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hradom

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj 
vám dávam; nie tak, ako dáva svet, 

ja vám dávam. 
Nech sa neľaká vaše srdce, 

ani nestr achuje!
Ján 14:27
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Na zamyslenie

Vážení spoluobčania,
prihováram sa vám vo chvíľach, keď celé 
ľudstvo v súvislosti s koronavírusom čelí 
nebývalej výzve. Naše generácie nič po-
dobné nezažili a sme vystavení novej 
skúške.

Mám pocit, že sme sa ako spoločnosť pre-
brali do sna. Avšak nie je to sen. Je to realita, 
s ktorou možno väčšina z nás nerátala. Ne-
rátali sme s tým, že budeme bojovať s ne-
viditeľným nepriateľom. Avšak ako kresťa-
nia z Biblie vieme, že na podobné veci nás 
Kristus upozorňoval. Prídu v našom živote aj 
ťažké chvíle. Ochorenie, ktoré sa šíri svetom, 
je veľkou skúškou pre nás všetkých.

V týchto dňoch, keď čelíme najväčšej 
zdravotnej kríze za posledné generácie, je 
dôležité zachovať si nádej. Nádej nielen 
na to, že bude lepšie, ale tiež, že situácia, 
v ktorej sa nachádzame, má pre nás nejaký 
skrytý význam. Meníme svoj spôsob života, 
zvykáme si na rozsiahle obmedzenia. Naše 
ulice, mestá a dediny stíchli, aby sme sa sú-

stredili na to, čo je v týchto dňoch podstat-
né – na zníženie rizika prenosu vírusu a na 
pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. 

Postupne si začíname uvedomovať, že si-
tuácia, v ktorej sa momentálne nachádza-
me potrvá dlhšie, ako sme si na jej začiatku 
mysleli. Som presvedčená, že v tichu týchto 
dní sa spolu môžeme aj mnohému naučiť. 
Môžeme sa zastaviť a vrátiť sa k sebe sa-
mým, ale aj k našej najbližšej rodine a pria-
teľom, ktorí sú v tom spolu s nami.

To ticho, ktoré nám bolo nečakane daro-
vané, pomáha nanovo preskúmať, čo v ži-
vote je naozaj podstatné a čo iba ilúziou. 
Tieto dni sú časom na odpustenie, tichú 
modlitbu, empatiu, pomoc a budovanie 
vzťahov v rodinách.

Milí spoluobčania, svet sa zmení. Svet 
nebude rovnaký ako pred koronavírusom. 
Budeme sa musieť zmeniť my, budeme 
musieť zmeniť naše zvyky, spôsoby, ces-
tovanie a aj vzťahy. Verím, že zmena bude 
k lepšiemu, lebo inak by svet zahubil seba 
samého. Napriek všetkému, čo sa deje 
okolo nás, ostaňme otvorení pre blížneho, 
núdzneho, hľadajúceho pomoc či povzbu-
denie. Svet od nás očakáva pomoc a nádej.

Milí spoluobčania, ostávajte v zdraví, do-
držujte nariadené opatrenia a zachovávajte 
nádej. Nebojte sa,  pretože všetci sme v Bo-
žích rukách, s Jeho pomocou to  zvládneme!

Slávka Guteková, starostka obce

Zrkadlo, ktoré nám 
koronavírus nastavuje
Možno si denne kladiete otázky, prečo sme 
sa zo dňa na deň museli začať báť o svoje 
zdravie… Prečo, keď už vonku vykúkajú 
prvé jarné lúče, my musíme sedieť doma… 
Prečo nemôžeme byť s milovanou rodinou, 
ktorá je od nás vzdialená stovky kilomet-
rov… prečo musel svet v tak veľkej miere 

zasiahnuť koronavírus, ktorý nám obrátil 
život na ruby… Ak ste doposiaľ nenašli od-
povede, my vám ich ponúkame hneď 10. 
Avšak to hlavné je, že ľudstvo dostalo pres-
ne takú chorobu, akú potrebovalo.

1. Ľudstvo dostalo presne takú chorobu 
akú potrebovalo. Prestávali sme si 
vážiť zdravie, a preto sme dostali takú 

Pokračovanie na vedľajšej strane »
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Na zamyslenie

chorobu, aby sme si uvedomili, že na 
zdraví úplne najviac záleží.

2. Prestávali sme si vážiť prírodu, a preto 
sme dostali takú chorobu, aby bol po-
byt v nej pre nás taký vzácny. 

3. Prestali sme vedieť fungovať v rodi-
nách, a preto nás táto choroba zavrela 
do našich domovov, aby sme sa ako ro-
dina opäť naučili fungovať.

4. Prestávali sme si vážiť starých a cho-
rých, a preto sme dostali túto chorobu, 
aby sme si pripomenuli, akí sú zrani-
teľní.

5. Prestávali sme si vážiť zdravotníkov, aby 
sme zistili, akí sú nepostrádateľní.

6. Prestávali sme mať úctu voči učiteľom, 
a preto nám táto choroba zavrela školy, 
aby si to rodičia mohli sami vyskúšať.

7. Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, 
byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme, 
a preto sme dostali takúto chorobu, aby 
sme si uvedomili, že to  všetko nie je sa-
mozrejmosť.

8. Mamona nás opantala, voľný čas sme 
trávili v nákupných centrách, preto nám 
ich táto choroba zavrela, aby sme po-
chopili, že šťastie si nemôžeme kúpiť. 

9. Zameriavali sme veľa pozornosti na náš 
vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto 
nám táto choroba zakryla tváre, aby sme 
pochopili, že tam netkvie naša krása.

10. Mysleli sme si, že sme páni na tejto 
zemi, a preto sme dostali túto chorobu, 
aby nás niečo miniatúrne, čo ani nevid-
no, dokázalo skrotiť, dať nám príručku 
a trochu pokory.

Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň 
nám dáva možnosť sa toho tak veľmi veľa 
naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôleži-
tejšie. Dostali sme chorobu ušitú na mieru. 
Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali!

Zdroj: internet (autor neznámy)

Pokračovanie z predchádzajúcej strany »

Veľká noc!
Stíš sa, človeče,

zažeň nepokoj v duši i v tele,
odlož na chvíľu spech, ambície, ciele,
zahoď kamene chystané na blížneho,
veď nie si bez hriechu, lepší od neho!

S pokorou hľadaj zmierenie
s Bohom i s blížnymi,

svoj pokoj
nedosiahneš skutkami inými!

Z duše sa o to snaž, rozptýľ v nej svoj mrak
a tam, k ponurej Golgote obráť svoj zrak!

Tam, na kríži On
svoj život položil,
by som ja, ty, on,
svoju smrť prežil.

Pre nadobudnutie
odpustenia a pokoja trvalého,

nevtĺkaj viac klince do kríža
ani do blížneho!

Každý taký klinec
zastrie ti dušu, zavalí ramená,

raz každý za ne pyká,
ty ale nečakaj na pomoc Šimona

ani ručník ti nepodá Veronika.
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STE DOMA - ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.“ 
2. list Korinťanom

V tomto duchu sa my, ako rodina, snaží-
me prežívať tento čas. A naozaj to aj tak 
vnímam, že tieto dni sú milostivé, napriek 
všetkému, čo všetko som už ako zamestna-
ná mamka piatich deti nestíhala a priznám 
sa, že aj niekedy zanedbávala. Pretože 
dnešný svet je tak zle nastavený a hoci sa 
tomu bránime, nie vždy sa to dá. A teraz? 
Pre niekoho je to veľmi obmedzujúce, no 
pre nás milostivý čas. Azda najväčším ob-
medzením pre nás je nemožnosť stretá-

STE DOMA - ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY
Teší nás, že v tejto mimoriadnej situácii sa správate zodpovedne a dodržiavate naria-
dené opatrenia. Spoločenský kontakt ste obmedzili na minimum, ste doma a zachra-
ňujete životy. Ste hrdinami dnešných dní.
Zaujímalo nás, ako doma trávite tento čas. Sme radi, že ste zareagovali na FB, poslali 
fotografi e i opísali svoje prežívanie tejto situácie na povzbudenie ostatných.

Andrea Lipková, Klaudia Husovská 
na jarnom slniečku

Marek Dragoň tvoril...

Zábava s časopisom
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STE DOMA - ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY

vania sa s našimi blízkymi a predovšetkým 
slávenie sv.omše s prijatím Ježiša v Eucha-
ristii. Ale máme vyspelú techniku, ktorá 
nám dovoľuje vidieť aj počuť našich dra-
hých a aj Božie slovo. Všetko má svoj zmy-
sel a dôvod. Aj kríž v našom živote.

