáhajú nám ľudia, u ktorých teraz
žijeme. Ak niečo potrebujeme, môžeme
sa na nich obrátiť. Veľmi im ďakujeme.
Deti sme tu už zapísali do školy. Od pondelka začínajú. Dištančná výučba?... U nás,
v Kyjeve o niečom takom nič nehovorili ...
dosť sa bombarduje, nie je prístup na internet. Na vašej škole bude deťom ťažko, lebo
neovládajú váš jazyk. No je to podobný jazyk, áno, budú sa snažiť učiť sa. Deti tiež
ťažko prežívajú, lebo nemajú tu priateľov
... Všetkým je nám ťažko...
Ja som doma na Ukrajine bola kaderníčka.
No mám manžela, ktorý pracuje a zarába peniaze, stará sa o rodinu... No teraz
nepracuje, teraz sa u nás nepracuje, niet
čo robiť v Kyjeve, ani bankomaty nepracujú
v našom okrese... Nie, u nás nie sú všetci
muži, ktorí tam ostali, vojaci. U nás je armáda a tí, ktorí nie sú v armáde, idú na –
ako sa to volá - územná obrana. To znamená, že sú zapísaní v zoznamoch štátu a keď
je potrebné, telefonujú z úradu a oni idú
a robia, čo treba v prospech mesta.
Áno, pravdaže...,chceme pracovať ...
už nám obecali nejakú prácu v Garret
Motion (na Počekanci – pozn.). Zatiaľ čakáme... A čo tam budeme robiť, nemáme
ani šajnu o tom ... Nevieme váš jazyk, preto potrebujeme tlmočníka, aby nám všetko

vysvetlil. Ja tu kaderníčku robiť nechcem,
lebo u nás som robila veľa rokov v tejto profesii a viem, že začínať na novom
mieste je veľmi ťažké, no jesť treba každý
deň. Keby som tu bola aj s mužom, možno
by som sa do toho pustila, ale takto sama
nie...“
Nataša z Kyjevskej oblasti
Veľmi milá pani, profesijne učiteľka, ktorá
ma hneď brala dovnútra a urobila mi najprv čaj. Je veľmi spoločenská, milo víta
všetkých, ktorí do rehoľného domu pri rímskokatolíckej fare zavítajú s jedlom alebo
inou pomocou, či len tak sa porozprávať.
Aj ona porozprávala o sebe a ostatných
súčasných obyvateľoch rehoľného domu.
„My sme prišli z Kyjevskej oblasti. Keď 24.
februára to začalo okolo nás lietať, myslela som, že na mňa padne strop i steny.
Neďaleko nás je vojenská zóna a tu boli
zhodené rakety. Veľmi sme sa naľakali.
Doma som bola v tom čase sama. Manžel
bol v práci a dcéra je už osamostatnená.
Má byt v Irpini, tam, kde je už teraz všetko zničené. Naším pôvodným plánom bolo
iba dcéru zaviesť k hranici. My sme chceli
zostať doma. Dva dni sme cestovali autom.
Keď sme ju priviezli na západnú Ukrajinu,
išli sme navštíviť tetu, lebo sme tam dlho
v rade čakali. Vtedy ukazovali v televízii, ako bombardujú Charkov. Zachvátila
ma strašná panika, a tak sme sa tam rozhodli, že hranicu prekročíme aj my. Viete,
ja už za ničím nebanujem, ani za bytom ani
za ničím, hlavné je, že žijeme. Byt v Irpini
je zničený. Dcérin byt. Náš ešte stojí. Irpiň
a Buča, aké krásne mestá to boli. Irpiň akoby také malé Taliansko – krásne nové parky, nové domy...
Bola som ohromená, ako nás tu ľudia prijali. Veľmi ďakujeme. Ľudia sú tu veľmi dobrí.
Prinášajú nám jedlo, aj u lekára nás prijali,
aj veci dali. Naozaj veľmi ďakujeme. Aj preto je to ešte bolestivejšie, že ruskí ľudia,
ktorí rozprávajú tak ako my, robia s nami
to, čo robia. No Slováci, Poliaci, Česi,
Nemci – všetci nás prijali ako svojich. Ani
neviem, ako slovami vyjadriť vďaku, že ste
nás aj ubytovali. Veľmi ďakujeme. Chceme
ísť domov, možno naše bývanie bude celé
– neviem. Samozrejme, páči sa nám tu,
no vy sami viete, že na návšteve je dobre,
ale doma je lepšie.
Ja som učiteľka na základnej škole, učím
štvrtákov. V minulosti som bola aj riaditeľkou školy. Mnohé deti z našej školy odtiaľ poodchádzali so svojimi mamami. Kto
kam, niekto pravdaže aj doma ostal. Sme
v kontakte. Hovorili mi, že niektoré deti
sa boja samy ísť aj na toaletu. Len s mamou. Boja sa. Boja sa aj spať.

