
Profi lyObčasník |
ISSN 1338-9556 Pod Kapušianskym

hradom ročník 16 | číslo 1 
apríl  2022

Členovia DHZ a DHZO sa 

zapojili do pomocných prác 

v Núdzovom tábore pre utečencov 

v Humennom, v priestoroch 

Záchrannej brigády HaZZ.

Ako po každej búrke raz vyjde slnko, 

vo svetle veľkonočných  sviatkov nech  

nastane mier v srdci každého človeka, 

nech  utích nu zbrane a zavládne 
odpustenie, pokoj a svornosť medzi 

ľuďmi každého národa. 
Budujme spoločne lepší svet.

Redakčná rada
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Milí spoluobčania!
Žijeme zvláštne časy. Neskončila sa doba 
covidová a plynule sme bez nádychu pre-
šli do doby vojnovej. Jedno sa prelína 
s druhým. Nosíme respirátory, kupujeme 
jódové tabletky, narýchlo vybavujeme 
pasy, zisťujeme kde sa v našej blízkosti 
nachádzajú kryty civilnej obrany a čo si do 
nich so sebou vziať. Kto by si ešte 
pred dvoma rokmi pomyslel, že 
sa niečoho takého dočkáme. 
Myslím, že nik. Udalosti uply-
nulých dvoch rokov zasiahli 
do našich životov a pozna-
čili aj našu psychiku. Niet sa 
čo čudovať. Veď vysporiadať 
sa s vírusom, o ktorom sme nič 
nevedeli a denne zabíjal tisíce 
ľudí po celom svete, je skutočne 
ťažké aj pre akokoľvek silné povahy. A keď 
sme sa už ako tak začali nadychovať, doľah-
la na nás vojna u našich východných suse-
dov, ktorých osudy nám nie sú ľahostajné. 

Čeliť situáciám, ktoré sa nás bytostne 
a osobne dotýkajú, sú neprehľadné a ne-
vyspytateľné, nie je ľahké. Aj preto potre-
bujeme nejaký pevný bod, akúsi barličku, 
o ktorú sa môžeme oprieť, keď je okolo nás 
všetko neisté. Práve ona nám môže po-
môcť prekonať ten namáhavý úsek cesty, 
to nejasné, nepredvídateľné obdobie, 
ktoré máme pred sebou. Tou barličkou je: 
trpezlivosť, sebaovládanie, umiernenosť, 
láskavosť, pokoj.

Dovolím si zdieľať s každým z vás ten-
to príbeh: Raz bol kráľ, ktorý ponúkol cenu 
umelcovi, ktorý bude schopný najlepšie vy-
kresliť podstatu slova pokoj. Vyskúšalo to 
mnoho umelcov. Kráľ sa pozrel na všetky 
obrázky, ale boli iba dva, ktoré sa mu páčili. 
Musel si medzi nimi vybrať. 

Na prvom bolo pokojné jazero. Jazero bolo 
dokonalým zrkadlom, pretože okolo neho 

boli majestátne hory. Nad nimi bola modrá 
obloha s bielymi obláčikmi. Všetci, ktorí vide-
li tento obrázok, si mysleli, že je to dokonalý 
obraz pokoja.

Na druhom obrázku boli tiež hory. Ale 
boli drsné a holé. Nad nimi bola rozzúrená 
obloha, z ktorej padal dážď a na ktorej sa 
blýskalo. Z kopca dole padal mohutný vo-
dopád. Nevyzeralo to vôbec pokojne. Keď 
sa však kráľ pozrel lepšie, za vodopádom 
uvidel drobný krík rastúci v praskline v skale. 

V kríku sa uhniezdila vtáčia mama. 
Uprostred prívalu mohutnej vody 

tam vtáčia mama sedela na 
svojom hniezde v dokonalom 
pokoji.

O ktorom obrázku si mys-
líte, že získal cenu? Kráľ si vy-

bral druhý obrázok.
„Pretože,“ začal vysvetľovať 

svoje rozhodnutie kráľ: „pokoj 
neznamená byť na mieste, kde nie je 

hluk, problémy ani tvrdá práca. Pokoj zna-
mená byť uprostred všetkých tých vecí a stá-
le mať pokoj vo svojom srdci. To je skutočná 
podstata pokoja.“

Možno málo venujeme pozornosť našej 
duši a predovšetkým vnútornému poko-
ju, ktorý tak veľmi chýba v našich srdciach 
a v našich vzťahoch. V dnešnej uponáhľa-
nej dobe žijeme vo veľkom nepokoji, stre-
se, hluku, nervozite. Je pravdou, že nám to 
vôbec neprospieva. Skutočne sa potrebu-
jeme zamyslieť a zastaviť a nenechať sa 
unášať týmto zrýchleným tempom každo-
denného života. 

Pokoj je cestou k dobrým vzťahom. 
Budovať pokoj je náročná cesta lebo si 
vyžaduje zmenu seba samého, vyžaduje 
sa od nás veľa trpezlivosti a lásky k sebe 
a k druhým ľuďom. Potrebujeme lásku, 
lebo bez lásky sa nedá budovať pokoj ani 
dobré vzťahy.

Veľká noc je pre kresťanov najväčším 
sviatkom. Aj keď sa zdá, že pre mnohých 

Želajme si pokoj a mier 
v srdci každého človeka
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sú takými skôr Vianoce, predsa to najhlbšie 
tajomstvo viery sa pripomína a sprítom-
ňuje práve na Veľkú noc. Prvé slová Vzkrie-
seného Ježiša Krista boli vždy: „Pokoj vám. 

Nebojte sa.“ Buďme adresátmi týchto slov 
a týchto darov počas veľkonočných sviat-
kov aj my.

Slávka Guteková, starostka obce

Drahí veriaci!

Veľkonočné sviatky, ktoré 
slávime, v nás vyvoláva-

jú milé spomienky. V mno-
hých z nás zanechalo silné 
dojmy najmä veľkonočné 
ráno. Veľkonočné ráno je 
iným ránom v roku ako tie os-
tatné. Po dobrom prežití pôstu, 
Veľkonočného trojdnia, a hlavne 
obradov na Bielu sobotu, je ráno v ne-
deľu, na Veľkú noc, niečím neopísateľným. 
Vzduch vonia sviežosťou a novotou. 

A táto novosť je vyjadrená aj liturgicky 
a duchovne v slávení Veľkej noci. Ľudia boli 
zvyknutí túto novosť prežívať aj v podobe 
nových šiat, ktoré si obliekli do kostola prá-
ve na Veľkú noc. Je v tom hlboká symbolika, 
ktorá vyjadruje prepojenie vonkajšieho 
s vnútorným. To nové, čisté obliecť po prvý-
krát do kostola, a práve na Veľkú noc. Veľ-
konočná nedeľa, kedy vrcholí naše slávenie 
Veľkej noci, je poznačená veľkou radosťou, 
spevom radostného Aleluja! Veľká noc je 
najväčším sviatkom celého roka. Oslavuje-
me totiž víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou.

Kristus vstal z mŕtvych, je vzkriesený, via-
cej neumiera. Ježiš KRISTUS zomrel za naše 
hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Veď 
Cirkev sa dnes modlí: ... „preto s radosťou 
slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme 
ťa, obnov nás Duchom Svätým, aby sme 
povstali k novému život.“

Áno, táto obnova sa deje pôsobením 
Ducha Svätého. Zaznieva tu echo apoštola 
sv. Pavla, ktorý vie, že kresťania nosia na 
svojom tele znamenia Ježišovej smrti 
a vzkriesenia a deň čo deň sa obnovu-
jú. Pavlova výzva obnoviť myseľ po jej 

duchovnej stránke, vyzliecť si starého 
človeka a obliecť nového (por. Ef 

4,22-24), je zásadným spôsobom 
naplnená prijatím krstného 

rúcha, a napriek tomu je nut-
né znovu a znovu zápasiť 
a nechávať Boha, aby nám 
obliekal šaty spravodlivosti 

až do chvíle, než naše telo 
defi nitívne oblečie nesmrteľ-

nosť. Slávenie Veľkej noci nie je 
spomienkou na minulé udalosti, 

ale sviatostným sprítomnením Ježišovej 
smrti a jeho vzkriesenia. 

Zvyky a tradície, ktoré nám odovzdali 
naši rodičia, naši predkovia, majú svoju 
symboliku. Veľkonočné pokrmy, nové ob-
lečenie. Majú význam práve vtedy a len 
vtedy, ak si si naozaj vyzliekol starého 
človeka a obliekol nového. To znamená, 
zanechal hriech, svoj starý nesprávny spô-
sob života, a obliekol, rozhodol sa pre nový 
spôsob života so Vzkrieseným Kristom. 
Veľkonočná spoveď je súčasťou slávenia 
Veľkej noci a predpokladom dobrého pre-
žitia týchto sviatkov.

Tohtoročné veľkonočné ráno ako aj celá 
Veľká noc budú ešte iné aj v niečom inom. 
Po dvojročnej prestávke budeme opäť môcť 
byť prítomní na slávení obradov a veľko-
nočných sviatkov. Ďakujme za to, že bude-
me môcť byť v kostole spolu, ďakujme, že 
nás Boh sprevádzal celým tým obdobím 
pandémie, prosme Zmŕtvychvstalého Krista 
o vzácny dar pokoja pre seba i celý svet.

Všetkým vám prajem jedinečnú atmo-
sféru veľ konočného rána spojenú s ra-
dostným spevom Aleluja! Pán vstal z mŕt-
vych! Pokojné a požehnané veľ konočné 
sviatky praje

Peter Kentoš, farár

VEĽKONOČNÉ RÁNO
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Michal, vymenili ste pohodlnú posteľ za 
spacák a vykladáte humanitárnu pomoc 
ako mnoho dobrovoľníkov, av-
šak nie na hranici, ale na ukra-
jinskej strane. Zo sociálnych 
sietí sme postrehli, že tam pô-
sobili na etapy ako dobrovoľ-
níci aj p. Molčan – projektový 
manažér prístavby našej ma-
terskej školy, p. Hvizda majiteľ 
hudobnín, dodávateľ ozvuče-
nia klenbovej miestnosti na 
hrade a výrobca prírodných 
štiav. Prečo ste všetko nechali 
tak a šli? Prečo ste neostali na bezpečnej 
hranici? Prečo Veľký Berezný?
S Ferkom Hvizdom, Maťom Molčanom 
a inými kamarátmi som sa tam stretol ná-
hodou. Oni tam riešili stánok s pomocou 
pre utečencov a ja som paralelne s nimi, pár 
kilometrov od nich zriaďoval sklad s huma-
nitárnou pomocou. Je to o tom, že každý 
pre mňa normálny človek robí to čo robiť 
treba, tam kde treba a pre koho treba. Už 
vyše mesiaca je na Ukrajine situácia naozaj 
vážna. Teší ma keď vidím, že veľmi veľa ľudí 
pomáha. Tak ako môže, tak ako vie.

