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Na zamyslenie

Milí spoluobčania.
Horúce leto sa skončilo 
a s ním aj prázdniny a čas 
dovoleniek. Všetci sme si 
hádam dostatočne od-
dýchli. Začal sa nový škol-
ský rok. Zdá sa, že do školy 
sa tešia už len prváci. Je 
škoda, že dnešné deti po-
zerajú na vzdelanie ako 
na nepríjemnú povinnosť. 
Keď sa obzriem späť, vždy 
si rada spomeniem na 
učiteľov, ktorí ma niečo 
naučili, aj keď boli prísni. 
To bolo vtedy, keď sme si učiteľov ešte vá-
žili. Nastúpil digitálny vek a skoro všetko 
sa zmenilo. Tie zásadné veci však zmenám 
nepodliehajú. Deti sa stále rodia rovnako, 
ľudia umierajú, pre zdravý život potrebu-
jeme dobrý spánok a nezmeníme ani fakt, 
že pamäť sa udržiava práve memorovaním. 
Rozum a šikovnosť sa nerozdávajú na ulici 
a vzdelanie nadobudneme len tak, že sa 
budeme učiť. Želám všetkým učiteľom po-
zorných žiakov, túžiacich po vedomostiach, 
študentom zasa múdrych a trpezlivých uči-
teľov. 

Nadišla jeseň. Predstava chladných 
sychravých dní často vyvoláva v ľuďoch 
smútok. Zasa sa musíme teplo obliekať 
a možno budeme aj moknúť na daždi. 
Potom si spomeniem na Dušičky. Na roz-
svietený cintorín a pokojnú večernú atmo-
sféru. Ale treba si uvedomiť, že sa vlastne 
pomaly blížia Vianoce. Všetky deti milujú 
Vianoce. Ako deti sme počítali mesiace, 
týždne a dni do ich príchodu. Aj teraz mám 
rada Vianoce, hoci sa moja úloha zmenila. 
A pochmúrna nálada je preč. Vo všetkom 
sa dá nájsť niečo pozitívne. A nielen to, tre-
ba si uvedomiť, že všetko má svoj čas. Ne-
môžeme preskočiť ročné obdobie, lebo sa 
nám nepáči. Je to ako v živote. Ak by sme 

nezažívali trápenia a problémy, nevede-
li by sme si vážiť ani to pekné. Všetko má 
svoj čas a aj zmysel. Keď prežívame trápe-
nia a problémy, mení nás to. Prekonáva-
ním prekážok rastieme a tento rast nie je 
možné urýchliť. Je dobré nechať každého 
rásť jeho vlastným tempom. 

Možno si často kladiete otázku, ako ten 
čas letí a ako hekticky všetci žijeme. Ja 
osobne nad tým často uvažujem, a to aj 
vďaka svojej pracovnej náplni a výkonu prá-
ce, ktorý sa operatívne prispôsobuje situá-
ciám, ktoré sa neustále menia. Máme zlé 
časy. Svet je v šoku a je jasné, že strach, zlosť 
a smútok napĺňajú životy mnohých. Vyná-
rajú sa nové otázky. Vznikajú nové dohady. 
Ako sa to bude ďalej vyvíjať? Čo sa bude 
diať? Kedy už bude pokoj? Je kríza. Hrozná 
doba. Hovoríme to často, keď hodnotíme 
náš život a kultúru. Obviňujeme dejiny, 
spoločnosť, systém a vlády. Zvaľujeme chy-
by a problémy na akéhosi nekonkrétneho 
menovateľa, a tým sa zároveň zmierujeme 
s dobou. Nič sa nedá robiť, taký je svet. Po-
vieme si a zmetieme problémy, ktoré vidí-
me. Niekomu tento laxný spôsob vyhovuje. 
Potrebuje pokojných, pasívnych a nekritic-

Pokračovanie na vedľajšej strane »
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Na zamyslenie

kých konzumentov, ktorí unavení a s plnou 
hlavou problémov prichádzajú domov, za-
pínajú televízor a konzumujú. No nie doba 
je zlá, ale ľudské činy sú takými. Človek nie 
je hotová záležitosť, vzniká a vytvára sa 
procesom, ktorý je zložený z jeho rozhod-
nutí a činov. Je na ňom či bude morálny, 
spravodlivý alebo bude konať proti sebe 
a druhým. Ale ako žiť, aby sme tvorili lepšiu 
dobu? Sami nedokážeme vyriešiť krízu ani 
rôzne kauzy, ba dokonca sme nemohúci 
zvrátiť morálnu krízu spoločnosti. Našou 
možnosťou aj povinnosťou je žiť naše živo-
ty tak, akoby sme boli reprezentantmi na-
šej doby. Len týmto spôsobom bude doba 
taká, akú si zaslúžime, bude taká, akými 
sú ľudia a nie ľudia budú tvorení dobou, 
v ktorej žijú. Nebojme sa preto za každých 

okolností vyznávať pravdu a bojovať za 
lásku a spravodlivosť. Treba rezignovať na 
myšlienku, že dobu zmenia politici a záko-
ny. To, čo charakterizuje povahu doby, sú 
každodenné malé ľudské činy. Preto tešme 
sa z maličkostí, robme malé veci s veľkou 
láskou. A usmievajme sa! 

Na záver pár myšlienok:
 » Strážte svoje myšlienky, pretože sa preme-

nia na slová.
 » Strážte svoje slová, pretože sa premenia na 

skutky.
 » Strážte svoje skutky, pretože sú základom 

návykov.
 » Strážte svoje návyky, pretože vytvoria Váš 

charakter.
 » Strážte svoj charakter, pretože určí Váš osud.

Slávka Guteková, starostka obce

OKTÓBER 
– Mesiac úcty k starším
Tak ako sa končí leto a začína jeseň, tak pri-
chádza aj staroba. Nenápadne a pomaly......
Október je mesiacom, keď nám príroda 
ukazuje svoje čaro. Je však aj mesiacom 
úcty k starším. Úcta k starším má v ľudskej 
civilizácii svoje miesto odpradávna. Každo-
ročne v októbri upriamujeme svoju pozor-
nosť na našich rodičov či starých rodičov. 
Uvedomujeme si, že ich múdrosť pramení 
zo životných skúseností.   

SESTRA STAROBA
Dobrý deň, sestra staroba! 
Ach, videla som Ťa prichádzať zďaleka 
a nepodala som Ti ruku… 
Musím si asi zvyknúť na Tvoju spoločnosť, 
pretože ma už nikdy neopustíš.
Zbohom, mladosť! A navždy! 
Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote, 
a preto s premenou svojho srdca 
volám teraz na Teba so všetkou úprimnosťou: 
Sestra moja…
Teraz, keď Ťa vidím zblízka, 
objavujem Tvoj pôvab. 
Máš skúsenosti a vieš ako má všetko byť, 
dávaš veciam ozajstný význam a milosť: 
oslobodzuješ od strojenosti, zbytočnosti, pýchy 
a vnášaš ma do pravdy.
Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa 
mohla lepšie vzniesť.
Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rada, 
pretože som vďaka Tebe voľnejšia a pomaly 
sa približujem k Bohu! 

Zdroj: internet 

Pokračovanie z predchádzajúcej strany »
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KAPUŠIANSKE PREMENY

Prečo názov Kapušianske premeny? Pod-
ľa projektu Kapušianske premeny, ktorý 
podporil z verejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia v podprograme 4.3.2 Aktivity 
nezávislých neprofesionálnych zoskupení 
v tradičnej kultúre sumou 3000 €. Táto suma 
bola určená na kúpu materiálu na šitie kro-
jov – 10 ks pre speváčky FS Kapušančan a 11 
ks pre MSS Kapušanske richtaroše. Obec 
Kapušany spolufi nancovala personálne 
náklady na výrobu týchto krojových kostý-
mov. Kroje vznikali v dielni pani Vnenčáko-
vej, skúsenej krajčírky našich folkloristov, 
srdcom folkloristky. Kroje mali byť spolu 
s novými programom premiérovo uvedené 
na 17. ročníku Kapušianskych folklórnych 
dní. Kvôli opatreniam v súvislosti 
s COVID-19 Kapušianske folklórne dni 
neboli zorganizované. Aby bol napl-
nený zámer projektu Kapušianske 
premeny, rozhodli sme sa usporiadať 
aspoň vystúpenie domácich skupín, 
ktoré sa venujú zachovaniu tradičnej 
ľudovej kultúry. 