A ako trávime tieto dni?
Ako rodina. Ja mám viac času na deti, na 
manžela, deti zrazu zistili, že aj ocko je 
doma, nie vždy iba v práci. Rozprávame 
sa, hráme sa, pracujeme, upratujeme, po-
máhame, učíme sa, cvičíme, obedujeme, 
tvoríme, oddychujeme, relaxujeme, ale aj 
naťahujeme, hašteríme, odprosujeme, od-
púšťame a predovšetkým modlíme sa. To 
všetko robíme SPOLU, ako RODINA. Ten-
to spoločný čas sa snažíme využiť naplno, 
pretože teraz je milostivý čas, teraz je deň 
spásy.
Všetkým Vám prajeme milostiplné a po-
žehnané Veľkonočné sviatky. Nech radosť 
z Ježišovho zmŕtvychvstania naplní každú 
rodinu. Nebojte sa! Ježiš vstal zmŕtvych! 
Aleluja! Radujme sa!

Rodina Koščová

Rodina Koščová - hráme si pre radosť

Pomáham...
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COVID-19

ČO je COVID – 19
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 
bol identifi kovaný v Číne na konci roka 2019. 
Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí ne-
bol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kva-
pôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný čas 
ochorenia je 2 až 14 dní, môže však byť aj dlhší. 
Aké sú príznaky ochorenia?
Horúčka nad 38ºC
Kašeľ
Sťažené dýchanie
Bolesť svalov
Bolesť hlavy
Únava, malátnosť

10 odporúčaní pri COVID -19
1. Zostaňte doma, nechoďte do práce, ško-

ly ani na verejné priestranstvá. V prípade 
potreby nákupu alebo inej formy pomoci 
požiadajte ľudí vo vašom okolí o pomoc. 
Ak musíte ísť von, vyhnite sa používaniu 
akéhokoľvek druhu verejnej dopravy ale-
bo taxíkov. Vždy použite rúško na tvár.

2. Starostlivo sledujte svoj zdravotný stav 
a príznaky. Príznaky nájdete na webe www.
korona.gov.sk. Ak sa vaše príznaky zhoršia, 
okamžite kontaktujte svojho lekára.

3. Oddýchnite si a pite dostatok tekutín.
4. Ak ste objednaní k lekárovi, telefonicky 

ho informujte, že máte alebo môžete mať 
COVID -19. Pokiaľ telefón nezdvihne, po-
šlite SMS. 

5. V prípade mimoriadnych zdravotných 
udalostí volajte na číslo 155 a informujte 
dispečing, že máte alebo môžete mať 
COVID -19.

6. Zakryte si ústa rúškom alebo odevom, 
keď kýchate alebo kašlete. Nepoužívajte 
samotné ruky, pretože sa dotýkajú mno-
hých povrchov. 

7. Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou 
viackrát za deň alebo použite dezinfekč-
ný prostriedok na ruky s obsahom najme-
nej 60% alkoholu. 

8. Ak je to možné, zostaňte v samostatnej 
miestnosti a mimo dosahu ostatných 
ľudí vo vašej domácnosti. Mali by ste tiež 
používať samostatnú kúpeľňu a WC, ak je 
k dispozícii.

9. Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí s iný-
mi ľuďmi vo vašej domácnosti, ako sú 
riad, uteráky a posteľná bielizeň.

10. Vyčistite všetky povrchy, ktorých sa často 
dotýkate, ako napríklad stoly a kľučky. 
Používajte domáce dezinfekčné pros-
triedky na dané povrchy. 

Cestovanie
Povinná 14-dňová domáca karanténa je na-
riadená od 13. 3. 2020 od 7.00 h až do odvola-
nia pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vráta-
ne osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za 
nedodržanie domácej karantény hrozí sank-
cia vo výške 1 659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili 
zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po 
návrate na Slovensko oznámiť túto skutoč-
nosť telefonicky alebo elektronicky svojmu 
ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o do-
mácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní: 
Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup 

aspoň jedného z týchto príznakov: horúč-
ka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objave-
nia sa príznakov bez meškania telefonicky 
kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne 
príslušný regionálny úrad verejného zdra-
votníctva a podrobiť sa odberu biologické-
ho materiálu.
Zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. náv-

štev kultúrnych, spoločenských, športo-
vých alebo iných hromadných podujatí 
alebo prijímania osôb alebo vykonávania 
spoločenských aktivít v mieste izolácie).
Zdržať sa cestovania.
Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách 

s výnimkou e-learningových foriem.
Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou 

práce v mieste domácej izolácie.
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Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vy-
žadujú opustiť miesto izolácie alebo prijí-
mať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Prevencia pred ochorením COVID -19 
Umývajte si ruky často mydlom a vodou naj-

menej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispo-
zícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný 
prostriedok na ruky na báze alkoholu.
Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytý-

mi rukami.
Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýcha-

ní jednorazovou papierovou vreckovkou 
a následne ju zahoďte do koša.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, 

ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujú-

ceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, 
doma na lôžku sa z ochorenia liečte v sa-
mostatnej izbe.
V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfek-

ciu povrchov.

Použité rúška patria do komunálneho od-
padu
Úrad verejného zdravotníctva SR odpo-

rúča likvidovať použité rúška a vreckovky 
z domácností ako bežný komunálny od-
pad a nevhadzovať ich do nádob urče-
ných na separovaný zber. Použité rúška či 
respirátory dajte do plastovej tašky alebo 
plastového vreca, pevne ich uzavrite a vy-
hoďte do nevytriedeného komunálneho 
odpadu. Po vyhodení použitých rúšok si 
umyte ruky a postupujte podľa všetkých 
hygienických pravidiel. 

Opatrenia pre obyvateľov
Vyzývame občanov, ktorí sa vrátili zo za-

hraničia, ako aj ich rodinných príslušníkov 
o dodržiavanie domácej izolácie počas 
doby karantény, t. j. 14 dní.
Vyzývame občanov na striktné dodržiava-

nie opatrení vydaných ústredným krízo-
vým štábom SR.

Vyzývame občanov, aby sa nezdružovali 
v skupinkách a aby pokiaľ je to možné, sa 
zdržovali čo najviac v domácom prostredí.
Od 13. marca 2020 až do odvolania je 

Obecný úrad Kapušany, Matričný úrad 
Kapušany a Stavebný úrad Kapušany pre 
verejnosť zatvorený. Neodkladné záleži-
tosti sa vybavujú telefonicky na tel. č. 0907 
842 151 (Sekretariát), 0911 267 797 (Matričný 
úrad), 0907 612 950 (Stavebný úrad) alebo 
e-mailom na adrese: sekretariat@apu-
sany.sk, ludmila.revayova@kapusany.sk 
(Matričný úrad), jan.antol@kapusany.sk 
(Stavebný úrad).
Obec Kapušany zabezpečuje nákup po-

travín, drogérie, či liekov pre seniorov, stačí 
kontaktovať pracovníčky obecného úra-
du Mgr. Verčimáková (0907 842 151), Mgr. 
Majirská (0918 670 547) a Bc. Vojteková 
(0905 840 155).
Obec Kapušany v spolupráci s Reštauráciou 

Legenda zabezpečuje v pracovných dňoch 
rozvoz obedov do domácností pre senio-
rov, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci. 
Obedy je možné objednať si na celý týždeň 
v cene 3,40 Eur za obed, platba sa realizuje 
po dohode s poskytovateľom služby raz 
mesačne. Vo výnimočných prípadoch je 
možné objednávať stravu 24 hodín vopred 
na tel. čísle: 0910 606 677.
Od 13. marca 2020 do odvolania sú obecná 

knižnica a Denné centrum zatvorené.
Od 25. marca 2020 do odvolania je zakáza-

né vychádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest res-
pirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.
Od 25. marca 2020 do odvolania bude pre-

dajňa COOP Jednota Kapušany každú ne-
deľu v mesiaci zatvorená.

-JT-

Zdroj:
www.minzp.sk
www.uvzsr.sk
www.korona.gov.sk
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Palec hore/palec dole

Palec hore
• Ďakujeme všetkým šikovným ženám: 

p. Kseňákovej, p. Lazurovej, p. Kobul-
skej, Imrichovej, Ličákovej, Vnenčáko-
vej, Andrejkovej, Hrušovskej, Antolovej, 
Namešpetrovej, Muchovej, Vrábeľovej, 
ktoré ponúkli svoju pomoc a ušili rúška. 
Ochranné rúška sa predávali za poplatok 
2 €. Našim seniorom, ktorí dovŕšili vek 
nad 65 rokov (374 seniorov) zamestnanci 
OcÚ a dobrovoľníci doručili ochranné rúš-
ka bezplatne.  Výťažok z predaja bude po-
užitý na nákup materiálu na dezinfekciu 
verejných priestranstiev.

