
Pre voľby do orgánov samosprávy boli vytvorené 
3 volebné komisie: jedna miestna v počte 10

   členov a dve okrskové v počte 10 členov v každej ko-
    misii. Pre mesto Hanušovce nad Topľou bol vytvore-
    ný jeden volebný obvod s počtom voľby 11 poslan-
    cov do mestského zastupiteľstva. 

Pre funkciu primátora mesta boli zaregistrovaní piati kandidáti. 
Traja boli navrhnutí politickými stranami a hnutiami, dvaja boli  
nezávislí.
Kandidátov na poslancov bolo navrhnutých stranami a hnutiami, 
resp. nezávislí v celkovom počte 40.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných v obidvoch okrskoch 2875 
občanov, čo je o 7 občanov viac ako v roku 2014. Možnosť voliť 
využilo 1401 voličov, o 146 menej ako v roku 2014. Účasť voličov 
na komunálnych voľbách 10.11.2018 predstavuje 48,73 %, kým 
v roku 2014 to bolo 53,94 %.

AKO SME VOLILI V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 
  V  SOBOTU 10. NOVEMBRA 2018

Výsledky volieb na primátora mesta Hanušovce nad Topľou

PČ Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, hnutie 
alebo koalícia alebo 
nezávislý kandidát

Počet 
platných 
hlasov

1. PhDr. Štefan Straka NEKA 581
2. Martin Tkáč KDH, SaS, DS, OĽaNO 513
3. Mgr. Ján Čura NEKA 184
4. Ing. Ján Eštvaník SMER 64
5. Mgr. Ing. Ján Pivovarník, PhD. SNS 33

Spracovala Vlasta Benčová
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Vinčujeme šickim pokojne śvjatočki,
veľku hojnojsc jedla, sladučke oplatki,
v śercu pokuj, lasku, Bože požehnaňe,

g vrucnemu modľeňu zložme svojo dlaňe.

Zaśpivajme sebe „Tichu noc“ spoľečňe,
ľem ftedi Vjanoce vizňeju zazračňe,

kec vonka zazvoňa do kojscela zvoni,  
naj i v našich śercoch pokora zazvoňi.

Naj našo domovi ňichto v zlim ňeruši,
po cali rok silu a pokuj na duši,

čoho śe dotkňece, v dobro naj śe zmeňi,
naj šicke dňi v roku budu bes sklamaňi.

To Vam šickim čitateľom 
z uprimneho śerca praje redakcija HN.

                        (Text: Marta Lehetová)
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Náhradníci

PČ Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, hnutie alebo koalícia alebo nezávislý 
kandidát

Počet platných hlasov

1. Stanislav Hricko NEKA 308
2. Mgr. Ľuboš Sopoliga Sas, OĽaNO 300
3. Ing. Miloslav Kolesár DS 287
4. Mgr. Ľudmila Andrejková NEKA 284
5. Mgr. Ondrej Glod KDH 282
6. Mgr. Pavol Minár SNS 261
7. Anna Fáberová SZS 251
8. Ján Gašpar KDH 239
9. Ing. Ján Eštvaník SMER - sociálna demokracia 227

10. Ing. Anton Bernacký KDH 220
11. Ing. Pavel Džomek SPOLU - občianska demokracia 220
12. františek Hlucho-Horvát SRK 217
13. Mgr. Ing. Ján Pivovarník, PhD. SNS 203
14. Mária Tkáčová SNS 201
15. Oleg Molitoris SZS 195
16. Ing. Ján Tešinský ÚSVIT 194
17. Ing. Michal Pohlod JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska 192
18. Kvetoslav Bochnovič KDH 184
19. Miroslav Mucha ÚSVIT 177
20. Martin Hlucho-Horvát SRK 165
21. Peter Horvát SRK 151
22. Anton Onofrej SPOLU - občianska demokracia 144
23. Alexandra Kiňová SRK 140
24. Marek Maščuch SMER - sociálna demokracia 139
25. Petra Frintová SZS 136
26. Iveta Kovalčíková SMER - sociálna demokracia 134
27. Pavol Kolarčík KDH 126
28. Bc. Ján Drotár SNS 96
29. Štefan Puľo SPOLU - občianska demokracia 77

Zvolení poslanci do Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach and Topľou

PČ Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, hnutie alebo koalícia alebo nezávislý 
kandidát

Počet platných hlasov

1. Martin Tkáč KDH 583
2. RNDr. Hedviga Rusinková NEKA 506
3. Martin Ferko DS 490
4. MVDr. Ján Čurlík, PhD. DS 420
5. Jozef Varga NEKA 419
6. JUDr. Eva Knašinská KDH 406
7. Mgr. Ján Hanzo DS 399
8. Juraj Velebír SMER - sociálna demokracia 366
9. Jozef Knašinský KDH 358

10. Ing. Ladislav Babica KDH 317
11. Bc. Ján Voľanský KDH 309
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FLORIANA
Pod týmto názvom sa v stredu 12. septem-
bra 2018 vo Veľkom kaštieli uskutočnila 
vernisáž fotovýstavy. Otvorila ju jej kurá-
torka Ing. Elena Dercová, ktorá v hanušov-
skom múzeu pracuje ako botanička už viac 
ako štvrťstoročie. Vzácnu a zaujímavú flóru 
nášho regiónu predstavili na pekných fa-
rebných fotografiách. Fotovýstava bola pre 
návštevníkov múzea sprístupnená do 30. 
októbra 2018.

Otvorenie dobudovaného 
archeoparku
Slávnostné otvorenie dobudovaného ar-
cheoparku v rámci projektu „Živá archeo-
lógia ako jedinečný produkt kultúrneho 
turizmu Karpát“ sa konalo vo štvrtok 13. 
septembra 2018. Program otvorili zvuč-
kou archeoparku. Riaditeľka prešovského 
múzea PhDr. Mária Kotorová, PhD. pred-
stavila jednotlivé projekty a ich výstu-
py. Potom  sa na jej vyzvanie prihovoril 
prítomným riaditeľ družobného múzea 
z Poľska Mgr. Jan Gancarski. „Živú archeo-
lógiu“ prezentovali konkrétnymi remesla-
mi v priebehu tisícročí od doby kamennej 
až po obdobie Slovanov pracovníci hanu-
šovského múzea. Prítomným sa predstavi-
la aj skupina historického šermu COHORS 
z Prešova.

Zmena na kaplánskom mieste
K 15. septembru 2018 po dvoch rokoch 
pôsobenia skončil na kaplánskom mieste 
tunajšej rímskokatolíckej farnosti Mgr. Jo-
zef Kacvinský. Vystriedal ho PhDr. PaedDr. 
Edvin Berger, JCDr. (doktor kánonického 
práva), rodák z Košíc. 
Ako informoval Hanušovský hlas (infolist 
hanušovskej rímskokatolíckej farnosti), Ed-
vin Berger je absolventom Kňazského semi-
nára sv. Karola Boromejského v Košiciach, 
v rámci ktorého absolvoval ročnú formá-
ciu v USA na Mount St. Mary´s University 
v Emmitsburgu v štáte Maryland. Po ná-
vrate na Slovensko prijal v roku 2005 v Ko-
šiciach diakonské a o rok neskôr aj kňazské 
svätenie z rúk Mons. Alojza Tkáča. Jeho 
prvou kaplánkou bol Zborov. Pre jeho zá-
ujem o kánonické právo bol v roku 2007 
menovaný notárom Metropolitného tribu-
nálu v Košiciach. V nasledujúcom roku vy-
menil kaplánske miesto v Zborove za Mol-
davu nad Bodvou. V roku 2009 odchádza 
na postgraduálne štúdium kánonického 
práva na Pápežskú  Lateránsku univerzitu 
v Ríme. Na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku obhájil v roku 
2010 rigoróznu prácu na tému Katolícka 
škola a jej učitelia v dokumentoch Cirkvi. 
Po šiestich rokoch štúdia v Ríme obhájil 

v roku 2015 doktorskú prácu na tému Ne-
vyriešené otázky týkajúce sa povýšenia Ja-
sovského opátstva na teritoriálne opátstvo 
Abbatia nullius v roku 1922. V Ríme záro-
veň v rokoch 2012 – 2014 študoval liturgiku 
na Pápežskej univerzite Svätého kríža. Pred 
dvomi rokmi (2016) obhájil ďalšiu rigoróz-
nu prácu na tému Sociálno-etické otázky 
týkajúce sa eutanázie, a to na Vysokej ško-
le zdravotníctva a sociálnej práce v Brati-
slave. Po návrate z postgraduálnych štúdií 
bol poverený prípravou kánonického pre-
vzatia diecézy v Rožňave Mons. Stanisla-
vom Stolárikom. Na jeseň 
v roku 2015 bol menova-
ný za kaplána vo farnosti 
Prešov-Sekčov a v roku 
2016 za kaplána vo far-
nosti Trebišov. V roku 
2017 je menovaný za vý-
pomocného duchovného 
dekanátu Košice-Stred, 
kde sa venoval duchovnej 
správe Arcidiecéznej cha-
rity. Zároveň pracoval ako 
odborný poradca Liturgic-
kej komisie Konferencie 
biskupov Slovenska.

Sviatok Sedembolestnej
Je už tradíciou, že na hanušovskej kalvá-
rii sa každoročne stretávajú predstavitelia 
všetkých troch tunajších majoritných cirkví 
s veriacimi pri príležitosti sviatku Sedem-
bolestnej Panny Márie, patrónky Sloven-
ska. Tohto roku sa v sobotu 15. septembra 
prítomným počas sv. omše v homílii priho-
voril farár gréckokatolíckej cirkvi Mgr. Pa-
vol Seman. Silný dojem zo slávnosti umoc-
nilo aj pekné počasie.

Archeofestival 
Konal sa pri príležitosti Svetového dňa 
cestovného ruchu v sobotu 29. septem-
bra 2018. Program začínal predstavením 
Archeoparku a Transkarpatskej archeo-
logicko-kultúrnej cesty ako produktov 
cezhraničného projektu Interreg V-A PL-
-SK 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Pokračovalo sa „Dejinami v priamom pre-
nose“, t. j. návštevníci sa mali možnosť pri 
konkrétnych objektoch dokumentujúcich 
to-ktoré prehistorické obdobie, oboznámiť 
so spôsobom života ľudí pred mnohými ti-
sícročiami cez ich obydlia, hospodárstvo, 
kuchyňu, remeslá a iné. Znovu tu svoje bo-
jové umenie predviedla skupina historické-
ho šermu COHORS z Prešova. Návštevníci 
mali zároveň možnosť prezrieť si novú ar-
cheologickú expozíciu Svet dávnych vekov 
v priestoroch bývalej vinárne i expozície 

Dessewffy – zabudnutý rod na prízemí 
Veľkého kaštieľa. Záštitu nad podujatím 
mal predseda Prešovského samosprávne-
ho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Koncert v evanjelickom chráme
V nedeľu 7. októbra 2018 Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku v Hanušovciach nad Topľou 
usporiadal koncert Martinského spevác-
keho zmiešaného zboru Cantica Collegium 
Musicum, tohtoročného víťaza X. ročníka 
svetovej zborovej olympiády konanej v Ju-
hoafrickej republike. Organickou súčasťou 

koncertu bol aj umelecký prednes poézie 
v podaní herca, scenáristu, režiséra a pe-
dagóga Juraja Sarvaša. 

Zber plastov
Nedávno zavedený zber vriec s plasta-
mi od rodinných domov sa osvedčuje. 
Problémom naďalej ostáva zber plastov 
pri bytových domoch, kde sú kontajnery 
zvyčajne preplnené a vtedy je okolo nich 
neporiadok. Okrem zvýšenia hustoty od-
vozov sa žiada aj väčšia disciplinovanosť 
všetkých, ktorí plastový odpad v bytových 
domoch produkujú, aby ho nielen vynášali 
do kontajnerov, ale v prvom rade plastové 
fľaše aj stláčali. 

Vymáhanie daní a poplatkov 
od neplatičov
Oddelenie daní a poplatkov v mesiaci 
október opätovne upozorňovalo obča-
nov nášho mesta a podnikateľské subjek-
ty, ktorí si voči mestu neplnili povinnosti 
a neuhrádzali poplatky za tuhý komunálny 
odpad a daň z nehnuteľností, aby tak uro-
bili do konca októbra 2018. Napriek tomu 
si túto povinnosť ešte nesplnilo cca 150 
daňovníkov, informoval prednosta MsÚ. 
Mesto je preto nútené pristúpiť k vymá-
haniu nedoplatkov na miestnych daniach 
a poplatku za tuhý komunálny odpad cez 
exekučné konania. Pri neplatičoch za TKO 
pristúpi mesto časom aj k tomu, že od ich 
domov odpad vyvážať nebude.
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Jubilejných 150 odberov krvi
V piatok 5. októbra 2018 na Transfúznej 
stanici vo Vranove nad Topľou daroval svo-
ju krv už po stopäťdesiatykrát Ján Hreha, 
ktorého poznáme aj ako predsedu Turi-
stického oddielu Krokus. Ako sám na so-
ciálnych sieťach napísal, „...keď má člo-
vek šťastie a darí sa mu dlhodobo udržať 
si zdravie a trocha aj chce, môže to dopad-
núť trebárs aj takto“ – teda, že pomáha 
tým, ktorí jeho krv potrebujú.

Za 150 bezplatných odberov krvi, 
čo je o polovicu viac ako pri najvyššom 
ocenení, zatiaľ neudeľujú žiadne iné 
ocenenie. No Ján Hreha si ocenenie určite 
zaslúži, minimálne to morálne.

Postupné zveľaďovanie byto-
vých domov
Vlastníci bytových domov sa postupne 

aktivizujú pri oprave, zatepľovaní, úprave 
fasád i celkového okolia svojich bytových 
domov. Nový šat tak získala aj bytovka 
na Štúrovej ulici poniže katolíckej fary. 
Nájomníci neostali len pri oprave fasády 
a strechy, ale pristúpili aj k celkovej úprave 
terénu v okolí bytového domu vrátane vý-
sadby stromov a kríkov. Obnova bytového 
domu na Štúrovej ulici č. 338 tak bola zavŕ-
šená kolaudačným rozhodnutím 15. októbra 
2018.                                                                                                                                           

Rekonštrukcia fasády Veľkého 
kaštieľa
Rozsiahle práce na mohutnom objekte re-
nesančno-barokového kaštieľa, pôvodné-
ho sídla rodu Dessewffy v Hanušovciach 

nad Topľou, síce ešte neskončili, napriek 
tomu už objekt svieti novotou. Na Veľkom 
kaštieli bola opravená fasáda a repasované 
okná v hodnote 350 tisíc €, vrátane historic-
ko-architektonického a reštaurátorského 
výskumu i stavebného dozoru. Finan-
cie dotoval Prešovský samosprávny 
kraj. Zmenil sa vzhľad priečelia nad 
jeho vchodom a to tak, že sa zamu-
rovali dve arkádové okná na prvom 
poschodí. Nahradili ich pôvodnými 
štvorhrannými oknami, čím sa kaštieľ 
po dokončení prác na týchto arkádo-
vých oknách vráti k svojej autentickej 
podobe. Rekonštrukciu kaštieľa reali-
zuje firma PEhAES, a.s. z Ľubotíc pri 
Prešove.

Zaplať za všetko 
vlastnou mincou
Tretím podujatím Kaštieľa 
a Archeoparku Hanušov-
ce nad Topľou z projek-
tu Priblížme si históriu 
prácou vlastných rúk, 
bolo 19. októbra 2018 
v tunajšom archeoparku 
podujatie pod názvom 
Zaplať si všetko vlastnou 
mincou. Jeho hlavnou té-
mou boli platidlá od doby 

kamennej a razenie mincí. Návštevníci 
sa tu oboznámili so spôsobmi obchodo-
vania a platidlami v minulosti a cez ukážky 
historických platidiel spoznávali, čím platili 
naši predkovia. Okrem toho tu múzejníci 
predvádzali ukážky tavby kovu a proce-
su výroby mincí, čo si mohli návštevníci 
aj osobne vyskúšať. Pre deti bola zasa pri-
pravená tvorivá dielňa, v rámci ktorej moh-
li navrhovať a vyrábať vlastné bankovky. 
Nechýbali ani ukážky razenia mincí.

SNOW FILM FEST
Dňa 27. októbra 2018 sa opätovne usku-
točnilo celovečerné pásmo špičkových fil-
mov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení 
a ďalších zimných športoch. Počas trojhodi-
novej projekcie si návštevníci mohli pozrieť 
šesť filmov – Into Twin Galaxies (o splave 
po najsevernejšej grónskej rieke), In Gora 
(o objavovaní nedotknutých balkánskych 
svahov), Kámen, Nůžky, Vagus (o tom, 
ako vyzerá príprava tréningovej skupiny 
Ondreja Banka), The Frozen Road (pohľad 
do duše cyklistu po pustinách severnej Ka-
nady), Freezing (o výlete dvojice surfistov 
po vlnách obmývajúcich Island s osobitým 
britským humorom), Lapin Kulta (o nostal-
gickom návrate na fínsku rieku Ivalo, v kto-
rom namiesto plavidla hrajú prím sánky 
a lyže). Keďže kultúrny dom je v tomto čase 
kvôli rekonštrukčným prácam mimo pre-
vádzky, organizátori tentokrát premiestnili 
SNOW FILM FEST do priestorov reštaurácie 
U Hricka.  

Spomienka na zosnulých
Ako už býva peknou tradíciou, aj tohto 
roku sa v popoludňajších hodinách vo štvr-
tok 1. novembra 2018 zišli na mestskom 
cintoríne duchovní a veriaci troch majo-
ritných cirkví v Hanušovciach nad Topľou, 
aby sa spoločne modlili za duše zosnulých.

Ľudové misie
V dňoch 18. až 25. novembra sa v rámci 
hanušovskej rímskokatolíckej farnosti ko-
nali po 13 rokoch opätovne ľudové misie. 
Tentokrát sem zavítali mnísi kapucíni z Pe-

Darcom krvi môže byť každý zdravý člo-
vek vo veku od 18 do 60 rokov, pravi-
delní darcovia môžu svoju krv darovať 
až do veku 65 rokov. Darca musí vážiť 
minimálne 50 kg. Okrem toho darca 
nesmie byť nosičom vírusu HIV, nesmie 
byť po prekonaní žltačky typu B a C, ani 
trpieť závažnými a chronickými ocho-
reniami. Muži môžu darovať krv každé 
tri mesiace, ženy každé štyri mesiace. 
Pre ženy však nie je vhodné darovať 
krv v období menštruácie, tehoten-
stva a dojčenia. Z okruhu darcov krvi 
sú vylúčení aj ľudia, ktorí užívali drogy 
vnútrožilovo a vnútrosvalovo. Ďalšie 
kritériá a zdravotný stav zisťuje lekár 
pred odberom.
Bezpríspevkové darovanie krvi oceňuje 
Slovenský Červený kríž podľa počtu od-
berov bronzovými, striebornými, žien 
za 80 a u mužov za 100 bezplatných od-
berov krvi. 
(Bližšie pozri: https://bratislava.sme.
sk/c/20860692/drzitelia-zlatej-janske-
ho-plakety-pocestuju-v-mhd-bezplatne.
html) 
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zinka a Bratislavy, aby veriacich povzbudi-
li vo viere najmä v duchu, že Božiu lásku 
si netreba zaslúžiť, ale vedieť ju prijať.  

Informácia o realizovaných pro-
jektoch
Ako informovala referentka účtovníctva, 
dotácií a eurofondov MsÚ, mesto Hanu-
šovce nad Topľou prostredníctvom úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorilo 
v mesiaci október jedno nové robotnícke 
pracovné miesto. V mesiaci november cez 
UPSVaR začala aj nová aktivačná činnosť, 
vďaka ktorej môže mesto nakúpiť rôzne 
pracovné náradie 
a prístroje a re-
funduje sa mu tiež 
časť mzdy koordi-
nátora týchto prác. 
Vo svojej práci ďalej 
pokračujú aj ob-
čianske hliadky, 
a to tak, ako sme 
o tom informovali 
v predchádzajúcich 
číslach Hanušovských novín, tiež chrá-
nená dielňa – kamerový systém a denný 
stacionár pre seniorov a zdravotne postih-
nutých. Do júna 2019 bude pokračovať 
aj Národný projekt Terénna sociálna práca 
v obciach I. a Národný projekt Podpora vy-
braných sociálnych služieb krízovej inter-
vencie na komunitnej úrovni. Vysúťažené 
sú už aj sľúbené a občanmi mesta očaká-
vané kompostéry, ktoré budú obyvateľom 
rodinných domov dodávané v novom roku, 
pravdepodobne do konca apríla 2019. 

Začala rekonštrukcia ZUŠ
Na výjazdovom zasadnutí Vlády SR vo Vra-
nove nad Topľou v lete 2018 bola mestu 
Hanušovce nad Topľou prisľúbená a v zá-
vere roka aj poskytnutá finančná dotácia 
vo výške 60 tisíc €. Vzhľadom na slabé ka-
pacitné možnosti našej ZUŠ sa mesto roz-

hodlo, že vybuduje nadstavbu nad jestvu-
júcou budovou ZUŠ, čím vzniknú vhodné 
priestory pre tanečný odbor školy. S pre-
stavbou sa začalo v mesiaci september. 
Práce v súčasnosti pokračujú viac-me-
nej podľa plánovaného harmonogramu 

a je predpoklad, že do konca roka 2018 
by mohla byť stavba pod strechou. Defini-
tívne ukončenie prác sa plánuje v polovici 
roka 2019.

Začala rekonštrukcia kultúrne-
ho domu
Mestu Hanušovce nad Topľou bol cestou 
NFP schválený aj projekt na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy kultúrneho 
domu. V exteriéri sa prevedie zateplenie 
strechy a výmena strešnej krytiny, zatep-
lenie obvodových múrov, odizolovanie zá-
kladov, výmena okien a dverí, bezbariéro-
vý prístup a iné. V interiéri sa bude meniť 
osvetlenie, čiastočne kúrenie a vzducho-
technika. Momentálne sa pracuje na fasá-
de a oprave strechy. S kolaudáciou rekon-
štrukcie sa ráta do konca roka 2019.

Zbúrala sa prístavba ObZS
V zmysle rozhodnutia mestského zastu-
piteľstva, ale aj na základe pripomienok 

občanov a z dôvodu havarijného stavu 
prístavby ObZS bola táto v mesiaci október 
zbúraná. Na jej mieste sa plánuje vytvo-
riť parkovisko pre pacientov, ktoré  v čase 
mimo ordinačných hodín lekárov bude 

slúžiť aj pre potreby občanov pri ná-
vštevách obchodných prevádzok mes-
ta. 

Prvý sneh
Tohtoročné leto trvalo veľmi dlho. 
Po krátkom asi dvojtýždňovom ochla-
dení začiatkom októbra počas Duši-
čiek bolo znova na toto ročné obdobie 

veľmi teplo – teploty 
dosahovali aj viac ako 
20°C. Niektorým zá-
hradkárom kvitli u nás 
jahody, na západe Slo-
venska dokonca zbie-
rali novembrovú úrodu 
jahôd. Martin na bie-
lom koni teda 11. no-
vembra neprišiel, ale 
november ešte stihol. 

Prvý sneh Hanušovčanov potešil v utorok 
27. novembra 2018 ráno a udržal sa aj na-
sledujúce dni. No mnohých aj nepríjemne 
prekvapil zľadovatenou plochou na chod-
níkoch a prístupových cestách pre chodcov.

Krátke správy a foto: (aga)

Foto Jana Maščuchová



 Strana 6 SPRAVODAJSTVO 3. číslo 

Ako nás informoval riaditeľ Základnej školy v Hanušovciach nad 
Topľou Mgr. Miroslav Petrov, škola znovu obnovila družobné vzťa-
hy s jednou školou v Poľsku. Nadviazali na tradíciu z predošlých 
rokov, keď mesto i škola udržiavali čulé družobné vzťahy s poľskou 
Gminou Dębica. 

Iniciácia došla z poľskej strany v osobe Barbory Scerbinskej, ria-
diteľky Zespół Szkół w Podgrodziu, ktorá v tejto súvislosti oslovila 
vedenie tunajšej základnej školy. Predtým pôsobila na škole v Dę-
bici a Hanušovce a našu školu už poznala. Slovo dalo slovo, a tak 
v dňoch 10. až 13. septembra 2018 strávilo 21 žiakov 2. stupňa 
a štyria pedagógovia z Poľska v Hanušovciach nad Topľou a okolí. 
Čakal ich pestrý program, v rámci ktorého sa oboznámili nielen 
s hanušovskou základnou školou, ale zoznámili sa aj s naším mes-
tečkom a jeho históriou, navštívili tunajšie múzeum a archeopark, 
náučný chodník v Slanských vrchoch, nechýbali ani diskotéky, gri-
lovačka či návšteva prešovského kúpaliska.

Na otázku, ako sa poľskí hostia v Hanušovciach cítili a či návšteva 
splnila ich očakávania, odpovedala riaditeľka poľskej školy Barba-
ra Scerbinska pri stretnutí v archeoparku: „Návšteva splnila naše 
očakávania. Ďakujeme všetkým tu v Hanušovciach – riaditeľovi 
Miroslavovi Petrovovi i pracovníkom múzea. Sme veľmi šťastní 
a veľmi vďační, že sa o nás postarali v každej situácii. Aj didaktic-
ky – deti sa tu toho veľa dozvedeli, mnohé spoznali, aj geografiu 

a topografiu okolia. ,Prekrasno wszystko...ʻ Všetko nás tu teší, pro-
gram je bohatý a zaujímavý, ľudia srdeční. Nemáme ani chvíľku 
na to, aby sme sa nudili. Aj vzájomná komunikácia je veľmi dobrá.  
Deti nemajú žiadne bariéry v tomto smere, navzájom sa rozumeli 
veľmi dobre. Veľmi pekne ďakujeme, lebo je nám tu veľmi dobre. 
Mohli by sme tu zostať.“ (Smiech.)

Na oplátku pozvali poľskí hostia hanušovských žiakov a pedagó-
gov na návštevu do Poľska v roku 2019.