Dňa 20. septembra 2020 sme mohli 
vidieť na doskách amfi teátra v Parku 
svätých Cyrila a Metoda vystúpenie detské-
ho folklórneho súboru Čerešenka, folklórne-
ho súboru Kapušančan a mužskej speváckej 
skupiny Kapušanske richtaroše. Bolo krásne 
slnečné počasie, nadpriemer babieho leta. 
Hľadisko bolo zaplnené (podľa pravidiel ÚVZ 
SR v každom druhom rade s dodržaným od-

stupom) domácimi divákmi, ale aj návštev-
níkmi zo širokého okolia, ktorí sa zišli podpo-
riť svojich rodinných príslušníkov – účinkujú-
cich, známych, či len využili krásnu jesennú 
nedeľu na kultúrny zážitok. Vládla tu príjem-
ná atmosféra, mnohí sa stretli po dlhšom 
čase. Rozprúdili sa rozhovory, ako sa kto má, 
čo má nové, čo plánuje, atď. Úderom 15.00 ho-
diny prišla na pódium starostka obce Slávka 
Guteková. V príhovore privítala všetkých prí-
tomných, uviedla programy účinkujúcich, po-
ďakovala za prípravu, ktorá v čase koronakrízy 
určite nebola ľahká a tiež pani Vnenčákovej, 
ktorá ušila nové kroje. Informovala o podpore 
projektu Kapušianske premeny z verejných 
zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia.

Po úvodných slovách patrilo pódium 
detskému folklórnemu súboru Čerešen-
ka pod vedením Mgr. Márie Koščovej. 
V roku 2020 mali tanečníci na nácvik svoj-
ho programu málo priestoru, školy boli 
od marca zatvorené. Podarilo sa spojiť sily 
všetkých účinkujúcich a ich pásmo Morena, 
Morena s tematikou detských jarných hier 
si odnieslo zaslúžený potlesk. Páni v naj-
lepších rokoch, mužská spevácka skupina 
Kapušianske richtaroše, si hrdo vykračovali 

na pódium v nových snehobielych šariš-
ských krojoch. Od posledného vystúpenia 
v Kapušanoch v roku 2019 sa v MSS Kapu-
šanske richtaroše udialo viacero zmien. Na 
akordeóne spevákov sprevádza p. Pavol 
Germuška, ktorý svojimi piesňami oboha-
til aj repertoár skupiny. Na vystúpení mali 

Kapušianske premeny
Tento príspevok píšem v čase, keď 
ešte vo mne doznievajú dojmy 
z tohto výnimočného podujatia. Vý-
nimočného podujatia vo viacerých 
smeroch. Koncom septembra to bolo 
prvé podujatie organizované obcou 
v roku 2020 poznačenom koronakrí-
zou. Pravdepodobne aj posledné...

Kapušanske richtaroše 
v nových krojoch 
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premiéru nielen nové kroje, ale aj nové 
piesne, známe, aj tie menej známe. Sami 
povedali, že takýto potlesk v Kapušanoch 
ešte nemali... Svojimi piesňami naladili 
divákov na fi nále podujatia v podaní fol-
klórneho súboru Kapušančan, nášho naj-
početnejšieho folklórneho telesa v obci. 
Folklórny súbor má v hudobnej, tanečnej 
a speváckej zložke 82 folkloristov. Aj sú-
boru sa dotkla „covidkríza“. 33 tanečníkov 
odišlo z FS Kapušančan z rôznych dôvodov 
– vek, zmena školy, rodičovské povinnosti. 
Zloženie súboru ovplyvnilo aj prázdne ob-
dobie, keď sa neskúšalo. Náborom sa do-
plnilo 11 nových tanečníkov. Po 16 rokoch 
došlo k zmene vedúceho súboru. Pánovi 
Markovi Husovskému, ktorý bol zároveň aj 
členom súboru 25 rokov, chceme vyjadriť 
našu hlbokú vďačnosť za jeho osobné zá-
sluhy pri zachovávaní tradičného folklóru 

v našej obci, za výchovu viacerých generá-
cií tanečníkov, za vedenie hudobnej zlož-
ky, za jeho lásku k folklóru. FS Kapušančan 
v súčasnosti vedie tanečný pedagóg Jozef 
Dvorščák, vedúci speváckej zložky je Mgr. 
Peter Germuška a hudobnej zložky DiS.art 
Filip Lipka. Prajeme im veľa síl a úspechov. 
Pre viacerých tanečníkov bolo vystúpenie 
na podujatí Kapušianske premeny posled-
ným – rozlúčkovým. Ďakujeme im za repre-
zentáciu a ich pôsobenie v tomto súbore. 
FS Kapušančan vystúpil s týmito pásmami: 
Z jurmaku, V žimnej roše, Vyľecela lastuveč-
ka (spev), Stoličkový, Po raslavicky (spev), 
V Kapušanoch pri muzike. Tanečné pásma 
od najmenších po najskúsenejších sa strie-
dali so spevom speváčok v nových krojoch 
(šarišských). Predvedené choreografi e mali 
dynamiku, potešili oko i dušu diváka, spev 
ulahodil srdciam folkloristov. Patril im za-
slúžený búrllivý záverečný potlesk.

Po vystúpení sme oslovili ešte vedúceho 
FS Kapušančan o zhodnotenie podujatia 
z pozície účinkujúceho. Jeho vlastnými slo-
vami: „Atmosféra bola výborná, tešili sme 
sa a všetci sme to vnímali ako jedinečné vy-
stúpenie, pretože toho roku kvôli Covidu-19 
je jediné tohto druhu...keďže sme zvyknutí 
častejšie vystupovať. Túto sezónu sme mali 
mať 11 vystúpení a zúčastniť sa dvoch me-

Pokračovanie na ďalšej strane »

Pre niektorých to bolo posledné 
vystúpenie vo FS Kapušančan

Speváčky FS Kapušančanu 
v nových krojoch.
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dzinárodných festivalov v zahraničí – v Bul-
harsku a vo Francúzsku. Výnimočné bolo 
preto, že veľa detí malo premiéru a zároveň 
aj niektorí starší ukončenie pôsobenia v sú-
bore. Nastal generačný prelom po 13 až 18 
rokoch pôsobenia v súbore. A nehovoriac 
o tom, že nové krásne kroje mali premié-
ru....Zároveň sa chcem poďakovať všetkým 
– p. starostke, Evke Vnenčákovej za šitie 
krojov a všetkým organizátorom. Celkovo 
hodnotím podujatie ako dobré. Myslím si, 
že to bolo správne rozhodnutie vystúpiť 
a ukázať našu kultúru. Ja som hrdý na to, 
aký máme v Kapušanoch nádherný amfi te-
áter a že tu môžeme vystupovať. Veď účasť 
divákov, rodičov, atď. bola výborná a ohod-
notili nás všetkých: Čerešenku, Richtarošov 
a Kapušančan krásnym POTLESKOM. Pre 
folklóristu je to najvyššie ohodnotenie. 
ĎAKUJEME!!! Ešte v mene celého FS Kapu-
šančan by som chcel vysloviť poďakovanie 

Markovi Husovskému ...po 25 rokoch odi-
šiel... MARKO ĎAKUJEME!!!“ (S pozdravom 
SRDCOM FOLKLÓRISTI! ).

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, orga-
nizátorom, zvukárom za zdarný priebeh 
tohto podujatia.                                             -MM-

ŠKOLSTVO

Zo života základnej 
školy 
Prvý deň nového školského roka je vždy 
výnimočnou udalosťou, výnimočnou 
preto, lebo každý nový školský rok je pre 
žiakov ďalším pomyselným krokom na 
ceste životom, na ceste do sveta dospe-
lých. 