• V tejto neľahkej situácii pre nás všetkých 
obec dostala krásnu ponuku na pomoc  
od p. Zuzany Fucskovej, ktorá je psycho-
logička a psychoterapeutka a nedávno 
sa prisťahovala do Kapušian.  Je pripra-
vená poskytovať telefonickú konzultáciu 
ľuďom, ktorí by to potrebovali (seniori, 
rodičia, alebo ktokoľvek, kto by sa potre-
boval vyrozprávať, povzbudiť). Stačí napí-
sať SMS, respektíve prezvoniť. Na každú 
osobu si  pani Zuzana vymedzí nejaký 
čas. Kontakt: p. Zuzana Fucsková  0918 
608 528, zuzka.fucsková@gmail.com.

• Ďakujeme p. Draganovej, ktorá darovala 
porcelánové šálky na kávu do správcov-
ského objektu na Kapušianskom hrade. 
Veríme, že čoskoro si z nich budete môcť 
Vy aj turisti vychutnať tento lahodný nápoj.

Palec dole
• Už dlhšie obdobie je na pozemku pri pe-

kárni odstavený kamión. Pozemok je vo 
vlastníctve obce. K majiteľovi kamióna  
sme sa zatiaľ nedopátrali. Touto cestou 
vyzývame majiteľa, aby svoje vozidlo  z po-
zemku odstránil!!! 

• Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí dodr-
žiavajú nariadenia v boji proti pandémii CO-
VID-19. Stále sa však nájdu obyvatelia, ktorí 
tieto nariadenia nerešpektujú a zdržiavajú 
sa na verejnosti vo väčších skupinách bez 
prekrytia horných dýchacích ciest. Za po-
rušenie tohto nariadenia môže byť ulože-
ná pokuta až do výšky 1659 €. Buďte preto 
ohľaduplní k sebe i ostatným a dodržiavajte 
nariadené opatrenia!!! Chránite seba i nás!
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Urob si sám

VYROBTE SI jednoduché rúško z netkanej textílie

Nastrihajte materiál na rozmery 2x40 
a 20x20, vždy po dvoch kusoch.

Štvorcové diely na dvoch protiľahlých stra-
nách založte a zošite k sebe.

Poskladajte štvorec tak, ako je naznačené 
na obrázku. Ak budete vyrábať rúšok veľa, 
uľahčí vám prácu kartička rozmerov 18 x 4,5 
cm, okolo ktorej budete látku ovíjať a po-
tom ju vyberiete.

Pozíciu zošitých okrajov označujú šípky. 
Presné dodržanie rozmerov nie je dôležité.

Takto vzniknutý hlavný diel rúška vložte 
do preložených pásikov, ktorými sa rúška 
bude uväzovať za uši. Pásky potom po celej 
dĺžke prešite a tým spojte s rúškom.

Rúško z netkanej textílie 
môžete dezinfi kovať vriacou 

vodou, ale NEŽEHLITE HO!

21

3 4

HOTOVO!

5

zošité zošité
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Školstvo

Zo života základnej 
školy
Žiaci základnej školy po vianočných sviat-

koch, čase oddychu, radostí a ničnero-
benia začali kalendárny rok písomným pre-
verovaním osvojeného učiva a hodnotením 
vedomostí. Prvý polrok sa blížil, záverečná 
klasifi kácia klopala na dvere a v tom čase sa 
žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku 
v Levočskej doline. O svojom nadšení, vese-
lých zážitkoch a spokojnosti nás presvedčili vo 
vysielaní školského rádia. Deti materskej školy 
mali možnosť v kupole nafukovacieho plane-
tária sledovať edukačný príbeh o vesmíre, pla-
nétach hviezdnej sústavy a prostredníctvom 
príbehu vedca Vševeda si osvojili mnoho po-
znatkov o planéte Zem. Z reakcií detí počas 
predstavenia bolo zrejmé, že ich predstavenie 
zaujalo a odniesli si z neho pekné zážitky. Po-
čas návštevy kočovného divadla v MŠ, deti po-
zorovali prácu bábkohercov pri vodení bábky, 
všímali si herecké prejavy hercov, osvojili si 
spisovnú podobu jazyka, mali možnosť roz-
líšiť dobro a zlo v rozprávkach porovnávaním 
s realitou. Deťom boli sprostredkované roz-
právky Zlatá rybka, Mrázik, Palculienka a Roz-
právka o dvanástich mesiačikoch. Fašiangový 
čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Detský 
karneval je v tomto čase v MŠ už tradíciou. 
Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu 
v dobrej nálade zabávali princezné, kovboji, 
baletky, víly, indiáni, prišli veľké čarodejnice aj 
veselí klauni, všetci spoločne hľadali stratený 
kľúč, ten im potom otvoril bránu do „Karneva-
lového kráľovstva“ a až potom sa mohlo začať 
karnevalové šantenie. Aj žiaci prvého stupňa 
sa svojimi nápaditými maskami predstavili 
na karnevale, ktorým ukončili prvý polrok šk. 
r. 2019/2020. Ochrana životného prostredia, 
zber vrchnákov, viečok, bateriek a triedenie 
odpadu patria k pravidelným činnostiam na-
šich zverencov, ktorým nie je cudzia ani po-
moc iným deťom. V tomto polroku sme zre-

alizovali zber výtvarných pomôcok, čím sme 
obdarovali malých pacientov vo Fakultnej ne-
mocnici v Prešove. Žiaci našej školy sa zapojili 
do literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a ge-
ografi ckej olympiády. Piataci navštívili pred-
stavenie pod názvom Medzi zemou a nebom 
– hudba v prevedení študentov hudobnej vý-
chovy Prešovskej univerzity. Keďže sme cvič-
nou školou, aj v tomto polroku sa pred kated-
ru postavili študentky - budúce učiteľky, ktoré 
na hodinách vyučovacieho procesu preuka-
zovali svoju pripravenosť na učiteľské povola-
nie. Potešilo nás, že si pochvaľovali moderné 
vybavenie našej školy, ktoré mali možnosť 
využívať vo výučbe. V polovici mesiaca marec 
všetky naše pripravované aktivity prerušila 
súčasná situácia spojená s pandémiou COVID 
- 19. Museli sme uzatvoriť školské priestory 
a vzdať sa možnosti na živo vzdelávať Vaše 
deti, našich žiakov. Je nám ľúto, že aj pri naj-
lepšej snahe sme do vzdelávania museli za-
pojiť našich rodičov, ktorí mali aj tak dosť po-
vinností. Samozrejme, snažili sme sa zadávať 
úlohy, ktoré mali žiaci vypracovať samostatne, 
bez pomoci rodičov. Tých sme prosili viac-me-
nej o kontrolu, či ich deti vypracovali zadané 
úlohy.  Samozrejme, že to nebolo možné vo 
všetkých prípadoch. Pre nás všetkých to bola 
nová, nezvyčajná situácia a ani jeden z nás na 
to nebol pripravený. Veľké poďakovanie patrí 
zriaďovateľovi školy za spoluprácu, všetkým 
kolegyniam, kolegom, rodičom a všetkým de-
ťom MŠ a žiakom ZŠ za zvládnutie celej situá-
cie. Veríme, že k tomu prispela aj naša webová 
stránka, neustále pohotovo dopĺňaná o infor-
mácie, ktoré pomáhali všetkým zainteresova-
ným stranám. V súčasnom období je mojím 
prianím, aby sme všetci boli disciplinovaní, nič 
nepodcenili, prežili boj s koronavírusom CO-
VID-19 v zdraví a čo najskôr sa vrátili do škol-
ských lavíc a do bežného života.

Mgr. Janka Šimová, riaditeľka 
ZŠ s MŠ Kapušany
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Školstvo - SZUŠ Kapušany

SZUŠ Kapušany
Aj keď nás všetkých obmedzenia zatvorili 
za dvere našich príbytkov, aj tak pokračuje-
me vo vyučovaní a hráme, spievame, poze-
ráme divadelné predstavenia, recitujeme a 
maľujeme.

Tóny nesúce sa po chodbách našej ško-
ličky sa rozložili do domov a bytov viac ako 
inokedy.