1. číslo
Môj manžel je tiež pedagógom na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Počas cesty
ochorel na zápal pľúc. Ondrej (Glod) ho vozil, kam bolo treba. Manžel má po šesťdesiatke, preto ho sem pustili, no jeho trhá
vycestovať späť domov. Ja ho nechcem
pustiť, pokiaľ úplne nevyzdravie. A ako pôjde...? Nechcem ho pustiť.
Čo naša dcéra? Ony, dievčatá, všetky štyri,
odišli hľadať prácu. Odcestovali do Poľska,
Nemecka, uvidíme, kde sa im čo podarí.
Sú mladé, potrebujú pracovať, potrebujú peniaze... Dve dievčatá prišli z Donecka. Tam sa strieľalo, tak utiekli do Kyjeva.
A teraz z Kyjeva znova utekali sem na Slovensko. A ešte jedno dievča je z Černihivskej oblasti – tam sa takisto bombarduje.
Ak nenájdu teraz prácu ďalej v zahraničí,
možno budú hľadať aj tu v Prešove. Chcú
pracovať. Aj ja chcem pracovať. Možno
sa mi podarí niekde tu učiť naše ukrajinské
deti. Máme tu internet, možno aj ja budem
vyučovať dištančne, podľa toho, čo povie
riaditeľ. U nás sú neustále výstrahy pred
vzdušnými náletmi aj o desiatej ráno,
aj po večeroch, aj v noci, preto sa nedá
normálne pracovať. No a uvidíme, možno
sa všetko čoskoro skončí. Chceli by sme...
Dnes sme cestovali do Michaloviec a stretli sme tam jedného mladého muža z Donecka. My mu hovoríme, že áno, chceme
sa onedlho vrátiť domov. On nám povedal,
že on je tu na Slovensku už sedem rokov.
Povedal: Presne tak ako vy som sem pricestoval a myslel som, že domov sa vrátim
skoro, no ešte stále sa nemôžem vrátiť...
Hej, ľudia sú k nám veľmi prívetiví. Stretli
sme sa s Táňou Novickou. Ona je z Ukrajiny
a tak chodí s nami ako tlmočník, aj v nemocnici bola. Je veľmi dobrá, sme jej vďační. Išla s nami aj na políciu, pomohla tiež
vybavovať kartu zdravotného poistenia.
Elena (Malatová), ktorá bola učiteľkou matematiky a fyziky nás viezla do Michaloviec. Ľudia nám veľmi pomáhajú. Prinášali
nám všetko, dojíma to až k slzám.
Viete, snažíme sa na to všetko nemyslieť,
všetky myšlienky na to odhodiť od seba
a myslíme len na jedno, aby sa čím skôr
skončila vojna... a aby sa zachránil náš
byt, aby sme mali kde žiť, keď sa vrátime.
Žiadne materiálne cennosti sa nedajú porovnávať s tým, že chceme, aby sa vojna
skončila. Lebo viete, žili sme, kupovali sme,
starali sme sa a nakoniec zistíš, že všetko, čo najviac potrebuješ, môžeš poskladať do jedného ruksaku a za ruky vziať
deti. Viac nič... Len aby deti ostali nažive
a my s nimi.

