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11. ročník

Vážení a milí občania

J

e tu čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa aj pre naše malé mestečko a hlavne ľudí v ňom. Sú symbolické
pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k niektorej z ľudských
rás. Pre každého z nás je dôležité, aby
sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
dosahovaním vytýčených cieľov.
Veríme, že onedlho naše ulice, či stráne pokryje biela perinka jemného snehu.
Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy

priťahovala predstavivosť človeka a s
ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej
sviečky - symbol blížiacich sa Vianoc,
ktoré určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro.
Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé
ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet
sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí
vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého,
svojím postojom a činmi vyjadriť svoj
úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak
dokázať, že je naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov
a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo
k nim patrí. Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám

H

oreli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky
začali hovoriť.

PRVÁ SVIEČKA vzdychla a povedala: „Volajú ma MIER, moje svetlo síce svieti, ale ľudia
žiaden mier nedodržujú.” Jej svetlo bolo čím
ďalej, tým menšie, až úplne zhaslo...
Svetlo DRUHEJ SVIEČKY zaknísalo a sviečka povedala: „Volajú ma VIERA, som ale
zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá preto cenu, aby som svietila.” Prievan
zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...

rozhostí krásny pocit, na
stole nech zavonia kapor,
či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá
v srdciach stopu pohody
a radosti.
V mene celého mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu, ale aj
osobne - za seba - želám Vám do
nastávajúcich krásnych Vianočných
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce
a pokoj v duši.
Štefan Straka
primátor mesta

HISTÓRIA
ADVENTNÉHO VENCA

V

eniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia
hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva
hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo
Sveta” (Jn 8,12)

Ticho a smutne sa k slovu prihlásila TRETIA
SVIEČKA: „Volám sa LÁSKA, už nemám
silu, aby som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len samí seba.” A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo...

Adventný veniec
Večnosti kruh a farba života
sú znakmi adventného venca.
Už druhé svetlo na ňom mihotá
a vonia zeleň nevädnúca.
Ten plamienok tak vrúcne plápolá,
sťa Božie slovo, plné lásky.
Zvoláva všetkých svojich do kola,
vytvára Božích dietok zväzky.
Advent- čas nádeje a milosti,
čas prípravy na stretnutie s Pánom.
Čím svetlo tretie hriešnych uhostí,
zažaté znova nedeľným ránom?
Ono nám priazeň Otcovu núka
a do kráľovstva Jeho pozvanie.
Svetielkom teplým Božia to ruka
dotýka sa sŕdc a v očiach zaplanie.
Na štvrtú adventnú nedeľu
sa všetky sviece živo rozhoria.
Svietiace čistotou úbeľu
vám teraz spolu práve hovoria:

V tom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa
na sviečky a povedalo: „Vy musíte svietiť!”
A začalo plakať...

To veľké svetlo, vianočná hviezda,
čo všetky hviezdy sveta prevýši,
je celkom blízko, hoci sa nezdá
a žiari ľudstvu v Kristu Ježiši.

V tom sa prihlásila k slovu i ŠTVRTÁ SVIEČKA a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim,
môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa NÁDEJ.”

Zo zbierky Daniely Horíkovej: Vianočný kruh
1

SPRÁVY ZO SPOJENEJ ŠKOLY
V HANUŠOVCIACH N/ TOPĽOU
Jeseň sa pomaly nakláňa k zime a to je čas, kedy škola bilancuje a hodnotí 1. štrťrok
svojej práce a činnosti. Spojenú školu na Kukorelliho ulici navštevuje 89 žiakov, ktorí
v septembri zasadli do lavíc 11 tried. Okrem učenia sa žiaci zapájajú do rôznorodých
aktivít, ktoré pre nich pripravujú učitelia.

níka ľudových piesní a škola zakúpila akordeón
a ozvučovaciu techniku. Štvrťrok sme ukončili klasifikačnou poradou, na ktorej boli pedagógmi školy
zhodnotené prospech, dochádzka a správanie žiakov. V týchto dňoch sa intenzívne pripravujeme na
príchod Vianoc, čoho dôkazom je aj zimná výzdoba
a spoza dvier ozývajúci sa spev pripravovaných
vianočných kolied.
Mgr. Iveta Peterová

H

neď v septembri sa uskutočnili akcie venované zdravému životnému štýlu s názvami
Dary zeme a Deň zdravej výživy. Zaujímavý
bol pre deti výchovný koncert netradičných ľudových nástrojov v podaní pozvaného hudobníka
pána Budinského. V októbri sme sa zúčastnili v Košiciach koncertu Integrácia 2013. Veterné počasie
využili žiaci 1. stupňa a na Šarkaniáde si púšťali
vlastnoručne vyrobené šarkany. V októbri bol Deň
školských knižníc, a preto v knižnici bolo pre žiakov
pripravených niekoľko aktivít podporujúcich čitateľskú gramotnosť. No a v októbri sme nezabudli ani
na našich dôchodcov a pri príležitosti Mesiaca úcty

k starším sme im zaslali pekné pozdravy. V novembri naši deviataci boli na Dni otvorených dverí na
Odbornom učilišti v Prešove, kde sa oboznámili
s rôznymi učebnými odbormi. Počas týchto mesiacov je škola zapojená do projektu nadácie COOP
Jednota s názvom: Nech sa nám netúlajú. V rámci
projektu žiaci zozbierajú materiál na výrobu spev-
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POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach
nad Topľou touto cestou vyslovuje úprimné ďakujem sponzorovi, ktorý nám pomohol materiálne
zabezpečiť obnovu vstupnej asfaltovej cesty do
areálu školy. S ochotou pomôcť tejto veci sme sa
stretli u vedúceho firmy STRABAG s.r.o., skupiny
STRED, Ing. Vencela Milana a vedúceho obaľovačky v Hanušovciach nad Topľou pána Jozefa Roška.
Zároveň ďakujeme firme PETREX PLUS s.r.o.
za bezplatne poskytnutie štrku na betonárske
práce.
Mgr. Božena Pribulová

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY A VEĽVYSLANEC SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO PRI PAMÄTNÍKU
MA BISTEREN V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU
Pamätný deň rómskeho holokaustu si 1. augusta 2013 pripomenul splnomocnenec
vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák kladením venca pred pamätníkom
obetí rómskeho holokaustu na železničnej stanici v Hanušovciach nad Topľou.
Mesto pri tejto príležitosti zastupoval primátor mesta Štefan Straka s pracovníkmi
mestského úradu. Pamätník vznikol v rámci projektu Ma bisteren!

D

ňa 25.11.2013 o 13.30 hod. si veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko Michael Schmunk uctil v Hanušovciach nad
Topľou spolu so zástupcami obce ako aj so zástupcami Rómov obete rómskeho holokaustu
kladením vencov k pamätníku obetiam bývalého pracovného tábora. Nemecko sa intenzívne
zaujíma o osud Rómov.
Následne navštívil veľvyslanec Schmunk spolu s primátorom Hanušoviec, Štefanom Strakom,
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/T,
ktoré sa o.i. venuje rómskemu holokaustu. Doprevádzala ich pani PhDr. Mária Kotorová, PhD
riaditeľka múzea.