A učitelia? Stali sa z nás IT pracovníci ob-
javujúci možnosti online sveta. Naši žiaci sa 
razom stali našími partnermi, a tak ako to 
má byť i oni učia nás so slovami: ,,Jój, pani 
učiteľka, to musíte stlačiť tamto a ono tla-
čítko“, pretože ,,naše decká“ sú v interneto-
vých záležitostiach šikovnejšie a rýchlejšie 
ako my dospeláci. A my učíme a oni učia 
nás. A je nám veselo. 

A bude nám ešte veselšie, keď sa koneč-
ne stretneme.

Chválime sa......
Tento rok sa nám zrušilo veľa súťaží, do 
ktorých sme boli prihlásení, napriek 
tomu sme jednu stihli a uspeli sme. 
Naše malé huslistky Ninka Dirdová 
a Veronika Lešková pod pedagogickým 
vedením Mgr. art. Stanislavy Zobalo-
vej, ArtD sa dňa 29.2.2020 zúčastnili 
v Prešove súťaže ,,A, E, D, G“ a umiest-
nili sa v bronzovom pásme.

Našim šikovným dievčatám srdečne 
blahoželáme.

Mgr. Irena Kasalová, DiS. art.
Karolína Onofrejová

Ka
rin

 D
zu

ric
ov

á

Porada pedagógov cez skupinový chat
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Materská škola

TÁRANINKY Z MATERSKEJ ŠKOLY:
Pred popoludňajším odpočinkom v ma-

terskej škole sa dvaja chlapci ukryjú pod 
postieľku, čakajú, že ich bude učiteľka 
hľadať.
Učiteľka:- „Chlapci, rýchlo do postieľky, 
ide sa oddychovať!“ - chlapci mlčia, stále 
ukrytí pod postieľkou.
Učiteľka:- „Chlapci vylezte, vidím vás!, 
zopakuje to ešte 2x, až potom chlapci 
vylezú.
Chlapec AM: „P. učiteľka, nemohla si nás 
vidieť, veď sme boli s Miškom tak dobre 
ukrytí.“
Učiteľka:- „Ty nevieš A..., že ja vidím všet-
ko?“
Chlapec AM:- „Fíha, p. učiteľka, tak vy 
musíte byť asi Ježiško, keď vždy všetko 
vidíte.“

Pani učiteľka z triedy „Včielky“ ochorela, 
ostatné učiteľky si prerozdeľujú jej deti 
do svojich tried :

 Chlapec DH z triedy „Včielky“ pristúpi 
k učiteľke z triedy „Žabky“ a vraví:
„Dúfam, že Ty ma poobede zoberieš ku 
tým žabom!“

Chlapec JL vysvetľuje učiteľke:
„Včera sme mali v dome veľa vody, bola 
potopa a dom bol spotený!“

Chlapec PV hovorí učiteľke pri upratova-
ní hračiek:
„Nemaj z toho zlý pocit - ja to všetko po-
upratujem!“

Dievča KB hovorí:- „Moja mamka má 
rada križovatky.“ (krížovky)

Dievča MM, hovorí:- „Keď budem veľká, 
budem taký istý šefák ako ty.“ (fešák)

Učiteľka sa pýta chlapca: - „R..., kde robí 
tvoja mamka? Chlapec RA odpovedá: - 
„Ta na materskej.“, učiteľka: - „A čo robila 
predtým?, chlapec RA:- „ Ta v normálnej 
robote.“, učiteľka: - „No a čo robila v tej 
normálnej robote?“, chlapec :- „Ta nič ne-
robila, len kávu pila!“

Chlapec PV hovorí učiteľke:- „U nás 
doma, psychiatria, brat Jakub fajčí, aby 
nebolo cítiť, tak sa s voňavkou naspreju-
je, a ten jedovatý dym do seba ťahá!“

Poďakovanie
Krásny je náš život v škôlke,

pekný ako dúha,
hráme sa tu do sýtosti,
je nám všetkým príma.

Chceme sa touto cestou poďakovať na-
šim rodičom a priateľom, že nám pomáha-
jú vytvárať pre deti v materskej škole pek-
né a zdravé prostredie. Tieto sponzorské 
aktivity sú pre nás veľmi prospešné a vždy 
nás potešia.
Odstraňovače vlhkosti nám bezplatne 

prepožičali, vzduch v škôlke pre zdravé 
dýchanie deťom vyčistili p. Milan Maň-
koš, p. Marek Varga, p. Jozef Bača.

Naša škôlka je vždy pekná a hygienicky 
čistá aj vďaka návlekom, ktoré pre nás 
zabezpečili (venovali materiál na návleky 
a ušili) p. Martina Bialková, p. Eva Gaj-
došová, p. Martina Vargová, p. Mirosla-
va Hudáková. Verím, že to rodičia ocenia 
a budú ich používať pri každom vstupe 
do priestorov  materskej školy.

Nové lavičky, aby sa deťom pohodlnejšie 
obúvalo a obliekalo vyrobili a deťom poda-
rovali p. Milan Maňkoš a p. Lukáš Hudák.

Mnohí zásobujú materskú školu mate-
riálom, hračkami, poličkami, nábytkom, 
to všetko slúži deťom pri ich hrách a tvo-
rivých činnostiach, iní pomáhajú s vý-
zdobou školy, či pomáhajú s prípravou 
školských akcií, chystajú odmeny pre 
deti, pohostenie po vystúpení a iné formy 
spolupráce.

 Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, na 
ďalšie aktivity, ktoré ešte spolu zrealizu-
jeme, spríjemníme a uľahčíme tým život 
deťom v našej materskej škole. 

Za všetko Vám zo srdca ĎAKUJEME
Deti a učiteľky z Materskej školy Kapušany
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Charitatívne podujatia

Milí čitatelia,
v tomto čísle časopisu sa vrátime k cha-

ritatívnym podujatiam v našej obci, ktoré 
sa konali v závere roku 2019.

22. decembra 2019 sa konal 2. ročník Sta-
rostovského punču. Zakúpením punču (i 
nealkoholického) a tiež hrnčeka (časť tých-
to hrnčekov vyrobili v Dennom centre, za 
čo im touto cestou ďakujeme) ste prispeli 
ľuďom, ktorí prišli o bývanie v dôsledku 
výbuchu plynu v bytovom dome na Muka-
čevskej ulici v Prešove. Výťažok 1300 € odo-
vzdala osobne pani starostka priamo jed-

nej z týchto rodín na základe odporúčania 
Mestského úradu v Prešove. Počas tohto 
podujatia bol posvätený drevený vyrezáva-
ný Betlehem, ktorý vyrobil miestny rezbár 
Ján Leško v rámci projektu Duša dreva. Pro-
jekt Duša dreva z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Za zhotovenie prístrešia pre Sv. rodinu ďa-
kujeme pánovi Mariánovi Mikitovi.

Dňa 29. 12. 2019 sa konal  v Kostole sv. Mar-
tina benefi čný koncert s názvom Vianoce 
pre Miladu. Vianočnú atmosféru nám svo-
jím spevom a sprievodným slovom sprí-
jemnili  spevácke skupiny a zbory z Tulčíka, 

Demjaty, Záhradného a samozrejme z Ka-
pušian /spevácka skupina Glória/. Výťažok 
z koncertu – 652 eur bol venovaný p. Mila-
de Knapikovej. Z koncertu bol vydaný DVD 
nosič, ktorý je v predaji  na obecnom úrade.
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Organizácie v obci

Rok 2019 v Mužskej 
speváckej skupine 
Kapušanske richtaroše
Uplynulý rok 2019 bol pre našu MSS Ka-
pušanske richtaroše odlišný od predchá-
dzajúcich z viacerých dôvodov. Z rôznych 
príčin v našej speváckej skupine ukončili 
svoju činnosť viacerí naši členovia.  Náš dl-
horočný umelecký vedúci MVDr. Ferko Tkáč 
nás koncom júla navždy opustil.

Keďže naša skupina nechcela skončiť 
s účinkovaním, pokračovali sme pod ve-
dením nášho speváka a harmonikára Fera 
Labudu. Vystúpili sme ako každý rok na 
fašiangovej oslave, pri Stavaní mája u nás 
v obci ako aj v susednej obci Lada. Tam sme 
účinkovali aj na oslave Dňa matiek. V Ka-
pušanoch sme vystúpili pri slávnostnom 
zahájení stavby: Modernizácia cesty II/545 
v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie 
mobility v okrese Prešov za účasti čelných 
predstaviteľov PSK.