Reportáž pripravila Agáta Krupová
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ČINNOSŤ MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO
ZVÄZU HANUŠOVCE NAD TOPĽOU POČAS PANDÉMIE

Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia
zmenili fungovanie celej spoločnosti.
Samozrejme dotklo sa to aj fungovania
našej miestnej organizácie SRZ. Hneď
prvý lockdown v marci 2020 nás uzavrel doma. Keďže v období od januára
do mája každoročne prebieha predaj povolení na rybolov, museli sme promptne
reagovať a vymyslieť nový spôsob ich
predaja, ktorý by bol v súlade s prijatými prísnymi opatreniami, aby si naši
členovia mohli zakúpiť povolenie aj počas tejto situácie, lebo chodiť do prírody a k vode bolo povolené. Zaviedli sme
spôsob predaja formou úhrady na účet
a doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty. Tento postup sa vydaril k spokojnosti všetkých zúčastnených strán
a využívame ho ešte aj teraz, keď opatrenia nie sú také prísne, ako boli vtedy.
Čo sa týka našich hromadných akcií (výročné členské schôdze, rybárske súťaže
a brigády), niektoré sme museli úplne
zrušiť a tie, ktoré sa konať museli, sme
preložili na obdobie, kedy to pandemické opatrenia dovoľovali. Rovnako sa ne-

O FIOMAKOCH

konali ani pravidelné stretnutia členov
výboru našej miestnej organizácie, no jej
chod bolo potrebné zabezpečiť. Osobné
stretnutia sme nahradili elektronickou
komunikáciou a snažili sme sa zabezpečiť
všetko potrebné, aby členovia miestnej
organizácie boli spokojní a neboli nijako
obmedzení vo výkone rybárskeho práva.
Myslím, že zo spomínaných hromadných
akcií našim rybárom najviac chýbali súťaže v love rýb, ktoré sa kvôli pandémii nekonali už dva roky. Pevne verím, že tohto
roku sa to už konečne podarí.
Počas pandémie sme zaznamenali zvýšený záujem o rybolov, o čom svedčí nárast
počtu členov našej MO. V minulom roku
mala hanušovská organizácia 391 členov,
čo je vôbec najviac v histórii MO a môžeme povedať, že záujem rastie aj v tomto
kalendárnom roku.

Ani zima, ani pandémia neodradzujú rybárov od
vychádzok k vode i keď nie každý deň je korunovaný úspechom ako tento. Šťastný lovec Marek
Maščuch, šťuka 95 cm a 9,0 kg.

Pri svojej práci botaničky dostávam rôzne otázky, ktoré súvisia
a často i nesúvisia so samotnou botanikou. Nedávno ma pobavil kolega otázkou: „Čo sú to vlastne fiomaky?  To z toho sa robí
borovička?“ Slovo „fiomak“ som síce poznala, ale pre istotu som
ho našla v šarišskom slovníku. Je to ekvivalent názvu borievka
obyčajná, v ľudovom pomenovaní tiež jalovec, jadlovec, borovec,
ale stretla som sa aj s pomenovaním borovniak, bôr, bôrkaborica,
borovička.
Borievka obyčajná (Juniperus communis) je stále zelená rastlina
krovitého vzrastu, len veľmi vzácne mnohokmenný strom s úzko
ihlanovitou korunou. Druh je najrozšírenejším zo všetkých ihličnanov a jednou z najrozšírenejších rastlín na svete celkovo. Je to práve preto, že dokáže zvládnuť podmienky, ktoré neznášajú mnohé
iné rastliny. Vrátane sucha a mrazu, ako aj chudobných, kyslých,
piesočnatých alebo vápenatých pôd.
Borka je hnedosivá, hladká, odlupuje sa v pruhoch. Listy má sivozelené, tuhé, ihlicovité, usporiadané do praslenov po troch.
Na vrchnej strane sú žliabkovité s bielym pásom prieduchov,
na spodnej strane tupo pílkovité. Jedná sa o dvojdomý rastlinný
druh. Samčie sú vajcovité žlté šištičky, samičie sú jednotlivé, zelené, vzpriamené. Plody sú šiškové bobule, ktoré vzniknú zrastením
troch semenných šupín. Bobule modročiernej farby dozrievajú
v druhom až treťom roku. Keďže plody produkujú iba samičie
jedince, produkčný potenciál je pomerne nízky. Plody borievky
majú dezinfekčné, antibakteriálne a silno močopudné účinky. Používali sa v ľudovom liečiteľstve aj na vyvolanie potratu, preto ten
názov jalovec. Bobule sa používajú aj ako korenie.
Tento rastlinný druh je rozšírený v celej arktickej a subarktickej
zóne severnej pologule (v Európe, Ázii aj Amerike). Má širokú ekologickú amplitúdu, rastie na rôznych substrátoch, vytvára podrast