Vo Veľkom Bereznom som mal už pred 
vojnou veľa dobrých priateľov. Mám ich po 

celej Ukrajine, ale z Berezného zareagovali 
ako prví na moju ponuku – Chlopci, netre-
ba vam dajakoj dopomohy?

No a tak som tam rozbehol jeden ozaj 
veľký a dobre fungujúci sklad a robím čo 
je potrebné. Tento týždeň som robil šoféra 
s materiálom, popri tom zháňam materiál 
a peniaze, manažujem pomoc utečencom 
na Ukrajinskej strane...

Myslím si, že je jedno v čom človek spí. 
Nevadí mi ak je to nevykurovaná garáž 
a spacák. Vadilo by mi ,keby som nemohol 
spať, lebo by ma hrýzlo svedomie, že som 
nijako nepomohol.
 
Na sociálnej sieti ste napísali o starosto-
vi tejto obce: „Toto je pre mňa skutočný 
Hrdina, Heroj. Starosta Veľkého Berezné-
ho Bogdan. Myslím, že v posledných týž-

dňoch nespí vôbec. Stará sa. 
Nielen o svoju obec a okolité 
obce. Stará sa o tisícky [to 
doslova] ľudí, ktorí museli 
ujsť pred agresormi a zostali 
v jeho meste. Úraduje, vyba-
vuje, manažuje, rozhoduje... 
Nesie obrovskú váhu zodpo-
vednosti. A keď má náhodou 
minútu voľna, tak chytí met-
lu a zametá sklad s huma-
nitárnou pomocou. Boh daj 

každej obci, mestu, regiónu, či komunite 
takúto autoritu. A ďalšiu úžasnú vec, kto-
rú robí je to, že vychováva elitu. Decká, 
ktoré v ozaj poriadnej zime, prachu, ne-
pohodlí celé dni od rána do večera sortí-
rujú, ukladajú, nakladajú, vykladajú...po-
moc pre iných. Všetci unavení, ale všetci 
neustále usmiati. Toto sú ľudia krajiny, 
ktorá nemá len minulosť, ale hlavne veľ-
kú budúcnosť.“ 

Odvtedy prešli tri týždne. Táto obec za 
krátky čas takmer štvornásobila počet 
svojich obyvateľov, je poslednou zastáv-
kou pred hraničným priechodom. Miest-
ni zmobilizovali všetky svoje sily. Vládzu 

SPOZA HRANÍC
Michal Smetanka - výrobca hudob-
ných ľudových nástrojov, interpret, pe-
dagóg, multiinštrumentalista. V klen-
bovej miestnosti na Kapušianskom 
hrade si môžete vypočuť jeho nahráv-
ky stredovekých hudobných nástrojov 
a Kapyovskú prísahu hradných sluhov 
a poučenia desiatnika a drábov. Neja-
ký čas od vypuknutia vojny vypomáha 
ako dobrovoľník - vedúci skladu vo 
Veľkom Bereznom – Ukrajina, blízko 
hraničného prechodu Ubľa. Položili 
sme mu pár otázok.
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ešte? Prišla koncepčná pomoc zo strany 
štátu – Ukrajiny, či zahraničných štátov?
Prvé týždne som mal obavu, či to všetci 
zvládneme. Bolo to naozaj ťažké a situácia 
za hranicou je neporovnateľne ťažšia ako 
u nás, kde nám utečenci prichádzajú. Všet-
ko je však otázka vnútorného nastavenia, 
energie a dobrého manažmentu. To všetko 
asi máme. Nastavili sme procesy, veľa vecí 
sa ujasnilo a utriaslo a teraz je napriek stá-
le vážnej situácii relatívny pokoj, zvládame 
to.  Ani Slovenský, ani Ukrajinský, ani iný 
štát alebo „spasiteľská organizácia“ nám 
nijako nepomohli (teraz myslím na ukrajin-
skú stranu, lebo na našej strane SR pomáha 
myslím vcelku dobre). Tí, ktorí najviac po-
mohli, boli obyčajní občania SR i UA, slo-
venské fi rmy, niektoré organizácie. A mys-
lím, že najviac pomohli naše slovenské 
obce. Starostovia zareagovali veľmi dobre. 
Tým, že sú niektorí z nich dobrí manažéri 
a rozumejú krízovým situáciám, dokázali 
urobiť neuveriteľný kus práce pre ukrajin-
ské obce a mestá. Od zbierok potrebného 
materiálu a potravín, cez logistiku, až po 
fi nančné zdroje. 

Na slovenskej strane utečencov čaka-
li vyhrievané stany, priestor na oddych 
a zohriatie. Na fotografi ách z ukrajinskej 
strany hranice stáli a čakali dlhé hodiny 
v mrazoch. Dobre im padla aspoň teplá 
polievka. Zmenilo sa to? Humanitárne 
stanové mestečko naberá na realite?

Situácia sa mení doslova zo dňa na deň. 
Momentálne cez hranicu prechádza re-
latívne málo ľudí, mnohonásobne menej 
ako tomu bolo pred týždňom, dvoma... Na 
slovenskej strane je to teda pohoda. Horšie 
je to na UA strane. Podstatná väčšina ute-
čencov zostáva tam, nechce opustiť svoju 
krajinu a čaká. Býva sa všade tam, kde sa 
bývať dá. Po školách, škôlkach, obecných 
priestoroch, farách, samozrejme súkrom-
ných domoch. Všetky obce na Zakarpatí 
sú na prasknutie, sú tam tisíce ľudí. Avšak 
so stanovým mestečkom som sa nestretol. 
Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. A u nás 
sa akosi ešte stále pomestíme. Uvidíme čo 
bude ďalej, pretože dlhodobo sa to nebu-
de dať zvládnuť. Predstavte si mestečko 
ktoré malo predtým cca 10 000 obyvateľov 
a teraz má cca 25 000. Pár mesiacov sa to 
zvládnuť dá, ale postupne odchádza tech-
nická infraštruktúra a vybavenosť, ktorá na 
takéto kapacity nebola dimenzovaná.

Na Deň žien ste napísali, že ste ešte nevi-
deli toľko žien plakať. Pán Molčan písal 
o drsnej realite vojnového stavu muža 
a ženy – muž povolaný do boja MUSEL ÍSŤ 

Volám sa Emma. Som veľmi rada, že som 
ti mohla pomôcť a dúfam, že stráviš dob-
re čas na Slovensku. 
...Tento lístok som našiel pred dvoma 
týždňami v krabici čo prišla do nášho 
skladu... tak som ho pricvakol na stenu 
našej improvizovanej kancelárie. Dodá-
va silu, nádej, Lásku. Sme Emma 

Ukrajinská mládež krátko oddychuje pred ďalšou 
dobrovoľníckou aktivitou
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a žena NECHCELA ODÍSŤ do bezpečia... To, 
čomu sme nechceli veriť, že bude vojna, 
sa stalo realitou a význam najväčšej túžby 
missiek SVETOVÝ MIER – nadobudol 
v týchto dňoch hlbší rozmer. Vojna 
rozdeľuje, ale i spája. Spája ľudí, ktorým 
nie je druhý človek ľahostajný. Ako by 
sme mohli pomôcť my, ktorým rôzne 
okolnosti nedovoľujú ísť pomôcť osobne?
Vojna vždy len rozdeľuje a ničí. Spája láska, 
úcta, ľudskosť... Vojna i láska začínajú u nás 
samotných, v našom vnútri. Každý nená-
vistný komentár na FB alebo ohováranie na 
ulici prispieva k vojne. Každé dobré slovo, 
úsmev, pomoc, ohľaduplnosť... tvorí mier. 
My sami si každý deň vyberáme, aký svet 

chceme tvoriť. Tí, ktorí chcú mier, tí nefrfl ú, 
nemudrujú. Tí pomáhajú. Každý ako vie. 
Starý človek modlitbou za mier, pracujúci 
človek fi nančne alebo materiálne, mladý 
človek rukami, hlavou... možností je veľa. 
Každý môže pomôcť. Teda každý, čo po-
môcť chce. 

Ďakujeme, že ste si našli priestor 
na zodpovedanie týchto pár otázok 
a veríme, že sa čoskoro uvidíme u nás 
na Kapušianskom hrade na jednom 
z plánovaných podujatí v tomto roku. 
Prajeme Vám všetkým «herojom» týchto 
dní veľa síl a ľudskosti navôkol.

-MM-

Na slovíčko
Vážime si, že sa aj v našej obci našli ľudia, 
ktorí pomáhajú utečencom podľa svojich 
možností: fi nančne, materiálne, modlit-
bou. Tým, ktorí poskytli Ukrajincom ubyto-
vanie, sme položili pár otázok:
1. Prečo ste sa rozhodli poskytnúť utečen-

com ubytovanie?
2. Odkedy sú u Vás ubytovaní? Majú v plá-

ne ostať u Vás dlhšiu dobu?
3. Ako ste si poradili s jazykovou bariérou? 
4. Aké máte s nimi skúsenosti?
A. Respondent si želal ostať v anonymite
Je to moja rodina. Ale aj keby to boli cudzí ľu-
dia, neváham. Sú u nás od 25.2.2022 a zosta-
nú, pokiaľ neskončí vojna. Plánujú sa vrátiť 
do vlasti. Nemáme problém sa dorozumieť. 
B. Rodina Beňová
Mali sme voľný veľký dom, tak sme si povedali, 
že by bolo dobré pomôcť. Prvá skupina, ktorá 
bola u nás ubytovaná asi týždeň, sa presunula 
do Holandska. Aj teraz máme ubytovaných 
utečencov. Kontaktuje nás charita. Utečenci 
sú dobrí ľudia, treba im pomôcť. Sú za všetko 
vďační, hlavne, že majú strechu nad hlavou. 
Prídu aj na kávu, koláčik. Veru bola aj slzička, 
keď prvá rodina odišla. Vždy sa vieme dorozu-
mieť, kúpili sme si slovensko-ukrajinské slov-

níčky. A dá sa použiť aj prekladač v mobile. 
Materiálne vypomohla charita.
C. Farmer area - penzión
Chceli sme pomôcť ľuďom, ktorí stratili svoje 
domovy. Zaregistrovali sme sa na stránkach 
pomoci Ukrajine hneď od začiatku konfl iktu. 
Utečenci prichádzali často v noci o druhej, 
tretej nadránom, čakali sme na ich príchod. 
Spočiatku sme poskytovali ubytovanie 
a stravu zadarmo, teraz s 50 % zľavou (dô-
vodom boli časté nočné príchody, kedy sme 
museli dochádzať a čakať na ich príchod, aby 
sme ich ubytovali). Pobudli 1-2 dni, oddýchli 
si a presunuli sa ďalej. Tí, čo zostávajú, nechcú 
zájsť ďaleko, majú v pláne vrátiť sa domov. 
Jazyková bariéra nebola, dorozumeli sme sa.
D. Rodina Čajková
Pani Čajková – som Ukrajinka. To hovorí za 
všetko. Moji príbuzní nechceli opustiť svoj 
domov. Nahlásila som svoju ponuku na 
obecný úrad, potom nás oslovili z obce Tulčík 
a ubytovali sme dve dievčatá – kamarátky. 
Našla som im aj prácu. Majú záujem ostať na 
Slovensku a študovať. Dostali jednorazovú 
materiálnu výpomoc z Prešova na základe 
preukázania sa cestovným pasom. Zatiaľ im 
varím ja, varím im ukrajinské jedlá, starám 
sa o nich, aby mali menej starostí.