DRUŽOBNÁ NÁVŠTEVA Z POĽSKA NA ZŠ

V nedeľu 16. septembra 2018 na kalvárii prijalo sviatosť birmo-
vania z rúk emeritného arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. 
Alojza Tkáča vyše 130 birmovancov, z ktorých polovica boli Rómo-
via. Práve im sa arcibiskup vo svojej homílii prihovoril menovite. 
Hovoril k nim o potrebe väčšej zodpovednosti voči sebe, rodine, 
cirkvi a voči spoločnosti najmä v oblasti vzdelávania a v spôsobe ži-
vota. No zároveň aj vyzdvihol hanušovských Rómov ako komunitu, 
ktorá má na východnom Slovensku dobré renomé. 

O mesiac neskôr – v nedeľu 21. októbra 2018 – sa pri príležitos-
ti životného jubilea rómskeho diakona Mgr. Michala Horváta zišli 
v rímskokatolíckom kostole viacerí kňazi vrátane farára tunajšieho 
evanjelického a. v. cirkevného zboru Mgr. Martina Škarupu. Vo svi-
atočnej kázni bývalý správca tunajšej rímskokatolíckej farnosti Mgr. 
Ján Švec Bilý vyzdvihol zásluhy jubilanta najmä na duchovnom ras-
te tunajších Rómov.   

POCHVALY HANUŠOVSKÝCH RÓMOV

PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMO-
SPRÁVY

Na prelome mesiacov október a november kulminovala v našom 
meste predvolebná kampaň kandidátov na post primátora mesta 
a kandidátov na poslancov MsZ. Konali sa predvolebné zhromaž-
denia, rozosielali letáky, no najhorúcejšie linky zaznamenávali 
fejsbúkové stránky, kde nechýbali ani vyjadrenia tvrdšieho rangu 
či rôzne zavádzajúce informácie. Z diskusných príspevkov bolo 
na jednej strane cítiť pozitívnu snahu o inovatívny prístup k rieše-
niu problémov mesta Hanušovce nad Topľou a jeho napredovanie 
v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti, na druhej strane nechýbali rôz-
ne invektívy a iné taktiky.   

Samotné voľby v sobotu 10. novembra 2018 prebehli pokojne, 

bez narušení, v dvoch volebných miestnostiach v budove tunaj-
šej základnej školy. Milou udalosťou v 1. volebnom okrsku bola 
účasť mladej nevesty, ktorá si zo svadobnej hostiny v Bystrom 
odskočila do Hanušoviec nad Topľou splniť občiansku povinnosť. 
Samozrejme v sprievode ženícha, ktorý ju počas volebného aktu 
čakal pri dverách volebnej miestnosti. No tomu predchádzali na-
jprv rozpaky nevesty, keď vo volebnej miestnosti zistila, že bez 
občianskeho preukazu voliť nemôže. To ju však neodradilo. Vrátila 
sa, a to už aj s občianskym preukazom. Nakoniec mladomanželom 
všetci členovia volebnej komisie do spoločného života zablahože-
lali všetko najlepšie.

VÝRUB STROMOV
V priebehu roka boli pri troch objektoch Rímskokatolíckej far-

nosti v Hanušovciach nad Topľou postupne odstránené všetky 
ihličnany. Na otázku prečo, sme sa počas prác pod renesančnou 
zvonicou opýtali kurátora Ľubomíra Leška. Dozvedeli sme sa, že ti-
eto smreky boli napadnuté lykožrútom a sú napoly vyschnuté. Pre-
to cirkev požiadala o výrub a žiadosť bola schválená. V jari boli tiež 
vyrúbané jedle za hlavným krížom na kostolnom dvore z dôvodu, 

že ich korene už zasahovali až pod kostol, neprepúšťali slnko, a tak 
vnútorná stena kostola (za oltárom) mokla. Za pol roka, čo sú vyrú-
bané, kostolné múry stihli počas horúceho leta vyschnúť a vzácna 
najstaršia architektonická pamiatka na území nášho mesta de fac-
to ozdravela. Okrem týchto dvoch tohtoročných výrubov sa konal 
jeden výrub aj lanského roku v mesiaci september, a to pri rím-
skokatolíckej fare. Aj v tomto prípade korene ihličnanov zasahova-
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Z ČINNOSTI ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH 
BOJOVNÍKOV V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov Hanušovce nad Topľou uskutočnila výročnú členskú schôd-
zu a stretnutie s primátorom mesta dňa 14. októbra 2018 o 15.00 
hod. v Malom kaštieli. Rokovania sa zúčastnili aj hostia: Mgr. Peter 
Kasarda, dlhoročný člen ústredia SZPB a predseda ZO SZPB Vyšná 
Oľšava, Darina Packová, predsedníčka a Pavol Čuma, tajomník Ob-
lastného Výboru SZPB Vranov nad Topľou.  Hostia vo svojom po-
zdrave poďakovali za aktívnu činnosť tunajšej organizácii SZPB, jej 
predsedníčke Mgr. Helene Lipčákovej a za vzájomnú dobrú spolu-
prácu aj riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Hanušovci-
ach nad Topľou Bc. Ľubici Tomkovej. Zároveň za podporu organi-
zácii vyslovili všetci poďakovanie aj primátorovi mesta Štefanovi 
Strakovi. Z rúk hostí si menovaní prevzali ocenenia.

Predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková vo svojom prejave 
zhodnotila činnosť organizácie za uplynulý rok. Vyzdvihla zvlášť tie 
najdôležitejšie podujatia, ktoré sa konali v roku 2018 – pietne akty 
kladenia vencov k oslobodeniu mesta, víťazstva nad fašizmom 
a SNP. Ďalšie podujatia – Strelecký turnaj o Pohár primátora 
mesta, Beh mjr. Kukorelliho žiakov a obnovený Beh mjr. Kuko-
relliho dospelých. Účasť na oslavách Stretnutia generácií v Kališti, 
na oslavách 74. výročia SNP v Banskej Bystrici a na oslavách Dňa 
hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie vo Svidníku a na Dukle. 
Hlavným cieľom práce základnej organizácie v Hanušovciach nad 
Topľou je činnosť so žiakmi a mládežou zameraná na históriu 2. 

svetovej vojny a históriu SNP. To sa premieta do podujatí so žiakmi 
tunajšej ZŠ aj žiakmi ZŠ obvodu na besedách, výstavách, kvízoch, 
v spolupráci s učiteľmi, riaditeľmi ZŠ a riaditeľkou MsKS. Podujatia 
sa konajú v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. V tomto 
roku s takýmto cieľom sa po prvýkrát uskutočnilo aj okresné kolo 
súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“, ktoré sa konalo vo Vranove 
nad Topľou za aktívneho organizovania aj Mgr. Heleny Lipčákovej 
a Oblastného výboru SZPB Vranov nad Topľou, v spolupráci s Cen-
trom voľného času Vranov nad Topľou a príslušnými súťažiacimi 
školami. 

ZO SZPB priamo na výročnej schôdzi prijala ďalších 8 členov, or-
ganizácia má teraz 44-člennú členskú základňu. Zároveň sa zvýšil 
počet odoberania periodika Bojovník aj Ročenky odbojára. 

V ďalších bodoch programu rokovania výročnej schôdze bol pri-
jatý plán na rok 2019, ktorý je tiež bohatý na tradičné aktivity, ale 
predovšetkým sa zameriame na oslavy 75. výročia SNP. Na záver 
oficiálnej časti programu predsedníčka organizácie vyjadrila po-
ďakovanie a odovzdala kyticu kvetov primátorovi mesta Štefanovi 
Strakovi za jeho ústretovosť a podporu aktivitám našej organizá-
cie a stal sa aj jej členom. Naše rokovanie  ľudovými piesňami sprí-
jemnil Ján Šarišský. Výročnú schôdzu sme ukončili slávnostným 
obedom a voľnou besedou.

Mgr. Helena Lipčáková
predsedníčka ZO SZPB

li pod základy farskej budovy, začali ich roztláčať a základy mokli. 
Okrem toho štíhle smreky vysoko prečnievali cez farskú budovu 
a pri silnom vetre hrozilo ich vyvrátenie a následne aj rozsiahle ško-
dy na budove či elektrickom vedení. Vyrúbané ihličnany pri fare 
a pod zvonicou boli v súvislosti s postavením novej farskej budovy 
začiatkom 70. rokov 20. storočia osobne vysadené dnes už nebo-
hým kurátorom Emilom Imreom.

Z podobných dôvodov sa postupovalo a postupuje aj pri vyrubo-
vaní ďalších stromov pri bytových domoch na mestskom sídlisku. 
Za všetky odstránené stromy sú žiadatelia o výrub zo zákona povin-
ní vysadiť nové stromčeky. 

Rubriku Spravodajstvo a foto: (aga)

STARÉ FOTO
Na Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou došiel 
nedávno list s veľmi stručným textom: „Posielam Vám 
nejaké fotky, ktoré som objavil. Ja už mám 79 rokov 
a mám obavy, že až tu nebudem, sa stratia.“ Potom 
nasleduje popis dvoch z celkového počtu troch foto-
grafií. 

Fotky boli hneď zverejnené na Facebook-u a vďaka ha-
nušovským pamätníkom sa doplnili chýbajúce mená. 
Za tieto fotky pánu Kordiakovi ďakujeme a zároveň ich 
publikujeme aj na stránkach našich novín.

Redakcia HN

Popis fotografie: Horný rad zľava doprava: Ján Eliáš, Ján Vozár, Imrich Dráb, Jozef Varga, Štefan Čebra Bakaľár, Jozef Herma-
novský, Jozef Knašinský, Juraj Varga, Andrej Kordiak. Dolný rad zľava doprava: Jozef Glod, Juraj Zajac, Ján Knašinský, Ján Socha 
Banduroščik, Jozef Velebír Skriňačko, Štefan Kopas.
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V MESTE
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe v domácom prostredí, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkáza-

nosti je najmenej II podľa prílohy č.3 a 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch sta-

rostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 
podľa prílohy č. 4 zákona č.448/2008 Z.z.

Mesto Hanušovce nad Topľou uspelo so žiadosťou o podporu 
opatrovateľskej služby a na jej financovanie sa mi podarilo zabez-
pečiť nenávratný finančný príspevok 148 200,- € na viac ako dva 
roky. V meste sa ročne staráme v priemere o 13 ľudí a túto činnosť 
zabezpečuje 7 opatrovateliek. Opatrovateľskú službu mesto reali-
zuje od roku 2014 a od mája 2018 bola hradená z rozpočtu mes-
ta. Od nového roka bude počas 26 mesiacov služba poskytovaná 
už 10 opatrovateľkami v rámci nenávratného finančného príspev-
ku, a tak mesto ušetrí uvedených cca 150 tisíc €.

Cieľom  projektu je umožniť poskytovanie opatrovateľskej služ-
by väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby. Pro-
jekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a zá-
roveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a ko-
munite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Ako postupovať pri zabezpečení sociálnej služby podľa zákona 
448/2008 Z.z.: občan mesta Hanušovce nad Topľou (príbuzný) 
si vyzdvihne žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
v kancelárii referátu sociálnej práce na Mestskom úrade v Hanu-
šovciach nad Topľou, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky mes-
ta;

•   vyplnenú žiadosť s lekárskou správou od obvodného lekára 
je potrebné priniesť naspäť do kancelárie sociálnej práce, prípad-
ne zaslať doporučenou poštou;

•  na základe tejto žiadosti bude občanovi doručené rozhodnu-
tie o odkázanosti na sociálnu službu so zaradením do stupňa od-
kázanosti;

•   po doručení rozhodnutia požiada o uzatvorenie zmluvy o po-
skytovaní sociálnej služby podľa dohodnutých podmienok;

•   v prípade poskytnutia ďalších informácií kontaktujte č. t.: 
0902 970 873.

Úkony zabezpečované opatrovateľkou
Sebaobslužné úkony
a) HYGIENA
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, 

nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, striha-
nie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prí-
padne medikamentov);

2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche 

s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo 
v sprchovacom kúte)

b) STRAVOVANIE A DODRŽIAVANIE PITNÉHO REŽIMU
1. porciovanie stravy
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 
3. kŕmenie a pomoc pri pití

c) VYPRÁZDŇOVANIE MOČOVÉHO MECHÚRA A HRUBÉHO 
ČREVA

1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety 
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením 

podložnej misy (fľaše)
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasa-

denie a výmena plienky)

d) OBLIEKANIE, VYZLIEKANIE
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a fa-

rieb) 
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie

e) MOBILITA, MOTORIKA
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch) 
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko 
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení 

lyžičky, zapínaní gombíkov) 
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

f) DODRŽIAVANIE LIEČEBNÉHO REŽIMU
1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
2. kontrola glykémie glukomerom,
3. odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty, 
4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu), 
5. polohovanie

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
c) donáška jedla do domu
d) umytie riadu
e) bežné upratovanie v domácnosti 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov 
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie) 
h) starostlivosť o lôžko
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby 
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška 

vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním 

domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnos-
ti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

Základné sociálne aktivity
a) Sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
4. pri záujmových činnostiach
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b) Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prak-
ticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vyba-
vovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

c) Tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, 

ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní 
úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnos-
tiach

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní 
úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpon

dencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových čin-
nostiach

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu 

podľa osobitného predpisu
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy pre-

nosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
PhDr. Ján Dunda
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Ako hodnotíte dve volebné obdobia v ro-
koch 2010 až 2018 vo funkcii primátora 
mesta? 
Hodnotím ich veľmi pozitívne, hoci začiatok 
bol ťažký. Začínal som, keď na meste bolo 
300 tisíc € dlhu, hlavne na mestskom pod-
niku služieb. Bola to veľká brzda. No aj tak 
sa v priebehu ôsmich rokov urobilo veľa vecí, 
ktoré sme plánovali, aj také, ktoré sme neplá-
novali. A samozrejme niektoré veci sa nepo-
darilo urobiť. No chcem povedať, že všetky 
veľké akcie, ktoré sme v meste robili, boli 
hradené z európskych fondov a mesto bolo 
zaťažené iba 5%-nou spoluúčasťou. To bola 
veľká pomoc, inak by mesto nikdy tak nestá-
lo, ako stojí. 
Čo sa podarilo, v čom teda vidíte úspech 
či napredovanie?
Najprv to bolo ukončenie načatej rekonštruk-
cie centra mesta, aj keď s problémami, lebo 
dodávateľská firma si neplnila povinnosti ako 
mala. Veľkou akciou bola výmena verejného 
osvetlenia, a to 450 úplne nových svietidiel 
vo finančnom náklade 410 tisíc €. Postupne 
sa začala dávať do poriadku budova mestské-
ho úradu. Keď som tu v roku 2011 preberal 
funkciu, normálne tu prekvapkávala zvrchu 
voda, také boli deravé strechy. Mali sme 
podložené vedrá a lavóry – tak aké tu boli 
podmienky? Dnes to už ani pravda nie je. 
Sme v krásne vynovených priestoroch, už len 
tri kancelárie potrebujú vynoviť. Všetko 
sa tu vymenilo – okná, strecha, do poriadku 
sa dala celá fasáda. Veď budova slúži nielen 
pracovníkom úradu, ale najmä občanom, 
ktorí sem prichádzajú. My sme len výkonný 
orgán.
Potom prišla na rad Budovateľská ulica, 
a to aj vo vzťahu k Jarmočnej ulici, kde sa ľu-
dia sťažovali, že pri väčšom daždi ju vždy 
zaplavuje voda. Na Budovateľskej ulici, kto-
rá je jednou z troch ulíc, odkiaľ prichádzajú 
návaly vody počas dažďov, bola v spoluprá-
ci s vodármi každá domácnosť napojená 
na nový vodovod. Urobil sa kanál a tiež sa tam 
vyasfaltoval chodník. Tým sme zároveň chceli 
riešiť čiastočne aj problém Jarmočnej ulice, 
aby ju už nezaplavovalo.
Napriek tomu ten problém pretrváva.
Je to problém kanála, ktorý ide popri dome 
Velebírových krížom k zbernému toku, kde 
sa spájajú dve vetvy od Budovateľskej ulice 
a od Bukovského. Je tam veľký tlak vody a po-
trubie ho nezvláda. Ale vodári to boli minule 
prečistiť a majú prísť znova, lebo potrubie 

bolo na 80% zanesené rôznymi štrkmi. 
K investičným projektom patrí kompo-
stáreň na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu. Pre komposto-
visko bol zakúpený traktor s prívesom, 
štiepkovač, čelný nakladač, na ktorý 
nadväzuje projekt na predchádzanie 
vzniku biologicky rozložiteľných komu-
nálnych odpadov. V roku 2019 v na-
šom meste každý rodinný dom dosta-
ne jeden kompostér. 
Samostatne sa tiež kupovala snehová 
radlica, sypač – komunálne rozmeta-
dlo PS200.
Ďalšia rekonštrukcia, ktorú sa mi kon-
com prvého a začiatkom druhého 
volebného obdobia konečne podarilo 
vybaviť, bola rekonštrukcia Malého 
kaštieľa za 830 tisíc €. Poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa najprv nevede-
li dohodnúť, či do toho ísť alebo nie, 
ale nakoniec mi dali súhlas a myslím, 
že nám to vyšlo na sto percent. Práce 
sa robili deň aj noc, aby sme stíhali termíny 
a kaštieľ zachránili. Teraz Malý kaštieľ žije 
a slúži verejnosti. 
Kultúrnym aktivitám v našom meste slúžil 
aj kultúrny dom. No chátral už veľa rokov, 
nič sa tam nerobilo, zatekalo doň. Tohto roku 
sa nám podarilo naň vybaviť peniaze a práce 
už začali. Bol najvyšší čas, lebo sa tam med-
zitým na severnej strane zrútila atika. Jed-
na stena by sa mala urobiť ešte tohto roku, 
ostatné na budúci rok. Hotové by to malo byť 
v októbri 2019. 
Ktoré iné projekty prechádzajú z tohto 
do budúceho volebného obdobia?
Pomerne veľká rekonštrukcia sa robí 
aj na budove základnej umeleckej školy, 
s ukončením ktorej sa plánuje v máji budú-
ceho roku. Už je hotová deka a budú sa robiť 
aj vnútorné rozvody a strecha. Kvôli načatým 
prácam v materskej škole tanečný odbor ZUŠ 
už tu nemôže prakticky vyučovať. V MŠ mal 
vyhradený priestor jednej triedy, no na nevy-
hnutný čas sa presunul do priestorov mest-
ského úradu na poschodie. 
Ďalšie peniaze z rezortu školstva sa vybavili 
pre základnú školu, a to na dve nové učeb-
ne – dielne. Spolupráca s pánom riaditeľom 
ZŠ je veľmi dobrá. Píšu projekty a mesto 
im dáva na to požehnanie. Časovo to všetko 
sťažuje iba verejné obstarávanie. Napríklad 
v materskej škole – MŠ bude rozšírená o 20 
detí, čo je jedna trieda a kompletne po všet-
kých ostatných triedach sa urobí výmena 

elektriny, sociálnych zariadení, atď., ale zatiaľ 
všetko stojí a čaká na SORO-e (SORO – Spro-
stredkovateľský orgán pred riadiacim orgá-
nom MŠ SR – pozn.).
Dostali sme dividendy zo skládky vo výške 
32.500 €, ktoré plánujeme použiť na mestský 
cintorín, na rekonštrukciu domu smútku, kto-
rý je v dezolátnom stave. Veď treba myslieť 
nielen na živých, ale aj na mŕtvych, lebo ka-
ždý raz tam pôjde. Tiež začíname rozširovať 
cintorín, lebo k dnešku sú už voľné len šty-
ri hrobové miesta. Bude tam ďalších 40-50 
miest na pochovávanie. 
Do budúceho volebného obdobia prechádza 
aj rekonštrukcia cesty Lipníky – Hanušovce 
nad Topľou (benzínka), tri mosty, chodníky, 
priechody. 
Čo sa vám za tých osem rokov nepodarilo 
uskutočniť?
Sú to vodné toky, hoci sme vynaložili veľa 
úsilia. Veľmi ma to mrzí, lebo už bolo všetko 
dohodnuté. 
Na čom to zahaprovalo?
Na tom, že nad Hanušovcami mal byť polder. 
(Podľa Wikipédie polder je územie, na kto-
rom musí byť kontrolovaná úroveň vodnej 
hladiny. Neexistujú tu priame spojenia medzi 
vodstvom vnútri územia a mimo, okrem ume-
lo vybudovaných zariadení, ako sú vzdúvadlá 
a pumpy. U väčšiny poldrov nie je hladina 
vody vnútri nižšie ako hladina mimo, ale nie 
je to podmienkou. Pokiaľ je vnútorná hladi-
na nižšie ako okolité vodstvo, treba pomo-

... Štefana Straku, dosluhujúceho primátora mesta Hanušovce nad Topľou

Ako hodnotí dve volebné obdobia vo funkcii hlavy mesta?
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cou púmp udržovať polder suchý. U týchto 
poldrov je rovnako nutná výstavba priehrad, 
ktoré držia nápor vyššej okolitej vody. U väč-
šiny poldrov je trvalo stanovená úroveň 
vnútornej hladiny. – pozn.) No a na tomto 
všetko skrachovalo, lebo vodári nám nedali 
dobré stanovisko. Pritom sme do vodných 
tokov dali veľa úsilia aj peňazí. No ešte jed-
no výberové kolo na projekty sa konať bude, 
projektant už na tom pracuje a našli sme 
aj miesto, kde by sme ten polder urobili, tak-
že ešte stále máme šancu.  
Okrem toho v meste stále treba robiť ces-
ty, chodníky, Kukorelliho ulica by sa mala 
robiť celá. Hore nad viaduktom, ako končí 
Ulica SNP, je cesta rozkopaná. Trochu sme 
ju spriechodnili a už som aj s pani riaditeľkou 
dohodol, že akonáhle ukončia vodári práce 
v Bystrom, nastúpia k nám; potom sa urobí 
asfaltový koberec.  
Tiež sme chceli a nepodarilo sa zriadiť dom 
dôchodcov. Aj na to je treba myslieť, lebo 
starší ľudia sú a bude ich čím ďalej tým viac. 
Ďalšia moja veľká výzva bol šport. Chcel som, 
aby sa šport v meste rozvíjal, ale okolnos-

ti boli také, že nám šport prakticky zanikol. 
Nemáme ani futbal, ani nijakú inú činnosť. 
Ani žiaci, ani dorastenci, ani dospelí. Dospe-
lí hrali V. ligu, vypadli do okresnej ligy, tam 
nenastúpili, lebo sa nenašiel človek, ktorý 
by tých futbalistov zobral. A mali sme takých 
chlapcov, ktorí by si zaslúžili hrať tú súťaž. 
Žiaci a dorastenci by mohli hrať futbal. Na 2. 
triedu by sme mali schválenie od okresu, 
že by sme mohli hrávať, ale vyššiu súťaž, 
tú V. ligu, na tom ihrisku už by sme nemohli 
hrať. Mal som prisľúbených niektorých ľudí 
priamo z mesta, že sa budú venovať futbalu, 
nakoniec sa nikto toho nechytil. Pritom boli 
na túto činnosť vyčlenené aj finančné prost-
riedky. Preto ma mrzí, že futbal nejde tak, ako 
išiel voľakedy. Mesto by si to zaslúžilo. Chlapi 
si mali kde v nedeľu poobede vyjsť. Ale to, 
či futbal funguje, nezávisí len odo mňa, závisí 
to od tých chlapcov, od tých hráčov a od tých 
dospelých, aby v tej činnosti pokračovali. 
Aké je teda záverečné resumé?
Všetky práce, ktoré sa podarilo urobiť, boli 
vo výške 4 milióny €, čo nie je malá čiastka. 

Z toho naša účasť bola iba 5%, teda 200 tisíc 
€. To sme hravo zvládli. 
Takže vďaka eurofondom sa to dá ...
Toto mesto by nikdy tak nebolo stalo, jak sto-
jí. Ono to ľudia, ktorí tu žijú, tak nebadajú, 
ale keď sa človek prejde a porovná, ako bolo 
pred desiatimi, pred piatimi rokmi a teraz, 
je to vidno. Aj Rómovia nám dosť roboty ro-
bia. Ono sa nezdá, ale čistia, upratujú. Tých 
50 ľudí, čo pracuje, to dosť robí. Aj tie dievča-
tá, čo s nimi robia, to je náročná práca stále 
kontrolovať.
Čo želáte novému vedeniu? 
Dnes ešte neviem, kto to bude, ale hlavne 
zdravie a veľa trpezlivosti pri práci s občanmi. 
Ja osobne som človek dosť výbušný a prchký, 
všetko chcem rýchlo urobiť, no v tejto práci 
sa to nedá. Je to trošku iné ako podnikanie. 
A potom ostatné všetko príde. Kolektív ľudí 
je tu dobrý, dá sa s ním pracovať.

Poznámka: 
Rozhovor bol nahrávaný 17. októbra 2018.

Pripravila Agáta Krupová

Primátorovi Štefanovi Strakovi vyslovujeme vďaku za podporu a spoluprácu pri vydávaní Hanu-
šovských novín. Do ďalších rokov života na dôchodku mu želáme najmä zdravie a radosť z každého 
nového prežitého dňa.

Redakcia HN

ANKETA
Ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle Hanušovských novín, tentokrát sme sa náhodne vybraných Hanušovčanov pýtali na 

Hanušovský jarmok. Otázka znela:
Ako hodnotíte rozhodnutie posunúť Hanušovský jarmok z parkoviska na Kukorelliho ulici do priestoru futbalového ihriska a jeho 
priľahlého areálu z oboch strán?

Jaroslav Molitoris, 53 rokov
Myslím, že na Kukorelliho uli-

ci to bolo lepšie. Určite bezpeč-
nejšie. – A my sme mali z domu 
bližšie. (Smiech.)

Andrej Velebír, 66 rokov
Nie som proti tomu, aby bol 

jarmok na futbalovom ihrisku, 
pretože neobmedzujeme pre-
mávku, je tam väčší priestor, 
aj sa lepšie sedí, lepšie vidieť.