Text a fotozdroj:
Peter Dvorský
tajomník MO SRZ
v Hanušovciach nad Topľou

v suchších listnatých, borovicových a ihličnatých lesoch, často
na degradovaných stanovištiach a pasienkoch od nížin až do horského stupňa. Najčastejšie sa šíri na extenzívne využívaných pasienkoch, pretože vďaka ostrému ihličiu borievku neohrozuje
pasenie, naopak je konkurenčne zvýhodnená. Porasty sa časom
zahusťujú a v podhorských oblastiach determinujú pasienkové
úhory. Spolu s borievkami často nájdeme druhy ako  mrvica peristá, smlz kroviskový, psinček tenučký, kostrava červená, kostrava
žliabkatá, psica tuhá, chlpaňa hájna a ďalšie rastliny extenzívnych
pasienkov. Z drevín sú to v nižších polohách hloh obyčajný, borovica lesná, slivka trnková, dub cerový, dub zimný, ruža šípová,
svíb krvavý a vo vyšších polohách pristupujú breza previsnutá,
smrekovec opadavý, zemolez obyčajný, smrek obyčajný, topoľ osikový, ruža previsnutá, vŕba rakytová, kalina obyčajná. Floristická
rozmanitosť porastov postupne klesá a vývoj smeruje k lesnému
spoločenstvu. Na Slovensku sa tieto biotopy vyskytujú roztrúsene, na svahoch všetkých karpatských predhorí od kotlín a pahorkatín až do horských polôh. Horná hranica vertikálneho rozšírenia
borievky obyčajnej prebieha v Západných Karpatoch a je zhruba
vo výške 1 300 m.
O borievku obyčajnú je v súčasnosti skutočne veľký záujem v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, využíva sa najmä
v liehovarníctve a na výrobu kozmetiky. V prírode sa však pomaly
stáva vzácnosťou. V minulosti sa nachádzala na prístupných pasienkoch, dnes sa vyskytuje už len v ťažko prístupných lokalitách,
prípadne v prírodných rezerváciách. Pre slovenský liehovarnícky
priemysel je borievka nenahraditeľnou surovinou, a hoci borovička je náš národný alkohol, všetky potreby tejto suroviny pokrývame dovozom z Albánska a Macedónska.  

pokračovanie článku na strane 35 ►
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KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST KROKUS NA ROK 2022
10. apríl [nedeľa] ZA PONIKLECOM VEĽKOKVETÝM - Hanušovská pahorkatina [P]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Andrej Velčko [tel.: 0903 141 547]

18. apríl [pondelok] VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NA ŠIMONKU - Slanské vrchy   [P, VD]    
Organizátor: KST Sekčov Prešov - účasť
Info: www.kst-krokus.sk   Miroslav Molitoris [tel.: 0903 172 920]
22. máj [nedeľa]   ZA KRÁSAMI SLOVENSKÝCH ORCHIDEÍ - Beskydské predhorie   [P, VD]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
5. jún [nedeľa] VYSOKÉ SKALKY - Pieniny [P, VD]   
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]
19. jún [nedeľa] SIDOROVO, VLKOLÍNEC - Veľká Fatra [P, Z, VD]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]
7. – 10. júl [štvrtok - nedeľa] 68.CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST, Hrabušice - Slovenský raj   [P, Z, VD]
Organizátor: KST - sekcia PÚT, R KST Spišská nová Ves, obec Hrabušice - účasť
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
30. júl [sobota] Pripomienka 35. výročia vzniku klubu    [P, KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
14. august [nedeľa] TATRANSKÉ VRCHOLY - Predné Solisko    [P, Z, VHT, VD]   
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
11. september [nedeľa]   TATRANSKÉ CHATY - Majláthova chata [P, Z, VHT, VD]   
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
22. október [sobota] SNOW FILM FEST - Festival zimných outdoorových filmov   [FF]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk   Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
30. december [sobota] VÝSTUP NA OBLÍK - Slanské vrchy   [P, VD]
Organizátor: KST Opal - účasť
Info: www.kst-krokus.sk   Andrej Velčko [tel.: 0903 141 547]
14. január 2023 [sobota] VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA   [KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk  Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]
Vysvetlivky:
P - pešia turistika, VHT - vysokohorská turistika, KČ - klubová činnosť, Z - zájazd, VD - vlastná doprava, SAD - doprava autobusom, ŽSR - doprava vlakom
Vyhradzujeme si právo upraviť alebo pozmeniť jednotlivé akcie v kalendári turistických podujatí. O prípadných zmenách budeme včas informovať.  