-MM-
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Chcela by som napísať zopár spomienok 
na môjho otca Františka Vargu, ktorého 
každý v Kapušanoch poznal ako Baťu. 
Rozmýšľala som z akého uhla, z ktorej 
strany mám začať. Nemôžem začať inak 
ako v nadväznosti na to, čo práve všetci 
prežívame.
Raz dávno, keď som bola ešte na základnej 
škole, k nám otec priviedol jednu rodinu. 
Hovorili po rusky. Neviem, nepamätám si, 
či boli z Ruska alebo z Ukrajiny. To je úplne 
jedno, jednoducho, bola to rodina, ktorá 
nemala kde prespať a môj otec im ponúkol 
náš dom. Bolo to iba na jednu noc, potom 
cestovali domov. Dodnes si spomínam, ako 
s nami sedeli, družne debatovali, naveče-
rali sme sa spolu. Bolo to veľmi zaujímavé. 
Áno, aj taký bol môj otec. Pomáhal núdz-
nym. A viem, že keby teraz žil, v dielni by sa 
boli viedli nekonečné debaty o tom, kam 
tento svet smeruje.

Otcova dielňa. Miesto, kde trávil všetok 
svoj čas môj dedko Jozef Varga a kde bol 
najradšej aj môj otec. Nebol to len priestor, 
kde sa vyrábali topánky. Bolo to miesto 

stretávania sa. Denne k nám chodili jeho 
kamaráti, aby si jednoducho „porečovali“. 
Občas pri poháriku vína, miestami s har-
monikou, no stále sa pri tom stihla urobiť aj 
robota. Niektorí si prišli po radu, iní s pros-
bou a poniektorí sa len posťažovať. A vždy 
tam bolo veselo. Bol jednoducho ľudomil. 
Mal rád spoločnosť, rád sa ľuďmi obklopo-
val. Často hovoril: „Kto nemá rád ľudí, nemá 
rád ani život.“

Otec dennodenne čítal noviny, sledoval 
rozhlas, televíziu, mal neskutočný prehľad 
v politike. Myslím, že práve vďaka tomu, 
že nás každé ráno budilo rádio, ktoré si za-
pínal hneď po zobudení, som sa stala ne-
skôr rozhlasovou moderátorkou. Často si 
tiež spomínam na jeho výroky v súvislosti 
s mnohými politikmi, ktorých presne vo-
pred odhadol. Páčila sa mi jeho triezvosť 
v uvažovaní a kritickosť. Som si istá, že aj te-
raz to pozorne sleduje a so svojím bratom 
Jozefom do detailov rozoberá. 

Vyrastala som v rodine majstra obuvníka. 
Náš dom voňal kožou. Boli sme zvyknutí 
na to, že k nám neustále chodia zákazníci, 
často aj cez víkendy nám zvonil zvonček 
na dverách. Otec sa však vždy s úsmevom 
snažil vyjsť každému v ústrety. Bol usilovný, 
neúnavný a veľmi tvorivý. 

Začínal v spoločnosti JAS Bardejov, kde 
bol neskôr vedúcim majstrom. Keď sa ože-

Pred pár mesiacmi sme s komisiou 
súťaže Dedina roka navštívili miest-
nu obuvnícku dielňu, ktorá sa nachá-
dza v dvore rodiny Vargovej na Ná-
mestí sv. Martina. Pani Vargová a pán 
Škovránek nám zaujímavo prezento-
vali proces tvorby obuvi na zákazku, 
ktorá má v našej obci dlhoročnú tra-
díciu. Pani Vargovej vtedy vyhŕkli slzy 
pri spomienke na nebohého manže-
la Františka Vargu, ktorého miestni 
poznali ako Baťu, obuvníka, ale aj 
hudobníka. Poprosili sme ich dcéru, 
aby nám o ňom napísala príspevok 
do nášho občasníka.

Keby teraz žil, 
pomáhal by!

V obuvníckej dielni okolo roku 1975. 
Môj otec ako mladý majster so svojím 

otcom a mojím dedkom Jozefom.
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nil, prevzal dielňu svojho otca a tam po celý 
svoj život pracoval ako majster obuvník. 
Jeho topánky nosia ľudia po celom svete. 
Množstvo folkloristov, tanečníkov, hercov, 
ale aj bežných ľudí. Nezabudnem na ženy 
z Lendaku, ktorým šil čižmy na svadbu, ani 
na zlaté trblietavé topánky do rozprávky 
v divadle. Bolo toho neskutočné množstvo. 
Prichádzali k nám ľudia z rôznych kútov 
Slovenska, ale aj z celého sveta. Často kvôli 
robote v noci nespal, keď hútal, ako tú to-
pánku urobí. Bol veľmi poctivý a precízny.

Obuvník, no aj hudobník. Okrem toho, 
že náš dom ľudia navštevovali, aby si dali 
ušiť alebo opraviť obuv, chodili si aj po-
sedieť a zaspievať. Hrával na harmonike, 
spieval a som si istá, že keby nešil topánky, 
tak je určite v umeleckej brandži. Pretože 
pre ňu bol ako stvorený. Vyrastal v rodine, 
v ktorej sa spievalo denne a veľa. A tento 
pekný zvyk si otec preniesol aj do svojej ro-
diny. S mamou si vždy pospevovali a on pri 
tom aj hral na harmonike. Tým bol známy. 
V obci založil aj mužskú spevácku skupinu 
Kapušanske Richtaroše, vydal mangetofó-
novú pásku aj CD nosič, takže jeho krásny 
hlas si môžeme pripomínať stále. Raz sa 
v jednom rozhovore pre denník Korzár vy-
jadril: „Hudba bola vždy u mňa na prvom 

mieste, vždy ma to bavilo. Mám svoje rôč-
ky, ale keď počujem peknú pieseň, vždy sa 
nadchnem a poteším.“ Staré ľudové piesne 
zbieral, ja som ich potom prepisovala a on 
sa ich následne učil spievať a hrať. Musím 
sa priznať, že málokedy sa vidí také nadše-
nie a radosť, ktorú som badala uňho v sú-
vislosti s hudbou. 

No, ale ako sa hovorí, za všetkým hľadaj 
ženu. Myslím si, že môj otec bol výnimočný 
v mnohých veciach, ale keby nemal pod-
poru a pomoc od svojej manželky Veroniky, 
asi by to nebolo ono. Aj to, že dokázala po 
jeho smrti rozbehnúť prácu v dielni a na-
štartovať mladého majstra Matúša, svedčí 
o tom, že ešte nie je všetkým dňom koniec 
a aj otcovo dielo pokračuje. Taktiež sa urči-
te teší, že jeho milované miesto „Kaplnku 
Panny Márie“ pod Kapušianskym hradom, 
ktorú postavil, navštevuje mnoho ľudí 
a nachádza tam svoje útočisko. 

Môj otec nemal žiadne tituly a nedostal 
ani žiadnu cenu. V mojich očiach však bol 
a je niekým, kto je hodný úcty, chvály a ob-
divu. Naučila som sa od neho, že život sa 
má žiť naplno, s radosťou, ale aj skromnos-
ťou. Ďakovať Bohu za každý deň a podať 
pomocnú ruku tým, ktorí o to požiadajú.

Viera Sárossy Vargová

V obuvníckej dielni dnes. Moja mamka Veronika 
a bratranec Matúš Škovránek, pokračovateľ 

obuvníckeho remesla v našej rodine.

Manželia Vargoví - moji rodičia. Otec František 
už nie je medzi nami a dnes by mal 83 rokov. 

Mamka ešte stále pomáha môjmu bratrancovi 
Matúšovi v dielni.
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Predkovia vravievali: „Lenivosť a psota, to 
sú sestry.“

Preto sa pred jarnými prácami umýva-
li v studenej potočnej vode. Medzi prvé 
roboty patrilo čistenie lúk a studničiek. 
Vravelo sa, že jar musí vstúpiť na čistú roľu 
a lúku.

Zvyky vítania jari nám aj dnes sprítom-
ňuje folklór. Azda najznámejší zvyk vítania 
jari je vynášanie Moreny ako symbolu zimy. 
Malo to privolať jar. Morena je zosobnená 
zimou, na jar končí jej vláda.

Nie je však možné považovať ju len za 
ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna. Mala 
sestru nazývanú Živa, ktorá bola symbolom 
jari a života.

Najskôr si dievčatá museli pripraviť Mo-
renu. Už niekoľko dní pred Smrtnou nede-
ľou pripravili zo slamy postavu ženy. Na-
stokli ju na žrď a pekne obliekli do miest-
neho kroja.

Na strednom a východnom Slovensku 
sa vynášanie Moreny konalo na Smrtnú 
nedeľu, v západných a južných regiónoch 
Slovenska na Kvetnú nedeľu.

Dievčatá s ňou chodili po celej dedine 
so spevom. Museli však dávať pozor, aby ju 
tvárou neobrátili na dom. Ak by sa tak stalo, 
dom by mohlo postihnúť nešťastie.

Keď obišli celú dedinu, zaniesli ju potom 
k potoku. Tam ju vyzliekli, zapálili a hodili 
do potoka.

Na Spiši túto postavu volali Šmertka, na 
strednej a dolnej Orave chodili s Marmo-

rienou. Avšak mala ešte aj ďalšie pomeno-
vania: Muriena, Smrť, Baba, Kaniža, Hejha-
na, Kyselica.

Tento motív vítania jari sa snažili priblížiť 
aj deti z folklórneho krúžku Čerešenka pri 
ZŠ s MŠ Kapušany.

