
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Šebastovce                                Ročník I.

ČÍSLO 4/2008 

Šebastovčan
Ako sme oslavovali

Oslavy 760. výročia sa začali v sobotu 17.5.2008 v sále  kultúrneho domu  sláv-
nostným ceremoniálom  a odovzdávaním ocenení.
Starostka mestskej časti  sa prihovorila k prítomným občanom, oceneným a pozvaným hos-
ťom. odovzdala ocenenia, pamätné a ďakovné listy  osobám, ktoré sa významným spôso-
bom pričinili o rozvoj obce.

OCENENIE BOLI UDELENÉ A PREVZALI ICH : 
Pamätný list  
Mária Ferencová - za dlhoročné obetavé a príkladné vykonávanie zodpovednej a ná-
ročnej práce  v materskej škole .
Pamätný list  
Terézia Kočanová - za dlhoročné obetavé a príkladné vykonávanie zodpovednej a 
náročnej práce v materskej škole v Šebastovciach
Pamätný list  
Mária Slabejová - za záslužnú činnosť v prospech rozvoja telovýchovy a športu v Še-
bastovciach
Pamätnú plaketu mestskej časti 
PaedDr. JCDr. Jozef  Marčin - za dlhoročné  duchovné a organizačné pôsobenie v 
povolaní kňaza v Šebastovciach
Cenu mestskej časti
Ján Kiszel - in memoriam, prevzala jeho manželka Veronika Kiszelová
za budovanie a rozvoj mestskej časti Šebastovce, hlavne infraštruktúry a spoločensko-
-kultúrnych potrieb mestskej časti, ktorú  prevzala jeho manželka Veronika Kiszelová
Pozvanie na tento slávnostný ceremoniál prijali zástupcovia mesta, starostovia mest-
ských častí  Barca, Poľov, Krásna, Šaca, Kavečany, Ťahanovce sídlisko, Západ, , 
Myslava, a   obcí  Valaliky, Seňa, Haniska, Vyšná Myšľa.



OSLAVY
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Program osláv pokračoval  v popoludňaj-
ších hodinách na ihrisku postavením nášho 
mája . Tu sa už začal kultúrny  program 
osláv. Bolo sa naozaj na čo pozerať.Poteši-
lo nás vystúpenie našich najmenších – deti 
z materskej školy, ktoré pod vedením pani 
riaditeľky a pani  učiteľky otvorili popolud-
ňajší program.Zaujímavé vystúpenie pred-
viedli členovia folklórneho súboru Železiar 
aj  pani Maja Velšicová. O bohatý kultúrny 
program sa postarali počas celého popo-
ludnia  hostia z pozvaných mestských častí 
a obcí. Večer o 19,00 hodine sme zapálili 
májovú vatru zabávali sme  sa  spolu pri 
vystúpení skupiny „Ščamba“. Po skončení  
vystúpenia  a  programu skupiny Ščamba sa 
všetci návštevníci mohli do neskorých noč-
ných hodín   zabaviť  pri dobrej muzike .

Ako sme oslavovali
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OSLAVY

SPONZORI OSLÁV
San -  trade s.r.o,  Ing. Marián Sangret 
Šebastovce , generálny sponzor osláv,
František knapík – primátor mesta Košice
AVE – pohrebná služba – p. Kičin
Peter Košťanský – Šebastovce
Rabaka  s.r.o - reklamné panely
Gastrorekrea s.r.o  Košice 
Píla  Šebastovce p. Capulič 
PSS a.s. Košice
Ing. Ján Tóth 
Jaroslav Bolna – Šebastovce
Novoli OC  s.r.o Košice
Kamenárstvo Šofranko  s.r.o Košice
Letisko  a.s. Košice 
Hotel Šebastovce
PEGA p. Gabriela Kavková 
p. Mária Puhová Šebastovce
FY Vinca – kovošrot – Valaliky
Potraviny BALA  Šebastovce – 
p. Matisová Alžbeta
MR servis- Marek Rusnák Barca 
Ginka s.r.o, Košice
Kovmet s.r.o – p. Zachar Barca.
                                            ĎAKUJEME

Druhý deň v nedeľu boli pri slávnostnej svätej omši posvätené insígnie a vlajka mestskej 
časti .Oslavy sme zakončili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Prof. ThDr. JCDr. An-
ton FABIAN,  náš bývalý duchovný otec. Pamätná listina vyhotovená pri príležitosti osláv 
760. výročia prvej písomnej zmienky o Šebastovciach bola prečítaná a podpísaná pri svätej 
omši. Jedna je uložená na miestnom úrade, druhá na farskom úrade v Barci a tretia je 
umiestnená vo veži nášho kostola.Po skončení sv. omše sa naši hostia, stretli na slávnost-
nom obede v sále KD.   Krátko popoludní sme sa s nimi  rozlúčili a zaželali im šťastnú cestu 
domov.