Od začiatku 90. rokov minulého storočia, predovšetkým z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných
rómskych organizácií je 2. august Pamätným dňom
rómskeho holokaustu. Bol ním vyhlásený na pamiatku
obetí nacistického vraždenia v Osvienčime, kde v noci
z 2. na 3. augusta 1944 zavraždili v plynových komorách 2897 rómskych mužov, žien a detí.
Otázka rómskeho holokaustu je stále viac v centre pozornosti politikov. Koncom decembra 2007
poslanci hornej komory nemeckého parlamentu
prijali rezolúciu vyzývajúcu na vybudovanie pamätníka miliónov obetí nacistického holokaustu Rómov
a Sintov. Výzva prišla 65 rokov po tom, ako veliteľ
SS Heinrich Himmler podpísal tzv. Osvienčimský

výnos, ktorý nariadil deportáciu príslušníkov týchto
etnických skupín z územia Nemeckej ríše a k nej
pripojených území do koncentračných táborov.
Dekrét zo 16. decembra 1942 viedol k vyhladeniu
najmenej pol milióna Rómov a Sintov.
Predseda Bundesratu Ole von Beust zdôraznil potrebu pripomínať si tragickú históriu spojenú s týmito dvoma komunitami, ktoré s populáciou 12 miliónov predstavujú najväčšiu menšinu na území Európskej únie.
PhDr. Ján Dunda

INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI
ŠKOLSKEJ SÚSTAVY V MATERSKEJ ŠKOLE HANUŠOVCE N/T

D

ňa 1.2.2013 bol spustený nový národný
projekt MRK 2 a potrvá do 31.11.2015.
Cieľom projektu je skvalitniť profesijné
kompetencie pedagogických a odborných
zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít a tým podporiť ich sociálnu inklúziu na predprimárnom stupni školskej sústavy.
Inkluzívny model vzdelávania bol prioritne implementovaný na vybraných materských školách, ktoré budú vzdelávať
deti pochádzajúce z marginalizovaných
rómskych komunít, resp. sú umiestnené
v lokalite/obci, v ktorej príslušníci týchto
komunít žijú.
Od 1.9. 2013 sa do projektu zapojila aj hanušovská materská škola. Prostredníctvom modernizovaného edukačného procesu v MŠ bude
podporená efektívna implementácia IMV.
MŠ ZAPOJENÁ DO NP ZÍSKA:
● 1 interaktívny systém,
● didaktický balíček v celkovej hodnote 10
000 EUR podľa vlastného výberu,
● technické vybavenie školských dvorov
v hodnote 2 700 EUR.

ĎALŠIE BENEFITY PRE MŠ ZAPOJENEJ DO
PROJEKTU NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE
IMV:
● MŠ bude mať k dispozícii tútora (poradcu/
konzultanta).
● MPC bude hradiť mzdy pedagogickým
asistentom, ktorí absolvujú vzdelávanie
v rámci NP (kvalifikačným predpokladom
pedagogického asistenta – minimálne
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou - MŠ už zamestnala jednú pedagogicku asistentku).
● MPC bude hradiť kreditové príplatky pre
pedagogických zamestnancov absolvujúcich program kontinuálneho vzdelávania.
● Implementovaný bude aj 1 osvetový
program k tematike vzdelávania rodičov
a detí pochádzajúcich z MRK. Cieľom aktivít osvetového programu bude motivácia
detí a rodičov z MRK k predprimárnemu
vzdelávaniu. Osvetový program bude zameraný aj na zamestnancov samosprávy
a štátnej správy, ktorí pracujú s príslušníkmi MRK v daných lokalitách. Vytvorí sa 1
učebný zdroj.
● Realizácia max. 10 výletov pre MŠ s edukačným a výchovným zameraním, zabezpečenie prepravy detí z/do vzdialených MŠ
s dozorom.
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● Uskutočnenie 2 národných konferencií.
● Vytváranie siete škôl tzv. „dvojičiek“ z dôvodu odborno-pracovných návštev.
● Efektívna implementácia Inkluzívneho modelu vzdelávania a následná udržateľnosť
projektu je zabezpečená nasledujúcimi aktivitami:
● Projekt a jeho výstupy budú poskytnuté
ako príklad dobrej praxe tým materským
školám, ktoré navštevujú deti z MRK resp.,
ktoré sa nachádzajú v obciach/mestách
s výskytom MRK.
● Zárukou udržateľnosti budú vyškolení PZ a OZ ako aj materiálno-technické
vybavenie ostávajúce v zapojených MŠ
(interaktívne systémy, didaktické vybavenie).
● Generovanie pridanej hodnoty vo výsledkoch aktivít aj po ukončení projektu je
založené aj na vytvorenom legislatívnom
prostredí (obsah Štátneho vzdelávacieho
programu,) a aktívnej participácii všetkých
zúčastnených strán.
● PZ a OZ, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci projektu, budú schopní ako multiplikátori na svojich školách a organizáciách podporovať inklúziu detí z MRK.
PhDr. Ján Dunda

K

eď sme v minulom roku v Hanušovských novinách uviedli, že sa stretneme na 1. ročníku
„Stretnutia motorkárov“, chceli sme tento sľub dodržať. Vďaka sponzorom, nášmu mestu
a ďalším organizáciám, ale predovšetkým vďaka nadšencom - jednotlivcom a celým ich
rodinám, ktoré sa na tejto akcii bez nároku na odmenu podieľali, sa nám to podarilo zvládnuť.

Podujatie sa konalo v sobotu 6. júla 2013 a zaregistrovalo sa na ňom 119 motorkárov z blízkeho
aj vzdialenejšieho okolia, ktorí prišli na rôznych
typoch motoriek a štvorkoliek, nechýbali ani veterány. Účastníci stretnutia si mohli vyskúšať
jazdu zručnosti s prejazdom cez jamu s blatom,
predviedli sa pri prejazde ulicami mesta, svoje
stroje mohli otestovať pri spanilej jazde terénom
a zúčastniť sa rôznych súťaží – o najkrajšiu motorku, o najhlučnejšiu motorku, o najzablatenejšiu
motorku...
Hosťom podujatia bol Jaroslav Katriňák, bývalý
motocyklový pretekár a účastník Rely Dakar, so
svojim tímom aj priateľmi, ktorý sa zapojil do súťaží a aktivít podujatia, zodpovedal na zvedavé otázky moderátorky a návštevníkov, za čo mu ďakujeme. Pri otvorení 1. ročníka stretnutia motorkárov
bol za MsÚ v Hanušovciach pozvaný pán primátor
Štefan Straka, ktorý prítomných pozdravil krátkym
príhovorom. O program sa postarali Jožko-Jožka
s dievčatami so súboru Vargovčan, obdivovať
sme mohli parašutistov z Prešova a hasiči z Hanušoviec nad Topľou predviedli hasičskú techniku
a osviežili prítomných vodou, z čoho najväčšiu
radosť mali deti. Pre tých boli pripravené rôzne
detské súťaže s drobnými odmenami.
O ozvučenie a dobrú zábavu sa postaral pán
Michal Mihoč a moderovanie celého podujatia zabezpečovala slečna Anička z Vranova.
Hoci akcia trvala iba jeden sobotňajší deň, prípravy naň boli náročné a začalo sa s nimi už na
jar. Neboli sme však na to sami. Pridali sa aj noví
priaznivci tohto podujatia a celé ich rodiny, ktorým
patrí naša vďaka – rod. Skriňákova, rod. Koščova, rod. Sabova, rod. Jána a Petra Dvorských, rod.
Ľubomíra Tabaku, manželia Janka a Marek Poliakovci, manželia Ivana a Jan Pohlodovci, bratia

Ján a Ondrej Kolesárovci, Michal Mihoč, Ján Varga, Peter Lehet, Michal Sabo, Michal Krajňak, Ján
Eštvaník, Dominik Glod, Štefan Glod, Kamil Glod
atď, všetkých vymenovať nedokážeme.