Príchod jari je spájaný aj s najvýznamnej-
ším kresťanským sviatkom - Veľká noc. Veľ-
ká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvych-
vstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 
Všetci pevne veríme a dúfame, že po dvoch 
rokoch budeme môcť tieto sviatky sláviť 
spoločne v našich chrámoch. Načerpajme 
silu a nádej z Ježišovej smrti a Jeho slávne-
ho zmŕtvychvstania.

Prajem všetkým milostiplné, požehnané 
a pokojné Veľkonočné sviatky.

Mgr. Mária Koščová

Príchod jari vo zvykoch našich predkov
Prichádza jar. Na horách a dolinách 
sa postupne stráca sneh. Vo vzdu-
chu čoraz viac cítiť blížiacu sa jar. 
S príchodom jari prichádza aj nová 
energia. Jar prichádza každoročne, 
ale nie vždy a všade rovnako. Naši 
najstarší z nás si spomínajú na jar 
svojej mladosti.

Detský folklórny súbor Čerešenka 
s pásmom Morena na KFD 2019
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Koniec marca je obdobím, kedy sa bociany 
vracajú do svojich domov, aby zahniezdili 
a priviedli na svet svojich potomkov. Pre 
ochranárov je to aj termín, kedy je nutné 
dokončiť všetky prekládky alebo úpravy 
hniezd, aby boli pripravené pre svojich 
nájomníkov. Bociany si po prílete hniezdo 
upravujú, donášajú nový materiál, aby 
bolo najlepším domovom pre ich ratolesti. 
Každoročným dopĺňaním materiálu ako aj 
odpadom, ktorý vznikne pri výchove po-
tomstva hniezdo narastá do úctyhodných 
rozmerov. Môže dosahovať až 1,5 metra na 
výšku a váhu niekoľko stoviek kilogramov. 
V prípade rozmerného hniezda je potreb-
né pristúpiť k úprave, aby sme predišli 
jeho zrúteniu a v čase výchovy mláďat aj 

prípadným stratám. Hniezdo na komíne 
obecného úradu v Kapušanoch je moni-
torované od roku 2000. Hniezdo je každo-
ročne obsadené a za ten čas z hniezda do 
sveta vyletelo 46 mláďat. Hniezdo pred pár 
rokmi bolo odľahčené od hniezdneho ma-
teriálu a v týchto dňoch bolo staré hniezdo 
zhodené a pripevnená nová hniezdna pod-
ložka. Tá by mala zabrániť vypadávaniu 
hniezdneho materiálu a tým znečisťovaniu 
okolia budovy obecného úradu. 

Počas úpravy hniezda ochranári zamierili 
aj do základnej školy, kde žiakom porozprá-
vali zaujímavosti zo sveta bocianov. Ochra-
nárka Marta Hrešová predstavila deťom 
ekovýchovný program Bocian, do ktorého 
sa môže zapojiť každý, kto prispeje svojimi 
pozorovaniami zo života bocianov v obci. 

 Na Slovensku v roku 2021 zahniezdilo 
1266 bocianích párov, ktoré vyviedli 2938 
mláďat. Pri monitorovaní bocianov je veľkou 
pomôckou krúžkovanie mláďat bocianov na 
hniezdach. Zhruba vo veku 3 týždne sú bo-
cianiky okrúžkované plastovými krúžkami, 
ktoré sa dajú odčítať aj na väčšiu vzdiale-
nosť. Tieto údaje slúžia na sledovanie po-
hybu jednotlivých bocianov. Vďaka krúžko-
vaniu vieme, že niektoré hniezda obsadzuje 
rovnaký pár už niekoľko rokov a kde naopak 
došlo k výmene partnerov. Bocianom v na-
šej obci prajeme bezpečný návrat na komín 
a veríme, že vynovené hniezdo príjmu a vy-
vedú aj tento rok nové potomstvo. 

Marta Hrešová, RCOP Prešov

Bociany v našej obci

Bocianovi sa hovorí aj vták z komína. 
V Kapušanoch to platí doslovne, keď-
že už vyše dve desaťročia sú bociany 
stálymi obyvateľmi na komíne obec-
ného úradu a na Bociankove. 

Príprava na nové hniezdo

Odstraňovanie 
starého, rozmerného 
hniezda
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Janka, kde sa v takej útlej osôbke berie 
toľko energie?
Wauuuu! Majka! Som pozitívne šokovaná, 
 ak ma takto vidíte... Robí mi to nesku-
točnú radosť. Verím, že to, aká som, je Božie 
dielo vo mne, tak, ako sme všetci Božím ob-
razom...  Aj zdroj mojej energie je Božia 
milosť a cez ňu môj manžel Tomáš, ktorý je 
najpozitívnejším človekom, akého poznám 
a Božím darom pre mňa aj pre okolie. Čiže 
v tomto prípade platí: Každej žeňe treba 
pohľedac dobreho chlopa. 

Vyrastali ste v Kapušanoch? 
Narodila som sa v Prešove, ale vyrástla som 
v malom meste Sečovce. Do Kapušian sme 
sa presťahovali, keď som šla na výšku. Ale 
Kapušany sú celý život moja srdcová zále-
žitosť, samozrejme, vďaka starým rodičom, 
kamarátom z detstva, s ktorými sme boli 
večne vonku ...v parku, na hrade, v kukurici 
za potokom... A, samozrejme, keď nás na-
háňali kravy a my sme preskakovali potok... 
Tak to bol top zážitok! 

Registrujeme vás viac od účasti v súťaži 
Superstar v roku 2004. Boli ste charakte-
ristická americkým gospelom a farebnou 
čelenkou. Ako si spomínate na to obdo-
bie?

Och, tak to je už fakt prehistória.  Bol to 
stredoškolský čas, stužková za nami, Sloven-
sko hľadá Superstar predo mnou... Môj terajší 
manžel ma odprevadil vlakom až do Bratisla-
vy, vyložil ma v Mlynskej doline a začala eta-
pa STV.  Znamenité spomienky na mojich 
speváckych kolegov, porotu, štáb, ale i veľké 
sklamanie z vtedajšieho „nepostupu“ ďalej. 
Ale tiež viera, že všetko je tak, ako má byť.

Neskôr sa o vás dočítame, že ste študovali 
hudobné umenie a estetiku na Prešovskej 
univerzite v Prešove, absolvovali zborové 
dirigovanie u Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD. 
a tiež ste niekoľko rokov pôsobili ako 
členka zboru a sólistka v zbore Juventus 
Pedagogika pod jej vedením. Momentál-
ne sama vyučujete na Cirkevnej základnej 
umeleckej škole sv. Mikuláša spev, zboro-
vý spev a hru na klavíri. Akú úlohu zohra-
li učitelia a p. Švajková vo vašom živote? 
Ovplyvnilo vás to pri výbere povolania?
Vysoká škola bola plná nových vecí... 
A pravdou je, že v prvom ročníku som hneď 
začala aj vyučovať, čiže ako čerstvá dvad-
siatka som už spájala štúdium s praxou, čo 
bolo neskutočné plus pre mňa samotnú, 
ale aj vyčerpávajúce. Rok 2007 bol charak-
teristický vznikom G.O.D.´s. A práve pani 
dirigentka Švajková ma hneď oslovila, nech 

Kaleidoskop Janky Tomko Ferenčíkovej
Kaleidoskop - zrkadlový optický prístroj, v ktorom pestro-
farebné guľôčky vytvárajú symetrické obrazce, v prene-
senom význame rýchlo sa striedajúce spomienky. Janka 
Tomko Ferenčíková, ktorú sme poprosili o rozhovor, nám 
pripomína kaleidoskop. Farebná navonok, ale predo-
všetkým z vnútra. Jej farebný vnútorný svet vyžaruje do 
vonkajšieho prostredia takou intenzitou, že po stretnutí 
s ňou máte pocit, že ste ožili. Širokým úsmevom a žiariaci-
mi očami vás strhne do víru horskej bystriny, prúdom slov 
vychrlí gejzír pozitívnej energie, ktorý okorení svojským 
humorom. Na chvíľu preplávete do pokojnej zátoky (vte-
dy sa nadýchne ) a pokračujete vodopádom...  



12

Profi l

prídem na konzultáciu, keďže už vediem 
zbor. Vtedy to bolo cca 25 ľudí. Prvá pieseň, 
ktorú sme nahodili, bola We are the world. 
Práve pani dirigentke patrí moja vďaka za 
všetko ohľadom zborového dirigovania, za 
jedinečné vedenie a dôveru, ktorú do mňa 
vkladala hneď od prvých mesiacov môjho 
štúdia. Ona je skutočná dirigentská osob-
nosť, a ozaj, celé moje štúdium hudobného 
umenia a estetiky bola veľká Božia milosť. 
Zo štúdia estetiky si spomínam na prof. 
Janu Soškovú, ktorá nás naučila esteticky 
myslieť a vnímať veci okolo seba iným zau-
jímavým spôsobom. Neviem si predstaviť, 
ako vyzerá katedra estetiky bez nej... Tak si 
radšej stále predstavujem, že je tam aj so 
svojím neopakovateľným smiechom. 

V roku 2007 (ešte počas štúdia na vyso-
kej škole) ste založili G.O.D.`s, vokálno- 
inštrumentálnu skupinu mladých ľudí 
zapálených pre americký gospel, ktorá 
zožala úspechy v medzinárodných súťa-
žiach v Poľsku (2. miesto 2012, absolútny 
víťaz 2013, 2016). Z Maďarska ste si v roku 
2017 odniesli druhé miesto s tesným roz-
dielom. Hudobný doprovod robila vaša 
sestra Petra. Mnohí si ešte pamätajú váš 
úžasný koncert v Kostole sv. Martina pred 
niekoľkými rokmi. Prečo práve americký 
gospel? Čím vám je blízky?
Americký gospel má v sebe energiu a fee-
ling ako žiaden iný žáner. A keďže som do-
stala od nášho nebeského Otca taký hlas, 
aký mám,  akosi prirodzene ma to tiahlo 
práve ku gospelu. Samozrejme, moja sestra 
Petra bola pre mňa tým najlepším učiteľom 
tohto žánru a osobnosťou, bez ktorej by 
G.O.D.´s len veľmi ťažko dosiahlo dnešnú 
interpretačnú úroveň.

Ako vnímate vaše úspechy s G.O.D.`s? 
Nemali ste snahu sa viac zviditeľniť aj na 
slovenskej hudobnej scéne? Čo je vaším 
cieľom v profesionálnej oblasti?
Samozrejme, snahy vždy boli a asi aj budú. 

 No je ozaj problém nájsť manažéra, ktorý 
by sa zaujímal práve o tento druh hudby.

Ako ovplyvnila pandémia G.O.D.´s a váš 
osobný život?
Znamenala nestretávanie sa, málo skúšania 
i koncertov. Ale boli sme v kontakte najviac 
ako sa dalo, a v podstate, aj môj videoklip 
vznikal počas toho času. To je dôkazom, že 
Boh vie aj to zlé premeniť na dobro.