2. september sa začal netradične. Žiaci 
sa s učiteľmi nestretli na amfi teátri ako 
zvyčajne, ale rovno v triedach. V príhovore, 
ktorý bol čítaný prostredníctvom školské-
ho rozhlasu a od triednych učiteľov sa žia-
ci dozvedeli, aké mimoriadne opatrenia 
v súvislosti s pandémiou ochorenia CO-
VID-19 musia dodržiavať a čo ich v tomto 
školskom roku čaká. Srdečne sme privítali 
našich prváčikov, tých, ktorí začínajú novú 

etapu svojho života. Je to pre nich veľká 
zmena a väčšina z nich je iste plná očaká-
vaní, možno i obáv z nového, nepoznané-
ho. 

Aj naši deviataci si určite uvedomili, ako 
ten čas, strávený na našej škole, prešiel 
veľmi rýchlo. Ani sa nenazdali a čochvíľa 
 budú rozhodovať o svojom ďalšom smero-
vaní, pri ktorom im prajeme najmä veľa síl 
a energie.

Naša škola sa snaží byť nielen miestom, 
kde deti a žiaci prežívajú väčšinu pra-
covného dňa, ale chce byť aj priestorom, 
v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, 
tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať 
svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu 
svojej fantázie, pričom ich výsledky bude 
mať kto oceniť. Na tejto ceste sa im budú 
venovať chápaví učitelia, ktorí ich nebudú 
len učiť čítať a písať v materinskom i v cu-
dzích jazykoch, dajú im základy z mate-

Pokračovanie zo  strany 5 »

Toto podujatie a ušitie krojov bolo podporené 
z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia

Hudobná zložka 
FS Kapušančan.
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matiky, chémie, prírodopisu, naučia ich 
pohybovým zručnostiam, čítaniu z mapy 
a vyrozprávajú im zaujímavé príbehy 
z dejín, ale najmä budú k nim ľudskí a vo 
svojej práci trpezliví. Pretože nie nadarmo 
sa hovorí, že: „Bohatý je národ, ktorý má 
dobrých učiteľov.“ A že takými sú, o tom 
svedčia mesiace práce aj počas dištanč-
ného vzdelávania, za ktoré im patrí veľká 
vďaka. Osobitné poďakovanie patrí čle-
nom vedenia materskej a základnej školy, 
na ktorých pleciach stojí príprava a orga-
nizácia celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Poďakovanie za prípravu školy 
na nový školský rok patrí všetkým nepe-
dagogickým zamestnancom materskej 
školy, základnej školy a školskej jedálne. 
Mimoriadne poďakovanie za dlhoročnú 
prácu a starostlivosť o údržbu školy patrí 
p. Šoltisovi, ktorý opustil rady zamestnan-
cov, pretože odišiel do dôchodku.

Aj brány materskej školy sa otvorili po 
dlhej prestávke. Okrem detí, ktoré už našu 
materskú školu navštevovali, pribudli aj 
nové deti, ktorým, všetci veríme, sa u nás 
bude páčiť. 

Poďakovanie patrí aj rodičom našich 
žiakov – nielen tých „služobne“ starších, 
ale aj tých, ktorí dôverujú našej základnej 
škole a zverili nám svoje deti do MŠ a do1., 
5., ale aj iných ročníkov ZŠ. Verím, že bude-
me rovnako dobre spolupracovať, hľadať 
spoločné riešenia v prospech detí a žiakov 
našej školy. 

Všetkým deťom a žiakom prajeme do-
siahnutie čo najlepších výsledkov, veď 
práve oni sú vyjadrením našej úspešnos-
ti a nášho spoločného snaženia a viery 
v zmysel vlastnej práce. 

Prajeme veľa úspechov a šťastia v novom 
školskom roku 2020/2021.

Mgr. Janka Šimová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ Kapušany

ŠKOLSTVO

POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo školy ďakuje spoloč-

nosti MILK-AGRO, spol.s.r.o., za 
sponzorstvo vo forme jogurtov pre 
všetky detí MŠ a všetkých žiakov 
ZŠ že pri príležitosti Svetového dňa 
mlieka v školách.

Ďakujeme pedagógom školy, ktorí sa 
zapojili do súťaže «Dixi rozdávačky», 
prostredníctvom ktorej sa šťastie 
usmialo na Mgr. Drahomíru Szantovú 
a naša škola dostala dezinfekčné pro-
striedky.

Za všetko vám zo srdca ďakujeme

Táraninky z MŠ:
Boli sme na skrytom kúpalisku 

(krytom).
Nikolka, ty si oblečená ako rehoľná 

sestra (kamarátka kamarátke).
Po prečítaní rozprávky ,že psík 

zdochol, sa ozve chlapček: „Aj deti 
niekedy zdochnú.“

Idú zaspievať oslávencovi 
a dievčatko spieva: „Hepy 
brzduuuu....“

Mali napísať logopedičke rodné 
čislo a dievčatko rodičom vraví: 
„Máme dať číslo národu!!!“

„Mamka je chorá, ide na výterky,“
„Hučí mi v nosku.“
„Zagombíkuj ma.“
„Mám chrobáky v nose,“
„Treba mi merať teplotu, lebo mám 

tlak!“
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TÁLIA PREŠOV
Aj napriek nepriaznivému umeleckému 
roku sa nám 23.9.2020 podarilo uspieť na 
prehliadke detskej dramatickej tvorivosti, 
ktorá nesie meno divadelnej múzy Tália. 
Naši herci z divadelného súboru Zvončeky 
z Kapušian sa umiestnili v zlatom pásme 
2-krát s predstaveniami Nebojsa a Popo-
luška.

Držíme im palce, aby sa im tak darilo 
aj v apríli na krajskej prehliadke detskej 
dramatickej tvorivosti na Rozprávkovom 
Stropkove. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - KRAJSKÁ 
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA DETSKÝCH 
RECITAČNÝCH KOLEKTÍVOV
Dňa 29.9.2020 sa v priestoroch Divadla Jo-
náša Záborského uskutočnila prehliadka 
detských recitačných kolektívov. Naše 
malé Zvončeky z Kapušian krásne zvonili 
umeleckým slovom a za text Jána Andela 
Uspávanka pre bábiku získali 3. miesto.
Našim bábikam srdečne gratulujeme.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ S MŠ AKO OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE KAPYŠKO
Vážení rodičia, vážení pedagogickí i ne-
pedagogickí zamestnanci a priatelia ZŠ 
s MŠ Kapušany, dovoľte nám informovať 

Vás o dôležitej zmene vo fungovaní Rodi-
čovského združenia pri ZŠ s MŠ Kapušany. 
V septembri 2019 bolo na zasadnutí rodi-
čovského združenia odsúhlasené ukon-
čenie členstva v Slovenskej rade rodičov-
ských združení k najbližšiemu možnému 
termínu, t. j. k 31.8.2020. Zároveň prítomní 
rodičia schválili ďalšie fungovanie rodi-
čovského združenia pri ZŠ s MŠ Kapušany 
ako samostatné občianske združenie, kto-
ré bude hospodáriť samostatne, nebude 
platiť ročné členské príspevky do celoslo-
venskej rady, bude sa môcť uchádzať o fi -
nančné príspevky z rôznych grantových 
schém a bude môcť byť poberateľom 2% 
zo zaplatených daní. 

Všetko vyššie uvedené sme zrealizovali 
a pre fungovanie Rodičovského združenia 
a pre Radu rodičov zloženú z triednych dô-
verníkov je pripravené občianske združe-
nie Kapyško. OZ bolo založené ešte v roku 
2006 ako OZ DiKapy, avšak po zmene sta-
nov v roku 2019, bol zmenený aj samotný 
názov pre potreby nás rodičov detí a žiakov 
ZŠ s MŠ Kapušany. 
Aktuálne stanovy občianskeho združenie 
Kapyško nájdete na: https://zskapusany.
edupage.org/
Nájdete v nich podmienky a pravidlá člen-
stva v OZ, jeho orgány a informácie o šta-
tutároch, hospodárovi a revízorovi ZŠ a MŠ 
Kapušany, ako kontrolnej osobe OZ.

Na zasadnutí Rady rodičov, zloženej 
z triednych dôverníkov bola dňa 22.9.2020 
zvolená za predsedníčku p. Lenka Pre-
vužňáková a za hospodárku Mgr. Katarína 
Labudová. Miesto podpredsedu/níčky a re-
vízora bude obsadené spomedzi rodičov 
detí MŠ. 
 