Ďalšie poďakovanie patrí zdravotníčke Jarmile Hrehovej, rodine Benčovej, ktorá sa postarala
o chutné klobásy a samozrejme aj Pavlovi Orečnému s manželkou Marienkou, ktorí nám pripravili
výborný guľáš. O občerstvenie sa postarala naša
mládež – Lenka a Julka Sabové, Saša Krivaková, Lenka Krajňaková, Ľubka Kaminská, Barbora
Daňková, Lukáš, Peťa Sabová, Martin Matij, Ján
Eštvaník.
Chceme poďakovať aj fotografom, a to Stanislavovi Hrickovi a Martinovi Hrehovi.
Ťažko by bolo čokoľvek zorganizovať bez sponzorov, ktorí na organizovanie tejto akcie prispeli
finančne alebo vecne. Ďakujeme všetkým, aj tým,
ktorí nie sú zverejnení. O tejto akcii by sa dalo veľa
písať. Odporúčame pozrieť si stránku na internete
(https://www.facebook.com/motozrazvyhon.debrica), ktorú pripravil Štefan Konečný.
Podujatie sa tešilo veľkému záujmu účastníkov
a návštevníkov, ktorým ďakujeme a očakávame
ich aj na 2. ročníku „Stretnutia motorkárov 2014“.
Organizačný team
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Mesto Hanušovce n/T
ORAGRO Marhaň
PZ Lipiny
Jozef Juhás - zemné a stavebné práce
Juraj Kachman - Kovošrot
Ján Velebír Staviteľ, s.r.o. Hanušovce n/TSLAVIA GRATINGS s.r.o., Prešov, Molitoris Oleg
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Giraltovce
Remior, s.r.o. Vranov n/T
Strojmont,a.s. Košice – p. Sukovský
Predajňa - Voda Profi
BENTO - Dušan Tomčík
Environ Servis, s.r.o. Vranov
OÚ Pavlovce
OÚ Petrovce
OÚ Bystré
OÚ Hermanovce
Zeocen, a.s. Bystré
VIMAX group, s.r.o. - Viktor Maga
Klenoty Nika Prešov
ČS SLOVNAFT Hanušovce
SLOVNAFT, a.s. Bratislava
IMEA, s.r.o. Hanušovce
KIA Prešov
PETREX Plus, s.r.o. Hanušovce n/T
GEMB, s.r.o., Prešov
ROD Ďurďoš
Ján Lukáč - Stihl Hanušovce
REMIX – Mäso udeniny, Milan Husivarga
Haspol PBS, s.r.o. - Pavol Polča
OPS Bystré
BBB Tribe, s.r.o. Medzianky
STRABAG s.r.o. Bratislava
Balkar, s.r.o. Miloš Bakaľár
RUBÍN – Straková Zuzana, Hanušovce n/T
Marek Poliak Tornadonet
DEFRO Slovensko - Vladimír Poliak
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL,
Predajňa Elektro - Jozef Kočiško
Ján Eštvaník.
Maveba, s.r.o. Hanušovce n/T
Kovtex, s.r.o. Hanušovce n/T
Vanesa Hanušovce
Orchidea Hanušovce n/T
Jozef Rozkoš
Peter Štiber
Martin Tkáč
Jozef Sciranka
Lukáš Horký
Pavol Kovalčík
Miloš Kolesár
Peter Sabo
Ovocie zelenina - Renáta Palková
Štefan Miľovský
Jozef Sabo
Peter Chobor
Andrea Lehetová
Ján Tomko
Interier Andrej Kolesár, Hanušovce n/T
Ján Verčimák Pavlovce
OZÓN Hanušovce,a.s., Petrovce
STAVEM spol. s r.o. - Miloš Velebír
Martin Matij
Ivan Sabo
Blach Stal Poľsko
Kriško, s.r.o. Fintice
Emília Knašinská
Pneuservis - Martin Čižmár
Miroslav Varga Generali
Lojzo Belina
Iveta Lechvarová
Peter Čabala
WÜRTH, spol.s r.o. Bratislava
Ján Holinga
Kadernictvo - Anna Sučková
Kozmetika - Anna Guľová
Kaderníctvo -Drahoslava Mikitová
Helena Benčová Bystré
Ján Molitoris
Anton Korba
HNT, s.r.o. Hanušovce n/T, Martin Ferko
Predajňa kozmetiky - Ľudmila Sabolová
Ján Mitáľ
Kvetoslava Velčková
CBA potraviny
Valentín Dulina
Predaj liehovin –p. Čegenik
Predaj liehovín – Viera Sochová
AutoForte, s.r.o. Prešov – predaj Fiat
Zelovoc - Verčimáková
Valér Balog

TRADIČNÉ I NOVÉ MÚZEJNÉ PODUJATIA
ŠÍRIA DOBRÉ MENO MÚZEA I MESTA
Ak sa obzrieme za uplynulým obdobím roku 2013, nájdeme v činnosti Múzea v Hanušovciach
mnoho aktivít, určených pre širokú verejnosť, najmä pre Hanušovčanov, ale aj aktivít, ktoré
mesto Hanušovce a celý región propagujú v širšom kontexte. Z početných podujatí by som
chcela vyzdvihnúť tie najvýznamnejšie, ktoré poznamenali nielen život múzea, regionálnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie, ale ako dúfame, aj kultúrny život mesta a regiónu.

U

ž tradične k najvýznamnejším podujatiam múzejného roka patrí Medzinárodný deň múzeí
(18. máj) a Noc múzeí (najbližšia sobota ku
Dňu múzeí). Tohto roku sa Deň múzeí slávil už 17.
mája a Noc múzeí 18. mája. Návštevníkov Dňa múzeí vítal v hnedom salóne sám „gróf Dežefi“ kde im
pútavo porozprával o niekdajších vlastníkoch kaštieľa
a previedol ich touto krásnou stavbou. Ešte do hlbšej
histórie zaviedol záujemcov „Rytier Johanes“, johanita, ktorý na ukážkach lukostreľby a výroby krúžkovej
zbroje predstavil svoju dobu a život v nej. Deň múzeí
mal snahu predstaviť verejnosti aj skryté múzejné
činnosti. Jednou z dôležitých aktivít hanušovského
múzea je už celé desaťročia archeologický výskum,
preto návštevníci mohli absolvovať malú školu archeológie a muzeológie a vyskúšať si archeologické
„vykopávky“ a s nimi súvisiace činnosti v nainštalovanej „archeologickej sonde“. Tvárna hlina, farebná
niť, studený kov, teplé drevo – to všetko sú materiály,
s ktorými naši predkovia vedeli robiť divy. Hanušovské múzeum už celé roky razí myšlienku „múzea
na prežívanie“, múzea zážitku. Preto aj počas Dňa
múzeí ponúkalo možnosť skúsiť si prácu s týmito
tradičnými materiálmi v múzejnej Dielni starých remesiel. „Keby som mal pušku!“, povzdychne si isto
nejeden chlapec. Počas Dňa múzeí v Hanušovciach
si mohli všetci skúsiť, aké je to podržať v rukách už
historické zbrane z oboch svetových vojen – zbrane,
ktoré inak možno vidieť už len vo vitríne. Kupujce mi
mamko paradi do ladi, bo kec nekupice, pujdzem do
Kanadi – spievali voľakedy dievčatá súce na vydaj.
V ladách, komodách určených na výbavu nevesty
uchovávame v múzeu mnoho zhmotnených túžob
po kráse našich prastarých mám. Počas Dňa múzeí
sa ich bolo možné dotknúť, ba skúsiť si ich aj obliecť. A ak náhodou niekto nemal vzťah k našej histórii
a nič z ponúkaných aktivít ho neoslovilo, určite si
našiel niečo pre seba pri prírodovedných aktivitách
- odchyte vtákov a poznávaní rastlín.
Najočakávanejšou aktivitou múzea je v posledných rokoch Noc múzeí. Konala sa priamo 18. mája.
Tajomné prostredie kaštieľa osvetleného sviecami
či fakľami pozývalo všetkých, ktorí túžili zažiť dejiny
trochu inak na nočnú návštevu múzea. V kaštieli
počas Noci múzeí zneli tóny vážnej hudby v podaní
Speváckeho zboru z Prešovskej univerzity i v podaní
žiakov a pedagógov domácej ZUŠ. Iný druh hudby
priniesol pod klenbu žltého salónu gitarista a folkový spevák J. Niko. Hudbu striedalo rozprávanie
o strašidlách starých Keltov a Slovanov, o koňoch,
týchto najušľachtilejších zvieratách ľudských dejín,