Poďakovanie starostky 
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí pomohli,  
zvlášť srdečne ďakuje všetkým Vám ostat-
ným, ktorý ste  akýmkoľvek iným spôsobom 
pomohli pri zabezpečení našich osláv : 
Ďakujem poslankyniam a poslancom MsZ, 
chlapom, mládeži, deťom, ženám, farskej rade 
a p.  kostolníčke . 
Zvlášť srdečné poďakovanie  patrí:
p. T. Matyášovi, F. Suchému,  M. Lackovi,  R. 
Makajiovi aj ich manželkám a tiež, 
J. Podrackému, J. Puhovi, F. Hrabkovskému, J. 
Puzderovi, a mnohým ďalším.
Poďakovanie patrí aj p. M. Vašinskému, ktorý 
naše oslavy a spomienku na  ne zvečnil foto-
grafiami.



50                                  
p. Štefan Beregsázi , Bazalková   

p. František  Lipták , Rozmarínová
60

p.Mária Jašová , Rozmarínová
80

p. Jolana Sakalová, Rozmarínová         
p. Pavel Csizmár ,Repíková

Uzavreli manželstvo:
Ľubomír Kováč a Marina Rabatinová

Jozef Ungár a Mária Buľková
Štefan Balog a Daniela Hrehová 
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DETSKÉ OKIENKO

Milé deti. 

V súťaži o najkrajší obrázok, 
na ktorom ste mali kresliť 
Šebastovce o 100 rokov 
vyhrávajú: Miška Szcureková, 
Kristínka Baloghová , Domini-
ka Lesová,       
Nová úloha pre Vás:
Vylúštite tajničku a vhoď do 
schránky na MÚ , nezabudni 
napísať svoje meno a adresu.napísať svoje meno a adresu.napísať svoje meno a adresu.

OPUSTILI NÁS:  
Katarína Vašinská  94 r. 

Blahoželáme

Narodili sa

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Ema Fedorová

Po schválení v názvoslovnej komisii mesta Košice a následne mest-
ského zastupiteľstva Košice,  pribudla v Šebastovciach nová ulica.
Jej názov je  Levanduľová. Je to ulica v lokalite pri železnici. 
Všetkým ktorý na tejto ulici našli a nájdu svoj domov želáme ,aby sa 
im a ich blízkym žilo spokojne, nerušene a šťastne.

Viete, že nám v Šebastovciach pribudla nová ulica ? 

ČO JE LEVANDUĽA???
Lavandula angustifolia
Hluchavkovité (Lamiaceae), medonosná, okrasná
pod vankúš pre dobrý spánok, alebo do vane pre osviežujúci kúpeľ
Ľudové názvy: devanduľa, dulenka, vandelička, lavandula 

Trsovitý, priamo rozkonárený trvácny vždyzelený poloker, vysoký 30-100 cm. Levanduľa 
má šedozelené plstnaté listy s výraznou vôňou. Zvyčajne kvitne v júni až v auguste fialkovo 
modrými kvetmi zoskupenými na vrcholku stonky. Je teplomilná rastlina obľubujúca slneč-
né polohy. Pôda jej vyhovuje ľahšia, dobre priepustná, vápenatá s dostatkom živín.
Množenie: Levanduľu môžme množiť výsevom semien, stonkovými odrezkami, delením 
trsov, alebo zasýpaním. Semená majú horšiu klíčivosť - pri teplote okolo 20 C, klíčia asi o 
tri až päť týždňov. Vysievame na jar, alebo jeseň. Odrezky dlhé 10 až 20 cm odoberáme na 
jar, alebo jeseň z jednoročných výhonkov. 
Levanduľa je ideálna k vytvoreniu voňavého živého plota. Krásne vynikne ako obruba - orá-
movanie bylinkovej záhrady alebo aj trávnika. Sušený kvet i vňať sa používa do voňavých 
vrecúšok a vonných zmesí. Vrecúško s kvetom a listami vložíme pod vankúš, kde nám na-
vodí príjemný spánok. Vkladáme ich taktiež do šatníka, alebo skrine s potravinami. Svojou 
vôňou je účinná proti bytovým moliam. Levanduľa je jedna z mála byliniek, ktoré si ucho-
vávajú arómu po vysušení a ideálne sa dá využiť pre POTPOURRI. Zbierame kvety, alebo 
celú vňať s kvetmi, vždy na začiatku kvitnutia za suchého počasia, keď rastlina obsahuje 
celú vňať s kvetmi, vždy na začiatku kvitnutia za suchého počasia, keď rastlina obsahuje 
najviac aromatických látok. Výťažky z levanduľe bývajú častou prísadou v parfumérii.
Kuchynské využitie: Levanduľa má horko-aromatickú vôňu. V malých množstvách ju pou-
žívame na korenenie pečeného mäsa, rybích pokrmov a šalátov so zeleninou, taktiež ňou 
dochucujeme zaváraniny. 
Liečivé účinky: Z jej širokej škály uplatnenia, slúži dnes hlavne v prvom rade pri ťaž-
kostiach nervového pôvodu. Čaj z levandule pomáha pri nespavosti, nervovej slabosti, 
návaloch krvi a bolestiach hlavy. Užíva sa taktiež pri reume. Levanduľový olej je asi najob-
ľúbenejšou prísadou relaxačného kúpeľa. Latinský názov levanduľe je odvodený od slova 
LAVARE - umývať. Levanduľový kúpeľ, s pridaním rozmarínu, zlepšuje krvný obeh a celkovo 
oživuje organizmus. Olej z levanduľe sa využíva v aromaterapii. 