Anna Skriňáková, 53 rokov
Ohľadom jarmoku – bolo 

to pekné, pre vystúpenia 
to bolo výborné, ale pre tie 

stánky bolo málo miesta. 
Do budúcnosti – nech vystúpe-
nia budú na ihrisku, je to dob-
ré, ale tie stánky treba ináč 
riešiť.

Radovan Velebír, 40 rokov
Moja mienka – na futbalové 

ihrisko by to nemalo patriť. 
Tu, v Hanušovciach, fakt chýba 
ten šport a som z toho smutný, 
lebo som bývalý hráč Hanušo-
viec a ten futbal tu chýba.

Lucia Imrichová, 31 rokov
Boli sme na svadbe v tom 

čase. No inak – zdalo sa mi, 

že to bolo veľmi dobre z toho 
hľadiska, že bolo lepšie posta-
vené parkovanie a prístup pre 
Hanušovčanov.

Božena Tešinská, 62 rokov
Čo ja viem, či to bol dobrý 

nápad? Táto ulica okolo Malé-
ho kaštieľa sa blokuje. A hore? 

Tam by to aj mohlo byť smerom 
k viaduktu, ale len po ten most, 
bo ďalej by sa tiež blokovala 
ulica. Ihrisko, keď sa nebude 
využívať, tam by to mohlo byť.

Pýtala sa Agáta Krupová

Tej istej problematiky sa týkala aj anketa na webovej stránke 
mesta, do ktorej sa zapojilo spolu 166 respondentov. 
Odpovedali takto:

Hodnotím to pozitívne  98 respondentov (59,0%)
Je mi to jedno  21 respondentov (12,7%)
Hodnotím to negatívne 47 respondentov (28,3%)

Okrem toho na mestskom webe v predvolebnom období bola zverejnená ešte jedna anketa. Otázka znela: Pôjdete 
10.11.2018 voliť vo voľbách do samosprávy obcí? 
103 respondentov odpovedalo nasledovne:

Áno, pôjdem   55 respondentov (53,4%)
Nepôjdem voliť  27 respondentov (26,2%)
Ešte som sa nerozhodol 21 respondentov (20,4%)

Z uvedeného vidno, že anketové výsledky (53,4%) rátali s vyššou účasťou o 4,7%, ako bola reálna účasť (48,7%) občanov Ha-
nušoviec nad Topľou vo voľbách do samosprávy mesta.
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Ako ste sa dostali k armwrest-
lingu?
Dostal ma k nemu môj kamarát 
Juraj Digoň. V tom čase som 
mal málo rokov a nemohol 
som ešte chodiť do posilňovne, 
no chcel som cvičiť. Preto keď 
som začal študovať na stred-
nej škole v Prešove, hneď v 1. 
ročníku – v tom roku 2008 
– ma Juraj priviedol za mo-
jím terajším trénerom Gabri-
elom Harčaríkom. Hovoril mi, 
že mám silné ruky, že by bolo 
dobré skúsiť pretláčanie rukou. 
Gabriel Harčarík si ma teda 
zobral pod ochranné krídla 
a odvtedy trénujem a súťažím 
za jeho klub AWK Prešov. Bol 
to on, kto ma naučil základom 
pretláčania. Keďže v tom čase 
pracoval na svojej práci pre 
získanie titulu, odbornú štúdiu 
vyhodnocoval vtedy na základe 
mojich tréningových výsledkov.

Ktorý bol váš úplne prvý 
úspech?
Bolo to na súťaži v Lipanoch. 
Tejto medziškolskej súťaži 
predchádzali triedne a školské 
kolá. Na našej škole táto súťaž 
ešte nemala pevné pravid-
lá, no v Lipanoch sme už mali 
aj rozhodcov.

Aké sú základné pravidlá ar-
mwrestlingu?
Keď sa pretláčame pravou 
alebo ľavou rukou, lakeť tej 
ruky musí byť pevne položený 
na mäkkej podložke rozme-
rov 15x15cm; nesmie sa z nej 
zodvihnúť ani zošmyknúť, iba 
okolo manévrovať. Druhou ru-
kou nesmiem pustiť držadlo 
zvané madlo upevnené na sto-
le, za ktorým sa zápasí. Pred 
štartom plecia súťažiaceho ne-

smú byť vykrivené, ale zarov-
no so stolom. Takisto zápästia 
musia byť držané rovno, aby 
ani jeden zo súperov nezačínal 
s nejakou výhodou či nevýho-
dou. Zápästie sa môže ohnúť 
až po povele: Ready, go! Keď 
sa na ten povel súťaž odštar-
tuje, potom už môžu súperi 
vytáčať aj plecami, ale lakeť 
sa po celý čas nesmie dvihnúť 
z podložky. No keď sa napríklad 
šmyknú, tak potom im ruky 
zviažu s páskou.

Čo má hráč dovolené pri ma-
névrovaní počas pretláčania?
Môže súperovu ruku tlačiť 
aj ťahať, aj sa na ňu úplne ho-
diť.

Kedy jeden zo súperov defini-
tívne vyhrá?
Keď dotlačí ruku súpera 
na mäkkú dorazovú dosku 
až do jej úplne najspodnejšej 
polohy. Tá doska pri nezaťaže-
ní má totiž cca 10 cm. To zna-
mená, že pri stlačení súperova 
ruka nejde úplne na rovinu sto-
la, ale trošku vyššie, aby nedo-
šlo k úrazu. Inak by sa hráčovi 
mohol napríklad prerotovať 
ramenný kĺb. No k úrazom na-
jčastejšie dochádza u ama-
térov. Asi to poznajú viacerí, 
keď sa niekde, iba tak na tvr-
dom stole, chlapi pretláčajú, 
že na druhý deň sa nemôžu 
ani najesť, lebo šľacha a kĺby 
nie sú stavané ani pripravené 
na silný bočný tlak.

Teda počas tréningov musíte 
svoje telo najprv poriadne roz-
cvičiť?
Základ je poriadne rozohriať 
ruky. Ja osobne vždy rozcviču-
jem najmä polohy, o ktorých 
viem, že budem v nich súťa-

žiť a ktoré sú pre mňa najviac 
bolestivé. Na tom si dávam 
poriadne záležať, lebo som 
už mal zopár úrazov. Mal som 
už natrhnutý triceps, ale aj iné. 
Tie úrazy sú veľmi bolestivé 
a je ťažké zranené miesto zre-
generovať. Napríklad minulého 
roku v polovici novembra som 
mal natrhnutý jeden hrudný 
sval a ešte ani teraz nemôžem 
trénovať tak, ako je potrebné. 
Bolestivé partie rozcvičujem 
pomaly; s trénerom veľmi opa-
trne vyberáme cviky, ako čo za-

pájať. Stáva sa, že niektorí špor-
tovci majú po zranení strach 
robiť určité cviky najmä vtedy, 
ak po úraze začnú trénovať veľ-
mi skoro. Človek potom v tej 
polohe cíti takú silnú bolesť, 
že už v nej nemôže pretláčať 
a musí hľadať iný spôsob, inú 
techniku.

To znamená, že keď ste zrane-
ný, môžete súťažiť, lebo si ná-
jdete spôsob, ako tú bolesť 
prekonať?
Nie. Nájdem si spôsob, ako 

DOMINIK GLOD – ŠPORTOVEC S VEĽKÝM OTVORENÝM SRDCOM
Rozhovor s niekoľkonásobným juniorským a seniorským majstrom Slovenska i juniorským majstrom sveta v 
armwreslingu

V septembri tohto roku Dominik Glod ako člen prvej výpravy slovenskej reprezentácie na uznávané podujatie vo 
svete silových a fitnes športov, ktorého kredit zvyšuje aj osobná účasť Arnolda Schwarzeneggera, vyhral v španielskej 
Barcelone súťaž Arnold Classic Europe ľavou rukou v kategórii do 70 kg a pravou rukou v kategórii do 80 kg.
25-ročný Dominik Glod vyrastal a základnú školu navštevoval v Hanušovciach nad Topľou. Strednú odbornú doprav-
nú školu v Prešove v odbore mechanik-elektrotechnik študoval v rokoch 2008-2012 a ukončil maturitnou skúškou. 
Po škole sa zamestnal a dodnes pracuje v Hanušovciach nad Topľou. Okrem armwrestlingu sú jeho veľkou záľubou 
terénne autá, teda off road.

Dominik Glod so zlatými medailami zo súťaže Arnold 
Classic Europe

Foto (aga)



 Strana 132018 INTERVIEW

tú bolesť obísť. Nemalo 
by sa trénovať tak, že sa ide 
cez bolesť. Keď sa ide cez bo-
lesť, znamená, že tam ešte nie 
je niečo zregenerované, zaho-
jené, a tým pádom môže dôjsť 
k ďalším a ďalším zápalom, 
až k úplnému vyradeniu hráča. 
Základ je dať to úplne dokopy, 
až potom začať trénovať nor-
málne alebo obchádzaním tej 
bolesti.

Koľko ste mali úrazov počas 
svojej športovej kariéry?
Chvalabohu ma tie väčšie úrazy 
obchádzajú, akurát ten triceps 
som mal natrhnutý. Asi na tri 

mesiace som musel úplne vyra-
diť  tréningy, potom prešli ďal-
šie tri mesiace, pokiaľ som mo-
hol začať normálne trénovať. 
Teraz, keď už svoje telo dobre 
poznám, som sa naučil, že keď 
ma niečo bolí, tak skúšam iné 
techniky, inak tlačiť, aby som 
sa vyhol ďalším úrazom a pora-
neniam.

Presedlajme na tému úspechy. 
Vidím nad sebou na poličkách 
množstvo pohárov. Máte ich 
zrátané?
Nemám ich presne zrátané. 
Okolo štyridsať.

Takže ich zrátam ... ak som 
sa nezmýlila, je ich štyrid-
saťšesť.
Plus medaily, len momentálne 
ani neviem, kde sú. (Smiech.)

A čo tieto dve?
Tieto sú najnovšie, tohtoroč-
né, zo súťaže Arnold Classic 
Europe. Sú to súťaže Arnolda 

Schwarzeneggera. Organizujú 
ich predovšetkým v Amerike. 
V jednej hale sa stretne obrov-
ské množstvo silových špor-
tov. Základom je kulturistika, 
fitness a potom ostatné. Videl 
som tam napríklad aj koliesko-
vé korčule, judo, karate a iné 
bojové športy. Nechýbal ani 
teraz veľmi moderný parkour. 
V tej hale bolo veľa veľa špor-
tov a športovísk a neskutočné 
množstvo stánkov výživových 
a iných doplnkov a všetkého, 
čo je spojené so zdravým stra-
vovaním a takým životným štý-
lom.

Ako získavate prehľad o no-
vých druhoch súťaží?
Máme slovenskú asociáciu 
pretláčania rukou. Ak niekto 
organizuje nejakú súťaž hoci-
kde vo svete, snaží sa pritia-
hnuť čo najväčšie množstvo 
súťažiacich z okolitých aj prí-
padných nových krajín. Takto 
oslovili našu slovenskú asociá-
ciu aj Španieli.

V ktorom meste sa súťaž Ar-
nold Classic Europe uskutoč-
nila?
V Barcelone. My sme si ju spo-
jili aj s výletom, lebo nikto z nás 
z klubu ešte v Španielsku ne-
bol. Sú tam úžasné pamiatky. 
Navštívili sme napríklad futba-
lový štadión Nou Camp, kostol 
Sagrada Familia a iné. Aj mesto 
ako také je veľmi pekné. Uby-
tovaní sme boli v centre Bar-
celony. Keďže sme prišli dva 
dni pred súťažou, lebo som po-
treboval chudnúť do kategórie, 

tak som v rámci toho aj veľa 
chodil a spoznával ich pamiat-
ky.

Videli ste aj Arnolda Schwar-
zeneggera naživo? Ako na vás 
zapôsobil?
Áno, videl som ho. Prešiel cez 
halu, okolo neho išiel dav ľudí 
spolu s novinármi. Je to ob-
rovská osobnosť, dokázal to, 
že ho poznajú asi všade vo sve-
te, z posilňovne sa dostal 
až na guvernéra štátu California 
a okolo toho hral vo filmoch. 
Je to až neuveriteľné a nepo-
znám nikoho, kto by sa mu tak-
to vyrovnal. Úžasne obrovská 
osobnosť, žijúca legenda.

Predtým ste súťažili v junior-
ských kategóriách. A teraz?
Junior som bol najprv do 18 ro-
kov, potom do 21 rokov a teraz 
súťažím za seniorov, kde je ľu-
bovoľná veková kategória, ale 
rozhodujúca je váha športovca. 
Na medzinárodných súťažiach 
to ide v rozmedzí po 5 kíl – 60, 
65, 70, 75 a takto až do 100 kg, 
potom je 110kg a 110+kg.

Povedali ste, že ste potrebovali 
chudnúť do súťaže. To zname-
ná, že viete odhadnúť, v ktorej 
váhovej kategórii máte najväč-
šie šance?
Moja zvyčajná váha je okolo 
72-75 kg, ale súťažím v 70-tke, 
lebo tam sa v súťaži cítim naj-
lepšie. Preto svoju váhu pred 
súťažou musím zvyčajne upra-
vovať do 70-tky. Teraz v Špani-
elsku som ľavou rukou súťažil 
v kategórii do 70 kg. Pravú ruku 
som zasa išiel vyskúšať do ka-

tegórie 80 kg, lebo konkuren-
cia tam bola dosť slabá; poznal 
som tam totiž niektorých súpe-
rov z iných medzinárodných 
súťaží. – A vyhral som. 

A dá sa to, že v rámci jednej 
súťaže súťažíte ako jedna 
a tá istá osoba vo viacerých 
váhových kategóriách?
Súťaží sa jeden deň ľavá a dru-
hý deň pravá ruka. Podľa med-
zinárodných pravidiel môže 
súťažiaci súťažiť tak, že v je-
den deň jednu a v druhý deň 
druhú váhovú kategóriu, ale 
za istých podmienok. Naprí-
klad – v Španielsku som navážil 
do 70 kg, tak som mohol súťa-
žiť aj o kategóriu vyššie, teda 
80 kg, lebo kategória do 75 
kg tam nebola. No v kategórii 
do 90 kg už by som súťažiť ne-
mohol. To znamená, že každý 
hráč v istej váhovej kategórii 
môže súťažiť aj o jednu – nie 
viac - kategóriu vyššie, avšak 
nesmie súťažiť o kategóriu niž-
šie. To znamená, že keď sa cí-
tim, že so svojou váhou zdolám 
aj vyššiu súťaž, tak ma pustia, 
ale nižšiu nie.

Z Barcelony ste si priniesli zla-
to.
Áno, v obidvoch súťažiach, teda 
aj na pravú, aj na ľavú ruku. Na-
príklad Majstra Slovenska v ar-
mwrestlingu sa mi ešte ani raz 
v jednom roku nepodarilo vy-
hrať raz na obe ruky. Jeden ti-
tul majstra sveta v Litve v roku 
2011 som získal na ľavú ruku.

Teda v ľavej ruke máte väčšiu 
silu?
Áno, viac mi to tak vychádza.

Dominik Glod si počas doterajšej kariéry vybojoval 
tieto medaily:
6x Majster SR junior
6x Majster SR senior

Na juniorských Majstrovstvách sveta alebo Majstrovs-
tvách Európy získal tieto umiestnenia:
2010 2x 3. miesto Majstrovstvá sveta USA
2011 1x 3. miesto Majstrovstvá Európy Turecko
          1x 3. miesto Majstrovstvá sveta Kazachstan
          1x 2. miesto Majstrovstvá sveta Kazachstan
2013 2x 2. miesto Majstrovstvá Európy Litva
          2x 2. miesto Majstrovstvá sveta Poľsko
2014 1x 3. miesto Majstrovstvá Európy. Azerbajdžan
          1x 2. miesto Majstrovstvá sveta Litva

Trofeje zo súťaží
Foto (aga)
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Ste ľavák?
Nie, som pravák, aj väčšina 
športovcov sú praváci. Čiže 
pravá ruka je relatívne u väčši-
ny ťažšia ako ľavá. Ja asi mám 
pravú a ľavú relatívne rovna-
ko silné. No – možno, že pra-
vá je viac technická, ľavá viac 
silná. Možno aj kvôli tomu 
väčšinou vyhrávam súťaže 
na tú ľavú ruku. 

Ktorý bol váš prvý veľký med-
zinárodný úspech?
Bolo to v roku 2010 v USA, 
v Las Vegas. Teda súťaže aj uby-
tovanie sme mali iba niekoľko 
kilometrov od Las Vegas. Získal 
som tam dve tretie miesta.

Pochodili ste si vtedy aj po Las 
Vegas?
Trochu sme si ho boli obzrieť.

Aj do nejakého kasína ste za-
šli?
Mal som vtedy len 17 rokov, 
takže som nemohol hrať žiadnu 
ruletu. Toto je možné až od 21 
rokov. Len som sa tam trochu 
prešiel a obzrel si to.

Máte aj nejakú skúsenosť 
s dopingovými testami?
Samozrejme. V každej súťa-
ži ide na dopingové testy je-
den z tých, ktorí sa umiestnili 
na prvých troch miestach. 
Vylosuje sa. Takže zažil som 
to už viackrát.

Armwrestling nie je zatiaľ 
olympijský šport. Bude? 
Podľa mojich informácií minu-
lého roku nás zaradili do Sport 
Accord-u. Budeme mať mož-
nosť súťažiť na olympiáde ne-
olympijských športov, ale ešte 
sa to musí legislatívne doriešiť. 
Všetko začína malými klubmi. 
Každý musí mať určitý počet 
členov, aby bol vedený ako 
klub. Ako právnická osoba musí 
mať tiež svoje IČO, DIČO a celo-
slovenský zväz musí mať určitý 
počet klubov. No sú aj ďalšie 
podmienky, ktoré musia byť sp-
lnené nielen na Slovensku, ale 
aj v ostatných štátoch. Naprí-
klad konkrétne u mňa to bola 
aj spolupráca s antidopingo-
vou agentúrou Adams. Keď 
som bol stály reprezentant, 
musel som pre túto agentúru 
vyplňovať každé tri mesiace 

dotazník, kde sa nachádzam, 
kde budem spať, kedy trénu-
jem. Bolo to kvôli tomu, aby 
ma mohli prísť odkontrolo-
vať. A tak sa jedno ráno na-

ozaj stalo, že som sa doma 
zobudil, vychystal sa do školy 
a na dverách ma odchytil an-
tidopingový komisár: „Anti-
dopingová kontrola Adams. 
Ste ochotný...?“ Samozrejme, 
že som tú kontrolu podstúpil, 
aj keď to nebolo nič príjemné. 
Viem, je to asi potrebné, lebo 
medzi skutočnými športovca-
mi sa nájdu aj výnimky, ktorí 

naozaj podvádzajú. Ale vtedy 
som si pomyslel, že za svoju ná-
mahu, za svoju drinu som ešte 
aj sekírovaný. Lebo tie hlásenia, 
ten presný režim dňa, v ktorý 

deň a v ktorú hodinu sa kde 
presne nachádzam, boli pre 
mňa osobne veľmi obmedzujú-
ce, zväzujúce. V tom čase som 
sa absolútne nemohol impul-
zívne pre nič rozhodnúť, keď 
napríklad kamarát neplánova-
ne zavolal na víkend na chatu, 
lebo som mal v dotazníku vyp-
lnené, že ma môžu prísť domov 
navštíviť ráno medzi siedmou 

a ôsmou hodinou. Teda hocik-
toré ráno v tomto čase.

Odkiaľ cítite najväčšiu podpo-
ru v tom, čo robíte?
Základ je rodina. Odtiaľ to ide 

najviac (obrátil sa k mame 
a otcovi – pozn.). Rodičia stále 
mi dali tú šancu. Mama mi vy-
bavovala aj sponzorov, lebo 
je to finančne veľmi náročné 
cestovať po svete. Veľmi si ce-
ním jej námahu stále chodievať 
za niekým, aby ma podporil 
finančne, aby som mohol vy-
cestovať. No nielen to. Mama 
mi v podstate vybavuje všetko, 
čo k tejto činnosti potrebujem 
a môže to vybaviť ona, lebo 
ona je na dôchodku a ja musím 
aj pracovať. Ja si už len prídem 
na hotové. (Smiech.)

Kto zo sponzorov vás doposiaľ 
podporil najviac?
Je to jeden pán priamo od nás 
z Hanušoviec, ale on si ne-
želá, aby som ho niekde ofi-
ciálne uvádzal. Je to človek, 
ktorý ma vždy podržal, keď 
som to potreboval a som 
mu za to nesmierne vďačný. 
On bude vedieť, keď si to pre-
číta, že tieto slová patria jemu. 
To, čo pre mňa urobil, mu nikdy 
nedokážem splatiť. 
A počas školských časov to bola 

Domink Glod ako víťaz Arnold Classic Europe

V súťažnom zápale Dominik Glod vpravo.

Foto Gabriel Harčarik

Foto Gabriel Harčarik
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pani učiteľka Sarnovská, moja 
triedna na strednej škole, kto-
rá mi tam najviac pomáhala. 
Uvoľňovala ma z vyučovania 
na tréningy i medzinárod-
né zrazy. Ja som sa potom jej 
a škole odmeňoval tým, že som 
im robil dobré meno a pre ško-
lu vyhrával súťaže a získaval 
ocenenia. Vlastne každý mladý 
chlapec a dievča majú šancu 
niečo také robiť, ak cítia v sebe 
potenciál. Svoju silu si môžu 
tak ako ja vyskúšať najprv 
v amatérskych súťažiach, akou 
aj u mňa bola súťaž Silná ruka 
stredných škôl.

Ktoré miesta vo svete ste 
už navštívili v rámci armwrest-
lingu?
V americkej Nevade to bol Las 
Vegas, v Ázii zasa Turecko, Azer-
bajdžan a Kazachstan, v Európe 
to bolo Poľsko, Maďarsko, Če-
chy, Bulharsko a teraz naposle-
dy Španielsko. 

Ovládate cudzie jazyky?
S cudzími jazykmi je to zložité. 
V klube mám v tomto veľkú 
podporu v Michalovi Giraše-
kovi, ktorý so mnou tiež chodí 
po súťažiach, ale v inej ka-
tegórii. On je jazykovo veľmi 
zdatný. Ja viem trošku po an-
glicky. Ak zapojím aj ruky, 
nohy, nestratím sa. (Smiech.) 
Stalo sa tiež, že ma prekvapi-
lo, že vo svete často pomôže 
aj naša rodná východniarčina, 
lebo všade vo svete je plno 
Poliakov a náš dialekt je veľmi 
blízky ich reči. Najlepšie je ve-
dieť z každého rožku trošku, ale 
tá angličtina je základ všetké-
ho – či na letiskách, či hocikde 
vo svete. Ak viem jazyk – hoci 
nie perfektne – dokážem byť 
samostatný a nie vždy závislý 
na niekom.

Okrem pretláčania rukou máte 
aj iné záľuby?

Offroad. Venuje sa mu od škol-
ských čias. Vtedy ma to začalo 
baviť. Stále som chcel motorku, 
no otec mi ju nechcel kúpiť, 
lebo sa o mňa bál. Tak kúpili 
staré auto, no a toto som si po-
čas strednej školy postupne 
vylepšoval, zdokonaľoval. Páči 
sa mi to – prerobiť staršie auto 
na niečo modernejšie alebo 
také funkčnejšie.

Kde sa potom v tomto smere 
realizujete?
V širšom okolí sa organizovali 
off roadové preteky, tak som 
si to bol vyskúšať. Bol som 
napríklad na Mačanke v Belej 
nad Cirochou. No aj tento môj 
koníček je finančne náročný, 
takže popri pretláčaní rukou 
si ho nemôžem dovoliť tak 
profesionálne. Aj keď možno 
vo mne nejaký sník drieme. 
(Smiech.) S tým mojím malým 
autíčkom som už niečo celkom 
dobre odjazdil ...

Určite máte aj veľké sny?
V tom armwrestlingu je mojím 
veľkým snom získať senior-
ský titul majstra sveta. Zatiaľ 
sa mi to darí v prvej desiatke 
– naposledy ôsmy z celkového 
počtu 36 športovcov. Akurát te-
raz prebiehajú súťaže v turec-
kej Antalyi, ale nešiel som tam 
z finančných dôvodov. Tohto 
roku som uprednostnil Španiel-
sko. Okrem toho obidve súťaže 
nasledovali za sebou v krátkom 
časovom odstupe a neviem, 
či by som sa bol stihol po Špa-
nielsku náležite zregenerovať. 
Znovu trénovať začínam až ten-
to týždeň. 

A aký máte taký svoj normál-
ny, ľudský, osobný sen?
Športový, aj ľudský, aj osobný 
– tri v jednom – je niečo doká-
zať, aby tu po mne ostala dobrá 
stopa, že som niečo pre naše 
malé mestečko dokázal. Aby 

si raz moje deti, ak ich budem 
mať, mohli povedať, že môj oco 
alebo dedo dačo dokázal doma 
i vo svete.

Aký je teda váš vzťah k Hanu-
šovciam? Chcete tu ostať žiť 
natrvalo?
Chcem tu určite ostať. A verím, 
že aj tie podmienky pre špor-
tovcov sa u nás zlepšia.

Čo by ste teda z pohľadu špor-
tovca v Hanušovciach uvítali?
Mám taký sen, vlastne ani nie 
sen, ja to raz chcem sám uro-
biť. Neďaleko pri Hanušovci-
ach mám malú chatku, vidno 
ju aj z viaduktu a pri nej tro-
chu nevyužitého miesta. Tam 
chcem urobiť vonkovú, teda ex-
teriérovú posilňovňu – nejakú 
tú pneumatiku, niečo na dví-
hanie, preliezky pre deti a iné 
– aby každý, kto pôjde naokolo, 
sa tam mohol pristaviť a za-
cvičiť si. Len tak – ľuďom pre 
radosť, bez spoplatnenia. Len 
ešte rozmýšľam, ako to čo na-
jlepšie urobiť, aby tam niečo 
hneď nepomizlo, lebo ľudia 
sú všelijakí. 
Všimol som si totiž, že oko-
lo chatky často chodia behať 
a na vychádzky aj ľudia z byto-
viek. Tešilo by ma, ak by sa mali 
kde zastaviť, ponaťahovať 
si svaly a potom ísť ďalej. Tam 
by to naozaj pasovalo. Už som 
o tom rozprával aj s chlapca-
mi, ktorí chodia ku mne cvičiť. 
(Dominik má pri dome svoju 
osobnú posilňovňu. – Pozn.) 
Uvidíme, či sa mi to podarí. 
Finančne by to nemalo byť veľ-
mi náročné, len musím vopred 
všetko poriadne premyslieť. 
Veď aj tú moju posilňovňu sme 
s kamarátmi robili tak, že sme 
sa spojili a každý do nej prinie-
sol nejaký kus železa.