dramatizácie dejín regiónu a okolia, predstavené
v tajuplnom prostredí podzemia kaštieľa. Nechýbali
ani tradičné aktivity – remeselné činnosti, vychádzka
na Medziansky hrádok, odchyt netopierov či hľadanie pokladu rytiera Johanesa. Novinkou tohtoročnej
Noci múzeí, do ktorej sa hanušovské múzeum zapája od vzniku tejto celoeurópskej aktivity založenej
francúzskymi múzeami, bolo sprístupnenie suterénu
kaštieľa, bývalej vinárne.
Kým Deň a Noc múzeí, podobne ako Kvetná nedeľa v múzeu, Deň detí, či Popoludnia pri svetielku
sú už tradíciou múzea, podujatie Šachový turnaj rytiera Johanesa, uskutočnené 25. 5. 2013, bolo novinkou. Zúčastnilo sa ho takmer 40 detí z rôznych
miest východného Slovenska. Myšlienka prilákať
do múzea deti, ktoré sa venujú tejto ušľachtilej záľube a ponúknuť im popri športovom zápolení aj kultúrne vyžitie, sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom
u detí aj u ich sprievodcov. Pre múzeum to bola vynikajúca propagačná aktivita, keď z úst sprievodcov
sme si často vypočuli už známe: „Ani sme netušili,
že tu je taká nádherná historická budova a v nej
hodnotné expozície.“ Turnaj a odozva naň nás presvedčili o tom, že múzeum môže byť miestom aj na
prvý pohľad nemúzejných aktivít, ktoré sú prínosom
pre návštevníkov a ktoré pomôžu šíriť dobré meno
múzea, Hanušoviec i celého vranovského regiónu.
Rytier Johanes určite rád prijme šachistov aj na budúci rok. Budeme veľmi radi, ak budú zastúpení aj
domáci priaznivci tejto kráľovskej hry.
Deň starých Slovanov 2 – malý archeofestival
v múzejnom parku, ktorý sa konal 15. septembra
t.r., bol určený predovšetkým Hanušovčanom. Za
podobné, ale veľkolepejšie podujatie pred piatimi
rokmi získalo múzeum prestížnu cenu časopisu
Pamiatky a múzeá. Tohto roku sa Deň starých
Slovanov zameral najmä na pripomienku 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda do krajiny
našich predkov. V spolupráci skupiny Muzeánum
a detského súboru Pantľička pri ZUŠ bol Deň Slovanov vydareným spestrením nedeľného popoludnia a oživením priestoru parku pred Múzeom.
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Múzeum pokračovalo v organizovaní svojho dlhodobého cyklu Popoludnie pri svetielku. Aj keď sa
niektoré zo „svetielok“ nestretli s veľkou návštevníckou účasťou, nedali sme sa odradiť a naďalej
ponúkame Hanušovčanom alternatívu komerčnej
kultúry. V cykle sme si pripomenuli cyrilometodskú misiu, 150. výročie založenia našej národnej
kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej, mali sme
možnosť vypočuť cestovateľské a literárne spomínanie kameramana a spisovateľa Mariána Minárika
a zaspomínali sme si na niektoré povstania a revolúcie v našich dejinách s akcentom na tú ostatnú
revolúciu v r. 1989. Školskej mládeži sme sa pokúsili prihovoriť podujatím Starká je vľúdna, má boží
pokoj v duši.... pri príležitosti Medzinárodného dňa
starých rodičov. Bolo pozoruhodné, ako dobre prijali
mladí ľudia vážne i žartovné rozprávanie o dôležitosti úcty k tým skôr narodeným. Najmä tým z našej
vlastnej rodiny.
Múzeum pripravilo v končiacom sa roku tiež
celý rad výstav. Z nich spomeňme aspoň
dve výstavy zo súkromnej zbierky pracovníka
múzea Ing. Samuela Brussa - Čo nezmazal čas
(historické knihy) a Moje potešenie (obrazy), výstavu 650 - o jubilujúcich obciach, pripomínajúcich
si výročie 1. písomnej zmienky, výstavu o baníctve
a banskej činnosti v regióne. Zaujímavé boli tiež
zapožičané výstavy - Zeleň a voda v historickom
centre mesta, Pramene byzantskej tradície na
Slovensku a Druhy európskeho významu (najvzácnejšie rastlinné a živočíšne druhy), prípadne
výstavy externých zberateľov a umelcov (Ikony
ikonopisca R. Timka a Ing. J. Illeša a Kruhy, čiary, konštrukcie domáceho mladého výtvarníka M.
Hrehu) či školskej mládeže (Apokalypsa, Anjeli)
Bezpochyby najväčším úspechom múzea v r.
2013 je získanie grantu na výstavbu Archeoparku
Živá archeológia, ktorý do jesene budúceho roku
bude stáť v kaštieľnom parku. Bude skutočnou
múzejnou a turistickou raritou v rámci celého Slovenska. Veríme, že aktivity v tomto novom priestore
budú atraktívne nielen pre slovenských a zahraničných turistov, ale aj pre domácich návštevníkov –
Hanušovčanov a obyvateľov okolitých obcí.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.
riaditeľka múzea

AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY V HANUŠOVCIACH N/T
PANI JESEŇ U DEDUŠKA VEČERNÍČKA
V dramatickej forme a tvorivom podaní učiteliek
sme uskutočnili aj tohto roku školskú akciu Vítanie ročného obdobia jeseň. Aj keď vítanie ročných
období je dá sa povedať „každoročnou tradíciou“,
vždy je táto aktivita uskutočnená inou deťom
blízkou formou. Tohto roku sme sa rozhodli túto
školskú akciu viesť v duchu Deduška Večerníčka.
Zhotovili aj rôzne druhy jesennej zeleniny a ovos rodičmi budú deti určite spomínať práve vďaka
nim. Rozišli sme sa v dobrej nálade.
kolektív MŠ

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ
Našu materskú školu navštívili príslušníci policajného zboru, ktorí deťom priblížili ich prácu
a dôležitosť ich práce. Predstavili nám svoje vozidlo so zvukovým a svetelným signálom, taktiež

cia, ktoré mu priniesli do jeho jesennej záhradky.
Prostredníctvom tejto školskej akcie si detí osvojujú typické znaky ročných období, rozlišujú ročné
obdobia, čo je našim cieľom v tejto aktivite. Pre
ich šikovnosť ich na záver čakalo sladké a ovocné
pohostenie.
kolektív MŠ

ŠARKANIÁDA
Tohtoročné počasie šarkanom prialo. Či už prišli deti s vlastnoručne vyrobenými papierovými
šarkanmi alebo zakúpenými, pravej atmosféry pri
púšťaní šarkanov sa dočkali vďaka optimálnym
poveternostným podmienkam, čo zaručilo ich
veselé šantenie vo sviežom jesennom vzduchu.
Rodičia aj blízky si našli čas a strávili príjemné popoludnie so svojimi najmilšími. Na školskú akciu

potrebné vybavenie policajta. Nasledovala priama ukážka zastavenia vozidla spojená s kontrolou vodiča. Neskôr sme sa presunuli na hlavnú
cestu, kde príslušníci policajného zboru zastavili
premávku na prechode pre chodcov a spolu s deťmi sme správne prešli cez cestu, deťom nesmeli
chýbať ani reflexné vesty.
Naša Materská škola sa zapojila do projektu
celosvetového projektu OMEP - Trvalo udržateľný
rozvoj so zameraním na environmentálnu výchovu.
Webové sídlo Materskej školy Hanušovce nad
Topľou: hanusovskams.edupage.org
Chystáme: Mikuláša
Vianočné aranžovanie s rodičmi
Zima u deduška Večerníčka
Beseda s environmentalistkou
Kŕmenie vtáčat ,,aby v zime nehladovali“
Karneval a iné.
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Poďakovanie

láskou venovať sa mladým je dar. Takýto
S
dar má aj Jozef Varga, ktorý s folklórnou
skupinou Vargovčan dosiahol mnohé domáce

aj medzinárodné úspechy. Málokto však vie,
že jednou z jeho aktivít je charita – materiálna
výpomoc, pomoc pri oprave domov a domácich
prácach sociálne slabším obyvateľom mesta.
Z darovaných kníh vytvoril v ICM aj knižnicu,
ktorá pomohla mnohým mladým ľuďom. Takéto aktivity zasluhujú slová vďaky, ktoré by sme
chceli vysloviť Jozefovi Vargovi a jeho spolupracovníkom, ktorí sa venujú mládeži, aby zmysluplne trávila svoj voľný čas.
TSP a ATSP