Občianske združenie KAPYŠKO
Hlavná 367/7
Kapušany 082 12
oz.kapysko@gmail.com
IČO: 42 036 798

ŠKOLSTVO

SZUŠ Kapušany
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SAMOSPRÁVA

  Uznesenie č. 45/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie na 
vedomie správu o činnosti ZŠ s MŠ Kapušany.

  Uznesenie č. 46/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
I. berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného 

plánu obce Kapušany, Zmeny a doplnky 
č.4 /2019 vypracovanú , Ing. arch. Vladi-
mírom Debnárom, odborne spôsobilou 
osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD pod-
ľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294),

2. Výsledok preskúmania návrhu Územ-
ného plánu obce Kapušany, Zmeny 
a doplnkyč.4/2019 Okresným úradom 
Odborom výstavby a bytovej politiky 
v Prešove, podľa § 25 stavebného zákona 
(OU-PO-OVBP1-2020/033817-002) zo dňa 
25. 06. 2020.

II. súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pri-
pomienok z prerokovania návrhu Územné-
ho plánu obce Kapušany Zmeny a doplnky 
č.4/2019 podľa § 22 stavebného zákona
III. schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného 
zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov Územný plán obce Kapu-
šany, Zmeny a doplnky č. 4 /2019 
spracovaný Ing. arch. Stanislavom Dučay-
om, autorizovaným architektom SKA.
IV. žiada: Starostku obce Kapušany: pros-
tredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a staveb-
ného zákona: 
1. zverejniť záväznú časť Územného plá-

nu obce Kapušany, Zmeny a doplnky 
č.4/2019 v zmysle § 27 ods.4 písm. a) sta-
vebného zákona,

2. označiť dokumentáciu Územného plá-
nu obce Kapušany, Zmeny a doplnky 
č.4/2019 schvaľovacou doložkou v zmysle 
§ 28 ods.1 stavebného zákona

3. uložiť Územný plán obce Kapušany, Zme-
ny a doplnky č.4/2019 na Obecnom úrade 
Kapušany, na Stavebnom úrade Kapuša-
ny a na Okresnom úrade, Odbore výstav-
by a bytovej politiky v Prešove v zmysle § 
28 ods. 3 a 4 stavebného zákona

4. vyhotoviť o obsahu Územného plánu 
obce Kapušany, Zmeny a doplnky č. 
4/2019 registračný list v zmysle § 28 ods. 
5 stavebného zákona a spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručiť Minister-
stvu dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky

  Uznesenie č. 50/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
a) Celoročné hospodárenie obce Kapušany 

za rok 2019 bez výhrad
b) Záverečný účet obce Kapušany
c) Celkový prebytok rozpočtového hospo-

dárenia 70 734,29 použiť. 1. V zmysle usta-
novenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpi-
sov sa na účely tvorby peňažných fondov 
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citované-
ho zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) 
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo 
určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku 
v sume 59 212,79 EUR, a to: - ZŠ s MŠ – ne-
dočerpaný normatív 54 621,79,- € /príjem 
rozpočtu školy v roku 2019, ktoré je možné 
použiť v rozpočtovom roku 2020 v súla-
de s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. - Nedočerpaný projekt na knižnicu 
z FPU 4 591 EUR 2. V súlade s § 15 ods. 4 zá-
kona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-

Výber z uznesení
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vidlách územnej 11 samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov použiť na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 100 %. Na zák-
lade uvedených skutočností navrhujeme 
skutočný prebytok saldo rozpočtového 
hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 
70 734,29 EUR- vylúčenie s prebytku hos-
podárenia 59 212,79 EUR = 11 521,50 EUR 
použiť na tvorbu rezervného fondu

  Uznesenie č. 51/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje VZN obce Kapušany č. 3/2020 Do-
mový poriadok

  Uznesenie č. 52/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie 
na vedomie vyhodnotenie Komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Kapušany za 
roky 2016 – 2020.

  Uznesenie č. 54/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schvaľuje:
- predaj obecného majetku kupujúcemu 

– Východoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a.s. IČO: 36 570 460, Komenské-
ho 50, Košice, z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a to:

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v na-
sledovnom rozsahu:
SO 12 Kanalizácia Kapušany
Stoka „KB-1 PVC DN 300 mm na ulici Že-
lezničná o dĺžke 303,0 m
Stoka „KB“ PVC DN 300 mm na ulici Že-
lezničná o dĺžke 107,0 m (z celkovej dĺžky 
614,0 m stoky „KB“)
Stoka „KG2a“ PVC DN 300 mm na ulici 
Tehelná o dĺžke 400,0 m (z celkovej dĺžky 
552,0 m stoky „KG2a“)
To všetko za kúpnu cenu 1 EUR bez DPH.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že verejná kanalizácia je v ha-

varijnom technickom stave, ktorý vyžaduje 
značné fi nančné prostriedky na uvedenie 
do prevádzky. Obec Kapušany nemá potreb-
né fi nancie, personál ani techniku na zre-
konštruovanie verejnej kanalizácie. VVS, a.s. 
sa javí ako jediný vhodný subjekt na kúpu 
tohto majetku, nakoľko disponuje potreb-
ným fi nančným, personálnym a technickým 
vybavením a je osobou odborne spôsobilou 
na výkon činností spojených s odvádzaním 
odpadových. VVS, a.s. zároveň ako proti-
hodnotu oproti symbolickej kúpnej cene 
na vlastné náklady zabezpečí rekonštruk-
ciu a spojazdnenie verejnej kanalizácie. 
V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od 
samostatného prevádzkovania vodárenskej 
infraštruktúry obcami a mestami a pričom 
tieto postupne poverujú prevádzkovaním 
svojej infraštruktúry vodárenské spoloč-
nosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa na-
chádzajú. Na základe uvedeného predaj 
formou obchodnej verejnej súťaže alebo 
verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí 
tak neprichádza do úvahy. 
Predávajúci Obec Kapušany je výlučným 
vlastníkom majetku – časti stavby v k. ú. 
Kapušany, ktoré na základe tejto zmlu-
vy predáva a kupujúci ich nadobúda do 
svojho vlastníctva v celistvosti. Odpredaj 
majetku obce do vlastníctva Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 
36570460, so sídlom Komenského 50, 042 
48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, 
(slovom: Jedno euro), z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa je prípustné a v súla-
de so záujmami a zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Kapušany.

  Uznesenie č. 57/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje žiadosť ZÁCHRANNEJ SLUŽBY – 
RAYMAN RESCUE, o.z., Na rínku 276/7, 082 
12 Kapušany, IČO: 51103184 o odpustenie 
platby nájomného v priestoroch Zdravot-

Pokračovanie z predchádzajúcej strany »
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ného strediska počas trvania pandémie 
COVID-19.

  Uznesenie č. 63/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje Správu ZŠ s MŠ Kapušany o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsled-
koch a podmienkach školy a školských za-
riadení v školskom roku 2019/2020.

  Uznesenie č. 64/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 02/2020 
ZŠ s MŠ Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Ka-
pušany.

  Uznesenie č. 65/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schva-
ľuje rozpočtové opatrenie č. 02/2020 Obce 
Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany.

  Uznesenie č. 67/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje čerpania návratnej fi nančnej vý-
pomoci na základe uznesenia Vlády SR č. 
494 z 12. 08. 2020 na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpad-
ku z dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 v dôsledku pandémie COVID-19 vo 
výške 61 343,00 EUR.

  Uznesenie č. 68/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sú-
hlasí s uzavretím Zmluvy o uzavretí budúcej 
zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného breme-
na) podľa ustanovenia § 289 a nasl. Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v pro-
spech budúceho oprávneného z vecného 
bremena: Obec Fintice ako vlastníka stavby 
„Fintice – Vodovod, kanalizácia, Rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie“. Vecné bremeno sa 
zriadi bezodplatne, nakoľko sa jedná o ve-
rejnoprospešný účel. Rozsah vecného bre-
mena bude určený geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby.

  Uznesenie č. 71/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch berie 
na vedomie Výročnú správu neziskovej or-

ganizácie Kapušany pre všetkých, n. o. za 
rok 2019.

  Uznesenie č. 73/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sú-
hlasí s prijatím obce Tulčík do Spoločného 
obecného úradu od 01. 10. 2020.