Rozhovor viedla 
Agáta Krupová

Anna Sabová
Mária Molitorisová
Anastázia Krupová

Terézia Knašinská
Samuel Lacko
Ján Galík
Richard Tekely
Miriam Horvátová
Olivia Anna Ondovová
Ela Juhasová
Oskar Voľanský
Alexander Kopas
Ján Čebra

Narodili sa

Opustili nás

Ján Kolesár - Bc. Viktória Perunská
Peter Penciak - Gabriela Krajňáková
Lukáš Šellong - Barbora Košíková
František Kozubaľ - Kristína Jurková
Martin Kolesár - Anna Tomková
Milan Socha - Mgr. Nikola Pavlíková
Juraj Král - Ľubica Matijová
Milan Štofan - Monika Kostelníková
Peter Vravec - Bc. Patrícia Čorejová
Dávid Puľo - Erika Miškovičová
Erik Balog - Perla Tancošová

Životného jubilea 
sa dožili

70 rokov 
Ferko Andrej, Širiava 
Glod Andrej, ul. SNP 
Socha Andrej, ul. SNP
Sochová Jarmila, ul. Budovateľská

75 rokov
Kaščáková Emília, ul. SNP 213/22
Tomašková Anna, Kukorelliho ul.

80 rokov 
Molitorisová Ema, Počekanec 
Plančárová Zuzana, Záhradná ul. 
Velebírová Jolana, Šarišská ul. 

90 rokov 
Digoňová Mária, Štúrova ul.

Pripravila Zuzana Sotáková 
matrikárka

Manželstvo uzavreli

 
Našiel sa autor fotografií z roku 1968

V septembrovom vydaní tohtoročných Hanušovských novín sme pri unikátnych zábe-
roch z roku 1968, keď vojenské vozidlá spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy vtrhli na 
územie Československa a prechádzali Hanušovcami, uviedli zdroj Kamilu Švecovú. Fot-
ky mala uchované doma, no nevedela nám presne povedať, kto je ich autorom, keďže 
v ich rodine fotografovali viacerí. Po publikovaní vzácnych záberov sa nám ako ich au-
tor prihlásil hanušovský rodák Andrej Kučinský. Ako sa vyjadril, boli fotené z manzard-
ky rodinného domu Kučinských, ktorý stál na mieste dnešnej predajne Jednoty.
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Silvester 2018

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou a jeho 
riaditeľka Bc. Ľubica Tomková SILVESTRA a vítanie nového roku 
2019 uskutoční v novej kultúrnej verzii. Pri Šóšovskom kaštie-
li bude postavená tribúna. S kultúrnym programom na tribúne, 
slávnostným pozdravom a pozdvihnutím čaše na prípitok privíta-
me  nový rok 2019.

Bc. ĽubicaTomková
riaditeľka MsKS

Stretnutie spolužiakov, uplynulo 50 rokov ...
... odkedy opustili brány ZDŠ Hanušovce nad Topľou. Spoločne 
si zaspomínali na svoje žiacke časy na stretnutí 4. októbra 2018 
o 10:hod. v Malom kaštieli. Od chvíle, keď sa v roku 1968 vybrali 
každý svojou cestou, prešli dlhú životnú púť a všetci veľa dokázali. 
Dnes sú plní lásky a aj keď so šedinami, ale so životnou múdros-
ťou. Tú načerpali prežitými radosťami i starosťami. 
A tak sa spolu zišli, aby aspoň na chvíľu zastavili čas a vrátili 
sa v spomienkach späť do žiackych lavíc. A spoločne spomínali 
na svojich učiteľov: pani učiteľku Frankovú, Beniačovú, Kolarčíko-
vú, Martančíkovú, pánov učiteľov Franka, Martančíka, Oberuča, 
Bombaru a ďalších.  
Spomínali aj na tých, čo sa stretnutia nemohli zúčastniť, ale všet-
kým odovzdali pozdrav. Eva Sochová, Ján Skorohyd, Terézia An-
drejková, Mária Sulinská.
A spomenuli si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami: triedna 
učiteľka Beniačová, Mária Molitorisová, Milan Sabo, Vladislav 
Tomaško, Jozef Stach, Anton Andrej, Antónia Mindžáková, Anna 
Hanková. 
Program stretnutia všetkých potešil. Spoločne sa stretli v Malom 
kaštieli, kde ich privítala riaditeľka mestského kultúrneho stre-
diska Bc. Ľubica Tomková. Organizátorka celého stretnutia Mgr. 
Helena Lipčáková svojich spolužiakov pozdravila a oboznámi-
la s programom dňa. Pripravila pre nich návštevu Archeoparku 
a prehliadku zrekonštruovaného Šóšovského kaštieľa, kde sa opäť 
stretnú na spoločný obed a priateľské spomienky. A vzájomná 
radosť zo stretnutia bola veľká, spomienok mnoho. Na záver po-
ďakovali za prípravu stretnutia v kaštieli pani Tomkovej. Za to, 
že sa podarilo nájsť spolužiakov a uskutočniť spoločné stretnutie, 
vyjadrili poďakovanie svojej spolužiačke Helenke Lipčákovej, rod. 
Sabovej.

100. výročie  vzniku Československej republiky
100 výročie konca 1. svetovej vojny

Aj v meste Hanušovce nad Topľou sme si pripomenuli významné 
historické výročia v roku 2018:
-  25. výročie osamostatnenia slovenskej i českej štátnosti,
-  50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho
         pod názvom Pražská jar, 
-  100. výročie vzniku Československej republiky
-  100. výročie konca 1. svetovej vojny. 
Slávnosť v mestskom kultúrnom stredisku príhovorom otvori-
la jeho riaditeľka Bc. Ľubica Tomková. Do histórie nás v prejave 
uviedol aj hosť Ing. Samuel Bruss a z pohľadu prepojenia tradícií 
a kultúry našich krajín, ale aj  vojenskej histórie, porozprávala Mgr. 
Helena Lipčáková. Slávnostná atmosféra večera bola umocnená 
poéziou, hudbou a piesňami, ktoré vo svojom rámci dotvárali po-
cit vzájomnosti našich národov Čechov a Slovákov, aj historické 
momenty z 1. svetovej vojny.        

Asi najviac sme precítili tému večera a vzájomnú spolupatričnosť 
pri speve piesne Braca mojo, braca, ktorú zaspieval v kostýmoch 
vojakov a čiernych šatách dievčat symbolizujúcich ženy v smútku 
FS Vargovčan; všetci sme sa pripojili. A ďalšie ľudové piesne pre-
pojené medzi národmi Slovákov a Čechov sme spievali tiež spo-
ločne, sprevádzala nás klavírna hudba a dvaja mladí saxofonisti. 
Saxofóny a klavír hrali melódie, pri ktorých sa aj dobre zatanco-
valo.    
Na záver večera sme si spoločne posedeli a zaspomínali pri ľudo-
vých piesňach na mnohé stretnutia, na vzájomné družobné vzťahy 
našich národov. Tieto spomínané výročia vytvorili aj veľkú príleži-
tosť ďalej upevňovať sympatie medzi Slovákmi a Čechmi a mladej 
generácii dať povedomie o výnimočnosti a význame týchto vzťa-
hov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. 

Poznávajme amatérskych umelcov
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad 
Topľou Bc. Ľubica Tomková vypracovala projekt, ktorým má v úmy-
sle organizovať pravidelné výstavy a besedy „AMATÉRSKE UME-
NIE“, a tak podporovať a zviditeľňovať tvorbu amatérskych umel-
cov. Zaradila ho do série podujatí pod názvom Kaštieľne večery. 
Na týchto autorských výstavách, besedách, ale aj predvádzaní 
svojho umenia, dáva mestské kultúrne stredisko priestor mladým, 
ale aj starším amatérskym umelcom. Môžu sa prezentovať v rôz-
nych oblastiach: výtvarné, fotografické, drevorezby a iné ručné 
práce a tvorivosť, taktiež osobitý prejav napr. spev, rozprávanie, 
poézia. Takto v roku plánujeme uskutočniť tri podujatia. Bude 
tu tiež možnosť, aby si podľa svojej šikovnej prezentácie mohli 
vlastné produkty aj odpredať. 

Prvým zo série podujatí bola beseda a výstava výtvarnej tvorby 
Moniky Bakaľárovej. Mladá šikovná výtvarníčka prezentovala svo-
je práce v galérii mestského kultúrneho strediska. Na vernisáži 
sme privítali aj učiteľku výtvarnej výchovy zo ZUŠ Hanušovce nad 
Topľou Mgr. Annu Hrehovú, hostí v umeleckom hudobnom pro-
grame zo ZUŠ Giraltovce a samozrejme blízku rodinu a priateľov 
Moniky Bakaľárovej. Rozhovor so začínajúcou výtvarníčkou a jej 
bývalou učiteľkou viedla moderátorka Bc. Ľubica Tomková. Máme 
tu mladú začínajúcu výtvarnú umelkyňu, možno v budúcnosti ozaj 
zanechá stopu vo výtvarnom svete. A spomenie si na svoju prvú 
výstavu, ktorá bola uskutočnená v rámci projektu Mestského kul-
túrneho strediska Hanušovce nad Topľou  „Predstavujeme ama-
térskych umelcov“ v priestoroch jeho galérie.  

Rubriku Mestské kultúrne stredisko pripravila
Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS

Foto archív MsKS
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V septembri na hanušovskom jarmoku som pri stánku Petra So-
chu ochutnávala viaceré druhy medov. Slovo dalo vtedy slovo 
a my sme sa dohodli, že do vianočného čísla Hanušovských no-
vín prinesieme aj informáciu o mede a hanušovských včelároch. 
Veď Vianoce sú sviatky nielen plné rodinnej pohody, ale aj vône 
medovníkov, teda nezameniteľnej vône, ktorá má svoj základ 
v mede, a teda v práci včiel a včelárov. 
Hanušovskí včelári, ktorí tu majú trvalé stanovištia včiel, sú or-
ganizovaní v Slovenskom zväze včelárov, buď v ZO Vranov nad 
Topľou alebo ZO Giraltovce. Ich dôverníkom je Ján Tomaško. 
Členstvo v zväze nie je povinné, no zväz svojim členom býva nápo-
mocný vo viacerých oblastiach, ako sú napr. obhliadka zdravotné-
ho stavu včelstva, účasť na rôznych výstavách, tzv. predaj z dvora 
a iné. Včelár môže byť registrovaný vtedy, ak má minimálne jednu 
rodinu včiel. Vtedy získava aj rôzne benefity ako dotácie od štá-
tu za opeľovaciu činnosť a liečivo proti klieštikovi podľa potreby, 
podľa objednávky.
Na otázku, aké druhy medu v našom regióne včely produkujú, 
Peter Socha odpovedal, že prevažujú kvetové. Tieto môžu byť 
jednozložkové alebo viaczložkové. Jednozložkový býva napríklad 
agátový alebo repkový med, hoci môže obsahovať nízke percen-
to aj iných kvetových zložiek. Repka olejná je hojná v neďalekom 
chotári každý tretí rok, keďže zeme obhospodaruje podnik ORA-
GRO tak, že strieda repku olejnú s bežnými plodinami (kukurica) 
a obilninami (pšenica). Ak sú včelstvá silné, rýchlorozvojové, môže 
byť pred repkou ešte jedna znáška, čím sa už aj pánovi Sochovi 
stalo, že vytáčal med z vŕby a ovocných stromov, ani na repku ne-
čakal.  
Viaczložkový býva jednoznačne prvý jarný med zvaný májový. 
Obsahuje zložky zo všetkých tých kvetov a stromov, ktoré začína-
jú kvitnúť v jari – vŕby, ovocné stromy, dreviny ako trnka či svíba 
(drieň). 
Okrem kvetových sú aj medovicové medy. To sú medy, ktoré pro-
dukujú vošky. Vošky vytvárajú slad, ktorý vylučujú na listy stromov 
alebo na ihličnany a včely tam zalietavajú automaticky. No nielen 
včely. Tento slad priťahuje aj mravce, ktoré ho vysávajú. Listy tak 
strácajú výživu, postupne schnú, stáčajú sa, odumierajú.  
Väčšinou veľmi dobré kvalitné medovicové medy sú z ihlična-
nov, zo smrekovca a jedle. No tu tie stromy nerastú, iba borovica 
a smrek opadavý. Medovicové medy z ihličnanov sú tmavej farby. 
Listová medovica je hnedo-červenkastá.
Ak niekomu náhodou nie je jasné, ako môže včelár poznať, aký 
nektár včely poznášali, odpovie mu, že sleduje, čo v tom čase kvit-
ne, z ktorého smeru, z ktorého chotára je väčšia znáška. Medzi 
včelami sú aj lietavky a tie nájdu aj iný zdroj znášky.
Nikdy predtým som život včiel takto nepozorovala, neskúmala, 
preto bolo pre mňa zaujímavé počúvať rozprávanie Petra So-
chu o tom, aký dobrý čuch má včela, ako letí za tou vôňou, ale 
aj za farbou rastlín. Alebo o tom, že keď sa včely vyliahnu, sú na-
jprv zamestnané v úli ako čističky (všetko čistia za sebou), potom 
ako strážkyne; strážia na úli vchod zvaný vlietač, aby tam nevnikol 
nikto nepovolaný, napríklad aj včely z iného úľa, lebo včely sa vraj 
poznajú podľa pachu. Po 21. dni života vylietajú včely z úľa, ale 
skôr ako poletia za nektárom do polí, pred úľom najprv rotujú, 
teda komplexne sa zoznamujú s prostredím, aby presne vedeli, 
kam sa majú vrátiť. 
Bola som tiež zvedavá, aký med najviac chutí môjmu informátoro-
vi a prečo. Peter Socha odvetil, že každý med má svoju chuť, pri-
čom niektoré sú aromatickejšie, iné menej. No predsa prezradil, 

že najradšej má prvý jarný kvetový med, teda májový. Obsahuje 
viacero zložiek, takže je automaticky výživnejší ako jednodruho-
vé medy. No dôležité je aj to, že v jari ešte nie je také zamorené 
ovzdušie, preto kvety sú čistejšie ako neskôr v priebehu leta. Zá-
roveň však podotkol, že mnohí ľudia zasa uprednostňujú agátový 
med, lebo tento vydrží dlho tekutý.

Takto nenápadne sme sa dostali k tomu, že niektoré medy cukor-
natejú a iné nie. Stačí, že v agátovom mede je trošku primiešaná 
malina, ktorá na rozdiel od agátu kryštalizuje veľmi rýchlo, bude 
agátový med cukornatieť skôr. Agátový med z nášho prostredia 
býva jemnej zelenkavej farby. No na juhu Slovenska, kde bývajú 
čisto agátové porasty a kočujúci včelári tam dajú včely na stanovi-
šte, pri stáčaní získajú biely med, až priesvitný, priezračný jak voda 
– taký je stopercentný agátový med. 
Scukornateného medu sa však netreba báť. Opäť ho môžeme 
skvapalniť opatrným nahrievaním. Fľašu s medom otvoríme 
a vnoríme do vodného kúpeľa tak, aby sa voda nedostala k medu. 
Vrchnák z fľaše dávame dole preto, lebo roztápaný med nahrieva-
ním zväčšuje svoj objem. To znamená, že dbáme, aby vo fľaši 
nevznikol podtlak. Vodný kúpeľ by nemal byť horúci viac ako 40 
až 45 stupňov, inak med sterilizujeme, t.j.  ničíme v ňom všetky 
výživné látky. Med by tak ostal iba obyčajným sladidlom. Preto 
aj keď si pridávate med priamo do čaju alebo kávy, robte tak nie 
priamo po zaliatí. Robte až vtedy, keď ho začínate piť, lebo medu 
neuškodí teplota, akú vy znesiete v ústach bez obarenia.
Peter Socha v závere nášho rozhovoru ešte upozornil na všelija-
kých mudrlantov, ktorí do medu pridávajú rôzne umelé prípravky 
a esencie a tieto automaticky narúšajú štruktúru kryštálikov. Preto 
med, ktorý necukornatie, nie je kvalitný med. Každý kvalitný med 
totiž kryštalizuje. 

Agáta Krupová
Foto: Ružena Sochová

O MEDE A VČELÁROCH
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STRUČNE O MATERSKEJ ŠKOLE
V novom školskom roku 2018/2019 pri-

šlo na zápis do materskej školy 63 detí s ro-
dičmi. Z toho 4 deti mali podané prihláš-
ky po termíne zápisu koncový augustový 
týždeň 2018. Keďže išlo o deti s trvalým 
pobytom v našom meste, i napriek tomu, 
že podali prihlášky po termíne zápisu, ako-
náhle sa uvoľnilo miesto, bolo im toto voľ-
né miesto v materskej škole poskytnuté, 
a to od 1.októbra 2018.  Jednalo sa o deti 
vo veku troch rokov a predškolského veku.

Čo sa týka tried, ich celkový počet 
je nateraz 5. V priebehu školského roka 
2018/2019 sa zrekonštruuje šiesta trieda, 
a tak isto aj všetky ostatné triedy (osvetle-
nie, umývarky...). 

Kapacitne má MŠ počet miest 120, 
už aj s navýšením na každú triedu o 3 deti. 

V nasledovnej tabuľke je prehľadne napí-
saná celková organizácia v školskom roku 
2018/2019:

Tak ako každý rok, aj tohto školského 
roku čakajú deti a ich rodičov rôzne akcie. 
Privítali sme už pani Jeseň, oslávili sme 
deň materských škôl s rodičmi s jesenný-
mi tvorivými dielňami a zapojili sa do Dňa 
zdravej výživy. Rodičia a ich deti ochutná-
vali rôzne chutné nátierky. 

Čoskoro privítame Mikuláša, pani Zimu, 
deti s pani učiteľkami pripravia vianočné 
triedne besiedky a na záver roka si môžu 

spoločne pochutnať na slad-
kých pokušeniach v popolud-
ňajších hodinách na Punčovej 
Lucii.

V novom roku nás čaká mno-
ho aktivít ako karneval, Deň 
Zeme, mobilné planetárium, 
Vitaj pani Jar a Leto, stavanie 
Mája, Deň matiek a iné.

PaedDr.Silvia Demetrovičová 
riaditeľka MŠ

Počet
Celkový počet tried 5
Počet rijatých detí 118
Počet 2 - 3 ročných detí 21 (z toho počet 2-ročných detí 2)
Počet 3 - 4 ročných detí 23
Počet 4 - 5 ročných detí 24
Počet 5 - 6 ročných detí 50
Počet rómskych detí z marginalizovanej rómskej komunity 29
Počet detí v hmotnej núdzi 4 (z toho detí predškolského veku 3)
Počet prijatých prihklášok na nový školský rok 2018/2019 63
Počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ 12
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí 49

ČO NOVÉHO V ZÁKLADNEJ ŠKOLE?
Do Základnej školy, Štúrova 341 v Ha-

nušovciach nad Topľou v školskom 
roku 2018/2019 nastúpilo 560 žiakov, 
čo je o osem žiakov menej ako minulý rok. 
Teraz má škola na I. stupni 12 tried a jednu 
triedu žiakov nultého ročníka, na II. stupni 
15 tried. V ŠKD je zapísaných v troch od-
deleniach 90 detí 1. – 6. ročníka. Od sep-
tembra naďalej prenajímame tri triedy 

Základnej umeleckej škole v Hanušovciach 
nad Topľou, ktorá zápasí s nedostatkom 
priestorov. Počas prázdnin boli vyasfalto-
vané chodníky a nádvorie vo výmere 1760 
metrov štvorcových.  

V základnej škole pracuje v tomto škol-
skom roku 37 pedagogických zamestnan-
cov, štyria pedagogickí asistenti, tri vycho-
vávateľky, náboženskú výchovu vyučuje 

sedem duchovných a 24 nepedagogických 
pracovníkov.

Výučba školy je zameraná na jazyky a re-
gionálnu výchovu.

V novom školskom roku želám všetkým  
pracovníkom školy pevné zdravie a veľa 
pracovného elánu.                 

Riaditeľ základnej školy 
Mgr. Miroslav Petrov

SPOJENÁ ŠKOLA
V školskom roku 2018/2019 navštevuje Spo-

jenú školu na Kukorelliho ulici č.555 v Hanu-
šovciach nad Topľou 105 žiakov, z toho 9 žia-
kov špeciálnu materskú školu a 84 špeciálnu 
základnú školu; 12 žiakov navštevuje praktickú 
školu, v ktorej sa pripravujú na budúce povo-
lanie v odbore pomocné práce v administratíve 
a pomocné práce v domácnosti. Škola má vy-
pracovaný školský vzdelávací program pre 
žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami. 
Na vyučovaní s nimi pracuje tím špeciálnych pe-
dagógov. Škola je vybavená IKT učebňou, v kaž-
dej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa. 
Žiaci majú k dispozícii školskú kuchynku, dielňu, 
telocvičňu a posilňovňu. V škole pracuje jedno 
oddelenie ŠKD a voľný čas popoludní si žiaci vy-
pĺňajú prácou v 10 krúžkoch. 

Mgr. Iveta Peterová, ZRŠ

Z tvorby žiakov Spojenej školy Hanušovce n. T. pod vedením Mgr. Ľuboša Sopoligu
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„Môže byť niečo krajšie, ako robiť to, čo máme radi a vedieť, 
že to má význam?“           

Katharine Graham
Základné umelecké školy majú svoje 

pevné miesto a postavenie v rámci škol-
ského výchovno-vzdelávacieho systému 
Slovenskej republiky. Zákon č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej 
umeleckej škole jasne zadefinovali posta-
venie základných umeleckých škôl a stup-
ne umeleckého vzdelávania. Umelecké 
školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú 
sústavu výchovy a vzdelania, ktorá posky-
tuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoj 
talent a nadanie v niektorej z tvorivých dis-
ciplín. Jednotlivé zložky 
tejto sústavy a ich vý-
stupy sú uspôsobené 
tak, že umožňujú žia-
kovi pokračovať v ume-
leckej príprave na vyš-
šom stupni a postupne 
sa kvalifikovať pre pro-
fesionálny výkon niek-
torého umeleckého 
povolania, alebo stať 
sa amatérom v oblasti 
umenia. 

Možno len súhlasiť 
s názorom, že umelec-
ké vzdelávanie napo-
máha dozrievaniu žiaka 
v harmonickú osobnosť 
so schopnosťou nielen 
svet užívať, ale aj es-
teticky vnímať, stvár-
ňovať, a tým svet spo-
luvytvárať. Umelecké 
vzdelávanie rozvíja emocionálnu inteligen-
ciu a kreativitu jednotlivca, aj spoločnosti. 
Na učiteľov, ktorí vykonávajú a cítia túto 
činnosť ako svoje povolanie, kladie špeci-
fické nároky. 

Naša ZUŠ svojím hudobným, výtvarným 
a tanečným odborom predstavuje školu, 
ktorá poskytuje  umelecké vzdelávanie 
žiakom s predpokladmi a so zvýšeným 
záujmom o umeleckú tvorbu. Pripravuje-
me žiakov na štúdium v učebných a v štu-
dijných odboroch na stredných školách 
a na konzervatóriách,  pripravujeme od-
borne na vysokoškolské štúdium umelec-
kého a predovšetkým umelecko-pedago-
gického zamerania, zároveň vychovávame 
amatérskych umelcov, ktorí sú schopní 
tvoriť, interpretovať a prijímať umenie, 
aktívnych návštevníkov divadiel, galérií, 
koncertov.

V školskom roku 2018/2019 navštevuje 

našu školu 358 žiakov, z nich 199 hudobný 
odbor, 72 výtvarný odbor a 87 žiakov ta-
nečný odbor.  V hudobnom odbore vyuču-
jeme hru na klavíri, husliach, akordeóne, 
gitare, hru na dychových nástrojoch, spev 
a v tomto školskom roku aj hru na novu-
čičkom, nádherne znejúcom cimbale. 
Veríme, že svojím zvukom obohatí našu 
ľudovú hudbu a získa nových folklórnych 
nadšencov a záujemcov o tento výnimoč-
ný hudobný nástroj. V hudobnom odbore 
vyučuje 15 pedagogických zamestnancov, 
vo výtvarnom odbore 1 pedagóg a v taneč-

nom odbore 2 pedagogickí zamestnanci. 
Výučba hry na hudobných nástrojoch pre-
bieha v hlavnej budove na Budovateľskej 
ulici 486/17. Napriek naliehavej potrebe 
a pretrvávajúcemu záujmu o výučbu hry 
na hudobných nástrojoch pociťujeme veľ-
mi obmedzené priestorové možnosti pre 
jej realizáciu. K dispozícii máme 9 tried, 
no  naša súčasná potreba je 15 učební. 
Na elokovanom pracovisku v Základnej 
škole v Hanušovciach nad Topľou vyuču-
jeme hudobnú náuku, skupinové vyučo-
vanie prípravného štúdia a svoju učebňu 
tu má výtvarný odbor. Tanečný odbor uží-
va priestory Materskej školy v Hanušovci-
ach nad Topľou. Sme radi, že koncom škol-
ského roka 2017/2018 zriaďovateľ vyčlenil 
účelovú dotáciu na rekonštrukciu strechy 
a vybudovanie vhodných priestorov pre ta-
nečný odbor. V októbri sa za plnej prevád-
zky školy začala  prestavba, čo si vyžaduje 
zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vzhľa-

dom k situácii v MŠ je žiaduce, aby sa prá-
ce na budove našej školy ukončili tak, aby 
sme od septembra 2019 mohli vytvorený 
priestor plnohodnotne využívať. Veríme, 
že zriaďovateľ školy nájde finančné prost-
riedky aj na zateplenie a fasádu budovy. 
Tretie elokované pracovisko máme v  Zá-
kladnej škole v Kračúnovciach, kde reali-
zujeme výučbu v  hudobnom a tanečnom 
odbore.