VARGOVČAN NA CESTÁCH

NAJBLIŽŠIE AKCIE FS VARGOVČAN:
14.12.2013

Vianočné trhy (Poprad)

24.12.2013

Na viľiu po špivaňu
(Hanušovce n/T)
Polnočná cimbalová sv. omša
v Rim. kat. kostole (Hanušovce)

25.12.2013

Po vinšovaňu

26 – 29.12.2013 Zimný festival MARMATIA
(Rumunsko)
Fašiangy
August 2014

F

olklórny súbor Vargovčan (ďalej len FS Vargovčan) sa tak ako po minulé roky zúčastnil ďalšieho medzinárodného festivalu. Tohto roku to bol
medzinárodný festival The FESTARTE 2013, ktorý
sa konal v Portugalskom meste Leça da Palmeira.
Na tomto festivale sa zúčastnilo 13 krajín, od Brazílie,
Mexika, cez Rusko alebo Taiwan. Zájazdu sa zúčastnilo 53 členov a dobrovoľníkov, ktorí FS Vargovčan
navštevujú, sponzorujú alebo mu akokoľvek pomáhajú vrátane cimbalovej hudby Primáš z Giraltoviec
ktorá je súčasťou súboru. Necelé dva týždne Vargovčan hosťoval na pôde Portugalska, kde každý deň
mal dva až tri vystúpenia. Samotná cesta bola veľmi
náročná ale spríjemňovali nám to deväť hodinové zastávky na plážach v Taliansku ako aj na Španielskej
pláži Roses na ktorej sme po ceste na festival chceli
ostať. Pekné bolo aj to že miesta vystúpení sa stále
menili a teplo ktoré sa miestami nedalo vydržať striedali vystúpenia okolo polnoci. Program ktorý pre nás
organizátori pripravili bol bohatý najmä na prehliadky
historických pamiatok. FS Vargovčan získal ocenenia festivalu za najlepšiu choreografiu, umelecký
dojem, kostýmy, dochvíľnosť, zapájanie sa do aktivít

MIKULÁŠ Z ICM

Č

lenovia folklórneho súboru Vargovčan v spolupráci s Informačným centrom mladých v Hanušovciach n/T., zorganizovali ako
každý rok Mikuláša pre deti.
Tento krát Mikuláša nahradil
dedko Mrázik a jeho priatelia
(Nástenka, Ivan, Baba-jaga,
anjel, čert, psík Ťapko a medvede), ktorí sa prešli mestom,
zastavovali sa pri deťoch ktorým rozdávali sladkosti ale navštívili aj niektoré prevádzky.
Neobišli ani základnú školu,
materskú školu, rehabilitačné
centrum Slniečko, materské
centrum na evanjelickej fare,
základnú školu v Remeninách
či obec Medzianky. O 16:30

a za školu tanca v centre mesta. Súboristi mali možnosť pochutnať si na miestnych pochúťkach a tí viac
odvážnejší vyskúšali špeciality domácej kuchyne,
hlavne plody mora. V náročnom programe organizátori vyčlenili jeden deň voľna pre všetky krajiny, ktoré
si mohli urobiť svoj program. FS Vargovčan sa rozhodol v tento deň navštíviť pútnické miesto Fatima
ktoré malo svoje čaro ale hlavne duchovný význam
nie len pre veriacich. Zástupcovia nášho súboru boli
na slávnostnej večeri u primátora hosťujúceho mesta, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia krajín festivalu. Čerešničkou na torte bolo samotné kúpanie sa
v Atlantickom oceáne. Domov sme si priniesli nie len
nádherné zážitky z vystúpení, ale aj pozvania na festival do Brazílie a Mexika. Trocha sme boli smutní že
festival končí a nás čaká dlhá cesta domov ale tešili
nás znova niekoľkohodinové prestávky na plážach
v španielskom Roses a v Taliansku.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ľuďom, bez ktorý by sa FS Vargovčan na tento festival nedostal: Rodina Tabaková, ICM Hanušovce,
Stanislav Hricko, Viktor Maga, Stanislav Majer.
Miloš Kmec
hodine sa rozsvietil stromček za účasti občanov nášho mesta. Tí najmenší recitovali a spievali dedkovi
Mrázikovi ktorý ich odmenil maškrtou.
Jozef Varga
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oslavy 10 výročia vzniku
FS Vargovčan

KÝM ŽIJEŠ TANCUJ
A ŠPIVAJ 4

P

rvého septembra tohto roku sa v kultúrnom
dome v Hanušovciach nad Topľou konal premiérový program folklórneho súboru Vargovčan pod názvom „Kým žiješ, tancuj a špivaj“. V tomto programe sa predstavili členovia folklórneho súboru, cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec a vzácny hosť zaslúžilá umelkyňa Mária Mačošková. Prvá
dáma rusínskej piesne, ktorá obohatila premiérový
program svojimi piesňami, ktoré spievalo celé
publikum a v ktorých bolo cítiť lásku a dušu. Táto
pani speváčka nám pomáha s rusínskym repertoárom, ktorému sa venujeme a zároveň jej aj týmto
ďakujeme. V premiérovom programe mohli diváci
vidieť svadobný obraz, svadobný čardáš, šarišskú
polku, Parchoviansky čardáš, karičky z Pozdišoviec
a v spevácko-tanečné spracovanie „V Raslavicoch
na valale“. Počas programu obohacovali toto predstavenie divadelné vstupy z dedinského prostredia.
Nie je nič krajšie, ako keď kultúrny dom je preplnený, čo sa stalo aj na premiérový program, ale
aj na reprízu tohto programu, ktorá sa konala 22.
septembra. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí sa
na tento program nedostali z dôvodu ďalšieho neopakovania, keďže kultúrny dom sa nevykuruje.
Mária Vargová

Celoslovenské kolo 59. ročníka
súťaže Hviezdoslavov Kubín

V

dňoch 20.-21.6.2013 sa Anna Tkáčová
- žiačka 9.B triedy Základnej školy Hanušovce nad Topľou ako víťazka krajského

kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese
prózy 3. kategórie zúčastnila celoslovenského
kola tejto súťaže v Dolnom Kubíne a reprezen-

tovala Prešovský samosprávny kraj a zároveň
mesto Hanušovce nad Topľou ako prvá víťazka
krajského kola HK v histórii hanušovskej školy.
Anička na celoslovenskej prehliadke dôstojne
reprezentovala a zviditeľnila seba, mesto i svoju školu a predstavila sa svojím prednesom
spolu s ôsmimi najlepšími interpretmi prózy na
Slovensku vo svojej kategórii. Vďaka patrí aj
primátorovi mesta Hanušovce, ktorý poskytnutím príspevku na pohonné hmoty umožnil žiačke aj pedagogickému dozoru účasť na súťaži
v Dolnom Kubíne.
Mgr. Anna Kozubaľová Makáňová

Čo nového v ZŠ?

V

PRIATEĽSKÉ POSEDENIE SENIOROV – JUBILANTOV
S PRIMÁTOROM MESTA

D

ňa 9. decembra 2013 o 15.00 hod. sa
uskutočnilo už tradične ako každoročne
zaužívané prijatie seniorov – jubilantov
v príslušnom roku. Slávnostné posedenie s primátorom mesta sa uskutočnilo v priestoroch
reštaurácie TOPĽA aj s občerstvením a pestrým
kultúrnym programom, kde nám prispeli žiaci pod
vedením svojich učiteliek a učiteľov MŠ, ZUŠ,
súboru OBLÍK a FS VARGOVČAN, ktorým touto
cestou zároveň ďakujeme za spoluprácu a spestrenie tohto kultúrno – spoločenského podujatia.