  Uznesenie č. 75/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch schva-
ľuje spôsob prevodu majetku obce – po-
zemku pod bytovým domom č. 442/3 na ul. 
Sadovej, parcela KN C č. 241/6, k. ú. Kapuša-
ny, priamym predajom (v súlade s §9 ods. 2 
písm. b) a žiada starostku obce vypracovať 
znalecký posudok na odpredaj majetku 
obce.

  Uznesenie č. 76/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch ne-
schvaľuje žiadosť o odkúpenie spoluvlast-
níckeho podielu k pozemku parcela KN C č. 
1268, k. ú. Kapušany. 

  Uznesenie č. 80/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch sú-
hlasí so začatím podnikateľskej činnosti 
(výroba mäsových konzerv pre domáce 
zvieratá), na základe žiadosti Ing. Milana 
Maňkoša, Ardova ½, 082 12 Kapušany, IČO 
43206034. 

  Uznesenie č. 81/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch ne-
schvaľuje žiadosť o fi nančný príspevok žia-
dateľovi Športový klub Internacionál 93.

  Uznesenie č. 82/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch 
schvaľuje za členku komisie Finančnej, roz-
počtovej, legislatívnej a správy majetku 
obce Mgr. Zdenku Rimkovú od 01. 10. 2020.

  Uznesenie č. 83/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch me-
nuje členov inventarizačnej komisie:
 Ing. Igor Revay, predseda inventarizačnej 

komisie
Mgr. Zdenka Rimková
Mgr. Jana Tverďaková
 Ing. Andrea Havrillová
 Ing. Milan Maňkoš

Pokračovanie z vedľajšej strany »
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Tak ako vo všetkých činnostiach spoločen-
ského života, aj do športu hlbokú ranu vyryl 
fenomén korona. Smelé plány OŠK Kapu-
šany boli výraznou mierou ovplyvnené ob-
medzeniami, ktoré si táto zákerná choroba 
vyžiadala. Pekný rozbeh do nového roku 
vo všetkých kluboch združených v OŠK na-
značoval úspešný športový rok. Stabilizácia 
futbalových družstiev a zimná príprava boli 
pre futbal dobrým znamením. Žiaľ, k sú-
ťažným zápasom neprišlo. Stolní tenisti sa 
pripravovali na historický vstup do okresnej 
súťaže, k čomu im boli vytvorené výborné 
podmienky v telocvični. Ani tieto ambície 
nemohli byť naplnené a trvá to do dnes. Tu-
risti zaznamenali dvojmesačný výpadok vo 
svojej činnosti. Neuskutočnili sa preto akcie 
ako Noc na hrade, veľkonočný výstup na Ši-
monku, preložil sa plánovaný výlet do Mo-
ravského Krumlova. Napriek tomu sme stihli 
z plánu činnosti uskutočniť obľúbenú akciu 

Hermanovský Šľid, lyžovačku v Krynici, ale aj 
letný výlet do Veľkej Fatry. V rámci tejto akcie 
sme navštívili Španiu dolinu, múzeum SNP 
v Banskej Bystrici, ale predovšetkým zdolali 
vrch Ostredok. V závere leta sme absolvovali 
výlet z Hýľova na chatu Lajošku s cieľom vo 
Vyšnom Klátove. V septembri sme navštívili 
Slovenský kras a jeho peknú časť Hájske vo-
dopády s výstupom na sedlo Krížna Poľana. 
27 účastníkov vrátane kočíkovaných detí 
svedčí o záujme o tento druh športu.

Volejbalisti na chvíľu stratili možnosť pri-
pravovať sa, ale po ukončení prísnych opat-
rení stihli v tenisovom klube zorganizovať 
turnaj vo volejbale. Pri účasti šiestich druž-
stiev obsadili veľmi pekné druhé miesto. 
Potešujúce vo volejbale je , že cestu k tomuto 
športu si našli niekoľkí mladí ľudia. Druhým 
miestom v turnaji sa môže pochváliť aj hoke-
jovo-fl orbalový klub. Turnaja o pohár Ceresit 
Cup sa zúčastnili štyri družstvá z okresu. Naši 
hokejisti ako organizátori turnaja v PSK aréne 
vytvorili výbornú atmosféru. Hoci neobhájili 

Športové súboje 
s koronou 

Pokračovanie na vedľajšej strane »
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vlaňajšie prvenstvo, druhé miesto je pekným 
úspechom. Leto prialo aj našim amatérskym 
futbalistom, keď po dvojmesačnej odmlke 
mohli nerušene športovať. V závere leta sa 
uskutočnil už 9. ročník tenisového turnaja 
ZONE 15 Cup. Doposiaľ najvyššiu kvalitu tur-
naja pretavil na prvenstvo v turnaji Slavomír 
Straka z Hanušoviec. Prerušil tak štvorročnú 
suverenitu Štefana Baču. V turnaji detí do-
minoval Dominik Terez pred Sofi ou Bačovou 
a pred žiakmi tenisovej školy Joshuem Stan-
celom a Katkou Sýkorovou. Obaja urobili 
dobré meno tenisovej škole. 

Tento rok bol aj rokom 90.  výročia futba-
lu v Kapušanoch. Určite by si takéto výročie 
zaslúžilo peknú oslavu. Aj v tomto sme-
re sme si však radšej povedali, že riskovať 
zdravie pri organizácii masového podujatia 
by nebolo vhodné. Oslavy sme preto pre-
sunuli na budúci rok. Snáď už riziko ocho-
renia Covid 19 pominie. V takom prípade 
sa tešíme na stretnutie s bývalými hráčmi, 
trénermi, funkcionármi. 

Pochvalu si zaslúžia ľudia, ktorí sa vzor-
ne starajú o ihrisko. Poriadok a postupná 
údržba budov robí z futbalového ihriska 
pekný športový celok a príjemnú vstupnú 
bránu k hradu. Osvedčilo sa aj zavedenie 
prevádzkového poriadku na ihrisku. Aj keď 
toto opatrenie sa nie u každého stretlo 
s pochopením, čas nám dáva za pravdu. Or-
ganizované otváranie a zatváranie ihriska 
prispelo k väčšiemu poriadku, ale hlavne 
sa zabránilo poškodzovaniu verejného ma-
jetku. Každý občan má na ihrisko prístup, 
stačí len dodržiavať prevádzkové hodiny, 
prípadne informovať správcu a dohodnúť 
si s ním otvorenie ihriska. 

Ťažké časy, ktoré dnes spoločnosť prežíva 
si žiadajú zdravých, odolných ľudí. O to na-
liehavejšia je požiadavka športovať. A to je 
aj výzva pre všetkých ľudí, aby pohodlnosť 
nahradili pravidelnými športovými aktivi-

tami. Je to výzva na vytváranie stále lepších 
podmienok pre šport, ale hlavne na ich 
využívanie. Pripravení a odolní ten súboj 
dneška napokon vyhráme.

Ing. Miroslav Bohata

Pokračovanie z vedľajšej strany »

TRADIČNÉ KOVANÉ 
NÁRADIA HRADOV
Na NKP hrad Kapušany nám pribudli 
tradičné kované náradia. Tie vyrobil p. 
Matúš Jalakša v rámci projektu Tradičné 
kované náradia hradov, ktorých výrobu 
podporil formou štipendia z verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia. 
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Profi l