Vaša sólová debutová pieseň V lese fa-
rebnom začína slovami: „Počúvaš. No 
skús aj rozumieť hĺbke, výške, no aj far-
be slov.....“ Áno, často počúvame. Ale nie 
naozaj. Len málokto dokáže počúvať a ro-
zumieť tomu, čo hovoríme, čo sa skrýva 
v našich slovách. Vaše piesne nie sú len 
rýmovačkami, ale skrývajú v sebe hlboký 
odkaz. Po rokoch ste svoje autorské pies-
ne vytiahli zo „šufl íka“. Prečo teraz? Radi 
by ste vydali sólový album?
...Áno... Po 15-ročnej etape G.O.D.´s hádam 
už prišiel čas aj na tento projekt. 

„Keď ti v slzách spieva priateľ bôľ, ktosi drží 
ťa. Vždy pri tebe bol... Urodí aj zakríknutý 
strom. Urodíš aj ty, suchý strom.“ Takto po-
kračujú slová vašej piesne – tak aktuálne 
v týchto vojnou zasiahnutých dňoch. Do-
dáva nám pokoj vedieť, že je tu stále niekto, 
kto je pri nás. Vo videoklipe vyhrabete spod 
popadaného lístia klavír plný kvetov a keď 
začnete hrať, ocitneme sa v lese v uličke 
suchých stromov, avšak na vrcholoch so ze-
lenými vetvičkami symbolizujúcimi nádej 
a tiež na zelenej lúke s dreveným krížom. 
Strach sa stratil rýchlo ako fúknutie do od-
kvitnutej púpavy. Aká skúsenosť vás viedla 
k napísaniu tohto textu?
To je ozaj náročné vysvetliť... Moje piesne 
vznikajú prevažne v noci,  čiže som upír. 
Tak a teraz naozaj, pri modlitbe... Poprosím 
Ducha Svätého, a príde to... Neviem pred-
pokladať, aké to bude, niekedy ani o čom... 
Zasiahne ma nejaká myšlienka, veta zo Svä-
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tého písma alebo osobná skúsenosť a takto 
sa to pretaví do piesne.  Viem, že som sa 
pred spaním modlila za pieseň ku videoklipu 
a zrazu sa vkradli do mojej mysle slová...V lese 
farebnom sa nestrachuj... A tak som vstala 
a začala tvoriť. Do hodinky to bolo a ja som si 
už mohla ísť pokojne ľahnúť. 

Poďme k ďalšiemu obrazcu vo vašom ži-
votnom kaleidoskope. Okrem učiteľstva, 
profesionálneho spevu sa venujete aj 
módnej tvorbe pod pseudonymom „Fly-
An“. Čo znamená tento pseudonym?
FLY je skratka od slova Butterfl y, čo zna-
mená motýľ, AN je z môjho mena JANA. 
A takto nejako to pred rokmi vzniklo... Mám 
veľmi rada motýle, trvá to už dlhé roky, no 
a myslím, že na 32. narodeniny ma manžel 
vzal do motýlej záhrady, kde som mala na-
raz na hlave asi 7 motýľov, samozrejme, ži-
vých.  A to bol neskutočný pocit! Motýľ je 
prastarým symbolom spirituality.

Do svojich módnych kúskov vkladáte cez 
rozmanitosť farieb duchovné námety 
a odkazy zo Sv. písma zakomponované 
v kvetoch či motýľoch. V popredí je žena, 
ktorá je Božou princeznou – takto bola 
charakterizovaná vaša tvorba pri prvej 
módnej prehliadke v Prešove v roku 2016. 
V poslednom období je v popredí motív 
líšky, farebný les, kvety, vtáčiky, srdiečka, 
dúha... Ako, kedy a hlavne prečo tvoríte?
Keď tvorím, som vo svojom svete... Ten po-
cit, že môžem zhmotniť to, čo do mňa Boh 
vložil, je neskutočný. Momentálne spolu-
pracujem s Františkou Stašíkovou, ktorá je 

super krajčírka. Čiže mnoho šitých vecičiek 
vzniká tak, že donesiem nejaký nápad, kto-
rý sa realizuje pod jej šikovnými rukami. 
Okrem toho, samozrejme, ostávam verná 
výrobe náušníc a tašiek. Financie z predaja 
putujú hlavne do nahrávania CD, aby čím 
skôr vyšlo. Čiže je to taký kolobeh. 

Odkiaľ získavate komponenty? Mnohé 
kúsky sú zachránené... Ako ste ich zachrá-
nili? Secondhandy, staršia už nevyužitá bi-
žutéria, všetko, čo ešte môže chytiť druhý 
dych, je u mňa vítané. Samozrejme, materi-
ál vždy dôkladne prehliadam a pretriedim, 
aby bol kvalitný a súci k ďalšiemu použitiu.

Kde si môžeme pozrieť, resp. zakúpiť 
vašu tvorbu?
Moja stránka funguje cez Sashe portál 
www.sashe.sk/fl yan, ale môžete ma kon-
taktovať aj mimo Sashe.

Janka, javíte sa ako veľmi otvorená a vese-
lá osôbka. Existuje aj skrytá, pred svetom 
neviditeľná časť vášho kaleidoskopu?
Samozrejme, ľuďom skrytá, Bohu viditeľná. 
 Aj manžel vidí, musí s tým žiť, a zatiaľ mu 
to ide. 

Čo by ste radi odkázali čitateľom nášho 
občasníka?
Všímajme si jeden druhého, pomáhajme si 
a odpúšťajme... Len na tom skutočne záleží.
Ďakujeme za vašu ochotu poskytnúť 
nám rozhovor do nášho občasníka, 
odhaliť viac zo svojho vnútorného sveta, 
navonok farebného. Veci okolo nás nie 
sú v skutočnosti farebné. Každý predmet 
odráža svetlo, ktoré náš mozog interpretuje 
ako farby. Prajeme vám, aby ste stále 
odrážali a vyžarovali veľa Svetla, aby váš 
a náš svet bol naďalej farebný bez ohľadu 
na to, čo nás čaká v budúcnosti.
Bolo mi cťou. Prajem vám krásne farebné 
dni. 

-MM-
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Napriek všetkým týmto obmedzeniam 
sme sa snažili žiakom spestriť vyučovanie 
a umožnili sme sa im zapojiť do projek-
tu Zdravý úsmev, kde sa žiaci učili, ako sa 
starať o svoj chrup. Žiakom 2. až 4. roční-
ka sme umožnili zapojiť sa do projektu 
Akadémie Mateja Tótha a tým zatraktív-
niť hodiny telesnej výchovy, žiakom 3. 
ročníka učiť sa základom programovania 
rozvíjaním mäkkých zručností - progra-
movanie s Calliope. Pomoc žiakom v pred-
mete matematika na 2. stupni poskytovali 
vyučujúce prostredníctvom projektu Spo-
lu múdrejší 2, Spolu múdrejší 3 a v mimo 
vyučovacom čase žiakom 9. ročníka obo-
hacovali a rozširovali obzor vedomostí vy-
učujúci MAT a SJL. 

V prvom polroku sa nám napriek prísnym 
epidemiologickým opatreniam podarilo 
zrealizovať aj exkurziu na dopravné ihrisko, 

návštevu Hvezdárne a planetária, výstup 
na „Šimonku“, zrealizovali sme aj testova-
nie telesnej zdatnosti žiakov 1. a 3. ročníka, 
taktiež sme zrealizovali Týždeň zdravej vý-
živy, Svetový deň mlieka, Farebný týždeň, 
Červenú stužku, zapojili sme sa do zbierky 
„Koľko lásky sa zmestí do škatule od topá-
nok“ a žiaci 5. a 6. ročníka si mohli pozrieť 
podmorské dno v improvizovanom oce-
anáriu. V rámci „Zelenej školy“ realizovali 
činnosť ,,Ekohliadky“, ktoré pravidelne mo-
nitorovali šetrenie pitnou vodou, energiou, 
čistotu a starostlivosť o prírodné prostre-
die a separovanie odpadu v triedach. Ako 
každý rok, aj v tomto roku sme zrealizovali 
charitatívne zbierky „BIELA PASTELKA“ na 
pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom 
a „VIANOČNÝM ANJELOM“ sme boli nápo-
mocní rodine v núdzi. V súčasnosti v škole 
prebieha fi nančná zbierka na pomoc ľu-
ďom prichádzajúcim z Ukrajiny, čo svedčí 
o tom, že sa snažíme našich žiakov nielen 
vzdelávať, ale učiť ich nezostať ľahostajný-
mi k ľuďom v núdzi, pomôcť tým, ktorí našu 
pomoc nezištne potrebujú. 

V najbližších dňoch nás čaká zápis do 1. 
ročníka a zápis do materskej školy. Na všet-
ky deti a budúcich prvákov sa už nesmier-
ne tešíme. Aj našich deviatakov čakajú prvé 
dôležité skúšky v ich živote. Už odoslali 178 
prihlášok do škôl (žiaci poslali prihlášky na 
viaceré školy), kde sa budú pripravovať na 
budúce povolanie. Predtým však musia 
úspešne absolvovať testovanie žiakov 9. 
ročníka a prijímacie skúšky, k čomu im pra-
jeme veľa šťastia a úspechov. 

Vážení čitatelia, ak navštevujete web 
stránku našej školy, určite ste si všimli, 
že do loga školy pribudlo číslo 60. Dôvo-
dom je, že v roku 1962 sa začalo vyučovať 
v priestoroch našej základnej školy. Touto 
cestou sa chceme prihovoriť Vám, starým 
rodičom našich žiakov, aby ste zaspomí-
nali na školské roky strávené v našej škole, 
ktorá pred 60 rokmi vyzerala úplne inak 
ako dnes. Svoje spomienky a postrehy po-

Školstvo

Zo života ZŠ s MŠ 
Kapušany

Život v ZŠ s MŠ by sa veľmi rád do-
stal do normálnych koľají. Bráni však 
tomu neustály zápas s výskytom 
pozitívnych osôb v radoch žiakov, 
učiteľov, zamestnancov školy. Dote-
raz bol vyučovací proces realizovaný 
striedavo v prezenčnej alebo v diš-
tančnej forme. Dištančné vyučovanie 
prebiehalo dvojakým spôsobom, a to 
online vyučovaním celej triedy alebo 
vyučovaním, kde žiaci s výnimkou 
z karantény sa učili prezenčne v škole 
a popritom žiaci s nariadenou domá-
cou karanténou mali online hodinu 
doma. Uvoľňovaním opatrení sa už 
neuzatvárajú triedy, avšak neustá-
le dohľadávame blízke kontakty 
a oboznamujeme zákonných zástup-
cov o výskyte pozitívnych osôb, s čím 
súvisia prísnejšie opatrenia. 
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rozprávajte vnúčatám, našim žiakom a my 
prostredníctvom nich vaše príspevky uve-
rejníme v našom školskom časopise.