Vo výchovno-vzdelávacej praxi máme 
na zreteli zásadu spojenia školy so živo-

tom, ktorá je na-
pĺňaná častými vy-
stúpeniami našich 
žiakov na kultúr-
nych podujatiach 
interného i verej-
ného charakteru. 
V priebehu školské-
ho roka pripravuje-
me rôzne tematické 
vystúpenia a kon-
certy. Na požiada-
nie organizátorov 
radi prispejeme 
naším hudobným  
programom. Najvý-
raznejšími projekt-
mi, ktoré pripravu-
jeme sú vianočné 
koncerty a koncom 
školského roka hu-
dobná rozprávka.

Oblasť materi-
álno-technického 

vybavenia zabezpečujeme v rámci  finanč-
ných možností školy. V uplynulom škol-
skom roku sme investovali do výmeny oki-
en zo zadnej strany budovy, doplnili sme 
inventár o notové stojany, stoličky ku kla-
víru, kroje, čižmy a topánky pre tanečný 
odbor, skrinku s policami pre triedu hu-
dobnej náuky, digitálny fotoaparát, osobný 
počítač, vešiaky, zrkadlá, knihy a pracovné 
zošity. Z hudobných nástrojov sme zakúpili 
gitaru, akordeón, digitálny keyboard pre 
potreby hudobnej náuky, priečnu flautu 
a najväčšou položkou bola výroba cimba-
lu.  

Veríme a urobíme všetko pre to, aby naše 
pôsobenie bolo prínosom pre žiakov, kul-
túrnu verejnosť i samotné mesto Hanušov-
ce nad Topľou.

Ľudmila Kreheľová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ

Foto: Jana Maščuchová

Foto (aga)
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DAJ, BOH, ŠŤASTIA TEJTO ZEMI, VŠETKÝM ĽUĎOM V NEJ …
Veľmi by sme si ho priali. Túžime po ňom. Iných by sme chceli 
spraviť šťastnými. Máme veľkú radosť, keď naše vlastné deti žiaria 
šťastím a spokojnosťou. Zvlášť teraz, v advente a počas Vianoc, 
doslova z každého miesta, výkladu, emailu, pohľadnice a pozdra-
vu na nás kričí. Tlačí sa do našich domácnosti. Otvárame mu svoje 
domovy, životy, srdcia a povieme: „Šťastné a veselé!“ Z amplió-
nov dennodenne znie: Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom 
v nej.
Lebo šťastie je veľmi žiadané. Azda aj preto, že nie vždy bolo. 
Nie vždy boli ľudia šťastní. Nie vždy tak, ako my dnes. V tomto 
roku sme si pripomenuli mnohé smutné výročia spájané s túžbou 
po skutočnom šťastí – po mieri, po slobode, po demokracii. Vzác-
ne okrúhle výročia sa nakopili v tomto roku, aby nám pripome-
nuli, že mier je krehká hodnota. Že sloboda nie vždy bola a tým, 
čo ju vybojovali, čo položili svoje životy pre naše šťastie, tým treba 
poďakovať. Za naše šťastie. Za pokoj na zemi, mier, slobodu, právo 
a spravodlivosť.
V spoločnosti, cirkvi a aj našom zbore sme spomínali a ďakovali 
za šťastie a pokoj v podobe nového politického zriadenia, za vznik 
Československej republiky. Prvýkrát sme mohli Slováci slobodne 
a demokraticky žiť vlastnú cestu a položiť základy pre novú repub-

liku, v ktorej žijeme dnes. Nezabudli sme si pripomenúť v tom-
to roku aj mier, ktorý nastal po 4-ročnom nezmyselnom zabíjaní 
bezbranných ľudí. Pripomenuli sme si  koniec 1. svetovej vojny. 
Aby sme nezabudli a vždy pamätali na mier a pokoj, lásku a tole-
ranciu, odpustenie a nový život skrze odpustenie.
A pri tom všetkom by sme nemali zabudnúť a prosiť Daj, Boh, 
šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Vianoce sú časom priania šťastia a pokoja. Tak si ho prajme! Že-
lajme si ho – pre seba, pre druhých, pre svojich blízkych i vzdia-
lených. Žehnajme všetkým ľuďom dobrej vôle. A vlastne nielen 
teraz, ale vždy. A všetkým. Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým 
ľuďom v nej. Modlíme sa spoločne za šťastie nášho národa, našej 
vlasti, nášho mesta a ľudí v ňom. Aby sme mohli možno aj v duchu 
slov „bratského“ národa povedať – zemský ráj to napohled. Nech 
je obdobie adventu a Vianoc časom, ktorý nás k pravému šťastiu 
dovedie, a to skrze prichádzajúceho Pána Ježiša Krista. Už tu a te-
raz v našom meste a raz v nádeji aj v novom živote, vo večnosti, 
v Božom kráľovstve.
Soli Deo Gloria!

Mgr. Martin Škarupa, 
evanjelický farár

O koncerte v hanušovskom evanjelickom chráme
„Postoj, chvíľa, si krásna!“ chcelo sa mi v to nedeľné popoludnie 
slovami Goetheho Fausta ešte nadlho v priestore udržať čaro pre-
žitého. Silné lúče októbrového slnka začínali pomaly ustupovať 
večeru, keď vo mne doznievali spevy a krásne slovo naslovovza-
tých umelcov. 
V nedeľu 7. októbra sa v popoludňajších hodinách konal v hanu-
šovskom evanjelickom kostole koncert, v rámci ktorého vystúpil 
Martinský spevácky miešaný zbor Cantica Collegium Musicum 
a tiež herec, scenárista, režisér, pedagóg a majster v umeleckom 
prednese Juraj Sarvaš. Spevokol i pán Sarvaš sú úžasní aj sami ose-
be, ale takto dohromady sa účinok ich vystúpenia gradoval nie 
aritmetickým, ale geometrickým radom. 
Vzácnych hostí na domácej pôde privítal pán farár Martin Škaru-
pa. Prítomnému publiku predstavil zbor založený vo februári 1991 
ako čerstvého víťaza 10. ročníka World Choir Games, teda 10. 
zborovej svetovej olympiády, ktorá sa v dňoch 4. – 14. júla 2018 
konala v Juhoafrickej republike v meste Tshwane. Táto olympiáda 
je najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu na svete. 
Doslova povedal: „Ako jediný zástupca speváckych zborov zo Slo-
venska spomedzi 400 speváckych zborov z celého sveta, čo bolo 
vyše 16 tisíc spevákov, si náš dnešný hosť priviezol domov naj-
cennejší kov. Z Juhoafrickej republiky sa nosia diamanty a vy ste 
si priniesli zlato. Zlato na krku, ale – ako počúvam – aj zlato v krku.“ 
Zbor viedol dirigent Štefan Sedlický. Tento zbor sa Hanušovčanom 
predstavil s chrámovými spevmi ako Svjatyj Bože, Kyrie, Glória, 
Otčenáš, Magnum Mysterium a inými, či známou piesňou Euge-
na Suchoňa Aká si mi krásna. S domácim Miešaným speváckym 
zborom J. B. Hroboňa pri Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Ha-
nušovciach nad Topľou zaspievali oba zbory spoločne pieseň Mar-
tina Luthera Hrad prepevný. 
Úžasnému spevu nádherne kontroval umelecký prednes. 87-roč-
ný duchom a energiou nestarnúci slovenský umelec excelentne 
prepájal moderátorské slovo s recitovanou poéziou. Juraj Sarvaš 

recitoval známe i menej známe básne zo zbierok dvoch veľkých 
slovenských básnikov. No s návštevníkmi koncertu sa podelil 
aj o osobné zážitky a prežívania s básnikom Milanom Rúfusom 
či o historky, ktoré v jeho rodnej obci Radvaň nad Hronom kolujú 
o Andrejovi Sládkovičovi; veď Sládkovič tam strávil niekoľko rokov 
ako miestny farár. Nechýbal ani jemný humor a spomienky. 
V jednom momente si maestro Sarvaš prizval na kolegiálnu recitá-
torskú „výpomoc“ Dorotku Škarupovú, ktorá uviedla báseň Anje-
ličku, môj strážničku z Rúfusových Modlitbičiek. Pritom doložil, 
že všetci rodičia by mali vedieť, po čom túžia ich deti. 

Čo chceme? Chceme chlebíčka a aby bola mamička 
a ocko večer z roboty nemusí nosiť dobroty, 
len dobrú vôľu. Dobrú vôľu. Aby sme boli všetci spo-
lu až po ten sníček nad postieľkou ...

Z kostola sme odchádzali naplnení krásnym, vznešeným, jemným 
i dynamickým vysoko kultivovaným spevom, ale aj umeleckým 
a zároveň veľmi múdrym slovom. 

Text a foto: Agáta Krupová

POHLADILI A OSVIEŽILI DUŠU
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ROK 2018 V RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI
Nový rok 2018 veriaci v našej farnosti začali eucharistickým po-
žehnaním v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na slávnosť Zja-
venia Pána bola vo všetkých kostoloch požehnaná trojkráľová 
voda, ktorú si veriaci odnášali domov do svojich príbytkov. Ani-
mátori vo fašiangovom období v telocvični základnej školy pri-
pravili pre deti karneval. Rodičia oslavovali fašiangy plesmi a deti 
karnevalom, tancom a súťažami. Popolcovou stredou sme začali 
pôstne obdobie, ktoré sme obohacovali krížovými cestami. Pôst-
ne obdobie vyvrcholilo slávnostným Triduom, Kristovým zmŕtvy-
chvstaním. Na nedeľu Dobrého pastiera putovali naši miništranti 
do nášho kňazského seminára, kde bol deň otvorených dverí. 7. 
apríla naša mládež a birmovanci prežili deň v Humennom na ar-
cidiecéznom stretnutí mládeže. Mladí sa zúčastnili aj workshopov 
a chvál v podaní spoločenstva Maranatha. 12. mája sme usporia-
dali v reštaurácii U Hricka prvý ročník farského majálesu. V tomto 
mesiaci lásky naše deti sa prvýkrát stretli s eucharistickým Kris-
tom pri slávnosti 1. sv. prijímania a naši miništranti sa zúčastnili 
arcidiecézneho stretnutia miništrantov MIKE v Prešove na Sídlisku 
III. V sobotu 23. júna o 9:00 hod. v katedrálnom chráme sv. Pe-
tra a Pavla v Brne, rodák z Hanušovec nad Topľou Metodej Ján 
Lajčák – premonštrát, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou 
Brnenského diecézneho biskupa, Jeho Excelencie Mons. Vojtecha 
Cikrleho, prijal sviatosť kňazstva. V nedeľu 8. júla slúžil v našom 
kostole primičnú svätú omšu, pri ktorej nám všetkým udelil aj no-

vokňazské požehnanie. V nedeľu 19. augusta sme v Hanušovciach 
slávili odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným 
celebrantom bol Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Počas 
svätej omše nám požehnal aj dožinkový veniec. Veľkým dňom 
v našej arcidiecéze bol 1. september, keď sa konala slávnosť bla-
horečenia Anny Kolesárovej, laičky, mučeníčky čistoty. Na tejto 
slávnosti sa zúčastnilo viac ako 80 veriacich našej farnosti. Dňa 16. 
septembra sa konala na kalvárii slávnostná svätá omša, pri ktorej 
emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč 125 birmovancom udelil svi-
atosť birmovania po ročnej príprave. Mladých povzbudil slovami: 
„Birmovanci, ste mladí, zdraví, pekní a dobrí primerane svojmu 
veku. Takí aj zostaňte.“ Od 18. do 25.novembra sa po 13 rokoch 
v našej farnosti konali Ľudové misie. Bratia kapucíni nám ohlásili 
Kerygmu a v našich srdciach zapálili oheň lásky k Bohu a človeku. 
Na konci misií požehnali misijné kríže a poslali nás oheň Božej lás-
ky odovzdávať ďalej. 
Prajem všetkým nám, aby v tomto vianočnom čase sa Boží Syn – 
Božia Láska nenarodil len symbolicky v betlehemoch našich kosto-
lov, ale aby našiel ľudské teplo v našich srdciach. A tento Boží dar 
aby sme v sebe objavili a v maličkých každodenných skutkoch dá-
vali ďalej. To vám budem od novonarodeného Krista v modlitbách 
vyprosovať. 

Váš duchovný otec Martin Telepun 

Príprava na Vianoce
Na veľké a slávne udalosti vykúpenia sa veriaci 
v Cirkvi pripravujú pôstom. Jedným z najväčších svi-
atkov liturgického roku je sviatok Narodenia nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému pred-
chádza obdobie pôstu tzv. Filipovka, ktorá sa začí-
na deň po sviatku svätého apoštola Filipa. V roku 
1166 sa Konštantínopolský snem uzniesol, že pôst 
sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrá-
tane. Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst v cirkvi.
Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patri-
archov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase 
filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom 
starozákonných, ale aj novozákonných svätých, ktorých pami-
atku slávi v tomto pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom 
Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke sv. Praotcov a svä-
tých Otcov Starého zákona.
Pôst bol zavedený, aby pripravil veriacich na dôstojnú oslavu 
a duchovné prežitie veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.
Áno, pripraviť sa na hlboké, živé slávenie a prežitie sviatkov Na-
rodenia Pána je úlohou každého veriaceho človeka. Preto je veľ-
mi múdre využiť aj v tomto roku čas pôstu, ktorý sa nám všetkým 
ponúka. Musíme nanovo pochopiť a uveriť, že hľadať večný život 
a svoju stratenú dôstojnosť, o ktorú sme prišli následkom hriechu 
našich prarodičov Adama a Evy i svojich vlastných hriechov, je tou 
najlepšou prípravou na skutočnosť, že Boh kvôli nám z lásky pri-
šiel osobne v tele na túto zem ako záchranca. Preto vykonal dielo 
spásy, cez ktoré nám túto dôstojnosť a večný život bez rozdielu 
naspäť vracia ako svojim milovaným deťom. Toto je naozajstné 
posolstvo sviatku Narodenia Pána. Ak v tomto duchu sa budeme 
pripravovať na príchod Mesiáša a takto prežijeme tieto sviatky, 
potom to budú najkrajšie, najradostnejšie a najužitočnejšie Via-
noce, aké sme kedy prežili.

Z celého srdca nám všetkým žehnám, vyprosujem 
a želám, aby každý jeden z nás našiel svoju stratenú 
dôstojnosť a večný život v novonarodenom Spasi-
teľovi Ježišovi Kristovi, a tak zakúsil vo svojom živote 
dotyk živého Boha a jeho veľkú lásku k nám.
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!                                                                                                                              
SLÁVIME JEHO

Mgr. Pavol Seman 
farár farnosti Hanušovce nad Topľou

Rok 2018 sme v našej farnosti prežívali 
aj cez tieto aktivity:
13. január 2018 - 7. ročník farskej zabíjačky
20. január 2018 – 10. ročník Rusnackého plesu  
10. február – Farský karneval
16. február - Posvätenie kolyvy
01. máj - Turistický deň s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom 
Babjakom 
12. máj - Sv. liturgia pri kaplnke Fatimskej Panny Márie v Herma-
novciach
02. jún - Metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove
21.-28. jún - Farská púť do Medžugoria 
30. jún - Púť rodín a stretnutie detí po 1. sv. spovedi s o. arcibis-
kupom Jánom Babjakom v Ľutine
07.-11. august - Farský kresťanský tábor - Slnečný majer
29.-30. august - Noc na fare
06. október - Farská púť do Litmanovej a Ľutiny
18. november – Požehnanie chrámu sv. Jána Pavla II. v Bystrom o. 
arcibiskupom Jánom Babjakom
25. december – Jasličková akadémia
26. december – Koledovanie „Dobrá novina“
28. december – Farský stolnotenisový turnaj
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HLAVNÁ CENA JÁNA IHNÁTA
Renáta Kuljovská, Dunajov, okr. Čadca

PUBLICISTIKA
Cena: Ján Meričko, Humenné
Cena: Alena Rachel Jurečková, Vrútky

Čestné uznanie
Ján Pivovarník, Hanušovce nad Topľou

POÉZIA ZŠ
1. miesto: Mária Barnovská, Stará

Ľubovňa
2. miesto: Martina Kovalčíková, Stará

Ľubovňa
3. miesto: Stela Kerpčárová, 

Michalovce
3. miesto: Katarína Chmeliarová, Stará

Ľubovňa

Čestné uznanie
Timon Angel Veverka, Stará Ľubovňa
Ema Fröhlichová, Stará Ľubovňa
Marek Šlosár, Stará Ľubovňa
Tatiana Sabolová, Bystré, 

okr. Vranov nad Topľou
Tímea Anna Wilmanová, Stará Ľubovňa
Bianka Zribková, Svidník
Martina Foltinová, Bystré, 

okr. Vranov nad Topľou

PRÓZA ZŠ
1. miesto: neudelené
2. miesto: Simona Tutková, Čierne nad

Topľou, okres Vranov n. Topľou

3. miesto: Zlatica Šulianová, Stará
Ľubovňa

Čestné uznanie
Simona Kalaninová, Humenné

POÉZIA SŠ
1. miesto: Andrea Bajnóczyová, Stará

Ľubovňa
                   Kristián Lazarčík, Hlohovec
2. miesto: Barbora Podhorská, Stará

Ľubovňa
3. miesto: Karina Repková, Stará 

Ľubovňa
                   Michaela Prejsová, Stará

Ľubovňa

Čestné uznanie
Kristína Reiselová, Partizánske
Timea Ignáthová, Košice

PRÓZA SŠ
1. miesto: Jovana Martina Oravecová,

Dunajská Streda
                   Klaudia Rybovičová, Stará

Ľubovňa
2. miesto: Monika Kobelárová,

Topoľčany
3. miesto: Barbora Langová, Stará

Ľubovňa
                   Filip Chochula, Topoľčany

Čestné uznanie
Ema Lívia Jakubcová, Levoča
Anna Gocoliaková, Kysucké Nové Mesto
Slávka Jalčová, Michalovce

Mária Váňová, Revúca

POÉZIA DOSPELÍ
1. miesto: Zuzana Martišková, 

Topoľčany
2. miesto: Peter Šípoš, Topoľčany
3. miesto: Zuzana Holendová, Bánovce

nad Bebravou
                   Hana Michalková Tešinská,

Hanušovce nad Topľou
                   Ľudmila Kömivešová, Banská

Bystrica

Čestné uznanie
Emília Filipová, Svätý Peter, 

okr. Komárno
Andrej Kučinský, Rajka, Maďarsko
Silvia Magyarová, Žarnovica

PRÓZA DOSPELÍ
1. miesto: Jana Cigániková, Slovenský

Grob
2. miesto: Zuzana Martišková, 

Topoľčany
3. miesto: Ivana Obuchová, Bratislava

Čestné uznanie
Emília Molčániová, Predajná, 

okr. Brezno
Marta Lehetová, Hanušovce nad

Topľou

CENA PRIMÁTORA MESTA 
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Andrej Kučinský (hanušovský rodák), 
Rajka, Maďarsko

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018
V sobotu 22. septembra 2018 sa v Malom kaštieli konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce 

2018, do ktorej sa prihlásilo 117 autorov s 355 prácami. Organizátormi súťaže ako aj po iné roky bolo Mesto Hanušovce nad Topľou 
a Mestské kultúrne stredisko Hanušovce nad Topľou, ktoré podujatie financovalo, v spolupráci s Hanušovským literárnym klubom 
Haliklub. V koncertnej sieni Malého kaštieľa sa zišli laureáti jednotlivých súťažných kategórií z celého Slovenska, jeden aj z Maďar-
ska. Po privítaní prítomných riaditeľkou MsKS Bc. Ľubicou Tomkovou a prednostom MsÚ Ing. Miroslavom Benčom sa slova ujala Mgr. 
Agáta Krupová, ktorá celý program moderovala. V kultúrnom programe, ktorý v hudobnom doprovode na priečnej flaute sprevádza-
la učiteľka hanušovskej ZUŠ Mgr. Katarína Repjaková, DiS.art., sa predstavili členky Hanušovského literárneho klubu Haliklub Mgr. 
Marta Lehetová a Daniela Peleščáková i žiaci tunajšej ZŠ Zuzka Eštvaníková a Julko Kolesár. Potom nasledovalo slávnostné vyhlásenie 
výsledkov súťaže a odovzdanie diplomov a čestných uznaní.

Podujatie organicky pokračovalo rozborovým seminárom, v rámci ktorého prítomní mohli rozdiskutovať svoje súťažné príspevky 
s porotkyňou PaedDr. Evou Kollárovou. Oficiálneho programu sa zúčastnila aj neter Jána Ihnáta, ktorého meno súťaž nesie, pani 
Jarmila Czibulová zo Štrby so svojou dcérou; patrí im poďakovanie za výraznú morálnu podporu nášho podujatia i vzájomnú spolu-
prácu. Milanovi Ihnátovi z Kanady, synovcovi Jána Ihnáta, hoci sa tohto roku oficiálneho vyhlásenia výsledkov súťaže osobne nezú-
častnil, vyslovujeme veľkú vďaku za finančný príspevok 100 Eur, ktorú venoval ako „Hlavnú cenu Jána Ihnáta,“ podobne ako aj všetky 
doterajšie ročníky. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj zborník vybraných prác ocenených autorov. Predseda odbornej poroty, ktorá 
súťažné príspevky vyhodnocovala, okrem iného tu napísal: „Ihnátove Hanušovce predstavujú veľmi osobitú a zaujímavú literárnu 
súťaž, keďže v sebe spájajú nielen autorov všetkých vekových kategórií, ale aj práce rôznych literárnych i neliterárnych žánrov (pró-
za, poézia, dráma, no i publicistika). Rôznorodosť žánrov i tém sa prejavila aj v tomto ročníku súťaže a autori ponúkli porote kratšie 
i dlhšie prozaické texty (tematicky orientované na príbehy zo života, no i diela tendujúce k dobrodružnej či fantasy literatúre). Po-
dobne i v poézii sa objavovali básne predstavujúce intímnu lyriku, angažovanú poéziu, diela nadväzujúce na vlnu duchovnej poézie, 
ale aj veršíky orientované na detského čitateľa. Dramatické práce boli zastúpené o čosi zriedkavejšie, no veľkej popularite sa tešili 
publicistické texty, medzi ktorými sa najčastejšie objavovali reportáže, fejtóny a „úvahy“.“

Na záver, ale v neposlednom rade, chcem vyjadriť veľké poďakovanie za spoluprácu všetkým členkám Haliklubu a OZ Kvapka a 
Nádej, ktoré obetovali svoj voľný čas a energiu pri príprave a realizácii tohto krásneho podujatia s celoslovenským záberom. 

Agáta Krupová
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Slovo o laureátovi Ceny primátora mesta 
Hanušovce nad Topľou
Andrej Kučinský je hanušovský rodák. Jeho básne oplývajú jem-
nou poetikou, vnútornou hĺbkou i nostalgiou po rodnej varošskej 
hrude. Už v jednom z predchádzajúcich čísel Hanušovských novín 
medzi starými Hanušovčanmi silno zarezonovala jeho báseň Krč-
ma u Baláža. Priam hmatateľne vtiahla všetkých zainteresovaných 
do rokov (ne)dávno minulých a slovami vymaľovala verný obraz 
ako maliar štetcom. Viaceré ďalšie jeho básne sú clivou spomien-
kou na rodisko, ktoré jeho srdcu ostalo navždy milé. Tým básňam 
nechýba ani silný duchovný či bytostný náboj. 
Mnohí súčasní Hanušovčania Andreja Kučinského poznajú, iným, 
najmä mladým, je jeho meno a osobnosť neznáma. Požiadali sme 
ho preto, aby sa čitateľom Hanušovských novín predstavil.

„Narodil som sa  2. októbra 1949 v Prešove. V tejto dobe sa deti 
rodili v mieste bydliska rodičov, ale ja som bol výnimkou z jedno-
duchého dôvodu. Moja mama bola obvodná pôrodná asistent-
ka. Otec pracoval ako vodič na pošte. Bývali sme v Hanušovciach 
„na varošu“. Bol som najmladší z piatich detí. Mamka mala dve 
dievčatá z prvého manželstva – Zuzku a Aničku. Po tragickej smr-
ti manžela sa vydala za jeho mladšieho brata Štefana, môjho 
otca.
Základnú školu som navštevoval v Hanušovciach, od druhého 
ročníka už v novej budove školy, na dnešnej Kukorelliho ulici. 
Naši učitelia nám dávali všetko, rozvíjali naše športové záľuby, 
snažili sa z nás dostať maximum. Okrem športu som začal pra-
covať aj v dramatickom krúžku. Pravidelne sme sa prezentovali 
divadelnými hrami. Divadlo malo v Hanušovciach peknú tradíciu 
a divadelné hry dospelých boli kultúrnym korením vianočných 
či veľkonočných sviatkov. Futbal, hokej, volejbal – to bola ná-
plň mojich voľných chvíľ. Soboty a nedele som trávil s priateľmi 
v Slanských horách.
Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu som absolvoval v Prešove 
na ulici Tarasa Ševčenka. Aj tu som mal výborných, ale nekom-
promisných profesorov. V tomto období som začal s pokusmi na-
písať báseň. Maturoval som v máji 1967 a mal som namierené 
na Filozofickú fakultu UPJŠ. Prvý semester sa začínal v októbri, 
takže na tie dlhé prázdniny nemožno zabudnúť.
Filozofická fakulta v Prešove a roky 1967-72, to bolo obdobie 
obrovských zmien nielen v mojom živote. Keď dnes poviem, 
že to bola škola, tak škola života v pravom slova zmysle. Nechý-
balo nič. Boli úspechy, priatelia, lásky, absolútna pohoda, ale 
aj nočné výsluchy na ŠTB a súdny proces, ktorý mi vymeral 3 me-
siace nepodmienečne za hanobenie komunistov. Ale školu som 
ukončil a promoval som pár dní pred odsúdením.
Rok som strávil na základnej vojenskej službe v Benešove. Po ná-
vrate domov z vojenčiny som začal pracovať ako závozník v Jed-
note. Vranovské školstvo nejavilo záujem o moje učiteľské služby. 
V januári 1974 som začal učiť na Strednej priemyselnej škole sta-
vebnej v Košiciach. Bol to trochu zázrak, trochu politika, trochu 
vyššia moc. Oženil som sa v júni 1974, po troch rokoch som zme-
nil školu a až do roku 1995 som učil na Strednej zdravotníckej 
škole v Košiciach. V tomto období sa nám narodili dvaja synovia, 
Tomáš a Andrej. Manželka Anička, moja suseda z Hanušoviec, 
pracovala na VŠT v Košiciach.
V roku 1995 na zjazde Slovenského odborového zväzu zdravot-
níctva a sociálnych služieb som bol zvolený do funkcie podpred-
sedu zväzu. Osem rokov som pracoval vo funkcii podpredsedu 
a osem rokov vo funkcii predsedu odborového zväzu. Od júna 
2011 som na dôchodku a spolu s manželkou žijeme v Rajke 
v Maďarsku.“ Foto Ján Pivovarník

Andrej Kučinský

Vianoce
Sneží...
        a vôňa jedlí volá domov.
Všetkých...
        aj tých, posledných.
Sneží..
        a zvony vianočné nás zvú do dávnych zím.
        Nuž poďme, poďme všetci a radujme sa s Ním,
        a radujme sa, že sme spolu. 
Sneží...
        a každá vločka šepne: Pamätáš ?
        Bol si len dieťa, hovorili – chlapče náš –
                                            Pamätáš?
Sneží...
        ktosi už prvé sviečky zažal na jedličke.
        Dýchajú šťastím polia v bielom odeté.
        Ticho je sväté, svätá je noc,
        sväté sú oči ženy túžbou zavreté.