Profi l mladého 
športovca

Už od malička sa Mišo venuje športu. Naj-
prv tenisu, potom sedem rokov gymnastike, 
neskôr aj karate, aby napokon svoj záujem 
upriamil na fl orbal. Viedla ho pritom starost-
livá ruka rodičov, ktorí veľa času a energie 
venujú práve športovaniu svojich detí. Rých-
losť a obratnosť Miša si čoskoro všimli tré-
neri, ktorí vycítili talent mladého športovca. 
Už ako 15-ročný sa dostal do výberu juniorov 
nad 17 rokov a ako 16-ročný dostal príležitosť 
aj medzi mužmi FBC Prešov. Snom každého 
športovca je dostať sa čo najvyššie. Niet sa 
preto čo diviť, že Mišove ambície siahajú do 
reprezentačného výberu. Nezabúda pritom 
ani na profesiu. Ako žiak elektrotechnickej 
priemyslovky uvažuje o štúdiu na vysokej 
škole v Brne, alebo Prahe. Akože inak, veď 
tam sú výborné kluby českej fl orbalovej ligy. 
Vrcholom jeho snaženia a cieľom je však za-
hrať si v Švajčiarskej lige, ktorej štýl hry sa Mi-
šovi veľmi páči. V jeho stopách kráča aj jeho 
mladší brat Dominik, ktorý vyniká na bran-
kárskom poste vo fl orbalovej bránke. Usilov-
nosť, s akou sa venujú športu, dnes nie je sa-
mozrejmosťou u mladých ľudí. Pritom sú to 
chlapci z našej základnej školy. Rovnakí ako 
ostatní spolužiaci. K povinnostiam v škole 
sa ale pridávajú povinnosti športové. Zod-
povedne pristupujú k tréningom a naplno 

využívajú podmienky, ktoré im obec či klub 
ponúka. Ambície v športe idú ruka v ruke so 
životnými ambíciami. Úspech v športe pred-
povedá aj úspech v práci, v osobnom živote. 
To už je ale téma pre všetkých rodičov. Viesť 
deti k pravidelnému športovaniu, k zdoláva-
niu športových neskôr životných prekážok. 
Príklad Miša a Dominika nech je motivujúci 
pre ostatných chlapcov a dievčatá. 

 Ing. Miroslav Bohata

Je jedným z nás. Mladý človek s ambí-
ciami dosiahnuť nejaký cieľ. Športový, 
ale aj profesijný. Reč je o Michalovi 
Terezovi. Prečo o ňom? Nuž jeho špor-
tové kroky ho doviedli do hľadáčika 
prvoligových klubov vo fl orbale. Tento 
dynamicky sa rozvíjajúci šport má stá-
le viac obľuby u mladých chlapcov, ale 
aj dievčat. 

PONDELOK 17:00 hod. – 20:00 hod.
UTOROK   17:00 hod. – 20:00 hod.
STREDA    17:00 hod. – 20:00 hod.
ŠTVRTOK   17:00 hod. – 20:00 hod.
PIATOK    17:00 hod. – 20:00 hod.
SOBOTA    10:00 hod. – 20:00 hod.
NEDEĽA    10:00 hod. – 20:00 hod.

Správa ihriska: 
Standa Prokop, 0908 253 003

OTVÁRACIE HODINY 
FUTBALOVÉHO 
IHRISKA KAPUŠANY
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Palec hore/palec dole

Palec hore
  Oceňujeme starostlivosť mno-
hých z Vás, ktorí sa staráte o verejné 
priestranstvá. V tomto vydaní miestneho 
občasníka chceme oceniť naším poďako-
vaním p. Mariána Haľka za starostlivosť 
o Park Vincenta Kováča, na ulici Na rínku. 

  Ďakujeme rodine Bartošovej za darova-
nie kameňa, rodine Holingovej za daro-
vanie tehál na NKP hrad Kapušany. 

  Pani učiteľky v materskej škole takto 
krásne vymaľovali steny v spálňach detí. 
V takýchto priestoroch sa detičkám určite 
ľahšie zaspáva, keď ich strážia rozprávkoví 
kamaráti pri popoludňajšom odpočinku. 

Palec dole
  Čo robí tento gauč v blízkosti želez-
ničnej trate? Určite to nie je miesto čakania 
na príchod vlaku, ani oddychový priestor 
s výhľadom na NKP hrad Kapušany. Ak je 
zberné miesto odpadu zatvorené (občanov 
informujeme v predstihu na webovej strán-
ke obce i obecným rozhlasom), nevytvárajte 
nám prosím čierne skládky odpadu!!!

  Niekto sa stará o verejné priestranstvo, 
niekto ho ničí. Viac slov netreba. 

  Milí rodičia, prosíme Vás o usmernenie 
svojich detí, aby sa na verejnosti sprá-
vali slušne. Už len slušný pozdrav do-
káže spríjemniť deň. Niektoré verejné 
priestranstvá sú monitorované kame-
rovým systémom. Pódium amfi teátra 
v Parku svätých Cyrila a Metoda nie je 
určené na tréningy kolobežiek, jazdy na 
bicykli a iné kaskadérske kúsky. Ani obja-
vovanie priestorov pod pódiom!!!
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DETSKÝ TÁBOR / PROJEKTY

Detský tábor
Dva mesiace v živote malého dieťaťa je veľ-
mi dlhý čas.

Dva mesiace prázdnin predstavujú pre 
deti dlho očakávané chvíle oddychu a bez-
starostnosti.

Rodičia však musia v tomto období zo-
súladiť pracovné povinnosti a zároveň sta-
rostlivosť o potomstvo.

Detský tábor je riešením, ktoré zachrá-
ni situáciu pracujúcich rodičov a zároveň 
deťom pripraví nezabudnuteľné zážit-
ky s priateľmi. Presne to bolo hlavným 
impulzom pre zorganizovanie detského 

Z dotačnej schémy Predsedu 
PSK bol podporený projekt 
Šarišské hrady vo virtuálnej 
realite – Kapušiansky hrad 
sumou 1500 €. Výstupom 
projektu bude digitálne spra-
covanie NKP hrad Kapušany 
použiteľné pre rôzne náučné 
a prezentačné účely (pre pre-

hliadku pomocou okulia-
rov pre virtuálnu realitu, 
vývoj počítačovej hry šariš-
ských hradov,...), vytvorenie 
funkčnej aplikácie pre 3D 
model hradu a maketa hra-
du vytlačená pomocou 3D 
tlačiarne. Projekt bol pod-
porený z rozpočtu PSK.

Pokračovanie na vedľajšej strane »

Obec Kapušany realizuje projekt Zlep-
šenie kľúčových kompetencií žiakov 
Základnej školy s materskou školou Ka-
pušany, kód projektu: 302021J490, kód 
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. V pro-
jekte je realizované materiálno-technic-
ké vybavenie jazykovej učebne, učebne 
fyziky, učebne chémie, polytechnickej 

učebne, IKT učebne (v tejto učebni aj 
softvérové vybavenie). Realizovanie 
týchto aktivít je zamerané na naplnenie 
investičnej priority č. 2.2 Investovanie 
do vzdelania, školení a odbornej prípra-
vy, zručností a celoživotného vzdeláva-
nia prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry.
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DETSKÝ TÁBOR / PROJEKTY

V dňoch 24. – 25. 8. 2020 sa v našej obci 
uskutočnila výstava drevených umelecko-
-remeselných výrobkov miestneho umelca 
Jána Leška v jeho súkromnej galérii na ulici 
Slánska 21 pod názvom Duša dreva. Projekt 
Duša dreva podporil z verejných zdrojov 
formou štipendia Fond na podporu ume-
nia. Táto výstava je sprístupnená verejnosti 
ako stála expozícia po dohode s p. Leškom. 
Kontakt je dostupný na vyžiadanie na tel. 
č. Obecného úradu v Kapušanoch 051 79 41 
102 alebo maria.majirska@kapusany.sk.

denného tábora v našej obci. Pripravené 
boli dva turnusy. Prvý pod názvom Stros-
kotanci a druhý Cestovná horúčka. Animá-
tori sa snažili pripraviť pestrý a zaujímavý 
program s rôznymi aktivitami, aby sa deti 
nenudili. Oboch turnusov sa zúčastnilo 48 
detí. Každé ráno sme sa stretli v miestnom 
dennom centre. O naše zdravie a drobné 
úrazy sa postarala naša zdravotníčka Mirka, 

ktorej sa aj takto chceme poďakovať za jej 
službu pre nás. Aj o naše brušká bolo veľ-
mi dobre postarané. Neboli nikdy prázdne. 
Strávili sme spolu krásne a príjemné dni. 
Našli sme si nových kamarátov. Preto sa 
chceme celému realizačnému tímu poďa-
kovať za denný tábor.

Bolo nám supéér. Už teraz sa tešíme na 
budúci rok.