DETSKÉ OKIENKO

Milé deti. Milé deti. 

V súťaži o najkrajší obrázok, V súťaži o najkrajší obrázok, 
na ktorom ste mali kresliť na ktorom ste mali kresliť 
Šebastovce o 100 rokov Šebastovce o 100 rokov 
vyhrávajú: Miška Szcureková, vyhrávajú: Miška Szcureková, 
Kristínka Baloghová , Domini-Kristínka Baloghová , Domini-
ka Lesová,       
Nová úloha pre Vás:Nová úloha pre Vás:
Vylúštite tajničku a vhoď do Vylúštite tajničku a vhoď do 
schránky na MÚ , nezabudni schránky na MÚ , nezabudni 
napísať svoje meno a adresu.napísať svoje meno a adresu.

TAJNIČKA
1.  Je čierne a hnedé.                  
2.  Geometrický tvar.
3.  Miesto pre ukrytie.  
4.  Meno moderátorky.
5.  Nebeská bytosť...
6.  Dopravný prostriedok 
do školy.
7.  Domov pre nechcené 
zvieratko
8.  Má meniny 7.3...
9.  Pečú sa z nej koláče ....
10.číslovka 
11.Chodí po spiatky  a má 
klepetá......
12 .Súhlas  ....
13.Ranné .......
14.Ostrov z rozprávky ....
15.V Košiciach je TV - 
16.Mužskémeno.....
17.Dievčenské meno   ........
18. Psíček a mačička ním 
umývali dlážku
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Milé dámy. 
Oslavy  760. výročia prvej písom-
nej zmienky o Šebastovciach  boli 
jedinečné a neopakovateľné. V tej 
to rubrike by som chcela  vysloviť 
úprimné poďakovanie všetkým 
naším ženám, ktoré pomáhali pri 
ich príprave. Zaslúžia si obdiv  ich  
šikovné ruky  a všetky pripravené 
dobroty, ktoré na náš stôl pripra-
vili a napiekli naše mamky, tety a 
babky. Určite každému zachutili. 
Úspech zožali všetky koláče ,  šiš-
ky, makovníky, rožky, škvarkové 
pagáče, tvarohovníky, buchty ,  
chlebové košíky a všetko ostatné.  
Poďakovanie patrí aj ženám, ktoré 
pripravili výstavku svojich ručných 

prác  a iných výrobkov.
Za ich prípravu ďakujeme : p. Ma-
tyášovej Irene, Dzurišovej Paulíne, 
Šoltésovej Márii, Suchej Helene, 
Lackovej Oľge, Vašinskej Márii, 
Kertészovej Márii, Arkajiovej Jola-
ne,  Slabejovej  Márii ,  Sziylagyo-
vej Božene a všetkým ostatným.
Zvlášť srdečne chcem poďakovať 
pani Bérešovej z Barce ( našej 
poštárke ), ktorá nás prekvapila 
prekrásnou tortou 760 a darovala 
nám ju v deň našich osláv.  
        