Do našej skupiny sme pozvali dvoch 
nových členov a tiež harmonikára p. Paľa 
Germušku, ktorý s nami nacvičil niekoľko 
nových piesní. S nimi sme vystúpili na jú-
nových folklórnych oslavách v našej obci. 
Doprevádzal nás tam aj náš bývalý ume-
lecký vedúci PaedDr. Jozef Hrušovský PhD. 
Ďalšími aktivitami bolo vystúpenie v Ter-
ni, v Starej Ľubovni na súťaži „Zem spie-
va“, v Bardejovských Kúpeľoch a v Prešove 
v Centre sociálnych služieb VITA VITALIS.

V roku 2020 je naším cieľom príprava 4. 
CD nosiča.

Rudo Jánošík, vedúci

MS SČK Kapušany
Vážení občania, milí členovia miestneho 
spolku. Dovoľte mi, aby som Vás poinformo-
vala o činnosti spolku v roku 2019 a o plánoch 
na rok 2020. V marci minulého roku sa konala 
členská schôdza v rámci prednášky o zdravej 
výžive. Potom sme spolu s obcou, komisiou 
sociálnou a zdravotnej starostlivosti zor-
ganizovali akciu s názvom Pôstna polievka, 
počas ktorej sme zbierali hračky a knihy na 
detské oddelenie FNsP J. A. Reimana v Pre-
šove. Výťažok z podujatia komisia prerozde-
lila vybraným rodinám v obci. V Územnom 
spolku SČK v Prešove sa uskutočnilo stretnu-
tie predsedov a výborov miestnych spolkov 
pri príležitosti 100. výročia vzniku SČK v Pre-
šove, na ktorom predsedovia jednotlivých 
spolkov zhodnotili svoju činnosť. Taktiež 
Územný spolok informoval o svojej činnos-
ti a o problémoch, s ktorými musia zápasiť. 
Ich práca a oduševnenie je obdivuhodné. 
Územný spolok SČK bol jedným z  prvých na 
mieste výbuchu plynu v bytovke na Muka-
čevskej ulici a od skorého rána do neskorého 
večera zabezpečoval obetiam pomoc. Z na-
šej strany bola Územnému spolku ponúknu-
tá pomoc. V prípade potreby sme stále k dis-
pozícii. MS SČK zabezpečil zdravotné dozory 
na niektorých podujatiach v obci. Členovia 
výboru roznášali občanom nad 85 rokov via-
nočné balíčky so sladkosťami i vitamínmi. 
Darcovia krvi, ktorí sa aspoň raz v roku zú-
častnili odberu krvi v obci, tiež dostávali vi-
tamínové balíčky. Na výročnej schôdzi v roku 
2020 sme plánovali oceniť darcov krvi - drži-
teľov plakiet získaných v roku 2019. Na náš 
návrh p. Jesenský získal Cenu obce Kapuša-
ny. Výročná schôdza sa však kvôli COVID-19 
odkladá na neurčito. V roku 2019 sme úspeš-
ne zrealizovali 3 mobilné odbery krvi, čo nás 
veľmi teší. Podarilo sa vytvoriť stabilnú zák-
ladňu pravidelných darcov krvi. 9. apríla 2020 
mal byť ďalší odber, no kvôli terajšej situácii, 
je mobilný výjazd NTSSR zrušený. NTSSR zá-

Vážení čitatelia, do minulého čísla 
nášho občasníka sa nedostali články, 
ktoré rekapitulovali činnosť ďalších 
dvoch organizácií pôsobiacich v obci. 
Prinášame Vám ich v tomto vydaní.
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Organizácie v obci /Cena obce Kapušany

 CENA OBCE
Dňa 19. 1. 2020 sa v Obradnej sieni Obecné-
ho úradu v Kapušanoch uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie Ceny obce Kapušany. 
Cena obce Kapušany sa udeľovala pri príle-
žitosti 75. výročia oslobodenia našej obce. 
Toto významné ocenenie bolo udelené Bc. 
Miroslavovi Jesenskému a Ing. Jozefovi Pri-
bulovi. Pánovi Jesenskému bola Cena obce 
udelená za humánny čin, mnohonásobné 
bezpríspevkové darcovstvo krvi. Pán Jesen-

ský prvýkrát daroval krv symbolicky – pres-
ne v deň svojich 18-tich narodenín. Odvte-
dy daruje krv a krvné doštičky viac menej 
pravidelne, ku dňu prevzatia ocenenia to 
bolo úctyhodných 135 odberov. Podľa slov 
nominovaného nebol nikdy pred odberom 

vyradený. V roku 2011 mu bolo udelené naj-
vyššie ocenenie – Medaila prof. MUDr. Jána 
Kňazovického.

Cena obce Kapušany bola udelená tiež 
Ing. Jozefovi Pribulovi a bola odovzdaná 
starostkou obce nasledujúci pracovný deň. 
Cena obce mu bola udelená za mimoriad-
ny prínos a prezentáciu obce počas pôso-
benia vo funkcii starostu obce v rokoch 
2006 – 2018.

Jedno z najhlbších tajomstiev spočíva 
v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má 
naozaj cenu (Lewis Caroll). Keď človek koná 
dobro, nemyslí na odmenu, na protihod-
notu, na uznanie. Len sa rozdáva a nevníma 
čas. Pri odovzdávaní Ceny obce Kapušany 
sme sa na chvíľu zastavili, aby sme mohli 
povedať ĎAKUJEME.

roveň vyzýva darcov krvi na darovanie. I po-
čas pandémie pacienti potrebujú krv, tá sa 
nedá umelo vyrobiť. Na odberných centrách 
dodržiavajú prísne opatrenia. Zaviedli mož-
nosť objednať sa na odber krvi na presný čas 
– na tel. č. 051/70 11 825. Odber krvi je možný 
v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 h, v uto-
rok do 17.00 h. Milí naši darcovia, prečítajte 
si usmernenia na stránke ntssr.sk a choďte 
darovať krv!

Milí občania, v tejto neľahkej situácii pan-
démie COVID-19 Vás prosíme o dodržiava-
nie prísnych hygienických opatrení. Noste 

rúška, často si umývajte ruky. Nikam ne-
chodievajte, pokiaľ nemusíte. Na verejnosti 
dodržiavajte odstup od iných ľudí. Pomôž-
te obmedziť šírenie vírusu. Ďakujeme, že 
myslíte i na seniorov. Mnohí z Vás im po-
núkli a zabezpečujú pomoc.  Prognózy boja 
s koronavírusom sú na dlhšie obdobie, ako 
sme si spočiatku mysleli. Buďme teda na-
ďalej trpezliví, statoční, myslime pozitívne. 
A zostaňme ľuďmi, pomáhajme človek člo-
veku. Veľa fyzického i psychického zdravia 
Vám prajeme. Spoločne to zvládneme!

Mgr. Mária Majirská, 
predsedníčka MS SČK Kapušany

Bc. Miroslav 
Jesenský

Ing. Jozef 
Pribula



16

V KNIŽNICI AKO 
DOMA

Vyše polroka trvala rekonštrukcia 
obecnej knižnice. Viac ako 9000 titu-
lov čakalo na návrat na nové police. 
Pani knihovníčka však neustále pra-
covala, realizovala medziknižničnú 
výpožičnú službu a pomáhala pri 
administratívnych prácach na obec-
nom úrade.

V deň odovzdávania polročných vysved-
čení bola prestrihnutím pásky otvorená 
vynovená obecná knižnica. Pani starost-
ka v príhovore vyzdvihla význam obecnej 
knižnice, poďakovala všetkým realizáto-
rom, zainteresovaným osobám. Pani kni-
hovníčke Anne Gállovej poďakovala za jej 
dlhoročnú činnosť v knižnici. Z vďačnosti 
za prácu jej bola venovaná vyrezávaná 
drevená kniha od autora p. Suchého. Po 
krátkom kultúrnom vstupe žiakov SZUŠ 
v Kapušanoch si verejnosť mohla prezrieť 
vynovené priestory. To všetko sa mohlo 
zrealizovať vďaka projektu „V knižnici ako 
doma“. Priestory boli zrealizované podľa 
autorského návrhu Ing. arch. Veroniky Voj-
tekovej, ktorá návštevníkom predstavila 
celkové riešenie priestoru.