Seniorom, tým ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa na tomto podujatí sa veľmi páčilo
a odchádzali so želaním, aby takýchto akcií bolo
v našom meste čo najviac. Nás to samozrejme
teší a zároveň motivuje do ďalšej práce, že sme
tu pre Vás a vždy sa snažíme robiť veci a podujatia lepšie a čo najlepšie ako sa to dá.
Zároveň týmto chceme poďakovať všetkým
našim seniorom za pochopenie, porozumenie
a spoluprácu.
E.V.
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školskom roku 2013/14 do Základnej
školy, Štúrova 341 v Hanušovciach
nad Topľou nastúpilo 607 detí, čo je
o 37 menej ako v predchádzajúcom roku. Do
prvého ročníka v troch triedach je zapísaných
51 žiakov.
569 žiakov sa zapojilo do krúžkov pod
vedením pedagógov a 4 externých spolupracovníkov. Väčšina krúžkov je zameraná na
rozvoj fyzických síl, duševný oddych, relax
a rozvoj zručnosti i vedomosti. Do školského
klubu detí v troch oddeleniach chodí 78 detí.
V škole sa zlepšili podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, pretože sa znížil počet
tried na 29 a uvoľnili sa špeciálne učebne,
ktoré sa predtým používali ako normálne
triedy. V tomto školskom roku v základnej
škole pracuje: 39 učiteľov, 3 vychovávateľky,
7 duchovní, 1 asistentka učiteľa a 23 nepedagogických zamestnancov. Podmienky pre
vzdelávanie žiakov sú veľmi dobré o čom
svedčí aj fakt, že v minulom šk. roku bolo za
reprezentáciu školy a mesta ocenených Primátorom mesta Hanušovce Štefanom Strakom 57 žiakov.
V novembri, tohto roku, mesto začalo montovať na asfaltovom ihrisku mantinely, čím sa
rozšíri využitie tohto ihriska na hokejbal, florbal, resp. v zime hokej.
Koncom roka (december) by sme ešte
chceli urobiť celkovú rekonštrukciu dievčenských toaliet na prízemí v druhej budove.
Všetko je však obmedzené množstvom financií, ktoré škola dostáva na výchovnovzdelávací proces z rozpočtu štátu.
V závere by som chcel popriať všetkým
pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom školy veľa zdravia a tvorivých síl pri
výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ ZŠ

NAVŽDY ZOSTANÚ V NAŠICH SRDCIACH...

D

ruhá svetová vojna (1939 – 1945) patrila
k najtragickejším kapitolám novodobých
dejín, bola najrozsiahlejším ozbrojeným
konfliktom v dejinách ľudstva...Z histórie: Vojnový požiar hlboko poznačil osudy niekoľkých generácií, viac ráz zmenil mapu sveta a pomer síl
medzi veľmocami na dlhé desaťročia. Rozmach
partizánskeho hnutia znepokojenú vládu donútil
vyhlásiť stanné právo. Na nátlak nemeckého veľvyslanca prezident Dr. Tiso súhlasil s príchodom
okupačných jednotiek na Slovensko. Stalo sa tak.
Jednotky nacistického Nemecka začali
okupovať Slovensko. Bol to signál k celonárodnému ozbrojenému vystúpeniu
všetkých protifašistických síl. Podplukovník Ján Golian vydal rozkaz na ozbrojený
odpor. 29. augusta 1944 sa začalo SNP.
Na konci leta v roku 1944, prichádza na
slovenské územie zo Sovietskeho zväzu
1. československý letecký stíhací pluk
a 2. čs. paradesantná brigáda. Začalo sa
priame oslobodzovanie nášho územia.
Jej súčasťou bola Karpatsko-duklianska
operácia, ktorá predstavovala hlavnú pomoc SNP.
Vojaci 1. čs. armádneho zboru sa vyznamenali
v bojoch o mesto Dukla a Dukliansky priesmyk
a 6.10. 1944 prekročili čs. štátnu hranicu. Tam
v Údolí smrti v Karpatsko - Duklianskej operácii
padlo za oslobodenie našej vlasti 19 000 sovietskych vojakov, asi 60 000 ich bolo ranených a ne-

zvestných. Československé vojsko stratilo 6500
príslušníkov...Tak o takýchto smutných veciach
sme počúvali práve 6. októbra vo svidníckom vojenskom múzeu a samozrejme boli sme aj vo veži
a pri pomníku padlých hrdinov na Dukle. Osemdesiatim žiakom 3. a 4. ročníka našej ZŠ sme tak
aj my učitelia vysvetľovali ,aby si vážili dnešnú
slobodu...Pred vyše 70 rokmi sa deti v ich veku
museli ukrývať pred bombami ,či strelami pušiek
nenásytných fašistických vodcov ...Čas beží veľmi
rýchlo a na tieto zverstvá už akosi zabúdame. Je

na nás obyčajných Slovákoch, aby sme pravdivé
veci o Slovensku učili aj takýmto spôsobom. Na
návštevu hroznej tragédie z 18. novembra roku
1944 kedy nemecké komando pre zvláštne účely
zabilo 32 mužov a vypálilo obec Tokajík, sa pôjdeme pozrieť na budúcu jeseň... Za 80 žiakov a 6
učiteľov našej ZŠ Mgr. Pavol Minár

ZUŠ ÚSPEŠNÁ V SÚŤAŽIACH

P

rvý štvrťrok školského roka síce nie je taký
bohatý na súťaže vo výtvarnom, hudobnom, či tanečnom odbore ako zvyšok roka,
no Základnej umeleckej škole v Hanušovciach
nad Topľou sa podarilo zožať úrodu z predchádzajúcej práce.
Výtvarný odbor získal 2. miesto za priestorovú
prácu v 5. ročníku súťaže „Slovensko, krajina
v srdci Európy“ s tohtoročným mottom: Pocta
Cyrilovi a Metodovi. Pod vedením pani Mgr. Anny

Hrehovej vytvorili žiačky tretieho ročníka – Petronela Čebrová, Juliana Molitorisová a Jana Ziembová kašírovanú priestorovú pečať s vyobrazením
vierozvestcov. Ocenenie je výrazným úspechom,
keďže porotcovia vyberali z vyše tisícky zaslaných
prác nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. Cenu
za ZUŠ Hanušovce n.T. prevzala na slávnostnej
vernisáži v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave žiačka Petronela Čebrová.
V novembri sa speváčky pod vedením Mgr.
Jany Koreňovej zúčastnili speváckej súťaže
„Kytička domovine“ v Prešove. Ema Michalková
skončila na treťom mieste a Lea Belinová spolu
s Danielou Janočkovou si vyspievali druhé miesto.
V tom istom týždni „zahviezdili“ mladí gitaristi pod
vedením Valéra Futeja na súťaží v Prievidzi. Julka
Ivanová a Maroš Michalko skončili vo svojich kategóriách v zlatých pásmach, čím len potvrdili, že
medzi rovesníkmi patria k slovenskej špičke v hre
na klasickej gitare. Všetkým oceneným, ale aj tým,
ktorí sa zúčastnili a reprezentovali Základnú umeleckú školu v Hanušovciach nad Topľou ďakujeme
a srdečne gratulujeme!
Základná umelecká škola, Hanušovce nad Topľou
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VERNISÁŽ VÝSTAVY

„ANJEL OČAMI DETÍ“

Š

tvrtok 21. november bol výnimočným
dňom pre viac než sto detí, ich rodičov
a pedagógov. Vo Vlastivednom múzeu
v Hanušovciach nad Topľou sme slávnostne
otvorili výstavu detských výtvarných prác na
tému „Anjel“. Od septembra žiaci a žiačikovia
kreslili, maľovali, modelovali, kašírovali, lepili,
ryli do linolea, maľovali na hodvábne šatky,
sklo, kamene, či vypletali z drôtu ich vlastnú
predstavu anjela. Spoločnými silami zhromaždila Základná umelecká škola, Materská
škola a Školský klub detí pri Základnej škole
v Hanušovciach nad Topľou vyše 350 anjelov
v najrozmanitejších podobách. K slávnostnej
atmosfére vernisáže prispeli žiaci a učitelia
hudobným program s anjelskou tematikou.
Organizátorov výstavy potešil a milo prekvapil veľký počet návštevníkov a ich pozitívne
ohlasy. Najemotívnejším bodom vernisáže
bol list od „mozgu“ výstavy – pani Mgr. Anny
Hrehovej. Tú myšlienku na samostatnú výstavu výtvarného odboru na tému anjel nosila
v hlave už niekoľko rokov. Uprostred realizácie výstavy však nečakane ochorela, čo spôsobilo nemálo ťažkostí. Nakoniec sa jej však
podarilo organizačný tím aj žiakov zmanažovať na diaľku a prípravu výstavy doviesť do
šťastného konca – jej úspešného otvorenia.
Dúfame, že sa pani Hrehová rýchlo uzdraví a výstavu osobne navštívi. Tá je verejne
prístupná na druhom poschodí Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou do
6.1.2014. Srdečne Vás pozývame!
Základná umelecká škola,
Hanušovce nad Topľou

