Je to srdce, ktoré rozdáva. Ruky už len dávajú.....
Toto africké príslovie sprevádzalo prvý ročník charitatívnej zbierky, ktorú som na našej
škole spustila v novembri 2021.
Cieľom projektu bolo podporiť psí útulok - Šťastný psík v Matejovciach nad
Hornádom. Forma pomoci bola rôznorodá. Boli to staré deky, uteráky, osušky, ktoré žiaci
mohli nosiť, alebo konzervy, salámy určené pre psov a čistiaci prostriedok Savo. Ale aj
balíček detských piškót a malá hračka priniesli svoj úžitok a moje poďakovanie. Dve veľké
škatule a päť plných tašiek bol výsledok zbierky.
Žiaci IX.A sa spolu so mnou podujali túto zbierku odovzdať. Stalo sa tak 21.12.2021.
Odovzdanie zbierky sme si spríjemnili zástavkou v Markušovciach. Markušovce, tak ako
Spišské Podhradie dýchajú históriou. Žiaci tam málokedy z vlastnej iniciatívy zablúdia, preto
som takúto príležitosť nemohla nechať len tak. A oplatilo sa. V rámci súčasných opatrení sme
sa rozdelili na dve skupiny – očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Prvá skupina putovala do
kaštieľa a druhá do terénu. Spoločnosť vynikajúcej sprievodkyne, bola pridanou hodnotou
tejto exkurzie. Neskutočne pútavo priblížila dejiny nielen hradu, ale aj kostola a jeho okolia.
Podarilo sa jej zaujať aj „násťročných“. Dostali sme sa na miesta, o ktorých verejnosť
nevie, že sa dajú v Markušovciach navštíviť.
Ďalej sme pokračovali do Matejoviec nad Hornádom, kde nás už čakali psici s majiteľmi
útulku. Zbierku sme odovzdali a psíkov trocha rozptýlili svojou prítomnosťou. Nasledoval
rozhovor s majiteľmi. Dozvedeli sme sa, čo ich v súčasnosti trápi v rámci ich práce najviac,
ale aj koľko radosti vedia títo štvornohí spoločníci človeku doniesť.
Počasie bolo v tento deň ozaj studené, mierne mrazivé a práve vo chvíli rozhovoru akoby nás
aj nebo chcelo podporiť a spríjemniť nám záver nášho putovania - krásne sa rozsnežilo.
Napriek studenému decembrovému počasiu nás cestou domov všetkých hrial pocit
zadosťučinenia, ľudskosti a pokory, ktoré by mali byť medzi ľuďmi samozrejmosťou po celý
rok. Prepojili sme charitu s históriou. Veď pes patrí medzi najstarších a prvých zvieracích
spoločníkov človeka a zaiste nejeden poskytol spoločnosť a ochranu aj obyvateľom
Markušovského hradu.
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Pred kostolom sv. Michala v Markušovciach. ( Z ľava: K. Kožárová, P. Knižka, R. Valková,
N. Vaľková, J. Tejbus, P. Bernáth )

Na nádvorí kedysi veľkolepého Markušovského hradu. V súčasnosti prebieha jeho obnova. Súkromní
majitelia Marassyovci ho pomaly opravujú. ( Z ľava: P. Benáth, B. Olekšák, J. Tejbus, R. Valková,
N. Vaľková, P. Knižka, K. Kožárová ).