  ĎAKUJEM
            Monika Puzderová
                          Starostka 

KLEBETNÍK IBA PRE NAŠE ŽENY

Práce na pohrebisku a cintorí-
neMČ má schválený prevádzko-
vý poriadok pohrebiska  MČ. V 
ňom sú zakotvené práva a po-
vinnosti prevádzkovateľa cintorí-
na – MČ a nájomcov hrobových 
miest - občanov. Prevádzkový 
poriadok v úplnom znení je na 
je k nahliadnutiu na MÚ alebo 
priamo na tabuli na cintoríne .

V tomto článku by som chcela 
uviesť aspoň skrátenú časť 
poriadku, ktorá sa týka najmä  

povinností nájomcu hrobového 
miesta udržiavať hrobové 
miesto v riadnom stave a  po-
vinností prevádzkovateľa starať 
sa o čistotu  a poriadok na 
cintoríne. Nájomca je povinný  
udržiavať hrobové miesto v 
riadnom stave.
Hrobové miesto musí byť naj-
mä pokosené, odburinené, 
očistené od rôznych nánosov 
a pomníky musia byť osadené 
tak, aby neohrozovali iných 
návštevníkov alebo okolité 
hroby. Práce na pohrebisku 

okrem bežnej údržby možno 
vykonávať len podľa písomne 
určených podmienok prevádz-
kovateľa. 
Stavby pomníkov, súvisiacich 
základov a príslušenstva k 
ním vykonáva nájomca sám 
resp. na základe jeho objed-
návky pohrebná služba, resp. 
kamenárstvo. Vykonávateľ 
kamenných prác je povinný sa 
preukázať prevádzkovateľovi 
– správcovi pohrebiska, písom-
ným súhlasom osoby, ktorá je 
oprávnená na ich vykonanie. 
Každý, kto vykonáva kamenár-
ske a iné práce na pohrebisku, 
je povinný zvyšky kameňa  a 
ostatných materiálov používa-
ných  pri týchto prácach, vrá-
tane hliny z výkopu hrobov 
alebo likvidácie hrobky vyviezť 
z pohrebiska , a to na vlastné 
náklady. Demontáž, odstraňo-
vanie, odvoz pomníkov, epitaf-
ných dosiek alebo ich súčastí 
musí oprávnená osoba alebo 
ich vlastník vopred oznámiť 
prevádzkovateľovi, ktorý o tom 
vedie evidenciu.
Na osadenie nového pomníka 
je potrebný písomný súhlas 
prevádzkovateľa.
Na hrobovom mieste môže ná-
jomca vykonávať drobné práce 

pre udržiavanie a skrášľovanie 
miesta (sadenie kvetov, polie-
vanie, čistenie okolia).

Prevádzkovateľ je oprávnený 
odstraňovať z hrobových miest 
zvädnuté kytice a vence alebo 
iné ozdoby, ktoré narúšajú 
estetický vzhľad pohrebiska a 
uskladňovať ich pred vyveze-
ním na miesta na to určené . 
Taktiež je povinný starať sa o 
upratovanie, zametanie, kose-
nie a zber odpadu. Na cintoríne 
sú umiestnené  zberné nádoby 
, ktorých  vyprázdňovanie za-
bezpečuje  MČ. Náklady na 
odstránenie odpadov znáša 
MČ. Nádoby na odpad slúžia 
pre potreby cintorínov, preto je 
veľmi podivné, keď z nich trčia 
, fľaše od alkoholu, staré šat-
stvo a obuv, domový odpad a 
iný odpad, ktorý evidentne nie 
je z cintorína. 

Návštevníci cintorínov sú opráv-
není do kontajnerov vyhadzo-
vať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú 
trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné pred-
mety.

RADY A INFORMÁCIE

V súlade so zákonom  č. 
221/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní  poľnohospo-
dárskej pôdy každoročne 
upozorňujeme   jej vlastníkov 
a užívateľov na ich v zákone 
zakotvenú povinnosť
riadnej starostlivosti o poľno-
hospodársku pôdu.
Preto, že aj v tomto období 
je otázka  burín a ich odstra-
ňovania opäť aktuálna, upo-
zorňujeme všetkých vlastní-
kov, nájomcov a správcov 
pol‘nohospodárskej  pôdy, 
že podľa § 3  citovaného 
zákona sú povinní predchá-
dzať výskytu  a šíreniu burín 
na  pozemkoch, a vykonávať 
opatrenia zamerané na ich 
ochranu , a tiež zabezpečiť 
využívanie pol‘nohospodár-
skej pôdy tak, aby nebola 
ohrozená ekologická stabili-
ta územia a bola zachovaná 
funkčná spätosť prírodných 
procesov  v  k ra j innom 
prostredí.
Ten, kto svojou nečinnosťou 

spôsobí  zaburinenie  poľno-
hospodárskeho pozemku, 
alebo
Nepoľnohospodárskeho 
pozemku v blízkosti poľno-
hospodárskeho , dopustí sa 
priestupku
na úseku ochrany pol‘no-
hospodárskej  pôdy, za čo 
mu môže byť uložená pokuta  
do
výšky 10 000  resp. 30 000 
Sk.
Stručne povedané: opäť je 
čas na to aby vlastníci, ná-
jomcovia  alebo správcovia 
odstránili  burinu zo svojich 
pozemkov.