Terézia Koščová

Pokračovanie z vedľajšej strany »
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DUŠIČKY PO NOVOM

Hrobové miesta našich blízkych milova-
ných zapratávame všeličím – od množstva 
krásnych dôstojných kvetov, po haldu celo-
fánu, umelých kvetov s lepidlami i jednora-
zových kvetináčov. Ostáva po nás obrovská 
kopa všeličoho. Okrem sĺz, modlitieb, spo-
mienok i kopec odpadu. 

Keď sviatky pominú, naše kroky na  
cintoríne utíchnu a nastáva ZVLÁŠTNE 
TICHO. Vietor rozfúkava pomedzi hro-
by mikroténové vrecúška, celofán, ba 

i celé vence. V uličkách ležia nemohúce 
vyhorené a prepálené plastové obaly na 
sviečky, sklenené kahance i nebezpečné 
črepy skla, hliníkové vrchnáčiky, plastové 
či voskové kvety, ktoré sa odpojili od ob-
rovských blednúcich plastových vencov, 
ktoré ošľaháva silný vietor, prudký dážď 
i horúce slnko. 

Nechávame ich na rozpálených mramo-
rových hroboch až do chvíle, kým nezain-
vestujeme do nových prototypov, často 
skutočne nevkusných kvetinových ozdôb, 
ktoré sa budú na tejto planéte rozkladať 
ešte dlho potom, ako tu my už ani nebu-
deme. 

V lepšom prípade sa časom na cintorín 
vrátime a „vyradenú“ výzdobu odnesie-
me na miesto, kde sa sústreďuje halda 
cintorínskeho odpadu. Ešte v lepšom 
prípade to po nás niekto pozbiera a urobí 

Urobme to v roku 2020 INAK...alebo 
Dušičky po novom 

Blížia sa „Dušičky“, blíži sa Sviatok 
všetkých svätých. Správcovia cintorí-
nov urobia všetko pre to, aby pietne 
miesta boli pripravené na naše náv-
števy, aby dokázali, že sa o cintorínske 
priestory celý rok náležite starajú. Veľ-
mi im v tom my všetci nepomáhame, 
ba priam dalo by sa povedať, že im to 
poriadne sťažujeme a možno, ani si 
neuvedomujúc, robíme z miesta „po-
sledných rozlúčok a odpočinku“ mies-
ta plné odpadu. 

Foto: kvetinárstvo 
Sedmokráska

Foto: kvetinárstvo 
Sedmokráska
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DUŠIČKY PO NOVOM

poriadok za nás, aby sme mali pripravené 
podmienky pre ďalšie „zvláčanie“ nepo-
trebných a neraz i cenou neprimeraných 
vecí na hroby našich blízkych i najbliž-
ších. 

Avšak, modliť sa, rozjímať, trúchliť i spo-
mínať na nich s úsmevom v kútikoch by 
bolo zaiste príjemnejšie, ak by sme stáli na 
mieste o niečo viac pietnejšom, dôstojnej-
šom. 

Vedeli ste, že cintorínsky odpad nemož-
no separovať? Charakter cintorínskeho od-
padu nemá predpoklady na to, aby sa dal 
ďalej jednoducho zhodnotiť, recyklovať. 
Je totiž úplne atypický. Plastové vence sú 
totiž, tak trochu drôtené. Živé vence sú tak 
trochu plastové. Kvetináče sú tak trochu 
zaliate betónom alebo sadrou, aby sa ne-
prevrhli. Sklenené kahance sú tak trochu 
plastové a zašpinené voskom. 

Vedeli ste, že existuje elegantné a jedno-
duché riešenie? 

Dajme prednosť prirodzenej kráse ži-
vých alebo sušených kvetov a vencov, 
najlepšie z našich záhrad a predzáhradiek. 
Vždyzeleným aranžmánom, ktoré ostanú 
pekné aj keď napadne sneh. Nevadí, že sú 
pominuteľné. Je to tak dobré a správne. 
Nevadí, že hrobové miesto bude z času na 
čas nostalgicky bez výzdoby. Bude pekné, 
čisté, dôstojné, pokojné. Bez hýrivých fa-
rieb a bez hýrivých materiálov. Kvantita, 
či lepšie povedané zaplnenosť hrobových 
miest nie je odrazom našej lásky a úcty 
k nebohým. Našich blízkych, ktorých sme 
stratili, to už nepoteší ani im to nepomô-
že. Nepomôže to ani nám, ba ani prírode, 
živočíchom, ovzdušiu, ba úprimne vzaté, 
ani našej peňaženke. Pritom, keby sme sa 
ešte za života mali rozhodnúť, akú stopu 
tu chceme zanechať, mnohým z nás by 
nezáležalo na honosnom hrobe a bohatej 
výzdobe. 

Ak aj predsa zvolíme jednoduchšiu ces-
tu a zájdeme do obchodu, pretože nemá-

me čas, nemáme záhradku s kvetmi alebo 
nemáme vzťah k výrobe kytíc či vencov, 
zvoľme bezobalové varianty, vráťme sa 
k jednoduchosti. Znamená to, priniesť na 
hrob chryzantémy v črepníkoch, živé kve-
ty, vence z prírodnín, sviečky bez plasto-
vých obalov do stálych kahancov či sviet-
nikov, ktoré by sme z času na čas očistili 
od vosku. Tak, ako kedysi. Prírodniny by 
obec dokázala skompostovať, a zároveň 
by sa snáď uvoľnil priestor na cintoríne, 
ktorý je dnes určený pre veľkokapacitné 
kontajnery, núkajúce nedoziernu možnosť 
pre tvorbu odpadu. 

Ešte predtým, než vykročíme na cinto-
rín, porozmýšľajme, ako by sa to dalo. Ako 
to zmeniť. Ako to viem zmeniť ja sama, ja 
sám. Aký je zmysel tejto zmeny? Vzhľadom 
na takmer kritickú situáciu týkajúcu sa sta-
vu životného prostredia, sú na mieste aj 
prísnejšie pravidlá od štátu i od obce. Za 
omnoho hrdinskejšie, ľudskejšie a správ-
nejšie však považujme zmenu u každého 
z nás. Na základe vlastnej motivácie a vlast-
ného prístupu.

Mgr. Lenka Smetanková

Foto: kvetinárstvo 
Sedmokráska
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  MSS Kapušanske richtaroše sa zatvorila 
do nahrávacieho štúdia a intenzívne pra-
cuje na nahrávke CD nosiča, ktorý bude 
obsahovať menej známe i nové piesne 
z ich repertoáru. Vydanie CD je realizované 
projektom V Kapušanoch dobre. Projekt je 
podporený z rozpočtu PSK sumou 2000 €. 

  Dňa 1. 10. 2020 bola na úrade PSK podpí-
saná zmluva na poskytnutie dotácie pre 
obec Kapušany v rámci dotačnej schémy 
Výzvy pre región 2020 na realizáciu pro-
jektu: Vypracovanie projektových doku-
mentácií pre cyklotrasy v katastri obce 
Kapušany v hodnote 20 000 €. Projekt 
bol podporený z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja. 

  Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky bola po-
skytnutá dotácia určená pre DHZO v sume 
3000 €. Z dotácie bolo zakúpené základné 
materiálno-technické vybavenie: hasiace 
vaky, zásahové obleky, zásahová obuv, zá-
sahové prilby, kalové čerpadlo, benzínová 
motorová píla a náradie.

  Fond na podporu umenia podporil z ve-
rejných zdrojov projekt Povedz mi čo čítaš 
a ja ti poviem, kto si v sume 2000 €. Fi-
nančné prostriedky sú určené na nákup 
knižničného fondu a predplatné period-
ických publikácií. Minimálne 20% z do-
tácie bude vyčlenených na nákup kníh 

vydaných s podporou FPU alebo vyda-
ných inštitúciami v priamej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry SR. 

  Úrad vlády Slovenskej republiky posky-
tol dotáciu v sume 5000 € z rozpočtovej 
rezervy predsedu vlády Slovenskej re-
publiky pre Ing. Vladimíra Palšu, CSc., na 
vydanie publikácie s názvom Prepálená 
spravodlivosť.

  Interiér Požiarnej zbrojnice prešiel re-
konštrukciou v rámci projektu „Zvýšenie 
energetickej účinnosti Požiarnej zbrojni-
ce v Kapušanoch“. Dotácia 30 000 € bola 
poskytnutá zo štátneho rozpočtu pros-
tredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra 
SR. Spolufi nancovanie činilo 12296,79 €. 
Bola zrekonštruovaná podlaha, vymenené 
okná a garážové dvere, zateplený strop, 
nová elektroinštalácia a nová výmaľba.