Zámerom projektu bolo maximálne 
využiť daný priestor, modernizovať a es-
teticky skvalitniť zastarané vybavenie 
knižnice, aby sa v týchto priestoroch 
návštevníci cítili príjemne. Kvalitné in-
teriérové vybavenie a nábytok pomôže 
budovať a rozšíriť základňu čitateľov už 
od najmladších. Návrh interiéru vnáša 
hravosť do priestoru, použitie prírodných 
materiálov pocit súzvuku s prírodou. Mo-
tivuje čitateľa na zmysluplné trávenie 
voľného času vytvorením priestoru na 
čítanie – či už prostredníctvom pódia – 
oddychového priestoru s poduškami na 
sedenie alebo rôznych zákutí inteligent-
ne zakomponovaných do knižničných 
regálov bez narušenia línie priestoru. 
Návrh počíta s vytvorením zázemia pre 
pracovníčku knižnice a potrebnú admi-
nistratívu a poskytuje diskrétny dohľad 
nad činnosťou mladších detí v priesto-
roch knižnice. Čitateľ má k dispozícii i vý-
počtovú techniku, ktorú bude môcť vyu-
žiť pri príprave rôznych prác a projektov. 
Koncepcia riešenia vytvorila aj možnosti 
odkladacích priestorov pre návštevníkov 
i pre voľné šírenie kníh vo vstupnej časti 
knižnice prostredníctvom systému Zober 
knihu – dones inú. Veríme, že sa čitatelia 
v týchto priestoroch budú cítiť príjemne 
– ako doma.

PROJEKTY

Pôvodný stav
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KNIHA JE MOJA 
SRDCOVKA

Ako viedla Vaša cesta ku knihovníctvu?
V roku 1974 som nastúpila do podniku VU-
KOV a pracovala som v knižnici, kde som 
mala technickú a odborársku literatúru. 

Od roku 1991 som začala pracovať v Okres-
nej knižnici v Prešove na oddelení beletrie 
a technickej literatúry. Pracovala som tam 
až do odchodu do dôchodku. Tam som aj 
elektronicky spracovala fond.

Mali by ste byť na zaslúženom dôchodku. 
Vy však, ako sme sa dozvedeli, pracujete 
aj v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava.
Áno, pracujem, ale nie ako knihovníčka, ale 
ako upratovačka. No keď treba, pomôžem 
aj s knihami.

Aký je rozdiel medzi prácou v mestskej 
a v obecnej knižnici? Čím je práca v obec-
nej knižnici iná?
V mestskej knižnici je obrovský knižničný 
fond, fond časopisov a iných dokumentov. 
Vyššia denná návštevnosť.

Aká je skladba čitateľov obecnej knižnice? 
Myslíme tým vek, či sú miestni alebo z oko-
litých obcí a aké žánre obľubujú čitatelia.
V obecnej knižnici prevládajú mladí čitate-
lia – žiaci, menej vysokoškolákov a dospe-
lých čitateľov. Viac žiakov je bohužiaľ z oko-

Tento projekt bol podporený z verejných prostriedkov Fondu na 
podporu umenia. Stavebno-technické úpravy a elektroinštalácia 
boli hradené z rozpočtu obce.

Tak ako sa zmenil interiér obecnej kniž-
nice, tak došlo aj k zmene na pozícii 
pani knihovníčky. Od januára 2020 pra-
cuje ako knihovníčka p. Lucia Marcino-
vá. Pani Anna Gállová pracovala v našej 
knižnici 12 rokov. Rozhodli sme sa využiť 
príležitosť a položiť jej pár otázok.

Pokračovanie na nasledujúcej strane »

Stav po rekonštrukcii
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litých obcí. Mladší žiaci obľubujú väčšinou 
rozprávky o zvieratkách. Dievčatá dievčen-
ské príbehy a starší chlapci fantasy príbehy.

Zvláštnosť našej knižnice je aj v tom, že sa 
nachádza v priestoroch školy a zastupuje 
i úlohu školskej knižnice. Aké sú potreby, 
požiadavky žiakov, študentov a učiteľov?
Žiaci väčšinou potrebovali knihy na povin-
né čítanie. Robili rôzne projekty, ku ktorým 
potrebovali náučnú literatúru. Pokiaľ sa po-
žadovaná literatúra nenachádzala v našom 
fonde, požičala som túto literatúru z okres-
nej knižnice. Učitelia si požičiavali literatúru 
z oblasti pedagogiky, výtvarného umenia...

Väčšina z nás si myslí, že práca knihovníč-
ky je ľahká. Len sedí za pultom, má prístup 
k rôznej literatúre a časopisom. Keď niko-
ho nemá, môže si čítať, vypije kávu. Žiadny 
stres, ponáhľanie. Je to naozaj tak?
Kto si myslí, že práca knihovníčky je len vypo-
žičanie knihy alebo časopisu, tak sa mýli. Prá-
ca s knihou, to je mravenčia práca. Knihu mu-
síte kúpiť, zaevidovať, spracovať a sú ešte iné 
postupy, čo súvisia s knihou. Musíte pracovať 
s čitateľom, vedieť poradiť, vyhovieť jeho po-
žiadavke. Čitateľ príde s určitou požiadavkou 
k určitej téme a vy musíte mať prehľad, resp. 
hľadať v niektorých knihách a ďalších zdro-
joch, aby ste požiadavke vyhoveli.

Ako funguje medziknižničná výpožičná 
služba?
Pokiaľ som mala požiadavky od čitateľov 
na určitú literatúru, ktorá sa u nás nenachá-
dzala, doniesla som z Prešova. Bola to často 
náučná literatúra, ale aj beletria.

Hovorí sa: Kniha je najlepší priateľ člove-
ka. Je to tak?
Áno, je to tak – kniha je najlepší priateľ. Keď 
nemáme čo robiť alebo je nám smutno, 

siahame po knihe. Hovorí sa, že knihy pre 
človeka sú ako krídla pre vtákov. Hovorí sa, 
že len ten je múdry národ, ktorý veľa číta. 

Čím sa musí ponuka obecnej knižnice 
prispôsobiť dnešnému čitateľovi?
Za tie roky, čo som pracovala v knižnici, 
som poznala svojich čitateľov. Vedela som 
im ponúknuť literatúru, akú obľubovali. 
Knižničný fond je potrebné prispôsobiť 
zloženiu čitateľov knižnice. Nakoľko u nás 
je vyššia návštevnosť žiakov a mladých, je 
potrebné nakupovať viacej kníh pre nich. 
Nevynechajúc aj knihy pre dospelých.

Knižnica bola počas rekonštrukcie vyše pol-
roka zatvorená. Pociťovali čitatelia defi cit 
tejto služby? Ako ste im boli nápomocná?
Áno, čitatelia pociťovali, že knižnica je za-
tvorená. Ja som pracovala aj z domu. Čita-
telia mi volali, požadovali knihy ku rôznym 
ročníkovým prácam. Celkom som zapoži-
čala za ten čas 183 ks kníh, ale aj časopisov.

Hanka, pri slávnostnom otvorení knižni-
ce 31. 1. 2020 Vám pani starostka v mene 
svojom i všetkých čitateľov poďakovala 
za dlhoročnú činnosť knihovníčky. Aké 
momenty z obdobia Vášho pôsobenia na 
tejto pozícii Vám utkveli v pamäti?
Čo mi najviac utkvelo v pamäti? Sťahovala 
som knižnicu trikrát na rôzne miesta. Pra-
covať s knihou, to je moja srdcovka.

Čo by ste na záver odkázali čitateľom?
Aby navštevovali knižnicu a čítali viacej. Je 
potrebné pritiahnuť do knižnice mladého či-
tateľa. Je potrebné usporadúvať viacero podu-
jatí zameraných na žiakov. Čítaním sa zlepšuje 
vyjadrovanie, rozširuje slovná zásoba. Čitateľ 
nadobudne široký všeobecný rozhľad.

Pani A. Gállovej ďakujeme za príjemný roz-
hovor, prajeme zo srdca všetko dobré.

-MM-

Pokračovanie z predchádzajúcej strany »
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Prefíkaná líška
Niekedy práca úradníkov nie je len o papiero-
vaní a vysedávaní v kancelárii. Často sa z nás 
stávajú detektívi i pracovníci v teréne. Pátra-
me v zákonoch, žiadame kompetentných raz, 
druhýkrát, tretíkrát, až si pripadáme neschop-
ní, keď nás obviňujú z nečinnosti, hoci máme 
zviazané ruky. A potom sa to v šťastnom prí-
pade vyrieši samo. Tak to bolo aj s obecnou 
líškou/či lišiakom . Škoda, nechcela sa dať 
odfotiť, zaliezla do tmy.