POZOR



A EŠTE RAZ O ODPADOCH.

Často krát sa s nedôverou a tak trochu s obavami pozeráme na dymiace 
sa komíny tovární, ktoré zamorujú naše ovzdušie - a oprávnene. Hlavne na 
jar a na jeseň si vieme takéto továrne vyrobiť aj sami .
Môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad pri spaľo-
vaní lístia, trávy, konárov, bioodpadu. Tento dym obsahuje hlavne oxid 
uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Spaľovaním organického odpadu 
vypúšťame do vzduchu vynikajúce hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. 
Čo dodať na záver? Odpad náš každodenný.
Možnosti ako sa odpadu zbaviť máme dostatok, len ich využiť.
Jedna z možnosti 

ZBERNÉ DVORY A MIESTA
Zberné dvory a miesta sú určené pre občanov, firmy a organizá-
cie a slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym 
druhom odpadu.Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebez-
pečný, toxický, ...) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných 
kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu, či už z dôvodu jeho 
množstva, objemu alebo charakteru. 
DRUHY ODPADOV, KTORÉ MÔŽETE BEZPLATNE PRINIESŤ: 
papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, objemný odpad ako prácky, 
chladnicky, umývadlá, skrine ..., odpad zo zelene, textil, elektro-
nický šrot ako televízor, monitor, pneumatiky, drobný stavebný od-
pad do 1 m3, batérie, akumulátory, monoclánky, odpadové oleje, 
farby a riedidlá
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POKYNY PRE OBČANOV MESTA KOŠICE
na ZBERNOM DVORE (ZD)

Pracovník na zbernom dvore :
zodpovedá za prevzatie odpadu v zbernom dvore.
Od občana, obyvateľa mesta Košice obsluha prijíma len druhy od-
padov, ktoré sú vymenované v prevádzkovom poriadku, schválené v 
rozhodnutí orgánu štátnej správy
a ktoré sú vymenované na vstupnej tabuli ZD.
1) Zberné dvory sú určené pre dovezenie vymenovaných druhov 
odpadov od obyvateľov, nie od fyzických osôb - podnikateľov, práv-
nických osôb a rôznych stavebných spoločností, bytoviek a obytných 
domov, MÚ, 
škôl .
2) Preberať odpady od právnických subjektov a od fyzických osôb  
    podnikateľov
j e z a k á z a n é.
3) Občan môže na zberný dvor doviesť odpad nasledovných druhov 
a množstiev :
- stavebná suť (1-max.2 prívesné vozíky cca do 1 m3)
- akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných áut)
- oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)
- pneumatiky max. 4 – 5 ks (nie z nákladných vozidiel)
- elektronický odpad max. 2 – 3 ks
- žiarivky, neónové trubice max. 4 - 5 ks
- farby, riedidlá max. do 5 litrov riedidla, do 10 kg farby
- obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks obalov
- zrkadlo max. 3 ks
- drôtené sklo max. 1 - 2 tabule
- porcelán max. do 10 kg
- starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny - 5 až 8 ks 
  (minimalizovať)
- dvere drevené max. 5 ks
- drevené okná max. v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)
- okno z osobného automobilu max.2 ks
4) Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady :
- odpady zo škváry
- odpady z azbestocementu
- plastové okná a dvere, plastové rámy
- odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako je uvedené 
   v bode č.3
Od občanov bez preukázania sa občianskym preukazom.
5) Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obslu-
hy zberného dvora.
6) Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom 
     o s o b n e .
7) Odovzdanie odpadov na zbernom dvore je pre občana mesta Ko-
šice bezplatné.

Pokračujú  Vaše 
práce na balkó-
noch, záhradkách 
a  p r e d z á h r a d -
kach.....

Verí, že sa snažíte?  
Blíži sa vyhodnote-
nie našej súťaže. 

Držíme Vám palce.