V závere tohto príspevku by sme sa chceli 
poďakovať OZ Kapyško, ktoré spolu s nezis-
kovou organizáciou Kapušany pre všetkých 
zabezpečili vybudovanie workoutového 
ihriska, ktoré umožní rozvíjať pohybové 
schopnosti všetkým, ktorí inklinujú k strá-
veniu voľného času na čerstvom vzduchu 
pohybom. Veríme, že toto ihrisko, ktoré je 

pod kamerovým systémom školy, bude 
dlho slúžiť nepoškodené a nájde si svojich 
pravidelných návštevníkov, ktorí ho využijú 
za účelom cvičenia. 

Úplne na záver mi dovoľte k blížiacim sa 
najvýznamnejším kresťanským sviatkom 
v mene všetkých zamestnancov a žiakov 
školy popriať krásnu, obohacujúcu a po-
žehnanú Veľkú noc prežitú v kruhu milova-
nej rodiny.

Mgr. Janka Šimová – riaditeľka

Milí čitatelia, 
aj tentokrát by sme sa s vami radi pode-
lili o zážitky z prostredia našej materskej 
školy. A veru, nebolo ich málo. V novom 
roku sa otvorili brány materskej školy 
s novými a lepšími vyhliadkami. Postup-
né uvoľňovanie a zlepšovanie pandemic-
kej situácie nám umožnili navštíviť zaují-
mavé miesta, ale aj pozvať hostí, ktorí nás 
potešili svojím programom.

„Sánkovačka, to je hračka!“
Najkrajší zimný mesiac v roku – január, sme 
si užili plnými dúškami. Sánky či klzáky sa 

v tomto mesiaci stali našimi najlepšími 
priateľmi. Spoločne sme si vychutnávali 
zasnežené kopčeky a venovali sa hrám na 
snehu, stavali sme snehuliakov, snehové 
domčeky alebo sme len objavovali tajom-
stvá tejto mäkkej a čarovnej prikrývky. Sneh 
sme si skutočne vychutnali. Vyštípané líčka 
a úsmevy na tvárach našich detí boli toho 
živým dôkazom.

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…“
Od Troch kráľov do Popolcovej stredy je 
obdobie fašiangov. Ľudia kedysi chodili 
po dedine v maskách - maškarách. V sú-
časnosti je to obdobie plesov a karneva-
lov, teda zábavy. A ani v našej materskej 
škole tomu nebolo inak. V mesiaci február 
sa u nás konal karneval. Deti sa pomocou 
masiek premenili na princezné, zvieratká 

Zo života našich 
najmenších

1515151515151515151515155

Karneval
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či obľúbených superhrdinov! Masky sa po-
kúsili vyrobiť aj samotné deti. Na výtvarnej 
výchove tvorili masky v rámci prvkov artefi -
letiky a hier podporujúcich tvorivosť, pred-
stavivosť a fantáziu. Posúďte sami, ako im 
to pristalo.

„Marec – Mesiac knihy v MŠ“
Ako sme už spomínali, nielen my sme na-
vštívili či objavili zaujímavé miesta v okolí 
našej MŠ, ale pozvali sme k nám aj vzácnu 
návštevu. Našu materskú školu navštívilo 
bábkové divadlo, ktoré nám predstavi-
lo rozprávkovú hru – Alibaba a štyridsať 

zbojníkov. V rámci mesiaca marec, ktorý 
sa označuje za mesiac našej dobrej kama-
rátky - knihy, sme okúsili taje bábkového 
divadla, bábkoherectva a preniesli sa do 
rozprávky.

Predškoláci navštívili priestory Obecnej 
knižnice. Veľká vďaka patrí pani Mgr. Lucii 
Marcinovej, ktorá triedu našich predško-
lákov srdečne v knižnici privítala, oboz-
námila ich s priestormi, vybavením, ale aj 
pravidlami, ktorými sa musíme riadiť na 
tak dôstojnom mieste. Deťom sa v knižnici 
natoľko páčilo, že už teraz sa tešia na ďalšiu 
návštevu. Tešia sa, keď si v pohodlí a ne-
rušene budú môcť prelistovať zaujímavé 
knižky a čoskoro si nejakú z nich aj prečítať.

V rámci témy týždňa s názvom – „Príbeh 
malého semienka“ predškoláci navštívili 
aj miestne kvetinárstvo. Všímali si a spo-
znávali rôzne kvety, naučili sa a opísali, čo 
je potrebné na to, aby sme aj doma mohli 
mať zdravé a prospešné rastliny. Pani kveti-
nárku deti potešili aj jarnou piesňou o Fia-
lôčke.

Za posledné mesiace sme sa obohatili 
o veľa zážitkov, spoznali nepoznané a už te-
raz sa tešíme na nové dobrodružstvá, ktoré 
nás tento školský rok ešte len čakajú. Držte 
nám palce pri ďalšom objavovaní a do sko-
rého videnia. :-) 

Zora Balážová, učiteľka MŠ

Koncerty a súťaže
Valentínsky koncert, aj keď v online 
priestore, otvoril sériu kultúrnych akcií 
SZUŠ Kapušany v roku 2022. Jarné prázd-
niny sme ukončili Učiteľským koncertom, 
ktorý určite uľahčil návrat ku školským po-
vinnostiam nielen žiakom, ale aj kolegom 
zo ZŠ Kapušany. Jarný koncert potešil ro-
dičov a starých rodičov na prelome mesia-
ca marec a Veľkonočný koncert si budete 

môcť vychutnať taktiež z pohodlia vašich 
obývačiek. Našich žiakov uvidíte „na živo“ 
na koncertíku pri zápise budúcich prváči-
kov 4.4.2022, vypočujete si súťažné čísla 
žiakov v divadle VIOLA Prešov, ktorí budú 
reprezentovať SZUŠ Kapušany a našu 
obec. Čaká ich súťaž Pianoforte 2022, 
Medzinárodná súťaž Rajecká hudobná 
jar, Celoslovenská súťaž v hre na husliach 
a ostatných sláčikových nástrojoch Brez-
no a Celoslovenská súťažná prehliadka 
Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá stru-
na“ v sólovej hre na sláčikové nástroje 
a v komornej hre rôznych nástrojových 

Správy zo SZUŠ 
Kapušany

Návšteva priestorov 
Obecnej knižnice.
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zoskupení. V máji sa na našich priazniv-
cov tešíme na amfi teátri Parku sv. Cyrila a 
Metoda, kde spolu s našou obcou a s MŠ 
Kapušany pripravujeme hudobné prekva-
penie pre mamičky. Umelecké a kreatívne 
zákutia našich deťúreniec a čary umelec-
kých múz poodhalíme na Deň detí v Zá-
hrade umenia. Na koniec školského roka 
pripravujeme Záverečný absolventský 
koncert s odovzdávaním absolventských 
vysvedčení.

Herecké úspechy
Tak ako sa muzikanti pripravujú na hudob-
né zápolenie, herci našej školy už začali so 
súťažnými prehliadkami. V marci 18.3.2022 
SZUŠ Kapušany navštívila odborná porota, 
ktorú naši žiaci očarili a hru Cesta do krajiny 
fantázie ohodnotila zlatým pásmom s po-
stupom na krajskú prehliadku Rozprávkový 
Stropkov. S heslom „Nech nás covid obchá-

dza“ nám držte palce, aby sme 13.4.2022 
priaznivo oslovili aj stropkovskú porotu. 
23.3.2022 sa naše žiačky Natália Husovská, 
Sofi a Lazoríková a Anna Kasalová zúčastnili 
Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza. 
Všetky dievčatá si domov priniesli čestné 
uznanie odbornej poroty. Dievčatám gra-
tulujeme.

1.4.2022 sa naše dva súbory Zvončekov 
z Kapušian: 1.1.1. – teda prváci a 3.2.1. – de-
viatačky mali zúčastniť súťaže detských re-
citačných kolektívov v DJZ v Prešove. Kvôli 
nákaze poroty sa súťaž presunula do online 
priestoru.

Stredoškoláci, ktorí chcú hrať divadlo, 
pracujú pri SZUŠ Kapušany pod názvom 
Divadlo z kuchyne a v tomto roku budú 
reprezentovať našu školu na súťaži FEDIM 
v Levoči v dňoch 25.4. – 26.4.2022 divadel-
nou hrou NáKaZa.

Želáme všetkým súťažiacim obohacujú-
ce kultúrne zápolenie a divákom príjemné 
a ničím nerušené dni naplnené hudbou, di-
vadlom, tancom a výtvarným umením.

Výtvarný odbor 
Naša žiačka Viktória Mitaľová získala oce-
nenie vo výtvarnej súťaži „Môj farebný 
svet“. Gratulujeme.

Mgr. Irena Kasalová, DiS. art, 
riaditeľka SZUŠ Kapušany

17.6.2021 sme privítali hodnotiacu komisiu 
súťaže Dedina roka, kde pred obecným 
úradom sme zaspievali niekoľko piesní 
z nášho repertoáru.

26.6.2021 na miestnom amfiteátri sme 
spolu s FS Kapušančan účinkovali na 
podujatí Popoludnie s folklórom.

V auguste na pozvanie turistického klubu 
Jantár sme na Kapušianskom hrade, ktorý 
je pýchou našej obce, mali úspešné vy-
stúpenie pre prítomných turistov. Bolo to 
vydarené podujatie už len z toho dôvodu, 
že nie každý deň máme príležitosť navštíviť 
toto miesto.

Z činnosti MSS 
Kapušanske richtaroše 
v roku 2021

MSS (Mužská spevácka skupina) Ka-
pušanske richtaroše sa v minulom 
roku prezentovala menej ako v pred-
chádzajúcich rokoch, pretože aj na-
ďalej tu bola tá nešťastná pandémia. 
Napriek tomu aj tak sme mali niekoľ-
ko zaujímavých vystúpení.

Zvončeky 3.2.1.
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Ďalšie naše vystúpenie bolo v rekreačnej 
oblasti Domaša, kde s našimi seniormi pri 
atraktívnej plavbe loďou, posedeniu pri 
káve, sme našim seniorom pripravili pekný 
zážitok piesňami.

Treba povedať, že naša skupina má pravi-
delne každý týždeň skúšky, na ktorých pod 
vedením nášho harmonikára a upravova-
teľa folklórnych piesní – Paľa Germušku na-

cvičujeme ďalšie nové a väčšinou neznáme 
piesne, ktoré si pripravujeme na Kapušian-
ske folklórne leto.