HLAVNÉ PODUJATIA KST 2022
27. - 29.5. [piatok - nedeľa] 57. STRETNUTIE ČITATEĽOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA - Malinô Brdo
Organizátori: KST Región Liptov KST, - sekcia PT, redakcia časopisu Krásy Slovenska.
23. - 26.6. [štvrtok - nedeľa] 55. ZRAZ VYSOKOHORSKÝCH TURISTOV KST - Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry
Organizátor: KST - sekcia VhT.
30.6.- 3.7. [štvrtok - nedeľa] 51. ZRAZ MLADÝCH VODNÝCH TURISTOV KST NA DUNAJCI - Červený Kláštor - Pieniny
Organizátori: TJ Slávia Univerzita Košice, Veterán kanoe klub Košice, ZOVT Prešov, KST sekcia VT
7. - 10.7. [štvrtok - nedeľa] 52. STRETNUTIE TOM KST - Hrabušice - Slovenský raj
Organizátori: obec Hrabušice, KST - sekcia mládeže, R KST Spišská Nová Ves
7. - 10.7. [štvrtok - nedeľa] 68. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST - Hrabušice - Slovenský raj
Organizátori: obec Hrabušice, KST - sekcia PÚT, R KST Spišská Nová Ves
16.7. [sobota] 8. ŠTEFÁNIKOVSKÉ STRETNUTIE TURISTOV A HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV - Chata M.R. Štefánika
Organizátori : OZ Štefánikova spoločnosť KST - sekcia PÚT, mesto Brezno, obec Podbrezová, Železiarne Podbrezová, NS Nízke Tatry - juh,
mikroregión Chopok - juh
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12. - 14.8. [piatok - nedeľa] NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ - ATC Račková dolina
Organizátori: R KST Liptov KST - sekcia PÚT, mesto Liptovský Mikuláš, obec Pribilina, mesto Vysoké Tatry, Matica Slovenská
24. - 28.8. [streda - nedeľa] 44. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST - lokalita ešte nie je určená
Organizátor :  KST - sekcia CT
8. - 11.9. [štvrtok - nedeľa] 4. MEDZINÁRODNÝ LETNÝ ZRAZ TURISTOV KRAJÍN V4 - Ustrzyky Górne, Bieszczady (PL)
Organizátori: PTTK s podporou KČT, KST a MTSZ
9. - 10.9. [piatok - sobota] TOB – MAJSTROVSTVA SLOVENSKÁ - lokalita ešte nie určená
Organizátor: KST - sekcia mládeže
17.9. [sobota] EURÓPSKY DEŇ TURISTIKY IVV / 13. STRETNUTIE PRIAZNIVCOV KST - Červený Kameň
Organizátori:  KST - sekcia PÚT, R Malé Karpaty, KST Častá   
16.10. [nedeľa] 7. LESNÍCKYM CHODNÍKOM J.D. MATEJOVIE - LNCH Duchonka - Kulháň
Organizátori: Lesy SR, KST – sekcia PÚT, KST Topoľčany                       
26.11. [sobota] 41. FESTIVAL „ ĽUDIA A HORY „ - Turčianske Teplice
Organizátori: PKT D