Oznamy v skratke

Z projektov
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Oznamy v skratke

Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 
bola v roku 2020 po 8. krát podporená Minis-
terstvom kultúry Slovenskej republiky v do-
tačnom programe 1 Obnovme si svoj dom, 
podprogram 1.4 Obnova historických parkov 
a architektonických areálov v kritickom sta-
vebno-technickom stave. Dotácia v sume 
17 242 € je určená na úhradu bežných výdav-
kov – materiál, náradie, lešenie, preprava ma-
teriálu, architektonicko-historický výskum, 
archeologický výskum, honorár a osobné ná-
klady koordinátora pamiatkovej obnovy.

„Realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“ 

S realizáciou vyššie uvedeného projektu 
úzko súvisí zamestnávanie 10 odborných 
a 10 pomocných pracovníkov vykonáva-
júcich práce na Konzervácii a obnove NKP 
hrad Kapušany. Obec Kapušany uzatvorila 
dohodu s ÚPSVaR Prešov o poskytnutí fi -

nančných príspevkov na podporu vytvára-
nia pracovných miest pre uchádzačov o za-
mestnanie a znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrne-
ho dedičstva v rámci národného projektu 
„Zapojenie nezamestnaných do obnovy 
kultúrneho dedičstva – 2“ 

Konzervácia a obnova 
NKP hrad Kapušany 2020

Ministerstvo

kultúry
slovenskej republiky

Konzervácia koruny 
západnej veže.

Sanácia muriva a strielní nad klenbovou 
miestnosťou.

Obec Kapušany v spolupráci s organizáciou Fundacja na rzecz kultury „Walizka“ 
z mesta Sanok (PL) realizuje individuálny mikroprojekt Bohatier z Maglovca s ter-

mínom realizácie do konca marca 2021. O aktivitách projektu sme vás informovali 
v predchádzajúcom čísle občasníka. V súčasnosti sa pracuje na uzatvorení okenných 
otvorov v klenbovej miestnosti, fi nalizuje sa návrh drevených turistických informač-
ných tabúľ a mobiliáru po ceste na hrad. Pripravujeme súťaž v literárnej tvorbe s témou 
Rytierske príbehy pre deti, ľúbostné básne a piesne, ktorej výsledkom bude dvojjazyč-
ná publikácia PL-SK. Budeme radi, ak sa do tejto súťaže zapojí široká verejnosť.
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Oznamy v skratke

  Rok 2020 by sa dal v obci Kapušany nazvať 
aj rokom rekonštrukcií cestných komu-
nikácií. Finalizuje sa rekonštrukcia cesty 
II/545 (ulica Hlavná, Bardejovská), prebieha 

rekonštrukcia cesty I/18 (ulice Prešovská, 
Vranovská). Úplná uzávera križovatky ciest 
I/18 a II/545 smer Bardejov z dôvodu jej re-
konštrukcie a vybudovania cestnej svetel-
nej signalizácie je plánovaná do 31. 10. 2020. 

Doprava  je presmerovaná na cestu III/3433 
(ul. Nová štvrť). Prosíme Vás naďalej o zho-
vievavosť a trpezlivosť pri realizácii rekon-
štrukčných prác na cestných komunikáci-
ách. Ide o investíciu na zvýšenie bezpeč-
nosti, kvality a komfortu cestnej premávky. 

  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 
odštepný závod Košice, Správa povodia 
Hornádu a Bodvy zrealizoval práce na 
odstraňovaní brehových porastov a ná-
nosov na toku Ladianka v úseku rkm 
0,000 – 1,070. Veríme, že prečistením 
koryta vodného toku sa zabráni povod-
ňovým situáciám, ktoré obec Kapušany 

opakovane postretli a spôsobili škody na 
majetku obyvateľov bývajúcich v lokalite 
toku Ladianky. Touto cestou chceme vy-
sloviť  verejné poďakovanie spoločnos-
ti SVP, š. p., za kvalitné a odborné pre-
vedenie prác na čistení koryta vodného 
toku Ladianka. Vedenie obce naďalej 
intenzívne rokuje so spoločnosťou SVP, 

Oznamy v skratke

Pokračovanie na vedľajšej strane »
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š.p. o zaradení čistenia koryta Kapušian-
skeho potoka do plánu investícií SVP, š. p. 
na rok 2021. 

  V priebehu októbra budú známe výsled-
ky súťaže Strom roka 2020, ktorú vyhlá-
sila Nadácia EKOPOLIS. Do súťaže bola 
prihlásená Borovica čierna, ktorá rastie 
v areáli Základnej školy s materskou ško-
lou Kapušany. Za Vaše hlasy ďakujeme. 

  V Parku svätých Cyrila a Metoda bola 
zrealizovaná 1. etapa odborného orezu 
drevín spoločnosťou Ing. Martin Kolník – 
VELES arboristika. 

  V obci prebiehajú preventívne protipo-
žiarne kontroly vyškolenými skupinami 
členov DHZ. 

  Obec sa zapojila do súťaže Slovenská kro-
nika 2020 organizovanej Národným osve-
tovým centrom. Do súťaže bolo zaslaných 
5 kroník – obecná kronika, kronika FS Ka-
pušančan, športová kronika, kronika DHZO 
a kronika speváckeho zboru Aleluja.

  Prebiehajú práce na budovaní optickej 
siete, ktoré realizuje spoločnosť Spojstav 
spol. s r.o., Spišská Nová Ves. Dokumen-
tácia trasy vedenia optickej siete je do-
stupná k nahliadnutiu na Referáte stra-
tegického rozvoja obecného úradu.

  Zmena otváracích hodín zberného mies-
ta odpadu od 6.10.2020: utorok, štvrtok: 
13:00 – 17:00 h,  sobota: 9:00 – 16:00 h.

Oznamy v skratke
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Štatistika za obdobie 
apríl 2020 – september 2020
 NARODILI SA:
Nikolas Lacko
Dorota Imrichová
Ela Krpčiarová
Tadeáš Horvát
Amália Havrillová
Linda Pažinová
Peter Chomják
Richard Kovalčík
Vivien Doričko
Matias Zborovjan
Lukáš Cerva

UZAVRELI MANŽELSTVO:
Ing. Tomáš Marcin – Alžbeta Beňová
Jaroslav Madzik – Dana Mäsiarová
Branislav Jeriga – Mária Piatková
Lukáš Čisarik – Zuzana Augustínová
Dávid Kseňak – Barbara Kovalčínová
Matúš Angelovič – Erika Dragunová
Vyacheslav Moskvich – Barbora Miglécová
Marek Husovský – Patrícia Vargová
Tomáš Gašpierik – Zuzana Čuhová
Maroš Socha – Erika Hankovská
Mgr. Martin Kmec – Lenka Kočišová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Františka Madejová
Margita Gállová
Margita Gállová
Pavlína Majirská
Imrich Lörinc
Anna Morochová
Jozef Paľo
Vladimír Seman
Ján Leško
Ľubomír Suchár

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE:
Počet obyvateľov  k 01. 01. 2020        2164
- prihlásených                                      28
- odhlásených                                           20
- narodených                                             20
- zomretých                                              18
Počet obyvateľov  k 30. 09. 2020      2174

Každý z nás denne vyprodukuje veľké 
množstvo odpadu. Sami to vieme podľa 

vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je 
pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac 
netýka. Je to však ohromné množstvo sme-
tí, ktoré sa skladuje na skládkach, pričom 
veľký podiel skládkovaného odpadu je po 
určitých úpravách dokonca znova použiteľ-
ný. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme 
nemali triediť, a ani akýkoľvek negatívny 
dopad triedenia odpadu. Všeobecne mô-
žeme konštatovať, že tým pomôžeme nie-
len životnému prostrediu, ale v konečnom 
dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, 
sociálnej, ale aj ekonomickej.
Viac o separovaní odpadu a kompostovaní 
sa dozviete v priloženom letáku. 

Vážení občania,
viac informácií nájdete na 

www.kapusany.sk.