Stretnutie v knižnici…

K

nižnica je vždy vhodným priestorom na vytvorenie príjemného prostredia, na rozhovory a besedy medzi knihami. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozvala
knihovníkov aj pedagógov na odborný seminár
so spisovateľom a jazykovedcom PhDr. Petrom
Karpinským PhD., vedúcim Katedry slovenského
jazyka Prešovskej univerzity. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Vranovských knihodní 2013 s finančnou podporou MK SR. Spoločné stretnutie
3. decembra 2013 poskytlo všetkým, ktorí pracujú
s literatúrou, ďalšie odborné vedomosti. Vytvorilo
priestor pre otázky - čím a ako zaujať čitateľov,
žiakov ale aj širokú verejnosť pri výbere literatúry,
čím nás upúta, čo sa pretvorí do nášho vnímania
ako spoločný obraz a text. Mohli sme sa opýtať
priamo odborníka, ako literatúru nielen vyučovať,
ale aj tvoriť, či odporučiť záujemcom v knižniciach.
V našej mestskej knižnici sa tiež nachádza pekná

A

j napriek týmto možným verziám vstúpilo „A“
mužstvo do krátkej prípravy a následnej súťaže pod vedením pôvodného trénera Jozefa
Knašinského. Počas prípravy a letného prestupového termínu došlo k drobným zmenám kádra, keď
aktívnu činnosť ukončil Ján Dic a hosťovanie Martin
Fedor, za ktorých sme sa snažili nájsť primeranú
náhradu. Na post stopéra sme angažovali Miroslava
Mičeka z Vechca, vrátili sa odchovanci Lacko Pavel
a Bartolomej Čikala z Medzianok a tiež Juraj Rusnák
z Lipník, kde bol na hosťovaní. Došlo k doplneniu
kádra z vlastného dorastu ostaršením Ľubomíra Beňku, Michala Čabalu, Ľubomíra Piláta a náhradného
brankára Petra Verčimáka. Zhodnotením reálnych
možnosti súčasného kolektívu sme si vytýčili náročný cieľ, keď sa chceme k záveru súťažného ročníka
umiestniť do ôsmeho miesta, čo pre jednu z prvých
verzií spomínanej reorganizácie by nám zaručovalo
miesto medzi účastníkmi súčasnej súťaže – V. Ligy.
„A“- mužstvo dospelých do záveru súťažnej
jesene odohralo 17 duelov, pričom dve kolá sa
predohrávala jarná časť. V tabuľke po 17. Kole
sme sa umiestnili na 13. mieste so 4 – výhrami, 6
– remízami, 7- prehrami, s pasivným skóre 22:39
a 18 bodmi. V tabuľke pravdy – 9 bodmi. Do listiny strelcov sa zapísali: Matta Ján – 6x., Komár
Gabriel - 5x., Jabčanka Jaroslav- 3x., Horvát Matúš – 3x., Grega M., Knašinský M., Lacko J., Verčimák P., Beňko Ľ., - všetci po jednom góle. Aj keď
mužstvo vstúpilo do súťaže dosť rozpačito, do 5.
kola nemalo na svojom konte prehru, po jesennej
časti je kráľom remíz a v počte prehier sa umiestnilo za 8.mužstvom v tabuľke Družstevník Radvaň
a Zamutovom. V priebehu súťaže mužstvo produkovalo peknú hru a striedalo aj svoje slabšie
chvíle, keď hlavne na domácej pôde podľahlo
Kľušovu 2:4, Starej Ľubovni 1:4 a remizovalo so
Zamutovom, Radvaňov, Raslavicami, Dlhým Klčo-

a zaujímavá literatúra, často krát objavíme jej krásu cez kamarátov alebo rodičov, ktorí nám prečítanú knihu odporučia. Za krátky čas sa stretneme
pri najkrajších sviatkoch roka – Vianociach. Pri

sviatkoch radosti a pokoja, v rodinnej atmosfére
lásky a pohody, prajem Vám, nech si mnohí z Vás
nájdu pod stromčekom ako darček i dobrú knihu.
Bc. Ľubica Tomková, vedúca mestskej knižnice

VÁŽENÍ PRIAZNIVCI
FUTBALU!

nie v tabuľke, lebo sa nám potvrdilo z viacerých
polčasových výsledkov aj so silnými súpermi, že
pokiaľ chlapcom stačili sily produkovali pohľadný
a úspešný futbal a to v Štrbe polčas 0:0, Kendice
0:0 ako aj v Zamutove, kde sme boli našim hostiteľom viac než vyrovananým súperom.
Na polceste bilancovania sú aj naše mládežnické kolektívy dorastu a žiakov hrajúce v kvalitnej
okresnej súťaži dvojičiek pod trénerskou taktovkou
Jána Holingu a Lukáša Čebru. Po jesennej časti sa
umiestnilo mužstvo dorastu na 4. mieste - skóre
38:11 s 25 bodmi, len tri body za víťazom jesene
čo hovorí o dobrej kolektívnej práci a potenciáli
použiteľnom pre družstvo dospelých. V kolektíve
je zdravý súťažný duch a odhodlanie uspieť, čo sa
prejavuje aj dosiahnutými výsledkami na ihriskách
súperov. Z jedenástich kôl len dvakrát odchádzali
so spustenými hlavami.
Tešia aj výsledky žiakov, ktorí vo svojej vekovej kategórii sú hneď na 2.
mieste za mužstvom Zamutova, čo
taktiež svedčí o dobrom prístupe k treningovým procesom a správnom riadení
trénerom. Obidva mládežnické kolektívy
majú vysoké ambície, čo vzhľadom na uvedené
výsledky sú potvrdením, že o budúcnosť Hanušovského futbalu nemusíme mať obavy, avšak v súčasnej neľahkej finančnej
situácii na ružiach nemajú ustlané ani
i n é silnejšie a renomované futbalové kluby.
Preto nech nás všetkých, aj radových priaznivcov
futbalu momentálny stav neodrádza od návštev
na domácich futbalových zápasoch, pretože pre
samotných futbalistov je hra pred zaplneným hľadiskom veľkým povzbudením či sa jedná o „A“
mužstvo, ale aj o mládežníkov.
Ďakujeme všetkým priaznivcom za dôveru.
Výbor MsFK Hanušovce nad Topľou.