Zvonia...
        a v chráme organ sníva melódie.
        V ich vánku živý s mŕtvym rozpráva.
        To je tá chvíľa, keď zamĺknu zbrane,
        chvíľa, keď zvonár všetkých zvoláva.
Sneží...
        a vôňa jedlí volá domov.
Všetkých...
        aj tých, posledných.
Sneží...
        A zvony vianočné nás zvú do dávnych zím.
        Nuž poďme, poďme všetci a radujme sa s Ním,
        dieťaťom narodeným
        a radujme sa, že sme spolu.      
                                                                 (December 1971)
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100. VÝROČIE NARODENIA JÁNA IHNÁTA
Spomienky na Jána Ihnáta
Každý z nás má svoj životný príbeh, ktorý sa začína okamihom 
nášho narodenia a končí posledným výdychom človeka. Cesta ži-
vota nie je nikdy rovná, často býva zahataná, naberajúca vždy iný 
smer a novú tvár. Taká je cesta života, taký je náš svet a taký bol 
aj svet Jána Ihnáta, nášho rodáka a mladého nádejného spisova-
teľa.
Čas nemáme nadelený rovnakou mierou. A predsa dejiny potvrd-
zujú, že mnohí ľudia, ktorí sa dožili iba málo rokov, dokázali urobiť 
veľké umelecké či vedecké diela, vďaka ktorým sa zapísali do ľud-
skej kroniky Večnosti. Všetci máme veľké množstvo možností, ako 
náš čas naplniť skutkami, vďaka ktorým aj potom, keď tu nebude-
me, zaznie naše meno v spomienke: To je ten, ktorý ... učil, tvoril, 
liečil, piekol ... A do tejto knihy Večnosti sa zapísal aj Ján Ihnát, 
ktorý v tomto roku by sa bol dožil 100 rokov.
Kto bol Ján Ihnát? 
Bol to ten, pre mnohých úplne neznámy spisovateľ, poeta, dra-
matik a publicista, o ktorom dnes zrazu mnohí hovoria, rozprávajú 
o ňom a poniektorí ho vykresľujú ako hanušovského Wolkra. Ne-
dožil sa ani 24 rokov svojho života, ale jednako sa svojou činnos-
ťou hlboko zapísal do dejín svojho mesta  i do literárnych a kultúr-
nych dejín slovenského národa.
Narodil sa 27. marca 1918 v rodine cestára Jána Ihnáta a Anny, 
rodenej Lukáčovej. Pre zákernú chorobu, ktorú mu lekári zistili 
v jeho sedemnástom roku, sa naplno nerozvinul jeho literárny ta-
lent. Ľudovú školu navštevoval v rodných Hanušovciach v rokoch 
1924 – 1929. Jeho básnické nadanie sa začalo prejavovať už po-
čas štúdia na osemročnom Slovenskom evanjelickom kolegiálnom 
gymnáziu v Prešove v rokoch 1929-1938. V jeho nespočetných 
básňach z tohto obdobia prevládala ľúbostná, spoločenská i so-
ciálna tematika. Od poézie prešiel mladý študent k próze. Začal 
novelami, ku ktorým pridal aj dva autobiografické romány a dve 
divadelné hry. Po ukončení stredoškolského štúdia sa Ihnát prihlá-
sil na teologické štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré však po prvom ročníku 
zo zdravotných dôvodov musel prerušiť.

Ján Ihnát bol príslušníkom literárnej skupiny okolo mravno-nábo-
ženského a literárnokritického časopisu Nový rod, kde prevažne 
publikoval. Svoje literárne práce pod viacerými pseudonyma-
mi i pod vlastným menom mal roztrúsené aj v ďalších novinách 
a časopisoch, na čo upozornili nekrológy pri jeho smrti. Zomrel 
22. júla 1941. V roku 1940 odovzdal na knižné vydanie román 
Zápisky o mŕtvych, o čom informovala aj dobová tlač, no krátko 
po jeho smrti bol román z nepochopiteľných príčin z tlače stia-
hnutý. V tomto románe vykresľuje obraz východoslovenského 
malomesta v období predmníchovskej Československej republiky. 
Vo svojom druhom románe Nákaza podáva obraz svojej dediny 
v 30. rokoch minulého storočia a boja so šíriacou sa tuberkulóz-
nou nákazou. Spomienkou na zákernú chorobu sú aj novely Slzy 
v očiach, Milo Kazaň, Čierne dni a Úsvit, Rudko, Janíčko, čo robíš 
a iné. Vlastnú rodinu a svoje bydlisko opisuje v novelách Mani-
festácia, Smutný Ježiško, Anička je mŕtva, Nesmrteľný muzikant 
a v ďalších. Námety zo študentského života čerpá novela Nový 
život Janka Rančaja, Sen a divadelná hra Pán profesor. Problema-

tiku rodinného života, lásky, nevery a žiarlivosti rieši v novelách 
Šťastie, Žiarlivec, Sen a Nesmrteľný muzikant a v divadelnej hre 
Nevernica. 
Štátna vedecká knižnica v Prešove v snahe bližšie oboznámiť čita-
teľskú verejnosť s osobnosťou Jána Ihnáta, rozhodla sa spracovať 
najskôr jeho personálnu bibliografiu z iniciatívy Michala Sochu 
(2007) a v roku 2008 vydala výber z jeho rukopisnej literárnej 
tvorby pod názvom „Zabudnutý spisovateľ“. Táto publikácia na-
dobudla konečnú podobu zásluhou pani Jarmily Czibulovej (ne-
ter spisovateľa), ktorá poskytla rukopisnú pozostalosť Jána Ihná-
ta. Už dlhšiu dobu nebohý Štefan Socha pátral, u koho z rodiny 
sa tieto doposiaľ nepublikované práce nachádzajú. Informáciu, 
že sú u Jarmily Czibulovej, mu poskytla jej sesternica Alžbeta La-
bašková. Nemalú zásluhu na vydaní má aj jej bratranec, Dr. Milan 
Ihnat z Kanady, ktorý sa veľmi zaujímal o rodný kraj svojich rodi-
čov, o korene, odkiaľ pochádza. Tu sa dozvedel o veľkom záujme 
nebohého Mgr. Štefana Sochu, jeho brata PhDr. Michala Sochu 
a Mgr. Marty Lehetovej, ich sestry. Navštívil ich v Hanušovciach 
nad Topľou, a tak vznikla medzi nimi plodná spolupráca. Prosil ich, 
aby tieto rukopisy prepísali na počítači. Bola to skutočne mrav-
čia práca, veď rukopisy boli staré šesťdesiat až sedemdesiat ro-
kov. Navyše to neboli originály, ale kópie. Tejto namáhavej práce 
sa úspešne zhostila Marta Lehetová. Lúštila rukopisy a prepisova-
la na počítači spolu s Michalom Sochom. Pri nedožitom 90. výročí 
narodenia Jána Ihnáta vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove 
knihu Ján Ihnát: Výber z diela. Do tohto výberu sú zaradené skoro 
všetky nepublikované prózy a dve dramatické diela. Obe knihy – 
Zabudnutý spisovateľ a Výber z diela – sú umiestnené v knižnici-
ach nielen na Slovensku, ale aj v Kanade, Amerike, Anglicku, atď. 
(Bližšie pozri zoznam knižníc).
V roku 2004 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 
zorganizovalo podujatie z rozsiahleho cyklu Pri svetielku. Jeho 
témou boli Hanušovce ako „Hanusfalva varoš znameňiti v kra-
ju“ (citát z veršovanej kroniky Andreja Čorbu z roku 1831). Tam 
rozprávali viacerí hostia o Hanušovčanoch a Hanušovciach, o sk-
úsenostiach sprostredkovaných literatúrou i priamou výpoveďou 
svedkov z dôb dávnejších i menej dávnych. Odznel tam aj príspe-
vok Mgr. Štefana Sochu v podaní Mgr. Marty Lehetovej o literár-
nej minulosti a literárnych tradíciách v našom meste. Prvýkrát 
sa tam s dôrazom začalo hovoriť o osobnosti hanušovského ro-
dáka Jána Ihnáta. V tejto súvislosti sme s bratom vyslovili názor, 
aby sa aj u nás v Hanušovciach konala každoročne celoslovenská 
literárna súťaž v poézii a próze pod názvom Ihnátove Hanušovce. 
Keďže som v tej dobe pracovala ako vedúca školského úradu v na-
šom meste, rozprávala som s nebohým primátorom Ing. Františ-
kom Tkáčom a vedúcou kultúry Mgr. Agátou Krupovou. Súhlasili. 
Pamätajúc na túto výzvu, usporiadalo Mesto Hanušovce nad To-
pľou a Školský úrad Hanušovce nad Topľou prvý ročník autorskej 
literárnej súťaže pod názvom Ihnátove Hanušovce v roku 2006.
Knižne vydaný Výber z diela Jána Ihnáta sa nachádza nielen 
v slovenských knižniciach, ale po celom svete. Z tohto dôvodu 
aj na stránkach Hanušovských novín zverejňujem ich nasledovný 
zoznam v origináli, ako ho zaslal Dr. Milan Ihnat z Kanady, aby po-
slúžil študentom a iným záujemcom o osobnosti Hanušoviec nad 
Topľou nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

List of Libraries in Possession of the Ján Ihnát book (Ján Ihnát, Výber z diela, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov, 2008, ISBN 
978-80-85734-72-0., hardcover, 140 pages, 18x29 cm., in Slovak with Slovak and English forewords), based on donations to libra-
ries by Milan Ihnat and Michal Socha., as of 19 December 2012. Donations by Milan Ihnat to a total of six libraries, five libraries in 
August 2012, and one previously in 2011 (1 copy to each):
Harlan Hatcher Graduate Library; 110F Hatcher North, University of Michigan, 913 South University Avenue 
Ann Arbor, MI48109 – 1190, USA;
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Canada and Oceania Section (CO), Library of Congress; US/Anglo Division, 101 Independence  Avenue SE, STOP 4271, Washingh-
ton, DC 20540 – 4271, USA;
McLennan Library Building, Mc Gill University, 3459 rue McTavish, Montreal H3A OC9, Quebec, Canada;
Regenstein Library, University of Chicago, 1100 East 57th Street, Chicago, IL 60637, USA;
International and Area Studies Library, University of Illinois Library at Urbana – Champaign, 1408 West Gregory Drive, Urbana, 
IL 61801, USA;
Štátny archív v Prešove, pobočka Vranov nad Topľou, Budovateľská 127, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic;
Other libraries where the book is located, based on donations made by Michal Socha and information received, principally from 
Michal Socha:
The British Library, 96 Euston Road, London NW1 2DB, United Kingdom.

Okrem toho sa uvedený titul nachádza v slovenských knižniciach, 
konkrétne v Slovenskej národnej knižnici v Martine, v štátnych 
vedeckých knižniciach v Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici, 
Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovenskej pedagogickej kniž-
nici v Bratislave, v centrálnej knižnici SAV a v knižnici Historické-
ho ústavu SAV v Bratislave, v Literárnom múzeu SNM v Martine, 
v knižnici Ministerstva kultúry SR, Verejnej knižnici Jána Bocatia 
v Košiciach a okresných knižniciach v Poprade, Spišskej Novej 
Vsi, Trebišove, Michalovciach, Humennom, Vranove nad Topľou, 

Svidníku, Bardejove, Prešove, Starej Ľubovni, Rožňave, Rimavskej 
Sobote, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši. Citovaný Výber z diela 
Jána Ihnáta sa nachádza aj v knižnom fonde Východoslovenské-
ho múzea v Košiciach, Krajského múzea v Prešove, Evanjelického 
kolegiálneho gymnázia v Prešove (na tomto gymnáziu Ján Ihnát 
a jeho brat Michal študovali), v mestskej knižnici v Hanušovciach 
nad Topľou, ale aj ďalších malých knižniciach po Slovensku.

Mgr. Marta Lehetová

Autor fotografií Ján Pivovarník
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KAŽDÝ VEK MÁ SVOJE ČARO
Hanušovský rodák 
Zoltán Benko 90-ročný
Mesiac október skrýva v sebe 
najväčšie čaro ročného obdo-
bia, ktorým je jeseň. Tak ako 
jeseň, aj ľudský život je práve 
taký pestrý ako jesenné farby. 
Život je kvet plný vône, život 
je cesta míľnikmi radosti, čas-
to i starosti a bolestí, ale život 
je aj láska človeka k človeku. V tomto prí-
pade je to láska k deťom, ktorú okrem ro-
dičov rozdávajú aj učitelia. Jedným z nich 
bol aj pán Zoltán Benko, ktorý v školstve 
pôsobil ako učiteľ plných 42 rokov. A prá-
ve dnes je pre mňa veľkou cťou, že môžem 
hovoriť v čase, kedy sa pán Benko dožíva 
krásneho životného jubilea – 90 rokov. Čas 
sa nedá zastaviť, preto si spoločne zaspo-
mínajme na tohto úžasného človeka, otca 
a učiteľa.
Narodil sa 1. decembra 1928 v Hanušovci-
ach nad Topľou v rodine chýrneho murár-
skeho majstra a obchodníka so stavebným 
materiálom Petra Benka, ktorý pochádzal 
z Liptova. V rokoch 1936 – 1945 vycho-
dil evanjelickú ľudovú i meštiansku školu 
a jednoročný učebný náukobeh. Pochádzal 
z chudobnej rodiny. Detstvo a mladosť 
prežil v rodných Hanušovciach, no odtiaľ 
sa museli vysťahovať kvôli výstavbe Domu 
služieb do Kamenice nad Cirochou.
Po skončení školy ho Okresný národný 
výbor v Giraltovciach pridelil za dozor-
cu k mláťačke v obciach Vlača a Babie. 
Po skončení mlatby vyhotovoval otcovi 
plány k výstavbe rodinných domov. Rád vy-

konával rôzne maliarske práce, 
zhotovoval rôzne tabule pre ob-
chodníkov a spoločne s otcom 
a bratom pracoval viac ako rok 
pri obnove vojnou zničeného 
hanušovského viaduktu. Krát-
ky čas pôsobil ako výpomoc-
ný učiteľ v Rokycanoch. Spolu 
so svojimi priateľmi sa v roku 
1948 na výzvu Evanjelického 

posla spod Tatier prihlásil na dvojročnú 
kantorsko-katechétsku školu v Banskej 
Štiavnici. Po jej absolvovaní ho biskupský 
úrad ev. a. v. cirkvi vymenoval za kantora 
a katechétu do Trenčína. Tu sa však dlho 
nezdržal, pretože trenčianska farnosť ne-
mala peniaze na platy učiteľov. Po vykona-
ných učiteľských skúškach nastúpil v roku 
1950 za učiteľa na dvojtriedku v Podsad-
ku v okrese Stará Ľubovňa. Po 3 rokoch 
bol na vlastnú žiadosť preložený na jed-
notriedku v Nižnom Kručove. Tu zakladal 
rôzne kultúrne a branno-športové krúžky, 
súbory a premietal aj filmy. Pre školu za-
kúpil aj televízor, takže niekedy bola škola 
využívaná ako kultúrny dom. Zasadil veľa 
ovocných stromov, dal urobiť aj vodovod 
- samospádom z vrchu poľa tiekla voda 
potrubím do školy. Tento vodovod využí-
vali aj hasiči. Okrem týchto aktivít pôsobil 
aj ako poslanec Okresného národného vý-
boru vo Vranove nad Topľou pre tri obce. 
V roku 1968 opúšťa po 15 rokoch Niž-
ný Kručov a stáva sa riaditeľom dvojt-
riedky v Jastrabí nad Topľou, kde pôsobil 
aj so svojou manželkou. O dva roky neskôr 
sa im narodil syn. Tejto škole bol verný 23 
rokov. Do dôchodku odchádzal ako 62 roč-

ný, takže na uči-
teľskom poste trá-
vil 42 rokov svojho 
života. Nebál 
sa žiadnej práce. 
Aj v Jastrabí chodil 
všade, kde sa nie-
čo dialo, pripravo-
valo, realizovalo. 
Snažil sa zlepšo-
vať podmienky 
pre prácu s deťmi 
a mládežou. Rád 
pomáhal aj pri 
rôznych aktivitách 
dospelých v obci, 
v ktorej býval.
Pán Benko nikdy 
nezabudol na svo-
je rodisko. Aj keď 
roky žije mimo Ha-
nušoviec, srdcom 

sa stále cíti Hanušovčanom. Patrí k jedným 
z najväčších propagátorov Hanušoviec nad 
Topľou. Pútavo spomína na svoje detstvo 
a mladosť, na život vo svojom rodisku po-
čas 2. svetovej vojny i na krátke obdobie 
po jeho oslobodení. Z pamäti mu nikdy 
nevymizne, ako sa snažil dostať k zostrele-
nému sovietskemu lietadlu za železničnou 
stanicou, z ktorého sa snažil odmontovať 
malé rádio. Iba zázrakom unikol pred na-
mierenými zbraňami nemeckých vojakov, 
ktorí krátko po ňom prišli na motocykli 
k zničenému lietadlu a mŕtvemu soviets-
kemu letcovi. Nezabúda ani na hrdinskú 
akciu Ľudovíta Kukorelliho a partizána Šte-
fana Kubíka, ktorí zastavili rýchlik na hanu-
šovskej železničnej stanici a zajali vysokých 
nemeckých dôstojníkov, ktorých odsunuli 
do partizánskeho štábu v Slanských vr-
choch. Rád rozpráva o zvykoch, tradíci-
ách, ktoré sa viazali so životom mládeže 
počas kalendárneho roka, s prácou roľní-
kov, s pranostikou. Od roku 1950 prispieva 
do rôznych novín – okresných, krajských 
i ústredných, záujmových i cirkevných. 
Po vzniku okresu Vranov nad Topľou sa stal 
jedným z najaktívnejších dopisovateľov 
Vranovských novín. Publikoval vyše 3 600 
článkov na najrôznejšie témy. Svoju dopi-
sovateľskú činnosť si vzorne dokumentu-
je a vystrihnuté články nalepuje do troch 
hrubých zošitov.
Pán Benko vychoval štyri generácie mla-
dých ľudí, ktorí sa plne uplatnili v živote. 
Vo Vranove býva už 42 rokov. Okrem písa-
nia článkov rád číta knihy, záhradníči a rád 
pozerá futbalové zápasy. Spolu so svojím 
synom, s ktorým žije, rád pripravuje vý-
stavku ručných prác.
Sme radi, že pán Benko je stále v dob-
rej kondícii, aj keď vek už hrá svoju rolu. 
Jeho vrásky svedčia o jeho skúsenostiach. 
O tom, že nie vždy bolo všetko ľahké. 
Sú dôkazom veľkého životného poznania. 
Zdobia ho šediny a my mladší máme pred 
nimi úctu. Úctu voči tomu, čo prežil, ako 
bojoval so životnými nástrahami a nikdy 
sa nevzdal. Je silný človek! Aj naďalej sa za-
ujíma o dianie vo svojom meste i vo svo-
jom milovanom rodisku. Patrí medzi ne-
zabudnuteľné osoby, ktoré v živote niečo 
dokázali a pritom zostali skromnými ľuďmi.
A čo na záver? Prajem mu v mene svojom, 
ale aj v mene ostatných, aby ešte dlhé roky 
zbieral plody svojej práce v pevnom zdraví, 
obklopený láskou svojich najbližších a aby 
tie generácie detí, ktoré prešli jeho rukami, 
na neho spomínali iba s láskou.

Mgr. Marta Lehetová

Ďalšia z fotografií, ktoré do redakcie Hanušovských novín 
poslal Andrej Kordiak z Bratislavy. Je na nej (zľava) Juraj Varga, 
Anna Ferencová (neskôr Hrehová), Andrej Kordiak a Jozef 
Knašinský.
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SPOMIENKA NA NEZABUDNUTEĽNÚ UČITEĽKU MATEMATIKY

Mnohé generácie hanušovských rodákov 
si pri spomienkach sa mladé časy neraz 
pripomenú aj učiteľku Zuzanu Socho-
vú, ktorá mala povesť veľmi prísnej – ale 
spravodlivej – učiteľky matematiky, fyziky 
a sporadicky aj chémie. Mňa už neučila, 
lebo na dôchodok odišla v čase, keď som 
ja prechádzala z prvého na druhý stupeň. 
No učila môjho otca. Neraz sme sa smiali 
na mnohých výstrelkoch, ktoré počas jeho 
školských rokov žiaci vyparatili svojim uči-
teľom, teda aj jej. No vždy z otcových úst 
zaznel aj veľký rešpekt pred touto teles-
ne drobnou, ale vnútorne silnou osobou. 
A ja osobne si pani učiteľku pamätám ako 
veľmi milú starú pani, ktorú si ľudia vážili 
ako pedagóga i ako človeka.
Zuzana Sochová sa narodila 2. decembra 
1918 v Gornej Mitropolji, najľudnatejšej 
slovenskej dedine v Bulharsku, ako rodená 
Slovenka. Keďže som sa chcela o tejto de-
dine dozvedieť niečo viac, zalovila som tro-
chu vo vodách internetu. Dozvedela som 
sa, že Slováci tu žili s nadpolovičnou väč-
šinou bulharského 
obyvateľstva. „Ná-
rodnú spásu a za-
chovanie svojho ja-
zyka videli v kostole 
a najmä v slovenskej 
škole. Rozhľadenejší 
z nich vyhľadávali 
styky s Turčianskym 
Svätým Martinom 
a miestnymi in-
štitúciami. Kultúrne 
snahy slovenských 
usadlíkov a smäd 
po kultúrnom vyžití 
v národnom pro-
stredí vyústili v za-
loženie čitateľského 
spolku „Razvitie“. 

(...) Skromné počiatky slovenského škol-
stva v Gornej Mitropoliji spadajú do rokov 
1904-1905, keď slovenskí kolonisti požia-
dali bulharské úrady o povolenie vyučovať 
deti vo voľnom čase po slovensky. Experi-
ment sa však nevydaril, pretože už v roku 
1909 znova žiadali sofijské ministerstvo 
národnej osvety, aby im povolilo osobitnú 
evanjelickú školu s vyučovacím jazykom 
slovenským. Do skončenia prvej svetovej 
vojny však neuspeli a slovenského ducha 
medzi krajanmi udržiavali starší obyvate-
lia a evanjelickí kazatelia. Po vzniku ČSR 
vzájomné vzťahy s bulharským štátom boli 
relatívne dobré, i keď nedosiahli úroveň 
československo-rumunských stykov.“ 

Na Slovensko prišla pani učiteľka ako Zu-
zana Ďuricová, aby študovala v Modre 

na 1. československom učiteľskom ústa-
ve v rokoch 1934-1938. Nie je mi známe, 
kde pôsobila nasledujúce štyri roky, lebo 
do Hanušoviec prišla až o štyri roky neskôr. 
Na meštiansku trojtriednu školu, ktorej ri-
aditeľom bol toho času ešte Viktor Heinz, 
nastúpila 1. októbra 1942 a v Hanušovci-
ach žila až do svojej smrti 13. decembra 
2006 (Vranov nad Topľou). Ako o nej v kni-
he Spomienky ožívajú (2004) píše v kapi-
tole Osobnosti 19. a 20. storočia Štefan 
Socha, prešla všetkými školskými refor-
mami najprv za vojnového slovenského 
štátu i povojnového Československa. V 50. 
rokoch 20. storočia tu učila na strednej 
škole, osemročnej strednej škole i základ-
nej deväťročnej škole. „Spolu s ostatnými 

učiteľmi sa od príchodu do Hanušoviec za-
pájala do kultúrno-osvetovej činnosti, kto-

rá bola v tých rokoch akousi 
samozrejmou náplňou práce 
učiteľov (organizovanie pred-
nášok, príprava kultúrnych 
programov na oslavy, nácvik 
divadelných hier, vedenie 
knižnice a pod.).“ S manželom 
Michalom Sochom, rodeným 
Hanušovčanom, vychovali 
dve deti. Syn Bohuš v 80. ro-
koch 20. storočia tragicky za-
hynul. Dcéra Vierka sa vydala 
do USA, kde žije dodnes.