► pokračovanie článku zo strany 33

O histórii.  Alkohol a jeho účinky poznali už v starovekom Egypte a v Číne. Najprv to bol iba alkohol z kvaseného ovocia, neskôr
aj jednoduché destiláty. Proces výroby liehu pravdepodobne rozvinuli v arabských krajinách. Výraz alkohol (al-koh’l) pochádza
totiž z arabčiny a vyjadruje jemne rozptýlenú látku alebo inými
slovami „niečo nezvyčajné“.
V Európe má pálenie alkoholu tiež svoju tradíciu. Františkánsky
mních Johannes de Rupescissa v 14. storočí opísal výrobu alkoholu buď destiláciou vína alebo kvasením, koncentrovaním a následnou destiláciou ovocia, liečivých bylín a korienkov. Rozvoju destilácie na Slovensku určite pomohol rozvoj sklárstva, ktoré sa spája
s obdobím vládnutia Karola I. Róberta z Anjou v Uhorsku (1308
– 1342). Od 14. storočia slovenské sklárne vyrábali sklo nielen pre
maľované chrámové okná, ale aj duté sklo pre potreby baníkov
a alchymistov a tiež sklenené nádoby. Súčasti destilačných zariadení zo skla boli postupne nahrádzané trvanlivejšími z medi.
Od 13. storočia neustále rástol význam regiónu Spiša ako obchodnej cesty do Poľska. Je veľmi pravdepodobné, že prví spišskí
páleničiari čerpali informácie o výrobe pálenky práve z Poľska,
kde má zrejme aj borovička svoj pôvod. V Poľsku, kde sa pálila
takzvaná samohonka, ktorú vylepšovali pridaním fialových guľôčok z jalovca, teda z borievok. Prvým známym pálenčiarom
na území Spiša a možno aj Horného Uhorska bol Sebastian Lam.
V roku 1432 začal páliť jalovec a pálenku pomenoval borovička.
Neskôr začali borievku, ktorá bola voľne a hojne dostupná, dávať

už do kvasu. V Spišskej Belej sa v tom čase pálilo naozaj v každom
dome. A zaujímavé je, že alkohol údajne pálili ženy, lebo muži boli
pri vojsku. Nájsť presne rodisko tohto nápoja je takmer nemožné,
no práve niekde v končinách Spiša sa kedysi zrodil nápad vyrábať
pálenku z plodov borievky. Pálenie alkoholu sa na Slovensko dostalo aj z Holandska cez Myjavu. Po bitke na Bielej hore v roku
1620 naučili vojaci víťazných armád túto dovednosť obyvateľov
myjavských kopaníc.
V roku 1875 vznikla v Spišskej Belej továreň na likéry Kleinberger
a syn, ktorá okrem iného získala aj povolenie na pálenie borovičky. V roku 1901 založili Hospodárske družstvo, kde ročne vyrobili
720 litrov liehu. Neskôr sa z družstva stal Hospodársky liehovar
s výrobou 100-tisíc fliaš liehu, liehovín a likérov. V roku 1940 bola
firma Kleinbergerovcov arizovaná obvodným tajomníkom Hlinkovej ľudovej strany Ladislavom Leporisom. V roku 1947 bol podnik
Kleinbergerovcom vrátený a neskôr znárodnený. V rovnakom roku
bola založená napríklad aj Borovičkáreň Adolf Gabriel.
Počas storočí prešla borovička dlhým vývojom a mnohými zmenami. Niektoré receptúry sa nenávratne stratili. Hlavne zo židovských a z nemeckých páleníc. Jedni skončili v koncentračných táboroch, iní boli deportovaní a všetci si svoje výrobné tajomstvo
odniesli so sebou. No napriek všetkým ťažkostiam, výroba tohto
tradičného alkoholu pokračuje aj dnes a Slovensko má na jeho výrobu zaregistrovanú ochrannú známku Európskej únie.
Elena Dercová, Krajské múzeum Prešov

Spoločenská kronika od 1.9.2021 do 25.3.2022

Manželstvo uzavreli

Opustili nás

MUDr. Jakub Pivovarník a MUDr. Danica Gemeľová
Miloš Grobár a Andrea Matysová
Ing. Milan Vagaský a Mgr. Monika Dzuričková
Branislav Kolla a Michaela Ďurašová
Ing. Radovan Varga a Michaela Sciranková
Bc. Maroš Peter a Júlia Sabová
Jozef Potočňák a Petronela Fečová
Adam Mičko a Dana Barnová
Slavomír Horvát a Viktória Hlucho-Horvátová
Jakub Majirský a Veronika Velebírová
Dušan Mitaľ a Patrícia Ondečková
Daniel Maľár a Laura Lacková
Ing. Róbert Šmajda a Mgr. Mária Kopasová

Ján Harčár
Jozef Sopoliga
Zuzana Plančárová
Martin Hreha
Ema Molitorisová
Andrej Velčko
Hermína Franková
Alžbeta Lišková
Mária Sochová
Terézia Drapová
Milan Ivanko
Andrej Dreveňák

Milan Velebír
Juraj Sabo
Helena Kopasová
Mária Kolarčiková
Anna Sochová
Michal Pohlod

Pripravila Katarína Pirščová
matrikárka
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