Dovoľte nám pozastaviť sa a zbilancovať
uplynulú jesennú časť súťažného ročníka
2013/2014 vo futbale A. mužstva dospelých
pôsobiaceho v V. Lige Sever. Novému ročníku do ktorého sme vstúpili po krátkej letnej
prestávke predchádzali rošády s umiestnením
mužstiev vyšších súťaži, zostupmi a neprihláseniami sa do súťaži, ktoré rozhodli o tom, že
Hanušovce zostali v pôvodnej súťaži. Taktiež
vstup do nového súťažného ročníka bol a stále je v znamení tzv. reorganizácie futbalu o ktorej konečnej podobe sa ešte diskutuje, čo má
negatívny vplyv na psychiku celého kolektívu.
vom, naopak tešia aj bodové zápasy
zvonku od súperov z Kračúnoviec, výhra z Kežmarku a Fintíc.
Od 12. Kola mužstvo posilnil Trebuňák Michal
z OFK Bystré, ktorý
vystužil stredové rady
a svoj dobrý futbalový rozhľad potvrdil
najmä v súboji s Kračúnovcami ako stopér, čo je prínosom
pre mužstvo. Aj keď
jesenná bilancia „A“mužstva dospelých vyznieva rozpačito, ak
v súčasnom kolektíve hráči zostanú spolu a pristúpia zodpovedne
k zimnej príprave, majú dostatok skúsenosti a tiež
potenciálu na to aby zlepšili aj celkové postave10

Mesto

Hanušovce
nad Topľou
Naše rady navždy
opustili občania
v čase
od 01. 01. 2013
- 1. 12. 2013
Ladislav HAĽKO
nar. 18. 6. 1941
zomr. 25. 1. 2013
Juraj KOČIŠ
nar. 24. 3. 1935
zomr. 8. 2. 2013
Juraj POHLOD
nar. 20. 3. 1934
zomr. 21. 2. 2013
Marta DUNDOVÁ
nar. 26. 9. 1931
zomr. 10. 3. 2013
Michal ČABALA
nar. 22. 12. 1945
zomr. 15. 3. 2013
Jarmila SCIRANKOVÁ
nar. 17. 5. 1964
zomr. 21. 3. 2013
Mária SABANOŠOVÁ
nar. 05. 12. 1923
zomr. 6. 4. 2013
Mária KRUPOVÁ
nar. 06. 12. 1936
zomr. 17. 5. 2013
Mária ČENGERYOVÁ
nar. 04. 10. 1928
zomr. 24. 5. 2013
Antonia VITKOVIČOVÁ
nar. 29. 10. 1931
zomr. 13. 7. 2013
Mária BLANÁRIKOVÁ
nar. 21. 2. 1933
zomr. 15. 7. 2013
Helena HORVÁTOVÁ
nar. 20. 11. 1937
zomr. 28. 7. 2013
Daniela ČOREJOVÁ
nar. 22. 5. 1969
zomr. 30. 7. 2013
Jozef FIĽO
nar. 21. 2. 1948
zomr. 30. 7. 2013
Alžbeta SOCHOVÁ
nar. 29. 11. 1923
zomr. 5. 8. 2013
Michal NOVÁK
nar. 11. 4. 1922
zomr. 13. 8. 2013
Andrej LUKÁČ
nar. 10. 2. 1930
zomr. 25. 8. 2013
Anna HANZOVÁ
nar. 24. 8. 1932
zomr. 28. 8. 2013
Ladislav LACKO
nar. 27. 4. 1954
zomr. 8. 10. 2013
Helena KLIMČOVÁ-HAVRANOVÁ
nar. 9. 3. 1952
zomr. 18. 10. 2013
Ján PETROVSKÝ
nar. 7. 8. 1950
zomr. 27. 10. 2013
Štefan FÁBER
nar. 13. 7. 1968
zomr. 28. 10. 2013
Milica HLUCHO-HORVÁTOVÁ
nar. 15. 11. 1940
zomr. 11. 11. 2013
Helena TOMAŠKOVÁ
nar. 13. 3. 1923
zomr. 23. 11. 2013
Mária SABOVá
nar. 18. 6. 1928
zomr. 1. 12. 2013
ČESŤ ICH PAMIATKE!

AKO SME VOLILI

Dňa 9.11.2013 sa konali voľby do samosprávnych krajov. Ako sme volili v našom meste,
Hanušovce nad Topľou, ukazujú priložené tabuľky.
Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Percento účasti
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

Okrsok 1
1417
258
258
250
222
18,00%

Okrsok 2
1424
245
245
238
237
17,00%

Okrsok 1 Okrsok 2
Ján Bajus
12
2
Dorota Bujňáková, JUDr.
6
5
Ján Hudacký, Ing.
58
70
Peter Chudík, MUDr.
81
90
Vladimír Klein, Ing.
1
--Anton Korba, Ing.
29
27
Jozef Mihalčin, Ing.
1
2
Štefan Straka, Mgr.
30
32
Ľubomír Vasilišin, Ing.
4
2
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Okrsok 1 Okrsok 2
Okrsok 1 Okrsok 2
Vincent Antoš
8
8
Ľubomír Lukič, Ing.
45
32
Marta Baníková, Bc.
7
4
Ján Macuga
3
2
Pavel Bašista
55
111
Milan Madura
10
4
Jozef Berta, Ing.
30
43
Jaroslav Makatúra, Mgr.
43
32
Lukáš Bičej, MUDr.
9
8
Jozef Mihalčin, Ing.
7
8
Dávid Capík
4
2
Marek Molčan, MUDr.
45
50
Marek Cerula
6
10
Dušan Molek, Ing.
14
18
Ján Čižik
2
--Michal Mudrák, Ing.
18
21
Pavol Drobný, Ing.
1
1
Dušan Ondič
4
7
Michal Džuka
10
17
Peter Ondko
12
6
Jozef Džurdženík
2
2
Monika Palková
4
9
Marek Fedor, MUDr. Ing.
27
40
Jaroslav Pasternák
12
15
Miroslav Gešper
5
6
Anton Pavúk, Ing.
4
12
Dušan Haľko
9
9
Marcela Pčolinská, Mgr.
7
10
Miroslav Hlavatý
1
1
Ľubomír Pidaný, Ing.
3
7
Ladislav Hromada, Mgr.
9
10
Ján Popaďák, MUDr. PhD.
3
6
Peter Jacko, Mgr.
4
3
Igor Pribula, MVDr.
24
43
Ján Jevin, Ing.
1
--Ján Ragan, Ing.
48
47
Alfonz Kaliaš, Mgr.
53
2
Milan Reich
3
3
Miroslav Kaliaš
64
6
Emília Rujaková
----Radovan Kapraľ, Mgr.
6
6
Tomáš Sabovík, Mgr.
6
3
Jozef Karchňák
3
2
Paulína Sopková, PhDr.
5
7
Ján Katriňák
61
8
Štefan Straka, Mgr.
49
63
Marián Kerčák
4
1
Ján Šimko, MUDr.
13
12
Anton Korba, Ing.
27
35
Pavol Štefanko
1
4
Rastislav Košalko
8
8
Jozef Tomašík
3
2
Matúš Krajňák
2
5
Miroslava Urbanová, Mgr.
2
4
Juraj Kuročka, MUDr.
73
72
Helena Vancáková
4
3
Mária Kurovská, PhDr.
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Gabriel Vilcega, Mgr.
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4
Ondrej Kurovský
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Pavol Zajac
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Eva Lenková, Mgr.
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Benčová Vlasta, prac.poverená organizáciou volieb
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INFORMÁCIE PRE
PRISPIEVATEĽOV

R

edakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, upraviť ak treba, no
aj neuverejniť z dôvodu rozsahu
a počtu strán.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
INFO pre čitateľov a prispievateľov HN:
Na rok 2014 sú schválené 3 čísla, takže
materiály z daných akcií a spoločenských
podujatí zbierame za obdobie 4 mesiacov.
Vaše príspevky do HN môžete priebežne
zasielať na adresu:
kultura@hanusovce.sk alebo aj
noviny@hanusovce.sk, prípadne sa
informovať na tel. čísle: 0902 970 853
Redakčná rada:
Straka Štefan, Velebírová Eva, Kaščák Ján.

DÔLEŽITÝ
OZNAM
Stretnutie pri stromčeku a tradičný mestský
ohňostroj t. r. NEBUDE,
ale bude ho robiť pán
HADAC - majiteľ reštaurácie TOPĽA ako súčasť
Silvestrovskej veselice.
Za pochopenie, porozumenie a spoluprácu našim občanom veľmi pekne ĎAKUJEME.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV
Mesto Hanušovce nad Topľou vyzýva obča-

nov, ktorí nemajú zaplatený poplatok za hrobové miesto, aby uhradili dlžné poplatky

najneskôr do 31.12.2013.

Po uplynutí tejto lehoty Mesto Hanušovce nad
Topľou, ako správca a prevádzkovateľ cintorína, pristúpi k vypovedaniu nájomných zmlúv
a následnému zrušeniu hrobového miesta.
Štefan Straka, primátor mesta
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