Agáta Krupová

Fotografie k článku poslala  
Viera Sabolová z USA, 

dcéra Zuzany Sochovej               

K storočnici narodenia Zuzany Sochovej

Zľava: Katarína Hechtová, Marta Balíková, Zuzana Sochová, Klára Schillerová, Emí-
lia Čajková, Božena Husárová
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Z HISTÓRIE PARTIZÁNSKEJ JEDNOTKY ČAPAJEV 
K 75. VÝROČIU VZNIKU
V protifašistickom a partizánskom odboji na východnom Sloven-
sku v čase 2. svetovej vojny zohral významnú úlohu partizánsky 
zväzok Čapajev. Jeho základy sa tvorili vo východnej časti Šariša 
na území dnešného okresu Vranov nad Topľou (v čase 2. svetovej 
vojny to bol okres Giraltovce). V zalesnenej horskej oblasti nad 
obcou Matiaška sa už od roku 1942 začali ukrývať osoby, ktoré 
boli politicky a rasovo prenasledované vtedajším vládnucim reži-
mom v slovenskom štáte. Postupne sa tu zhromažďovali aj cudzí 
štátni príslušníci. Patrili k nim hlavne zajatí ruskí vojaci a dôstojní-
ci, ktorým sa podarilo ujsť z nemeckého zajatia či transportov. Ile-
gálne protifašistické hnutie v tejto oblasti v tom čase tvorili hlav-
ne predstavitelia ilegálnej komunistickej strany z okresov Prešov, 
Bardejov a Giraltovce. Už v roku 1942 v spolupráci s predstavi-
teľmi občianskeho odboja pripravovali podmienky na vytvorenie 
ozbrojenej jednotky s vojenským velením, ktorá by ozbrojenou 
formou prejavila odpor proti slovenskému režimu. 

Členovia skupiny vznikajúcej nad Matiaškou tu pracovali ako les-
ní robotníci. Odbojoví pracovníci – Vojtech Plachta z Bardejova, 
Peter Babej zo Štefurova, Vojtech Borovský (veliteľ žandárskej 
stanice v Hanušovciach) a iní kryli ich činnosť a pobyt rozličnými 
spôsobmi. V apríli 1943 sa do tunajších lesov dostal aj slovenský 
letecký dôstojník Ľudovít Kukorelli (generál in memoriam od roku 
2018), ktorý za svoje protifašistické zmýšľanie bol vylúčený z ar-
mády a prenasledovaný žandármi. Jeho prítomnosť nielen posil-
ňovala myšlienku vytvoriť v tejto oblasti ozbrojenú partizánsku 
jednotku, ale Kukorelli začal 
podnikať aj konkrétne kroky 
na jej vytvorenie. Usiloval 
o finančné a materiálne 
krytie spomínanej jednotky. 
Tajne cestoval po Sloven-
sku, vyhľadával svoje kon-
takty z čias aktívnej vojen-
skej služby a spolupracoval 
s odbojármi aj v iných oblas-
tiach Slovenska. V novembri 
1943 bol znovu zatknutý, ale 
podarilo sa mu utiecť. Skrý-
val sa a začiatkom februára 
1944 sa na východné Slo-
vensko do lesov nad Ma-
tiašku opätovne vrátil. 

Ale vráťme sa do jesene 
1943, keď veliteľom malej partizánskej skupiny sformovanej nad 
Matiaškou bol Konstantin Bystrov a zástupcom Dimitrij Portňa-
gov. Medzi jej členmi bol už dávnejšie aj Štefan Kubík (vlastným 
menom Bernát Friedman); ten mal za úlohu materiálne zabezpe-
čovať osoby, ktoré sa tu skrývali. Činnosť, vedenie a organizácia 
jednotky však pravdepodobne nespĺňala kritériá, ktoré navrho-
val pôvodne Kukorelli, keďže jeho cieľom bolo vytvoriť jednotku 
podľa vojenského modelu.

Vďaka aktivitám Ľudovíta Kukorelliho prichádzajú v jeseni a zime 
1943 – 1944 do Matiašky skupinky bývalých ruských vojnových 
zajatcov hlavne z Liptova, Myjavy, Turca, Oravy (hlavne z pracov-
ného tábora v Ústi nad Oravou, kde slovenské orgány umiestňo-
vali zadržaných bývalých príslušníkov Červenej armády, ktorí ušli 
z nemeckého zajatia; medzi nimi bol aj Ivan Konnovič Baľuta). Po-

čet členov jednotky sa rozrastal (vo februári 1944 ich bolo asi 20) 
a z bezpečnostného hľadiska im priestor pri Matiaške nevyhovo-
val. Začiatkom marca 1944 sa preto presunuli do Slanských vrchov 
nad obec Petrovce – do lokality Za Harbom pod Oblíkom.

Za doteraz nevyjasnených okolností došlo v  prvej dekáde apríla 
1944 k tragickým udalostiam, pričom došlo k fyzickému odstrá-
neniu pôvodného velenia skupiny. Tieto okolnosti vyšetrovali 
a dokumentovali v apríli 1944 aj príslušníci žandárskej stanice 
v Hanušovciach. Výsledkom šetrenia bolo nájdenie troch mŕtvol 

v lokalite Za Harbom, ktoré 
boli potom pochované na cin-
toríne v Petrovciach.

Od 9. apríla 1944 bolo v jed-
notke vytvorené nové velenie 
v čele s Baľutom, jeho zástup-
com sa stal Ivan Pavlovič Smir-
nov, náčelníkom štábu Ľudovít 
Kukorelli a veliteľom zásobo-
vacej čaty Štefan Kubík. Skupi-
na prijala  názov I. automatná 
partizánska skupina Čapajev. 
Takto začala nová etapa v bu-
dovaní a činnosti tejto jednot-
ky.

Okrem jednotky Čapajev 
v roku 1944 začali pôsobiť 
na východe Slovenska aj iné 

partizánske jednotky (Pugačev, Pučkov), čo vyvolalo znepokoje-
nie v radoch štátno-bezpečnostných orgánov, ktoré začali konať. 
V apríli a máji 1944 sa začalo rozsiahle zatýkanie príslušníkov pro-
tifašistického odboja v okresoch Prešov, Bardejov, Giraltovce, Vra-
nov, Humenné, Michalovce a inde. Došlo tak k rozbitiu rozsiahlej 
siete, ktoré podporovala vzmáhajúce sa partizánske hnutie. Jed-
notka Čapajev v dôsledku obáv zo svojho zničenia sa zo Slanských 
vrchov presunula do Čergovského pohoria. Asi v polovici júna 
1944 sa vrátili späť na pôvodnú základňu v Slanských vrchoch, keď 
sa jednotka početne rozrástla na 32 mužov. Okrem pôvodných 
ruských zajatcov sa k nim postupne pridávali aj miestni obyvate-
lia a zbehovia zo slovenskej armády. Počas niekoľkomesačného 
pôsobenia čapajevovcov v Slanských vrchoch v roku 1944 bol ich 
život a činnosť často prepojený s obyvateľmi šarišských obcí – Pe-

Ľudovít Kukorelli a Vojtech Borovský

Príslušníci partizánskeho zväzku Čapajev (foto zo začiatku leta 1944).



 Strana 292018 HISTÓRIA

trovce, Hermanovce nad Topľou, Bystré, Hanušovce nad Topľou 
– ležiacich pod úpätím hôr. Viacerí z obyvateľov spomínaných 
obcí prispievali partizánom materiálne, starali sa o chorých a ra-
nených, či ich skrývali pred represiou zo strany bezpečnostných 
zložiek. Po vypuknutí Povstania sa viacerí pridali k partizánom.

V priebehu letných mesiacov 1944 sa jednotka Čapajev posilňova-
la početne (zjednocovanie partizánskych skupín), materiálne a vý-
zbrojou (spolupráca s niektorými jednotkami slovenskej armády), 
rozširovala priestor svojej bojovej činnosti (prepady žandárskych 
staníc, deštrukcie cestných a železničných uzlov a pod.). Po vyhlá-
sení Povstania príslušníci jednotky obsadzovali, neskôr aj v spo-
lupráci s vojakmi slovenskej armády, ktoré sa pridali na stranu 
povstalcov, dediny v okolí Slanských vrchov. Obyvatelia  Petro-
viec a Hermanoviec vytvárali domobranu z vlastných obyvateľov. 
V Hanušovciach prepadli partizáni nemeckú vojenskú jednotku, 
čiastočne deštruovali železničný viadukt týčiaci sa nad mestom 
a nakrátko prerušili dopravu, zničili drevené cestné mosty v pre-
pojení na Prešov a Stropkov. V dôsledku výrazného zvýšenia po-
čtu členov jednotky došlo k jej reorganizácii a v septembri 1944 

sa vytvoril partizánsky zväzok. Velenie skupiny, v ktorej bol aj Ku-
korelli, pripravovalo plány aj na vojenské výpady smerom na Pre-
šov. Predpokladalo sa aj veľkolepé spojenie s jednotkami dvoch 
východoslovenských divízií. Plány sa však zrealizovali iba čiastko-
vo. Iba časť armádnych jednotiek prenikla k partizánom. Väčšina 
slovenských vojakov bola odzbrojovaná postupujúcim nemeckým 
vojskom, ktoré prichádzalo potlačiť Povstanie. Čapajevovci sa po-
stavili na vojenský odpor, ktorý v okolí Slanských vrchov trval vyše 
10 dní. Koncom prvej polovici septembra 1944 sa partizáni pre-
bíjali z obkľúčenia a po urputných bojoch ustúpili až na Ondavskú 
vrchovinu. Ustúpili preto, aby neboli vojensky zničení. V trojuhol-
níku okresov Stropkov – Humenné – Vranov partizánsky zväzok 
bojoval ďalej až do 24. novembra 1944, kedy sa jeho príslušníci 
prebili cez nemecko-sovietsky front a prešli na stranu Červenej 
armády. Prechod frontu poznačili tragické následky, lebo stovky 
vojakov a partizánov zahynulo v tomto boji. Medzi nimi zahynul 
aj náčelník partizánskeho zväzku Čapajev – Ľudovít Kukorelli.

Autor textu a fotozdroj: Mgr. Peter Šafranko

ČO NOVÉHO, GENERÁL KUKORELLI?

Dobrý deň,

Prvé pochovanie na Verejnom cintoríne bolo v roku 1889, teda 
skoro pred 130 rokmi. Máme tu cez 30 tisíc hrobov, ako oby-
vateľov menšieho okresu. 283 vojenských hrobov predstavujú 
plochu 5.292 m2 trávnatých porastov a živých plotov o ktoré 
sa staráme. Medzi vojnové hroby patria:
Masový hrob vojakov, obetí I. svetovej vojny
Hrob civilnej obete z bojov o Košice z roku 1913
Jednotlivý hrob talianskeho kapitána z prvej svetovej vojny
Spoločné hrobové miesto 94 ruských vojakov z I. svetovej voj-
ny 
Pamätník padlým vojakom z I. svetovej vojny na Verejnom cin-
toríne
Spoločný hrob 17 obetí pri ťahanovskom tuneli
74 hrobov maďarských vojakov na Verejnom cintoríne a 48 
hrobov československých vojakov z II. svetovej vojny
Spoločné hrobové miesto 64 nemeckých vojakov z II. svetovej 
vojny
Pamätník padlým talianskym vojakom v II. svetovej vojne
Spoločný hrob obesených na Hlavnej ulici počas II. svetovej 
vojne
Jednotlivý hrob z II. svetovej vojny Rudolf Bundzik
Jednotlivý hrob z II. svetovej vojny Ľudovít Kukoreli
Jednotlivý hrob z II. svetovej vojny Anton Prídavok
Hrob neznámeho vojaka
5 hrobov obetí bombardovania Košíc v roku 1941 na VC

Pamätník padlým vojakom ČA
128 hrobov ČA na Verejnom cintoríne
14 skupinových hrobov ČA na Verejnom cintoríne
Okrem čistenia odpadu, kosenia trávy a strihania živých plotov 
sme tento rok aj škárovali trhliny kamenných blokov na hrobe 
Antona Prídavku. Na hrobe Ľudovíta Kukoreliho sme narov-
návali naklonený pomník, aby sa nezrútil. To, že chýba samo-
pal vieme od začiatku, keď sme prevzali spoločnosť Rekviem, 
v máji tohto roku. Bývalý správca povedal že samopal chýba 
už dlhšiu dobu, aj po obhliadke sme videli, že lom tyčoviny, 
ktorou bol samopal upevnený, nie je čerstvý. Za stav hrobu a 
jeho príslušenstva zodpovedá majiteľ hrobu. Keď sa dozvieme 
bezprostredne po krádeži o takomto poškodení hrobu, upo-
vedomíme majiteľa, no v tomto prípade sme predpokladali, 
že majiteľ o tom vie, vzhľadom na dlhšiu dobu a už podnikol 
príslušné kroky (hlásenie krádeže). Nepredpokladáme, že 
išlo o vandalizmus, ale o asociálnych zlodejov kovov, ktorí za 
pár centov hodnoty kovu, dokážu sporadicky narobiť škody 
za stovky eur. Týka sa to nielen vojenských hrobov a hrobov 
významných osobnosti, ale aj hrobov obyčajných občanov. 
Polícia nevie týchto zlodejov vypátrať, objasnenosť je skoro 
nulová a napriek pravidelným hliadkam sa nedá zabrániť krá-
dežiam. Samotné legislatívne nastavenie podmienok výkupu 
kovov sa v praxi obchádza.  

S pozdravom

Ing. Milan Relovský
prevádzkový riaditeľ
Rekviem pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o. 

Dňa 30. októbra 2018 som po štyroch rokoch navštívil hrob Ľudo-
víta Kukorelliho, ktorý sa nachádza na Verejnom cintoríne v Ko-
šiciach – Južný cintorín – Rastislavova 83/A a vôbec som nebol 
prekvapený, keď som videl, že niekto odcudzil samopal s lipovou 
ratolesťou priamo z pamätníka. Jedná sa o chránený hrob (chrá-
nené v zmysle zákona č. 130/2005 Z.z.). Hrob som si vyhľadal 
aj v databáze, kde sa nachádza pod poradovým číslom 477, par-
cela 9, poznámka IX/a – 8 – 69 (symbol. hrob). Vedeniu cintorína 
som teda položil zopár otázok. Je za poškodeným pamätníkom 

vandalizmus? Kedy približne sa udalosť udiala? Aký ste zaujali 
postoj pri riešení danej situácie? Bol skutok oznámený polícii? 
Kto ešte bol upovedomený? Ak to bol vandalizmus, bol páchateľ 
odhalený, prípadne odcudzený predmet nájdený? Je plánovaná 
oprava pamätníka? Ak áno, tak do akej miery a kým? 

A bol som prekvapený, keď mi v priebehu niekoľkých hodín pri-
šla odpoveď od správcu cintorína, spoločnosti Rekviem. Odpoveď 
uvádzam celú, ako som ju dostal, bez úprav:
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Kto je teda vlastníkom vojnového hrobu? Vlastníkom vojnových 
hrobov je Ministerstvo vnútra SR, ale či o danej situácii vie, to som 
ďalej nezisťoval, hoci má svoju databázu hrobov, ktorá má iné čís-
lovanie, aké používa cintorín a tam môžete nájsť pri výpise o tech-
nickom stave aj informáciu o poškodení, či odcudzení predmetov. 
Preto som pod číslom cintorína hľadal hrob v databáze minister-
stva márne. Škoda, že zadaným kritériom nie je aj meno. Urýchlilo 
by to vyhľadávanie. Takýchto jednotlivých hrobov je uvedených 
v ich databáze 237 (Košice IV), patria tam aj hroby, kde je pocho-
vaných niekoľko desiatok až stoviek obetí bez mena, nie iba jedna 
obeť. 

V čase uzávierky článku som predsa 
daný hrob v evidencii našiel a vybe-
rám z nej: 

Vojnová udalosť 2. svetová voj-
na, Registračné číslo hrobu 
59982400229, Druh hrobu jednot-
livý hrob, Obec Košice-m.č. Juh, 
Okres Košice IV, Lokalita hrobu Ko-
šice-Juh - na verejnom cintoríne, 
Čislo parcely 433/1, Doplňujúce 
údaje - ...., Technický stav dobrý; 
partizánsky veliteľ hrdina SNP mjr. 
in memor. Ľudovít Kukorelli, hrob 
sa nachádza na parc. č. IXa

Takže ak pri technickom stave nie 
je uvedená skutočnosť o poškode-
ní hrobu, majiteľ hrobu pravde-
podobne o jeho poškodení nevie, 
alebo ešte nestihol danú poznámku 
o technickom stave hrobu doplniť. 

Dňa 29. augusta 2018 prezident 
SR Andrej Kiska odovzdal in me-
moriam ďakovné medaily potom-
kom šiestich vojnových generá-
lov – veliteľovi 1. československej 
armády Rudolfovi Viestovi a jeho 
zástupcovi Jánovi Golianovi, ďalej generálom Júliusovi Noskovi, 
Karolovi Pekníkovi, Jánovi Černekovi a Viliamovi Žingorovi. Ná-
čelníka štábu partizánskej skupiny Čapajev Ľudovíta Kukorelliho 
povýšil do hodnosti brigádneho generála. Prezidentské ocenenia 
prevzali Viestova neter Tatiana Šimková, Pekníková vnučka Mi-
riam, Černekov synovec Štefan Holič a Kukorelliho neter Marta. 

Ďalšou zaujímavou udalosťou, ktorú sme mohli zaznamenať v au-
guste 2018, bolo odhalenie pamätnej tabule Čapajevovcom, ktorí 
padli počas jednotlivých udalostí 2. svetovej vojny. Pamätná ta-
buľa sa nachádza priamo pod bronzovou bustou Ľudovíta Kuko-
relliho (1969, Ladislav Ľ. Pollák, akad. soch.) v Bratislave na kri-
žovatke Svätoplukovej a Koceľovej ulice. Z textu vyberám: ,,Naša 
sloboda bola vydobytá vďaka padlým partizánom z partizánskej 
skupiny Čapajev pod vedením náčelníka štábu Ľudovíta Kukorelli-
ho, ....“ 

Anna Bergerová (Daňová) spolu so SZPB, miestnou samosprávou 
a aktivistami tak splnila svoj sľub a na počesť 700 padlých, ktorých 
ako ošetrovateľka a spojka (v jeseni 1944 mala 15 rokov) so svo-
jou matkou videla, im teraz môže aspoň symbolicky položiť kvety 
pri ďalšom pietnom mieste. Ďalšou jej snahou bude, aby sa park, 
kde je busta a pamätná tabuľa umiestnená, volal po Ľudovítovi 
Kukorellim.

V sobotu 24. novembra 2018 sa v Košiciach konala spomienka 
na Ľudovíta Kukorelliho, ktorej súčasťou bol aj seminár venova-
ný Ľudovítovi Kukorellimu. Hlavný referát mala Helena Pažurová, 

ktorá nám ho veľmi rada poskytla. Snáď sa nám ho podarí po čas-
tiach v jednotlivých vydaniach novín uverejniť a priblížiť aj korefe-
ráty Milana Böhmera či Juraja Drotára.

Na spomienkovom stretnutí spojenom so seminárom sa v Ko-
šiciach v ten deň (24.11.2018, teda presne 74 rokov od smr-
ti Ľudovíta Kukorelliho) zišlo okolo 120 ľudí. Bolo medzi nimi 
aj množstvo mladých, čo je potešujúce, keďže práve oni ponesú 
pochodeň našich dejín do budúcnosti. Nechýbali tu ani občania 
Hanušoviec nad Topľou, Petroviec, Bystrého, Hermanoviec nad 
Topľou, Čierneho nad Topľou ... Do Košíc prišli dva autobusy. Je-

den patril členom Matici slovenskej 
a druhý členom SZPB. Veď práve ti-
eto dve organizácie sa v spolupráci 
s Mestom Košice a Košickým samo-
správnym krajom najviac podieľali 
na usporiadaní tohto podujatia. 
Mnohí si ešte pamätali a boli aj prí-
tomní na stretnutí v novembri 2014 
v Hanušovciach nad Topľou, ktoré 
sa konalo pri príležitosti 100. výro-
čia narodenia a 70. výročia smrti 
Ľudovíta Kukorelliho. 

Podujatie v Košiciach sa začínalo 
už na spomínanom cintoríne tichou 
spomienkou a položením vencov 
a kytíc na Kukorelliho hrob. Z cin-
torína sa zhromaždenie presunulo 
autobusmi na stanicu v Košiciach, 
odkiaľ je len kúsok do najväčšieho 
parku na území mesta (Mestský 
park Košice), kde je aj pamätník 
Ľudovíta Kukorelliho od Arpáda 
Račka (1958, 1976 osadený dru-
hýkrát na tom istom mieste). Tam 
sa prihovoril účastníkom zhromaž-
denia predseda Matice slovenskej 
Marián Gešper, predseda Košické-
ho samosprávneho kraja Rastislav 

Trnka a predseda SZPB Pavol Sečkár. Zaznela hymna v podaní 
dychovej hudby ,,Vychodňare“ a zaspievaná bola pieseň ,,Podaj 
dievčina ... “. . Kvôli počasiu a časovému sklzu sa väčšina hostí 
nezúčastnila pochodu, ale autami a autobusmi sa urýchlene pre-
pravila do zasadačky hotelovej akadémie, kde sa už konal samot-
ný seminár venovaný osobe Ľudovíta Kukorelliho. Seminár kultúr-
nymi vstupmi spestrili mladí matičiari a dychová hudba. Nebolo 
by možno na škodu veci, ak by sa referát pani Pažurovej a kore-
feráty Milana Böhmera a Juraja Drotára zverejnili v plnom znení, 
aby mohli poslúžiť aj ďalším záujemcom o históriu a nezabudlo 
sa na to, čo bolo povedané na tomto podujatí. 

Osoba Ľudovíta Kukorelliho sa nezameniteľne a navždy zapísala 
do histórie našich novodobých dejín. Už navždy patrí k morálnym 
pilierom dnešnej doby, na ktoré by sme nemali zabúdať a naďa-
lej si pripomínať slávu ich činov. Z histórie vieme, že veľkí ľudia 
nezomierajú na starobu, zomierajú tam, kde zomierajú hrdinovia, 
na bojovom poli, kde ide o zápas dobra a zla. Podobne ako Štefá-
nik i Kukorelli mali podobný osud i koniec svojej životnej cesty. Bo-
jovali za slobodu, boli už blízko, tak blízko nej, ale nedožili sa jej. 
Nedoleteli, nedobehli. Ktovie prečo? My však môžeme byť hrdí 
na to, že aj na východe sme mali Slovenské národné povstanie 
a takých hrdinov, akým bol aj Ľudovít Kukorelli. Je preto našou 
povinnosťou posunúť toto posolstvo ďalšej generácii, aby sa i na-
ďalej nieslo našimi dejinami a nikdy neupadlo do zabudnutia. Ďa-
kujeme ti, Ľudovít Kukorelli. 

Text a foto: Mgr. Jozef Niko

PhDr. Helena Pažurová, CSc.  a doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
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Najvýznamnejšou zahraničnou cestou nášho folklórneho súboru 
Vargovčan bola v roku 2018 bez pochýb účasť na svetovom taneč-
nom festivale Cheonan World Dance Festival 2018 v čase od 10. 
do 17. septembra 2018. Tento festival patrí medzi najväčšie sve-
tové podujatia s folklórnou tematikou. Poslaním festivalu je spá-
jať rôzne kultúry reprezentované krásou svojich tancov. Odohráva 
sa každoročne v meste Cheonan vzdialenom iba zhruba hodinu 
cesty od hlavného mesta Južnej Kórey – Soulu.

Nebolo jednoduché zvyknúť si po dlhom lete na 7 hodinový časo-
vý posun v blízkosti krajiny vychádzajúceho slnka. Čo je však lepší 
spôsob na prebudenie, ako náš folklór a ľudový tanec? Užili sme 
si ho naozaj do sýtosti, každý deň pre nás znamenal dve vystú-
penia na rôznych mies-
tach. 
V utorok sa konalo ofi-
ciálne zahájenie festi-
valu spojené s ceremo-
niálom a prehliadkou 
súborov. Po úvodných 
vystúpeniach bol 
FS Vargovčan vybraný 
hlavnou organizátorkou 
festivalu medzi piatimi 
súbormi na osobitné 
predstavenie v hlavnom 
meste Soule.
Na toto vystúpenie boli 
pozvaní najväčší spon-
zori festivalu a rôzne 

osobnosti spoločenského a politického života Južnej Kórey. 
Okrem toho sme sa zúčastnili dvoch semifinálových vystú-
pení v rámci súťažnej časti festivalu. Zvlášť náročné bolo 

štvrtkové vystúpenie v daždi, počas prehliadky súborov v centre 
mesta. V nedeľu sa konalo finále celej súťaže, v rámci ktorého bol 
FS Vargovčan ocenený špeciálnou cenou festivalu – Special Prize. 
Festivalu sa zúčastnili súbory a skupiny zo 17 rôznych krajín, ni-

elen z Ázie a Euró-
py, ale aj Ameriky 
a Afriky. Súbor Var-
govčan reprezen-
tujúci Slovensko 
získal aj krištáľovú 
trofej International 
Dance Competiti-
on. V Južnej Kórei 
sú veľmi populár-
ne zábavné tance 
„voľným štýlom“, 
pri ktorých môžu 
tanečníci využívať 
akékoľvek prvky. 
Kladie sa dôraz 
na kreativitu, vý-

sledný dojem a hlavne zábavu. V tejto disciplíne, v ktorej 
sa na festivale súťažilo v sobotu, získali naši tanečníci celko-
vo 3 ceny. Na záver celého podujatia sa konal veľký závereč-
ný ceremoniál sprevádzaný exkluzívnym ohňostrojom.
V rámci voľného času, ktorého naozaj veľa nebolo, sme stihli 
navštíviť najstarší katolícky chrám – katedrálu v Soule, ako 
aj moderné múzeum nezávislosti a starobylý budhistický 
chrám.
Južná Kórea v nás zanechala veľmi pozitívne dojmy ako čis-
tá a veľmi moderná krajina, ktorej nechýba ani starostlivo 
udržiavaná príroda s veľmi priateľskými a ochotnými ľuďmi. 
Osobitnou kapitolou je aj kvalitné jedlo, pre niekoho aj exo-
tického charakteru. Čo sa týka samotného festivalu, bol zor-
ganizovaný naozaj veľmi profesionálne, na špičkovej úrovni.