Začiatkom decembra sa objavila prvýkrát 
v okrajových častiach obce. Priebežne nám 
dávala o sebe vedieť. Čo s ňou? Skúšali sme 
to na viacerých miestach od miestnych po-
ľovníkov, lesníkov, Obvodného oddelenia 
polície v Kapušanoch, veterinárov, Úradu 
veterinárnej a potravinovej správy, Úradu ve-
rejného zdravotníctva, okresného úradu, kde 
nás pracovníci znovu navigovali na poľovné 
združenia v našej obci. Keď sa vo februári za-
čala pravidelne objavovať v centre obce, ab-
solvovali sme tieto telefonáty a vybavovanie 
znova. Vždy to skončilo pri obmedzeniach zá-
kona o poľovníctve. Našťastie sa nám v tom 
čase podarilo podarilo osloviť človeka, ktorý 
mal selektívnu pascu a bol ochotný ju nasa-
diť, len momentálne ju mal požičanú. Bola 
to posledná šanca, ktorú sme tej líške dávali. 
Inak by sme požiadali okresný úrad o vydanie 
povolenia na odstrel v obci. Veď, kto si vezme 
na zodpovednosť, ak niekoho líška pohryzie? 
Potvore odbíjala posledná hodina. Zrazu ako-
by uťalo. Líšky nikde. Asi niečo vytušila. Alebo 
ju to s nami prestalo baviť. V Lade vraj v tom 
čase kamión zrazil líšku. Verím, že to bola tá 
naša a že sa znovu neobjaví aj s líščatami :-).

Vážení občania, to bol článok na odľahče-
nie všetkých informácií, ktorými Vás v tomto 
čísle občasníka zahlcujeme. Niekedy sa môže 
javiť, že na obecnom úrade pracovníci málo 
pracujú. My pracujeme, len to nie je hneď vi-
dieť. Aj my sa častokrát boríme s byrokraciou. 
Sme tu pre vás a robíme, čo je v našich silách.

Ako sme zachraňovali 
šteniatka
Jedného dňa nám ráno doniesli šteniatka. Krás-
ne biele guľky. Že ich niekto musel pohodiť na 
ulici. Čo s nimi? Dali sme ich do garáže. Papie-
rovačky museli ísť bokom. Uverejnili sme výzvu 
na FB, či sa k nim niekto neprihlási. Kontaktovali 
sme veterinárov, útulky, rozhodili siete. Večer 
sa nám prostredníctvom sociálnej siete ozvali 
z Bardejova OZ Druhá šanca, že presne takéto 
šteniatka boli videné v Demjate s ich mamič-
kou, že ich pravdepodobne bude viac. Jedno 
šteniatko putovalo vtedy do Prešova. Potom 
nám další občania nahlásili, že takéto šteniatka 
videli u jednej rodiny na dvore. Vybrali sme sa 
prešetriť situáciu. A skutočne, ešte pred Viano-
cami sa tam do kôlničky zatúlala jedna fenka 
a po čase vykuklo osem šteniatok. Domáci ich 
nechali svojmu osudu napospas!!! Keby nebo-
lo všímavých susedov, ktovie ako by skončili. 
Vytiahli sme rukavice, staré deky, zohnali pre-
pravku a pokúšali sa šteniatka odchytiť. Nebolo 
to ľahké. Chytali sme ich dva dni, kolega utŕžil 
pohryznutie od šteniatka. Na záver sa podarilo 
odchytiť aj mamičku. Úspešne sme zvládli cestu 
do Bardejova, kde sa ich ujalo OZ Druhá šanca 
(na FB majú stránku Pomoc pre zvieratká z Bar-
dejova a okolia). Touto cestou sa im chceme 
úprimne poďakovať, že šteniatkam zabezpečili 
veterinárne ošetrenie, starostlivosť a veríme, že 
tiež aj adoptívne domovy. Ich práca je obdivu-
hodná. Ak môžete, venujte im 2 % z daní alebo 
fi nančný príspevok na zabezpečenie starostli-
vosti o zvieratká.                                                                -MM-
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V rámci projetu: „Dajme športu šancu!“, 
v ktorom sme získali 4 000 €, bola pre obec 
zakúpená športová výbava. 
Projekt bol realizovaný s fi nančnou pod-
porou Úradu vlády Slovenskej republiky 
- program „Podpora rozvoja športu na rok 
2019“.

Kapušianske premeny – tak znie názov 
projektu, v rámci ktorého pre FS Kapušan-
čan pribudne 10 nových krojov pre speváč-
ky. Pre MSS Kapušanske richtaroše krajčírka 
šije 13 krojových kostýmov. Projekt z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia v sume 3000 €. 

V tomto roku by sme mali pokračovať 
v prácach na konzervácii a obnove NKP 
hrad Kapušany. Pripravuje sa výber 10 
odborných a 10 pomocných pracovníkov. 
V prípade záujmu o prácu kontaktujte p. 
Petráska na tel. č. 0905688434.

Obci Kapušany bol Prešovským samo-
správnym krajom schválený individuálny 
mikroprojekt Bohatier z Maglovca z pros-
triedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v sume max. 42 483,89 €, spolufi -
nancovanie obce je vo výške min. 2499,06 
€, spolufi nancovanie zo štátneho rozpoč-
tu max. 4998, 10 €. Projekt sa bude reali-
zovať od apríla 2020 po dobu 12 mesiacov. 
Partnerom obce je Fundacja na rzecz kul-
tury „Walizka“ z mesta Sanok. V projekte 
bude realizované: turistické informačné 
tabule a mobiliár po ceste na Kapušian-
sky hrad, vybavenie klenbovej miestnos-
ti na hrade – zbroje a miniatúry zbraní, 
dobové nahrávky hudobných nástrojov, 
kvalitné ozvučenie, uzatvorenie okenných 

otvorov, lavice na sedenie. V areáli hradu 
pribudne označenie jednotlivých miest-
ností hradu, drevené a kamenné postavy 
hospodárskych zvierat, kovový zvonec 
na správcovský objekt, kvintový otočný 
terč, multifukčná strážna drevená búdka. 
V rámci mäkkých aktivít bude vytvorená 
postava rytiera – Bohatiera z Maglovca, 
ktorá bude turistu sprevádzať na infor-
mačných tabuliach, pohľadniciach. Bude 
vytvorená dvojjazyčná PL-SK publikácia 
Rytierske príbehy pre deti, ľúbostné bás-
ne a piesne. V Kapušanoch vystúpi hudob-
né zoskupenie Matragona, budú realizo-
vané workshopy – divadelný workshop, 
workshop bubnovania, žonglovania. Naši 
šermiari vystúpia v partnerskom meste 
Sanok. Z projektu budú hradené i perso-
nálne výdavky na manažment projektu.

Veríme, že realizáciou projektu Bohatier 
z Maglovca prispejeme k vytvoreniu kvalit-
ného zázemia pre rozvoj poľsko-slovenskej 
spolupráce i pre rozvoj zaujímavého pro-
duktu cestovného ruchu.

Obci Kapušany bola poskytnutá dotácia 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom roz-
počtu Ministerstva vnútra SR na projekt: 
Zvýšenie energetickej účinnosti požiar-
nej zbrojnice v sume 30 000 €. Z týchto 
fi nančných prostriedkov bude realizovaná 
výmena okien a garážových dverí, zatep-
lenie stropu a nová elektroinštalácia. Vý-
sledkom bude zvýšenie tepelnoizolačných 

Z projektov
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vlastností priestorov a následná úspora 
energií.

Obci bolo doručené rozhodnutie o schvá-
lení žiadosti o nenávratný fi nančný prí-
spevok max. 135 220,31 € na rekonštrukciu 
splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, uli-
ce Urbárska a Severná.

 Z dôvodu bezpečnosti osôb pohybu-
júcich sa na verejných priestranstvách 
obec pristúpila k výrubu stromov na 
obecných pozemkoch: v Parku svätých 
Cyrila a Metoda, na uliciach Záhradná, 
Na rínku, Dubová, Železničná, Gabriela 
Kapyho, na cintoríne. 

 Pripravuje sa projektová dokumentácia 
na výstavbu chodníkov na ulici Želez-
ničná, Topoľová a v Parku svätých Cyrila 
a Metoda.

 Uskutočnilo sa vyhodnotenie pripomie-
nok návrhu Územného plánu obce Kapu-
šany, Zmeny a doplnky č. 4. 