Treba len dúfať, že tá nešťastná pandé-
mia skončí a bude mier a pokoj na celom 
svete.

Minulého roku sme si skompletizovali aj 
náš folklórny kroj, ktorý sme doplnili čiž-
mami, takže sme kompletne vystrojení.

Žiaľ v júni 2021 nás navždy opustil náš 
bývalý vedúci, dobrý kamarát a vynikajúci 
spevák Rudolf Jánošík. Veľmi nám chýba, 
stále naňho myslíme. Zasa na druhej strane 
prišiel k nám nový člen – Dano Kaščák.

V uplynulom roku, ako aj začiatkom 
tohto roku sa niektorí naši členovia dožili 
krásneho životného jubilea – P. Germuška 
(70r.), D. Kaščák (60r.), J. Pribula (80 r.), takže 
aj im patrí úprimná gratulácia.

Na záver by som chcel poďakovať vede-
niu obce na čele so starostkou RNDr. Sláv-
kou Gutekovou, že nám poskytujú všetky 
prostriedky a podporu pri našej činnosti.

Vedúci MSS Milan Namešpetra

Privítanie komisie súťaže Dedina roka

Workoutové ihrisko je plné bradiel, hrázd, 
rôznych rebrín a ďalších konštrukcií, na kto-
rých sa dá vykonávať nespočetné množ-
stvo cvikov. Tipy na cviky si môžete pozrieť 

v mobile načítaním QR kódu umiestnené-
ho na konštrukcii ihriska, či pomocou ob-
rázkov na inštruktážnej tabuli, ktorá bude 
doplnená k ihrisku.
Ak ste ešte tréning na workoutovom ihris-
ku nevyskúšali, predstavíme vám niekoľko 
benefi tov, ktoré vás presvedčia, aby ste mu 
dali šancu.

1. Môžete cvičiť kedykoľvek
Workoutové ihrisko sa nachádza na verej-
nom priestranstve, cvičiť môžete pokojne 
aj nadránom. Avšak prosíme, aby ste vo vy-
učovacom čase nechali priestor žiakom ZŠ 
s MŠ Kapušany. 
2. Neplatíte vstup
3. Zvýšite si hladinu vitamínu D v tele
4. Opálite sa
5. Spestríte si tréningovú rutinu
6. Prispôsobíte tréning svojim potrebám
7. Stanú sa z vás všestrannejší športovci

Workoutové ihrisko 
otvorené!

Kapušany pre všetkých, nezisková 
organizácia založená obcou Kapu-
šany a Občianske združenie Kapy-
ško pôsobiace pri ZŠ s MŠ Kapušany 
v závere roka 2021 spojili svoju sna-
hu o optimálne využitie Vašich da-
rovaných 2 % z daní, spojili fi nancie 
a zakúpili workoutovú zostavu, ktorá 
je osadená v priestoroch medzi pa-
vilónmi ZŠ s MŠ Kapušany. Určite ju 
neprehliadnete.
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Veríme, že sme Vás pozitívne naladili a nad-
chádzajúce oteplenie bude tým správnym 
impulzom dať šancu aj takémuto druhu 
športu.

Inak ak ešte stále nie ste rozhodnutí, 
komu darujete svoje 2 alebo 3 % z daní, 
naším cieľom je v rokoch 2022 a 2023 vy-
budovať interaktívne prostredie na učenie 
a hranie sa na čerstvom vzduchu v priesto-
roch ZŠ s MŠ Kapušany (vonkajšia učebňa, 
hracie prvky, hojdačky...). Príjemcom je OZ 
Kapyško, formulár je zverejnený na www.
kapusany.sk a na stránke ZŠ s MŠ Kapušany 
https://zskapusany.edupage.org.

Pridávame do pozornosti aj ďalších mož-
ných príjemcov 2 % z daní so sídlom v našej 
obci alebo pôsobiacich v obci Kapušany:
• 4HUGO o.z.
• Folklórny súbor Solivarčan
• Mládežnícke futbalové centrum Kapu-

šany
• Obecný športový klub Kapušany
• Slniečko - občianske združenie celia-

tikov s rodinou i priateľmi Prešovsko - 
Sabinovsko

• „Združenie na podporu folklórneho sú-
boru Kapušančan“

Zdroje k článku: 
SVOBODOVÁ, S. 2021. Ako začať cvičiť na wor-
koutovom ihrisku? [online, cit. 28.3.2022] Do-
stupné na internete: https://gymbeam.sk/blog/
ako-zacat-cvicit-na-workoutovom-ihrisku/ 
Notársky centrálny register určených právnic-
kých osôb [online, cit. 28.3.2022]. Dostupné na 
internete: www.notar.sk/prijimatelia

-MM-

Internet je prirodzenou súčasťou 
pre naše deti. Tie sú digitálnymi do-
morodcami. Rodia sa do prostredia, 
kde sa informácie hľadajú online, na 
komunikáciu s inými sa používajú 
smartfóny, tablety a počítače. Odma-
lička sa deti hrajú nielen na piesko-
visku, ale aj online. Hovorí sa, že tak, 
ako by sme dieťa nenechali v džungli 
(či už skutočnej alebo veľkomesta) 
napospas, nech si poradí samo, nie-
kedy sa stane, že pozabudneme, že 
práve mobil alebo počítač sú vstup-
nou bránou do takejto džungle. V nej 
síce môžu byť aj príjemné zážitky, ale 
aj také, ktoré môžu mať negatívny 
dopad na naše mentálne alebo aj fy-
zické zdravie. O tom, ako správne na-
staviť používanie digitálnych zaria-
dení v rodine, sa príďte porozprávať 
s lektormi z občianskeho združenia 
Digitálna inteligencia.

Text: Andrea Cox (OZ digiQ)

Miesto konania workshopu: 
Obradná sieň OcÚ Kapušany
Termín konania: 
6.5.2022 (piatok)
Čas: 17:00 hod.
Vstupné: zadarmo

Pozvánka na workshop 
o optimalizácii používania 
digitálnych zariadení v rodine
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DHZ KAPUŠANY - Dobrovoľný hasičský 
zbor je občianske združenie, pracujúce 
na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí 
a mládeže a organizovaní spoločenských 
podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľ-
vek občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov. DHZ 
pôsobí najmä na úseku protipožiarnej 
prevencie. Laickými slovami – členovia 
DHZ vykonávajú protipožiarne preventív-
ne kontroly, zabezpečujú protipožiarne 
asistenčné hliadky na podujatiach, pracujú 
s deťmi, zúčastňujú sa súťaží, organizujú 
súťaže a iné kultúrne podujatia.

Členovia DHZ Kapušany sa zúčastňujú 
na rôznych podujatiach ako Stavanie mája, 
Kapušianske folklórne dni, koncerty a iné, 
kde usmerňujú dopravu a parkovanie áut, 
ale vykonávajú aj protipožiarnu hliadku 
ako prevenciu pred vznikom požiaru.

Z preventívnej činnosti spomeniem vy-
konávanie protipožiarnych preventívnych 
kontrol v rodinných domoch v našej obci. 
Periodicita vykonávania týchto protipožiar-
nych kontrol je raz za 5 rokov. V roku 2020 
pred vykurovacou sezónou naši členovia vy-
konali kontroly v rodinných domoch. 

V športovej činnosti DHZ existuje druž-
stvo chlapcov a družstvo dievčat. Tieto druž-
stvá pravidelne trénujú na súťaže. Zúčastňu-
jú sa súťaží nielen v okolitých obciach, ale aj 
mimo okresu. Spomeniem súťaže vo Vyšnej 
Rybnici alebo v Dlhom nad Cirochou.

DHZO KAPUŠANY - Dobrovoľný hasičský 
zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zria-
ďuje obec v zmysle ustanovenia § 33, odsek 
1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred po-
žiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá 
obec s počtom obyvateľov nad 500 musí 
mať zriadenú hasičskú jednotku na plne-
nie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov 
a záchrannými prácami. Členovia DHZO 

majú minimálne 18 rokov, musia byť riad-
ne vyškolení, spôsobilí na právne úkony 
a zdravotne spôsobilí.

DHZO slúži predovšetkým pre danú obec, 
ktorá je jeho zriaďovateľom, ale môže byť 
vyžiadaný Operačným strediskom HaZZ 
alebo Koordinačným strediskom Integro-
vaného záchranného systému na výjazd 
k mimoriadnej udalosti.

DHZO je zložka Integrovaného záchran-
ného systému.

Laickými slovami - DHZO je výjazdová 
jednotka, ktorá sa skladá z členov DHZ, kto-
rí spĺňajú podmienky na zaradenie do jed-
notky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov 

Dobrovoľný hasičský zbor a Dobrovoľný 
hasičský zbor obce Kapušany

Drvivá väčšina obyvateľov o žiadnom 
delení dobrovoľných hasičov na DHZ 
a DHZO vôbec nevie, alebo nemá 
dostatočné poznatky o rozdieloch 
medzi nimi. Bohužiaľ inak tomu nie 
je ani pri samotných dobrovoľných 
hasičoch, tí síce vedia o „delení“, ale 
nerozumejú presnej podstate.

Súťaž „Železný hasič“,  Poprad – Veľká
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pri požiaroch, technických výjazdoch alebo 
iných udalostiach.

Z činnosti:
Členovia hasičskej jednotky sa pravidelne 
zúčastňujú školení. V roku 2021 to boli ško-
lenia obsluhy generátora elektrickej ener-
gie, školenia obsluhy protipovodňových 
súprav a podobne. 

Hasičská jednotka našej obce bola a je 
privolávaná k rôznym typom výjazdov, kde 
okrem požiarov a povodní časť výjazdov 
tvoria technické výjazdy ako napríklad od-
chyt bodavého hmyzu a podobne.

V novembri 2021 našim hasičom pri-
budlo do výbavy nové hasičské vozidlo IVE-
CO Daily CAS 15. Toto vozidlo si slávnostne 
prebrali hasiči s pani starostkou dňa 10. no-
vembra 2021 v Malom Šariši. Vozidlo bude 
slúžiť predovšetkým na likvidáciu požiarov, 
povodní, pri technických výjazdoch.

Členovia DHZ a DHZO sa po mimo-
riadnej situácii na Ukrajine rozhodli tiež 
pomáhať a zapojili sa do pomocných 
prác v Núdzovom tábore pre utečencov 
v Humennom, v priestoroch Záchrannej 
brigády HaZZ. Boli na výpomoc v dňoch 
07.03.2022 a 25.03.2022, kde vypomáhali 
od 8.00 do 20:00 pri výdaji stravy, dezin-
fekcii a upratovaní stanov a v neposled-
nom rade spríjemňovali pobyt deťom 

rôznymi aktivitami ako napríklad prekáž-
kovým behom, ukážkou hasičskej techni-
ky a pod. 