Text a foto: František Eliaš

FOLKLÓRNY SÚBOR VARGOVČAN
O úspechoch a zážitkoch FS Vargovčan v Južnej Kórei
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FOLKLÓRNY SÚBOR OBLÍK
Jak ten čas ľeci ...
Je už akousi tradíciou, že keď sa končí rok, 
prichádza na rad rekapitulácia a zhodnote-
nie toho, čo sme počas celých dvanástich 
mesiacov robili, čo sme dokázali, čo sme 
zvládli a dosiahli. Aké ciele sme dosiah-
li s väčšou či menšou spokojnosťou. Tak 
aj ja, vedúci folklórneho súboru Oblík, 

prichádzam s krátkym zhrnutím našej celoročnej práce a snahy.
FS Oblík má za sebou naozaj rušný a náročný rok. Celý prvý polrok 
sme sa neúnavne venovali príprave a realizácii 1. ročníka Folklór-
neho festivalu „Spod Oblíka“. Ale poďme poporiadku.
Rok 2018 začal vcelku pokojne. Členovia FS mávali len pravidelné 
súborové skúšky, na ktorých sme sa však okrem trénovania kla-
sických, tradičných ľudových tancov, začali pilne venovať aj zo-
staveniu nového plesového programu. S týmto programom sme 
sa predstavili zabávajúcim sa hosťom hneď v januári na Ľudovom 
plese v Medziankach, vo februári na Obecnom plese v Pavlovciach 
a na Reprezentačnom plese KDH v Prešove. Na plesové vystúpenia 
chodí zostava členov FS - pod pracovným názvom „malá forma“, 
čo znamená 3-5 tanečných párov, speváčky a zvukár. Programová 
štruktúra plesového programu je ladená do moderno-folklórneho 
podania tanca a spevu. 
V minulosti sa v období fašiangov ľudia viac oddávali zábave, 
spoločným stretnutiam pri hudbe a speve. S veľkým potešením 
musím povedať, že tieto tradície sa postupne vracajú do nášho 
súčasného života, a tak sme aj my mali fašiangové vystúpenia 
v okolitých obciach. Navštívili sme Slovenskú Kajňu na ich „Kaj-
nianskych fašiangoch,“ tiež v obci Duplin a na „Lipníckych fašian-
goch“ v Lipníkoch. No veľmi nás potešilo opätovné pozvanie účin-
kovať v celodennom programe na fašiangoch v našom krajskom 
meste v Prešove. Naša oblikárska mládež svojimi piesňami a tan-
com spestrovala celodenný kultúrny program na Hlavnej ulici, pri 
tradičnej zabíjačke a potom sa náš celý súbor Oblík predviedol 
v hlavnom večernom programe. 
Nastal čas pôstu, no my sme nezaháľali. Popri pravidelných 
stretnutiach na skúškach sme sa pustili do zveľaďovania našich 
priestorov. Presťahovali a vynovili sme krojovňu a začali s rekon-
štrukciou tanečnej sály. Za finančnej podpory mesta Hanušovce 
nad Topľou sme zak-
úpili plávajúcu podlahu 
do celej sály, súboristi 
spojili svoje sily a steny 
v sále dostali tiež novú 
farbu. K celkovému pek-
nému a útulnému doj-
mu prispeli aj folklórne 
motívy na stenách a tiež 
veľkoplošné zrkadlá, 
ktoré sú umiestnené 
na jednej strane sály 
a sú nám veľkou pomo-
cou pri tréningoch.
Po Veľkonočných sviat-
koch sa doslova spustila 
lavína svadieb. Na tých-
to svadbách sme pote-
šili naším programom 
„Čepčenie nevesty“ nevestičky, ženíchov, ich rodiny a svadobných 
hostí z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto roku 

máme úspešne za sebou až 29 čepčení. Takéto číslo sme dosiah-
li po prvýkrát, odkedy sa čepčeniu neviest venujeme. Veľmi nás 
teší, že prispievame aj takouto radostnou formou ku krásnemu 
svadobnému dňu mladomanželov.
Veľmi dôležitým dátumom pre náš súbor a pre mesto Hanušovce 
nad Topľou bol 16. jún 2018. Vtedy sa uskutočnil prvý ročník Folk-

lórneho festivalu „Spod Oblíka“.
Príprava a realizácia tohto festivalu bola náročná, no výsledok stál 
zato. Svedčí o tom účasť divákov (cca 2000) . S myšlienkou začať 
v našom meste folklórny festival, som sa pohrával už dlhší čas, veď 
náš súbor má 50-ročnú tradíciu, a to je dostatočný dôvod na re-
prezentovanie nášho mesta a regiónu aj na domácej pôde. Ná-
vštevníci festivalu mali možnosť na prvom ročníku festivalu prežiť 
naozaj krásne emócie. Prvý ročník festivalu spod Oblíka mal názov 
„VODA“ a niesol sa v znamení „vody“ - voda je živel, ktorý pomá-
ha, ale aj berie. A takým živlom sú aj naše ľudové tance, ktoré 
rozprúdia krv v žilách, ale dokážu aj rozplakať. 
Na prvom ročníku sa prezentovali domáce súbory, ale aj hostia: 
DFS  Vargovčanik (Hanušovce nad Topľou),  DFS Oblíček (Hanušov-
ce nad Topľou), FS  Topľan (Giraltovce), FS Stropkovčan (Stropkov), 
FS Bystrančan (Bystré), ŽSS Herlica (Petrovce), SS Rosa (Prešov), 
ĽH Františka Pavúka (Giraltovce), FS Oblík (Hanušovce nad To-
pľou). Je mi veľmi ľúto, že sa náš ďalší domáci súbor Vargovčan 

nemohol zúčastniť na festivale, 
keďže v tom termíne už mali do-
hodnuté iné vystúpenie, ktoré 
nemohli zrušiť, no pevne verím, 
že na druhom ročníku festivalu 
sa už zúčastnia.  
Začiatok festivalu sme zaháji-
li „hymnou“ Na Obľiku na tim 
veršku v podaní Mareka Baloga, 
Andreja Andreja a malej taneč-
nice Lívie Muchovej. Po úvodnej 
hymne sme pokračovali krásnou 
básňou v podaní riaditeľky MsKS 
Ľubice Tomkovej a svojím prího-
vorom festival oficiálne otvoril 
primátor mesta Štefan Straka, sta-
rosta obce Petrovce Ing. Miroslav 
Bobrík a tiež režisér, choreograf 
a hlavný organizátor festivalu Ja-

roslav Mucha. Úvod patril detským súborom. Videli sme ľudové 
umenie v podaní našich najmenších, v ktorých je naša budúcnosť 
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a hlavne nádej, že ony budú naďalej dodržiavať tradície, že v nich 
máme pokračovateľov v uchovávaní ľudových tancov a piesní. Tak 
na scénu nastúpili hostia z Prešova, Spevácka skupina Rosa, ktorá 
nám priniesla trochu ľudovej rusínskej kultúry a spevácka skupina 
Herlica zaspievala krásne šarišské piesne. Ľudová hudba Františka 
Pavúka, ktorá doprevádza FS Oblík, divákom predviedla ľubozvuč-
né cifrovanie, ktoré roztlieskalo publikum. Svoje krásne tance 
a spevy nám predviedli FS Bystrančan, FS Stropkovčan, FS Topľan. 
V závere festivalu vystúpil domáci súbor FS Oblík. Finálnym číslom 
festivalu boli „Tance z Hanušoviec“. Bol to naozaj famózny záver, 
v ktorom sa spojili všetci účinkujúci a veľkolepým spoločným tan-
com ukončili náš festival. Za všetko im vyslovujem obrovské ĎA-
KUJEM, no nielen umelcom, ale aj organizátorom a všetkým, ktorí 
sa podieľali na realizácii festivalu: Mestu Hanušovce nad Topľou, 
Mestskému kultúrnemu stredisku v Hanušovciach a riaditeľke Bc. 
Ľubici Tomkovej, Obci Petrovce, PSK Prešov, OZ FS Oblík, Mest-
skému podniku služieb Hanušovce a nakoniec Andrejovi Čurlíkovi, 
ktorý festival dokonale ozvučil. 
Verím a urobím všetko preto, aby festival bol zaradený do pravi-
delných akcií mesta, aby naši návštevníci mohli si tu mohli od-
dýchnuť a hlavne vidieť krásu nášho folklóru. Už teraz sa pripra-
vuje druhý ročník, ktorý bude 22. júna 2019 v Hanušovciach nad 
Topľou.
Na pozvanie starostov či zástupcov obcí sme s prezentáciou našich 
programov počas celého roka navštívili veľa miest a obcí nášho 
kraja. Obecné slávnosti sú veľmi príjemným spestrením spoločen-
ského a verejného života v každej obci. Poznať to aj na prítomnom 
obecenstve, keď sa obyvatelia konkrétnych dedín, ale aj z ich oko-
lia, každoročne tradične schádzajú v kultúrnych domoch, na ihris-
kách či iných voľných priestranstvách.
Z tých mnohých vystúpení za zmienku určite stojí Stavanie mája 
v Petrovciach, kde sa na podnet starostu obce obnovila stará má-
jová tradícia. Deň matiek sme oslávili spolu s našimi deťmi z DSF 
Oblíček v obci Chmeľov a tiež v obci Nižný Kručov. Prvýkrát sme 
ako folklórny súbor na pozvanie pri príležitosti osláv navštívi-
li aj obce Šarišskú Trstenú a Ďapalovce. Na krásnych tradičných 
obecných slávnostiach sme sa zúčastnili v obciach Zámutov a Soľ.
Na našej domácej pôde sme si zatancovali a zaspievali na 3. roč-
níku Motozrazu a tiež v Petrovciach na Mierových slávnostiach, 
ktoré sa v auguste tohto roku konali už 46. krát. Hosťom tohtoroč-
ných slávností pod Lysou bol FS Rozsutec zo Žiliny, Cimbalová hud-
ba Primáš a Prešovskí 
heligonkári. Samozrej-
me nechýbala ani do-
máca ženská spevácka 
skupina Herlica.  
Tohtoročnou odme-
nou pre našich členov 
a spevácku skupinu 
Herlica bol augusto-
vý zájazd na Ukrajinu. 
V meste Horishni Plav-
ni sme sa zúčastnili 
na medzinárodnom 
folklórnom festivale „Kalinove lito na Dnipri.“ Festival sa konal 
v dňoch 13. - 18. august 2018. Tento festival a celkovo pobyt 
na Ukrajine nám priniesol množstvo zaujímavých a nezabudnu-
teľných zážitkov. Spolu s nami na tomto festivale predviedli svoje 
tradície a umenie folklórne skupiny z Cypru, Rumunska, Turecka, 
Bulharska a samozrejme aj domáci umelecký ukrajinský súbor.   
Po návrate z Ukrajiny sme hneď ďalší víkend zabávali divákov 
na Dožinkových slávnostiach v Giraltovciach. Aj keď počasie to-

muto podujatiu nie veľmi prialo, predsa to len boli veľmi pek-
né slávnosti so všetkým, čo k Dožinkám patrí. Tak ako sa kedysi 
v minulosti dožinkami vyjadrovalo poďakovanie za úrodu, tak 
aj v Giraltovciach to mali veľmi pekne pripravené. Škoda len toho 
nepriaznivého počasia. Počasie však pokazilo kultúrny program 
aj na tohtoročnom XXVII. hanušovskom jarmoku. Prietrž mrači-
en a prudký lejak doslova zrušil celý kultúrny program všetkých 
účinkujúcich, čo nám bolo veľmi ľúto. Ale proti prírode sa, žiaľ, 
bojovať nedá. 
Úctu k starším, k ich životu, múdrosti a skúsenostiam, k tomu, 
že nám odovzdali ľudové tradície a aj lásku k folklóru, sme vyja-
drili naším vystúpením pre seniorov v októbri v obci Čierne nad 
Topľou.
Na našich verejných vystúpeniach nás naďalej hudobne dopre-
vádza ľudová hudba pod vedením primáša Františka Pavúka.
Pri folklórnom súbore sa naďalej venujeme práci s deťmi v Det-
skom folklórnom súbore Oblíček. Deti vedieme k folklóru v troch 
tanečných školách, v obciach Petrovce a Chmeľov a tiež v Hanu-
šovciach. Školu tanca v Petrovciach a na Chmeľove vedie taneč-
ný pedagóg, choreograf a vedúci súboru Oblík Jaroslav Mucha 
za asistencie Petra Baloga a Kataríny Chmeľovskej. V Hanušovci-
ach sa detskej skupine venuje Eva Hudáková. Je radosťou vidieť, 
ako sa deti snažia a učia základy tanečného folklórneho umenia. 
Pre všetky deti nášho DFS Oblíček sme začiatkom mája usporia-
dali sústredenie, ktoré sme s veľkou pomocou tamojších rodičov 
zorganizovali v obci Chmeľov. 

Čo dodať na záver? 
Bol to rušný a náročný, 
no na krásne zážitky boha-
tý rok.
Chcem vysloviť poďakova-
nie všetkým členom súbo-
ru za ich prácu a nadšenie, 
za ich folklórom naplnené 
srdcia. Za to, že tvoríme je-
den pevný kolektív, ktorý 
sa snaží vytvoriť príjemnú 
atmosféru na javiskách, 
kdekoľvek sme.

Chcem poďakovať Mestu Hanušovce nad Topľou za finančnú po-
moc, obciam Petrovce a Chmeľov za spoluprácu pri plnení našich 
plánov.
A v neposlednom rade chcem poďakovať našim divákom, fanúši-
kom a podporovateľom.  

Text a foto: Jaroslav Mucha
vedúci FS Oblík
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RECESISTA S DOBRÝM SRDCOM A DUŠOU
O stretnutí s Braňom Jobusom
Známy slovenský spisovateľ a hudobník rozprával o svojich kni-
hách žiakom tunajšej základnej školy v utorok 9. októbra 2018 
v koncertnej sieni Malého kaštieľa. V spolupráci s Hornozemplín-
skou knižnicou Vranov nad Topľou podujatie organizovala riadi-
teľka MsKS Bc. Ľubica Tomková.
Bezprostredný, priamy, nenútený, nekonvenčný ... Taký je Braňo 
Jobus na televíznych obrazovkách, taký bol aj v Hanušovciach nad 
Topľou. Z obrazoviek možno na nás viacej účinkuje jeho frajerina, 
v Malom kaštieli vystúpila do popredia jeho človečina. K deťom 
vo svojich knihách i v reálnom čase nepristupuje z pozície dospe-
láka a – ako sám hovorí – neťuťulikuje a nemuťulikuje sa s nimi, 
ale berie ich viac ako seberovných partnerov, čím si ich nadobro 

získava. Tak ako dievčatko, ktoré k nemu po besede podišlo a spý-
talo sa: „Ujo, kedy k nám ešte prídete?“
Braňo Jobus napísal už veľa kníh, z ktorých vychádza výzva na ko-
nanie dobra. Dokonca aj na jeho tričku svietil nápis: ZLÝM ĽU-
ĎOM VSTUP ZAKÁZANÝ! Jeho knihy všade uvádzajú ako detské, 
ale môžu, respektíve mali by ich čítať aj dospelí. Slovník jeho kníh 
je viac dospelácky ako detský a aj myšlienky, ktoré autor prezen-
tuje, majú čo povedať všetkým bez rozdielu. 
Celé jeho vystúpenie bolo popretkávané jednak príbehmi, ako 
knihy vznikali, ako sa zrodili niektoré postavy, kto bol, alebo 
čo bolo autorovou inšpiráciou pre ich napísanie, jednak hudbou 
a spevom, ktoré vychádzali z napísaných rozprávkových príbehov. 
Braňovo rozprávkové spisovateľstvo je založené na jeho skutoč-
ných zážitkoch, doplnených o fantáziu. Zároveň môžeme povedať, 
že v jeho príbehoch sú organicky skĺbené sny obyčajného člove-
ka s globálnou alebo slovenskou realitou. No hlavným odkazom 
tohto zaujímavého spisovateľa je, že človek má snívať svoje sny 
a snažiť sa o ich uskutočnenie, lebo ak niečo veľmi chceme, tak 
to aj dosiahneme. 
Keďže Braňo Jobus nielen vo svojich knihách, ale aj vo svojom ži-
vote precestoval takpovediac celý svet, deti z triedy učiteľky Mgr. 
Viery Vrlíkovej mu na záver podujatia venovali velikánsku papiero-
vú mapu Slovenska s fotografiami tých miest, ktoré oni ako trieda 
tiež spoločne navštívili. Žiakov z tried učiteľov Mgr. Pavla Minára 
a Mgr. Anny Ivaničovej zasa zaujímali niektoré podrobnosti o kni-
hách pána spisovateľa. Úplne na záver sa konala aj autogramiáda 
zakúpených kníh tohto autora.  

Text a foto: Agáta Krupová

Pre posledné číslo tohtoročných Hanušovských novín som si zašla po námet k pani Alžbete Velebírovej. Rozprávali sme sa o Vi-
anociach jej detstva i Vianociach, ktoré neskôr prežívala so svojou rodinou. So slzami v očiach spomínala na manžela, na to, 
že ani pred Vianocami nikdy nezaprel v sebe vášnivého rybára, aby na štedrovečernom stole nechýbal kapor. A rozprávali sme 
aj o ďalších vianočných dobrotách, najmä „kozarovej poľivke“.

O VIANOCIACH A VIANOČNÝCH JEDLÁCH
„Každa chiška inakša variška“

S Vianocami bol aj u nich neodmysliteľne spätý „jezulanok“. Tak 
volali vianočný stromček. „Bul na hredze uveśeni jag u každeho.“ 
Na ňom boli povešané doma vyrobené salónky. „Me maľi taki 
veľki taňir eľipsoviti a me prevariľi vodu s cukrom. Vźaľi me pohar, 
tam naľaľi toto sladke a me čuchaľi, čuchaľi po tim taňiru, pokim 
śe ňezrobilo take sladke cesto. S toho śe narobiľi take salonočki. 
Tam me maľi papiriki. Ket me ňimaľi, ta me naśtrihaľi, cverenkami 
povjazaľi. Jablučka me zaveśiľi. Oriški abo do pozlatka me obaľiľi, 
abo z bronzom me ofarbiľi. A to bulo šicko. A darčeki jake buľi? Ňi-
jake, bo ňebulo na darčeki. Me śe cešiľi temu, co me maľi. Chudob-
ne me buľi, aľe ňemožem povedzec, že me buľi hladne, abo bose, 
abo ňeobľečene. Toto rodiče fše śe nam postaraľi, ľem dajake pre-
pichi ňebuľi, bo ňebulo za co. A śestra Koľesarička, co na Grodziňe, 
šila, ta ona nas tiš opšivala.“ 
Pani Velebírová sa rozhovorila aj o tom, čo pripravovala na Viano-
ce jej mama. „Śe zarezala karmena huś, śe vipražila skurka a tote 
škvarki śe poľaľi na uvarenu fasuľku. Ta to bulo viňikajuce jedlo 
a ku temu tepšovňik. No a rižu z mľikom me variľi, i totu mačanku.“ 
(Tá „fasuľka“ bola nahusto uvarená červená fazuľa bez akejkoľvek 
múky.) Jedál bolo viacej, veď aj detí bolo veľa. Spolu ich bolo de-
väť súrodencov. No jedna sestra neprežila v detskom veku zápal 

mozgových blán a jeden brat v mladom 
veku uhynul po úraze na mláťačke počas 
jednej žatvy, smutne spomínala. 
A potom sa už spomienky zo súčasnosti 
a minulosti navzájom prelínali, lebo veď 
v každej rodine sa niečo traduje celými 
generáciami a niečo si každá generácia 
vytvorí ako vlastnú tradíciu. 
Večeru začínali vždy pri svetle sviečky 
a štamprlíkom alkoholu, ale nie hriateho, 
ako to inde na Vianoce bývalo zvykom. 
Potom sa pri stole pomodlili. Ako prvé jedli cesnak s oblátka-
mi a medom. Cesnak nakrájali na úzke plátky, oblátku ponorili 
do medu, na med položili krúžok cesnačiku, a tak jedli. Oblátky 
vždy dostávali z evanjelickej fary. 
Nasledovali bobaľky. Keď už mala vlastnú rodinu a piekla bobaľky, 
vždy musela o jeden plech urobiť viac, práve o ten, ktorý jej deti 
rozobrali priamo pod rukami, napchávajúc sa ešte teplými po vy-
bratí z rúry. Pani Velebírová k bobaľkám nikdy nepridáva mlieko, 
len maslo, cukor a mak, iba podľa potreby namiesto mlieka trochu 
vody.
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Potom prišla na rad kapustnica a nakoniec ryba so šalátom. Ka-
pustnice musela variť vždy vo veľkom hrnci, aby jej bolo dosť 
na niekoľko dní. Odpočinutá prihriata kapustnica je vždy chutnej-
šia ako čerstvo navarená, prizvukovala pani Velebírová.
Čo sa riadu po večeri týka, Alžbeta Velebírová povedala: „Mi umi-
vaľi fše grati. Me ňeochabjaľi take špinave do rana. Aľe jag mi bula 
tu pri śvekre, ta ket dajake veľke śveto bulo, ta ňeśľebodno bulo 
z nožikom rezac. Ta sebe počisciľi pretim dzeň źeľeňinu, abo co jim 
trebalo.“
Na otázku, ako pripravuje hubovú mačanku, pani Velebírová po-
vedala, že najprv popraží huby s cibuľou – v sezóne čerstvé huby, 
v zime vybraté z mrazničky. K hubám pridávala bobkový list, nové 
korenie, čierne korenie a soľ. Medzitým si pripravila kyslú smo-
tanu, v ktorej rozhabarkovala múku, poprípade smotanu trošku 
zriedila s mliekom. Takto pripravenú smotanu vliala do popraže-
ných húb a všetko spolu za stáleho miešania povarila. Nakoniec 
na dochutenie pridala trochu citrónovej šťavy alebo octu, nikdy 
nie jušku. No nezabudla poznamenať, že jej sestra na Grodzine va-
rila „kozarovu mačanku“ výhradne s juškou. „Každa chiška inakša 
variška.“

Agáta Krupová

„Kozarova poľivka“ 
podľa Alžbety Velebírovej

Suroviny 
Sušené hríby
Údená krkovička alebo údené kolienko
Klobása
Krúpy („geršľe“) alebo ryža
Kyslá kapusta
Soľ, (vegeta), čierne korenie

Postup 
Mäso umyjeme a vložíme do hrnca so studenou vodou. 
Ak je krkovička, vložíme ju celú, ak je kolienko, rozrežeme ho, 
aby sa poriadne prevarilo. Keď už mäso v hrnci nejakú chvíľu 
vrie, pridávame nadrobno nasekané premyté hríby, potom 
krúpy alebo neskôr ryžu. Predtým, ako pridáme do hrnca kyslú 
kapustu, vidličkou preveríme mäso, či je mäkké. Aj klobásu 
až ku koncu, aby sa dlho nevarila.
Samozrejme nesmieme zabudnúť všetko podľa chuti osoliť 

a okoreniť.   

OSEMSMEROVKA
Najlepším zo všetkých darov vianoč-
ného stromu je prítomnosť šťastnej 
rodiny ... 
Po vyškrtaní všetkých výrazov osemsmerovky 
zostane 25 písmen, ktoré tvoria dokončenie 
tajničky.
12 písmen -  blahoslavená
10 písmen – kapustnica, spasitelia,
  9 písmen – eucharista, rozprávky, Silvester, 
zvestovať,
  8 písmen – betlehem, december, jasličky, jed-
lička, jedličky, kalendár, modliť sa, nádielka, 
polnočná, prskavky
  7 písmen – bombuľa, hviezda, Iziiáš, kostoly, 
Mikuláš, Nazaret, oblátky, sviečka,  Vianoce, 
zvonček
  6 písmen – koleda, mudrci, spevák, valasi, ve-
čera, zástup
  5 písmen – imelo, kahan, kapor, králi, krása, 
ligot, Mária, myrha, nádej, pokoj, šiška, vetry, 
vetva, zvesť, 
  4 písmená – Ábel, Adam, dymí, holý, krst, 
maco, mrak, mráz, nebo, obeh, para, ryba, 
sane, smrť, sneh, spev, trhy, vila, vina, usek, 
zima, žalm
  3 písmená – Boh, čas, Eva, hus, ľad, ľud, mak, 
med, nie, nos, Pán, syr, tea, tma, ťah, ucho
  2 písmená – um

Autor osemsmerovky: Mgr. Marta Lehetová
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U P M E D A R E Č E V A I R Á M O H O B
D E I M E L O N Á D E J A S L I Č K Y K
Y C B L A H O S L A V E N Á O N A H A K
K O S T O L Y J P R S K A V K Y S N M U
Č N Z Á R M Ť A H Z R A A M U D R C I A
I A N E B O A B O Á A P K E Č N O V Z V
L I G O T D V A L K K U L M I K U L Á Š
D V L M E L O I Ý A Č S E A J A V S Á I
E J A L E I T Í E P E T I D E R A I E Š
J O O N I Ť S M P O I N D A D M I L L K
A K O V N S E Y A R V I Á Ý L Z L V Y A
T O CH E O A V D R C S C N A I V E E K M
S P U T S Á Z N A U O A Ž M Č V T S V E
I A E V A E V A H E B O Š A K E I T Á H
R Y B A I V E T R Y L O M K A P S E R E
A K Á V E P S S Y E Á A E T R S A R P L

CH R H P Á N Ť R M S T K R S T Á P D Z T
U D E C E M B E R C K H V A L A S I O E
E R Á D N E L A K I Y B O M B U Ľ A R B

Vianočné vtipy
Piťo: Čo si kúpil žene na Vianoce?
Dežo: Chcela niečo na krk a niečo na ruky. 
Tak som jej kúpil mydlo.

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše štyri 
hodiny, zrazu jedna povie:

„Ja už nevládzem, kašlime na to, zoberme 
neozdobený!“

Prežil som Vianoce v bielom.
Ty si bol na horách?
Nie, v sadre.

Janko sa na Vianoce pýta otca:
„Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? 
„Nie,“ odpovie otec.
„No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé 
Vianoce.“

Prevzaté z https://vianoce.sk
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