 Termín prerokovania návrh Územného 
plánu zóny, Obytná zóna Na nižnej tabuli 
s organizáciami, verejnosťou a vlastník-
mi bol zrušený. Po skončení mimoriadnej 
situácie bude oznámený nový termín. 
Návrh Územného plánu zóny, Obytná 
zóna Na nižnej tabuli je zverejnený na 
www.kapusany.sk, naďalej je možné po-
dávať písomné pripomienky

 V pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h 
môžu občania vyvážať konáre na pílu p. 
Jakubíka na Bardejovskej ulici. V sobotu 
do 12.00 h iba po telefonickej dohode na 
tel. č. 0905 454 198 alebo 0918 697 840. Na 
zbernom miestne odpadu /na bývalom 
starom družstve/ sa konáre nezbierajú.

 Na zbernom mieste odpadu bol umiestne-
ný kontajner na zber drevného odpadu. Do 
kontajnera patria palety, debny, debničky, 
odrezky z dreva, zo stolárskej výroby, ná-
bytok z dreva, drevotriesky, OSB dosky, sta-
vebné drevo, preglejka, okenné rámy bez 
skla, dvere bez zámkov a kľučiek...

 Dňa 01. 04. 2020 zasadal Krízový štáb 
obce Kapušany. 

 Na obecnom úrade nás dňa 24. 2. 2020 na-
vštívil priamy potomok rodu Kapyovcov 
– pani Sidónia Szabóvá. Prababka jej otca 
sa volala Mária Kapy. Pani Szabóová je 
profesionálnou speváčkou v Štátnom 
divadle v Košiciach. V tomto období 
intenzívne pátra po svojich koreňoch. 
Zhromažďuje informácie na vydanie 
publikácie o rode Kapyovcov.

Oznamy v skratke



22

Drahí bratia a sestry, 
blížia sa Veľkonočné sviatky, sviatky 
kedy si Cirkev slávnostným spôsobom 
sprítomňuje najväčšie tajomstvá na-
šej viery. Pripomíname si základ našej 
viery a každoročne týmto slávením 
prehlbujeme svoje spojenie s vierou 
prvých apoštolov a veriacich v Ježišovo 
víťazstvo nad temnotou hriechu a smr-
ti. Každý rok sme vďační za prežívanie 
sviatkov Veľkej noci. Každý rok je výni-
močný a prináša niečo nové. Na túto 
Veľkú noc si budeme spomínať tak, že 
kvôli celosvetovej pandémii sme boli 
doma. Je to inak, ako sme boli zvyknu-
tí, ale aj to je priestor na refl exiu, prečo 
Pán Boh to tak dopustil, že nemôže-
me sviatky sláviť ako zvyčajne. Bu-
deme sa môcť osobitnejšie zahĺbiť nad 
tajomstvom nášho vykúpenia, ktoré nám 
vytrpel Boží syn Ježiš Kristus. Meditovať 

nad tajomstvom lásky k budúcej Cirkvi 
Božieho syna na Zelený štvrtok, ktorú 
vybavil posilou na ceste životom a vie-
ry, ktorou je Eucharistia. Meditovať nad 
tajomstvom lásky, ktorá trpí a dáva sa 
ako obeta na Veľký piatok. A nakoniec 
rozjímať nad tajomstvom Božej lásky 
ktorá privádza k novému životu Božie-
ho syna na Veľkonočnú nedeľu.

Aj tento rok sú tieto sviatky pre nás 
pozvaním k novému životu a k nové-
mu prežívaniu Božej lásky, no tentoraz 
v kruhu svojich najbližších. 

Ako Vaši duchovní otcovia aj napriek 
obmedzeniam, ktoré sú späté s pan-
démiou, Vám prajeme a vyprosujeme 

požehnané a milostiplné Veľkonočné 
sviatky, aby radostné svetlo zmŕtvy-

chvstalého zažiarilo vo Vašom srdci aj 
v kruhu Vašich rodín.
Jozef Marčin, farár             Gustav Nagy, kaplán 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB VO FARNOSTI KAPUŠANY
od 9. 4. do 12. 4. 2020

Veľ ká noc vo Farnosti sv. Martina v Kapušanoch 
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Štvrtok veľkého týždňa – Zelený štvrtok 
9.4.2020   Kapušany 18.00 

Piatok - Veľký piatok – slávenie utrpenia 
a smrti Pána 
10.4.2020  Kapušany 8.00 
posvätné čítanie a ranné chvály a potom KC 
(bez účasti ľudu)
10.4.2020 Kapušany 15.00 
Liturgia Veľkého piatku (adorácia cez noc 
nebude)

Sobota – Biela sobota 
11.4.2020 Kapušany 8.00
Posvätné čítanie a ranné chvály (bez účasti ľudu) 
Veľkonočná vigília v Kapušanoch o 19.30
Požehnanie jedál si každá rodina vykoná 
sama (podľa ďalej uvedenej predlohy) až 
po veľkonočnej vigílii.  

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho 
Zmŕtvychvstania
12.4.2020 Kapušany 9.00 Za farnosť 
     15.00  Vešpery zo slávnosti 
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Oznamy

1. Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvyk-
ne v našich kostoloch konať pri Božom 
hrobe sa z rozhodnutia Kongregácie pre 
východné cirkvi presúva na nedeľu 13. 
septembra 2020

2. Na Veľký piatok je prísny pôst 
3. V súvislosti so šírením vírusu COVID 19 

platí zákaz spoločných stretnutí a podu-
jatí. Preto aj my, členovia Živého ruženca, 
sa nezúčastníme pravidelných mesač-
ných stretnutí. 

 Riadime sa stanovami RB, Hlava II; článok 
III, (Nezúčastníme sa... mal vážny dôvod 
- choroba (zákaz zhromažďovania). Od-
porúčam Vám nevymieňať si tajomstvá 

ruženca až do odvolania. Tajomstvo ru-
ženca, ktoré sa aktuálne modlíte Vám 
ostáva počas celej doby tohto odporúča-
nia. Duchovne sa zjednoťme modlitbou 
posvätného ruženca a pripojme aj túto 
krátku modlitbu: Kráľovná posvätného 
ruženca oroduj za nás, ktorí  sa k Tebe 
utiekame. Prajem Vám požehnané veľ-
konočné sviatky. Horliteľka RB Emília 
Lešková

4. Obrady budú iba v Kapušanoch (bez úča-
sti ľudu). 

V Kapušanoch 4. 4. 2020 
Jozef Marčin, farár

M ODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA 
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia 

požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej 
nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, 

ktorú vykoná otec alebo matka: 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, 

kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako 
otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu 
škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá 

nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary, 
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho po-
zemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... 
(alebo Pod Tvoju ochranu ... )

Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu; 
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, 
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju 
Otcovskú prítomnosť. 
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 
v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov. Amen.
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Štatistika za obdobie 
december 2019 – marec 2020
 NARODILI SA:
XII/ 2019 Lenka Madziková

Kamil Kandra
Jonatán Kažimír
Kamila Slivková
Dária Zambová

I/2020 Filip Nalevanko
Nina Zborovjanová
Oliver Polák
Barbora Maňkošová
Sofi a Poláček
Viktória Husovská
Monika Kohániová
Sofi a Pecuchová
Adam Leško

UZAVRELI MANŽELSTVO:
I/2020 Dominik Imrich 
 – Veronika Čokotová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
I/2020 Marta Labudová

František Sabol-Kačmár
František Fertaľ
František Geci
Anton Vydumský
Helena Pribulová
Ján Holinga
Ján Košč

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE:
Počet obyvateľov  k 01. 01. 2019        2149
- prihlásených                                      30
- odhlásených                                           28
- narodených                                             30
- zomretých                                              17
Počet obyvateľov  k 31. 12. 2019      2164

Počet obyvateľov  k 01. 01. 2020        2164
- prihlásených                                      18
- odhlásených                                             7
- narodených                                               9
- zomretých                                                8
Počet obyvateľov  k 31. 03. 2020      2176

 POĎAKOVANIE
K 31. 3. 2020 ukončila pracovný po-
mer na obecnom úrade na referá-
te ekonomiky, evidencie majetku 
a personalistiky Mgr. Jana Dzuricová. 
Ďakujeme jej za prácu a prajeme veľa 
pracovných úspechov v novom za-
mestnaní.

Zároveň vítame medzi nami novú 
kolegyňu Mgr. Emíliu Šváčovú, ktorej 
tiež prajeme veľa pracovných úspe-
chov.

Starostka a kolektív pracovníkov OcÚ.

Vážení občania,
viac informácií nájdete na 

www.kapusany.sk.