Členovia DHZO v tomto roku zasahovali 
v priebehu jedného týždňa až trikrát pri 
požiaroch trávnatého porastu, krov a dre-
vín. Vďaka ich rýchlemu nasadeniu sa pre-
dišlo oveľa väčším škodám, ktoré mohli 
byť napáchané nedbalosťou občanov. Aj 
napriek vydaným zákazom v čase zvýše-
ného rizika vzniku požiarov, evidujeme 
časté vypaľovanie a požiare v katastrál-
nom území obce Kapušany a susedných 
obciach.

• Ako si privoláme pomoc v prípade po-
žiaru alebo napríklad zatopenej pivnice?
Zásahy vykonáva výlučne hasičská jednot-
ka, teda DHZ obce. DHZ obce môže vykonať 
zásah iba na príkaz nadriadeného subjek-
tu, t. j. zriaďovateľa (obec Kapušany) alebo 
operačného strediska HaZZ. 

Školenie obsluhy vozidla IVECO Daily CAS 15
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• Na aké telefónne čísla máme volať 
v prípade požiaru? - Predovšetkým si tre-
ba uvedomiť, že dobrovoľní hasiči nie sú 
náhradou profesionálnych hasičov. Dob-
rovoľní hasiči slúžia ako výpomoc profesio-
nálnym hasičom v prípade väčších udalostí 
alebo v prípade ich vyťaženosti. 
V prípade požiaru treba volať číslo 150!!!

Ďalšie kontakty:
Zriaďovateľom DHZO je obec: 
t. č. starostka obce 0907 941 770
Jednotka DHZO Kapušany: 
t. č. 0908 678 143 
Operačné stredisko HaZZ: 
t. č: 0907 901 466, 051/708 24 83

Anton Ondis

V snahe v maximálnej možnej miere zefek-
tívniť proces vymáhania daňových nedo-
platkov sa obec snaží využívať všetky legis-
latívne možnosti, ako aj dostupné technic-
ké prostriedky.

Novela daňového poriadku účinná od 
1.1.2020 priniesla obciam a mestám mi-
moriadne efektívny nástroj v oblasti vy-
máhania daňových nedoplatkov. Od tohto 
dátumu  totiž obce a mesta môžu pristúpiť 
k výkonu exekúcie zadržaním vodičského 
preukazu. Pred začatím daňovej exekúcie 
správca dane preverí, či daňový dlžník je 
držiteľom vodičského preukazu. Následne 
vydá rozhodnutie o začatí daňového exe-
kučného konania a dlžníkovi zašle daňo-
vú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, 

že v prípade neuhradenia vymáhaného 
nedoplatku v určenej lehote vydá daňový 
exekučný príkaz na zadržanie vodičského 
preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanove-
nej lehote, správca dane daňový exekučný 
príkaz doručí príslušnému orgánu Poli-
cajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu 
vodičského preukazu v informačnom sys-
téme. Vďaka tomu bude príslušník polície 
vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že 
vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovna-
ní vymáhaného nedoplatku správca dane 
bezodkladne vydá rozhodnutie o zastave-
ní daňového exekučného konania a toto 
doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského 
preukazu zruší.

Tento spôsob exekúcie nemožno uplat-
niť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem 
priamo podmienený držbou vodičského 
preukazu – napríklad u vodičov z povola-
nia. To, že príjem dlžníka je priamo pod-
mienený držbou vodičského preukazu, je 
povinný preukázať dlžník sám, a to napr. 
v odvolacom konaní. Naopak, u dlžníkov, 
ktorí auto využívajú iba na prepravu či na 
cestu z a do práce, sa tento spôsob daňovej 
exekúcie uplatniť môže.

Ďalším nástrojom obce na vymáhanie 
daňových nedoplatkov je zverejňovanie 
zoznamu daňových dlžníkov. Správca 
dane, ktorým je obec, môže zverejniť zo-
znam (§ 52 ods. 2 daňového poriadku):
1. daňových dlžníkov podľa stavu k 31. de-

cembru predchádzajúceho roka, u kto-
rých úhrnná výška daňových nedoplat-
kov presiahla u fyzickej osoby 160 EUR 
a u právnickej osoby 1 600 EUR,

Nové spôsoby 
vymáhania daňových 
nedoplatkov

Vymáhanie daňových nedoplatkov 
patrí dlhodobo medzi jedny z hlav-
ných zákonom stanovených povin-
nosti obce Kapušany. Dôvodom je 
skutočnosť, že v daňových nedoplat-
koch sú viazané značné fi nančné pro-
striedky, ktoré sú životne dôležité na 
zabezpečenie riadneho fungovania 
samosprávy a v neposlednom rade je 
to aj určitý morálny záväzok voči všet-
kým občanom, ktorí si poctivo plnia 
svoje daňové povinnosti voči obci. 
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PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Apríl
Veľkonočný koncert (SZUŠ)

Deň Zeme (ZŠ s MŠ)

Stavanie mája spojené s vatrou (Obec Kapušany)

Máj

6.5.- Workshop – mediálna bezpečnosť (sociálna komisia)

8.5. - Koncert ku Dňu matiek (SZUŠ)

15.5. – Deň rodiny (Svetový deň rodiny) (sociálna komisia)
Výlet seniorov (Klub seniorov)

Jún

Deň detí (Obec a SZUŠ), Téma: Záhrada umenia (SZUŠ)

Deň detí (ZŠ s MŠ)

Záverečný výročný koncert (5.výročie vzniku SZUŠ Kapušany)

Športový deň seniorov (Klub seniorov)

25.-26.6. KFD – Kapušianske folklórne dni (Obec Kapušany)

Rozlúčka predškolákov (ZŠ s MŠ)

Rozlúčka deviatakov (ZŠ s MŠ)

Júl

5.7. Koncert gospelových kapiel (Obec Kapušany, A. Mazáková)

Púť do Levoče (Klub seniorov)

Denný tábor (sociálna komisia)

23.7. - 95. výročie futbalu (OŠK, Obec Kapušany, sociálna komisia)

August 5.8. Kapušianske kultúrne leto: Koncert NO NAME, Lukáš Adamec, 
program pre deti: Kúzelník Gabi, PACI PAC

September 4.9. Návrat rytierov (Obec Kapušany, SARUS)

2. daňových subjektov, ktorým bol v ka-
lendárnom roku, ktorý predchádza 
roku, v ktorom sa budú zoznamy zve-
rejňovať, povolený odklad platenia 
dane alebo povolené platenie dane 
v splátkach presahujúcich u fyzickej 
osoby 160 EUR a u právnickej osoby 
1 600 EUR a tento odklad platenia dane 
alebo povolené platenie dane v splát-
kach naďalej trvá,

3. daňových subjektov, ktorým bola v ka-
lendárnom roku, ktorý predchádza roku, 
v ktorom sa bude zoznam zverejňovať, 
povolená úľava alebo odpustený daňo-
vý nedoplatok s uvedením jej výšky.

Zároveň vyzývame všetkých daňových 
dlžníkov, aby aktívne komunikovali a spo-
lupracovali so správcom dane pri hľadaní 
riešení na likvidáciu, resp. postupné zni-
žovanie daňových nedoplatkov. Obec Ka-
pušany bude naďalej vyvíjať maximálne 
úsilie, aby tí občania, ktorí poctivo platia 
miestne dane nedoplácali na tých, ktorí sa 
ich plateniu z akýchkoľvek príčin vyhýbajú.

V prípade, ak si občania potrebujú overiť, 
že nemajú na miestnych daniach nedo-
platky, môžu kontaktovať Referát miest-
nych daní a poplatkov na telefónnom čísle: 
+ 421 907 301 131 alebo 051/7941 226.

Ing. Adela Putnocká

Oznamy, povinne zverejňované dokumenty, novinky zo života v obci nájdete na www.kapusany.sk.
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Fond na podporu umenia podporil z ve-
rejných zdrojov doplnenie akvizície kniž-
ničného fondu v rámci projektu „Doplne-
nie knižničného fondu v Obecnej knižni-
ci“ sumou 1100 €. Dotácia bola použitá na 
nákup krásnej literatúry pre deti a mládež, 
náučnej literatúry pre deti a mládež, krás-
nej a náučnej literatúry pre dospelých. 
Zároveň bolo uhradené aj predplatné 

časopisov a periodík: Mama a ja, Kamarát, 
Záhradkár, Fifík, Urob si sám, Zdravie, Zá-
hrada – Urob si sám, Pekné bývanie. 

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

POZVÁNKA NA PODUJATIA 
PRIPRAVOVANÉ KOMISIOU SOCIÁLNOU 
A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Milí Kapušančania!
Po dvoch rokoch chudobných na spoločenské 
aktivity by sme vás radi pozvali na pripravované 
podujatia:
6. 5. 2022 Workshop - mediálna bezpečnosť
Workshop nielen pre rodičov, zameraný na aktu-
álnu tému bezpečnosti detí pri využívaní inter-
netu. Bližšie informácie sa dozviete v našom ob-
časníku v samostatnom príspevku na strane 18.
15. 5. 2022 Deň rodiny
Čo vzácnejšie ako svoj čas môžeme darovať svo-
jim blízkym? Príďte so svojou rodinou a prežite 
príjemné popoludnie na podujatí Deň rodiny. 
Budú na vás čakať súťaže, animačné aktivity, ľu-
dové remeslá, pre deti skákací hrad, maľovanie 
na tvár a iné prekvapenia. Samozrejme, nebudú 
chýbať dobroty do bruška pre malých aj veľ-
kých. Keď sa vám nebude chcieť aktívne zapojiť, 
môžete prísť si s nami vypiť aspoň poobedňaj-
šiu kávu. 
23.7. 2022 95. výročie futbalu v našej obci
Významné jubileá je potrebné si pripomínať 
a patrične osláviť. Nepochybne k nim patrí aj 
výročie založenia futbalu v našej obci. Spoločne 
si pripomenieme významné míľniky a osobnos-
ti, ktoré zanechali v histórii miestneho futbalu 
nezmazateľnú stopu. Súčasťou podujatia budú 
okrem futbalových zápasov aj sprievodné akti-
vity. Odprezentujú sa jednotlivé kluby združené 
v OŠK, pripravené budú zábavné atrakcie a nie-
čo dobré pod zub.  

O všetkých podujatiach vás budeme podrob-
nejšie informovať prostredníctvom plagátikov 
a obecného rozhlasu. Nezabudnite si dátumy 
poznačiť do kalendára. Tešíme sa na vás.

Ing. Ľudmila Hamarová, PhD.


