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Šebastovčan

Vážení spoluobčania! ČAS VIANOC, ČAS LISTOV PRE (OD) JEŽIŠKA

Každoročne pre Vianocami deti píšu listy Ježiškovi. S dôverou ho 
žiadajú o štedrú nádielku pod vianočný stromček. 
Predstavme si, že jeden rok sa všetko obráti a Ježiško napíše nám, 
malým i veľkým. A napíše nám toto:
„Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná 
oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas 
týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich 
reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa 
narodeniny. Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia 
na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už 
pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všet-
ko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný 
dôvod osláv. Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú 
význam osláv. Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto 
slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovo-
cia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to 
dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol 
som oslávenec, ale nebol som pozvaný...
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuch-
nutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi. Popravde, ne-
prekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou 
zatvárajú dvere. 
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil 
som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, 
pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na 
všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž 
oblečený v červenom, s dlhou bielou bradou, sadol si do kresla a 
všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: «Santa Claus, Santa Claus!», 
akoby táto oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč ča-
kajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia 
si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli 
všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň 
jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeni-
nách boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle 
odišiel. Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pa-
mätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho 
života.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.                  
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:
 „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všet-
kým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi    
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali
Boha a hovorili:
 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
                                                                                        (Lukáš 2, 8.14)

Neúprosne, ale spravodlivo plynú-
ci rytmus času, nás opäť posunul 
pred prah najkrajšieho obdobia 
roka. Vianoc!
Pre každého iný pocit, iná pred-
stava, iná forma a spôsob ich sprí-
tomnenia.  Ale v každom z nás 
spomienka, vinš, predsavzatie. 
Je prirodzené, že čas Vianoc nás 
vracia do minulosti, do rokov mla-
dosti. Do domova, v ktorom vládol 
pocit bezpečia, atmosféra pokoja 
v prostredí plnom lásky. Určite v 
každom z nás je presvedčenie o 
vôli vytvoriť podobnú atmosféru 
v našich domovoch, v našich ro-
dinách. Presuňme túto atmosféru 

aj do ulíc či iných priestorov. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviat-
kom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Je tu čas zamyslieť sa nad 
tým, prečo sú práve vianočné sviatky pre väčšinu z nás zrkadlom toho 
lepšieho, čo v sebe máme a čo sme ochotní zo seba vydať. Prečo sme 
práve v tieto dni skromnejší hlavne v pohľade a v nárokoch nie na seba, 
ale na druhého. Cítime väčšiu ochotu počúvať jeden druhého a vzájomne 
sa pochopiť. Je nutné, aby z nášho vnútra a prirodzene z nás vychádzala 
spokojnosť s tým, čo máme. Veď práve to je naším najväčším a najistejším 
bohatstvom, ktoré dokážeme rozdávať aj druhým. A čím viac, tým aj nám 
samým pribúda. Tou najlepšou odmenou za správny čin je v skutočnosti 
jeho vykonanie samé! Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príleži-
tosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto 
roku. Za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie domácnos-
tí, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech mestskej časti , v 
ktorej žijete.
Do nového roku 2009, vám prajem hlavne pevné zdravie a Božie požehna-
nie. Prajem pevné a ucelené puto najmä v rodinnom spoločenstve, ktoré 
je základným prvkom života na Zemi. Tým, ktorí stratili zdravie, prajem 
skoré uzdravenie, tým, čo stratili zamestnanie, prajem skorý návrat do 
práce, tým, čo trpia bolesťami fyzickými aj duševnými, prajem pohodu a 
šťastie. Každému prajem viac úcty a štedrosti nielen v tomto čase, ale po 
celý rok a celý život, a to nielen pre seba, ale aj pre rozdávanie pre iných.
Všetkým prajem radosť, šťastie, ľudské porozumenie v rodinnom kruhu a 
v obecnom spoločenstve.
Ešte raz a o to úprimnejšie prajem všetkým požehnané vianočné sviatky a 
šťastný nový rok 2009.

Monika Puzderová 
Starostka   MČ
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Klebetník iba pre naše ženy

Pokračovanie zo str. 1
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi 
som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby 
som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým 
svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje 
párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto 
nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a 
toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti 
rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej 
knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí ne-
odpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!
                                                      Ježiš

Milí Šebastovčania! Prajem nám všetkým, aby sa počas tohoročných 
Vianoc cítil novonarodený Ježiš medzi nami naozaj milo a príjemne. 
Otvorme mu svoje srdcia, prijmime ho do svojich životov..Nech je s 
nami nie len počas radostných dní Vianoc, ale nech je trvalým spoloč-
níkom nášho života.
Praje, vyprosuje a požehnané sviatky s úspešným vstupom do Nového 
roku praje
        
  ThLic. Jozef Pekár, farár

Milé naše gazdinky. 

Blížia sa najkrajšie sviatky roka  - Vianoce. Všetky určite túžime po 
tom aby náš vianočný byt  voňal čistotou. Toto pravidlo majú slo-
venské ženy snáď vštepené v svojich génoch. Takže pred sviatkami 
pokoja a mieru sa väčšina  z nás  naháňa a stresuje a namiesto toho, 
aby si užívali Vianoce, sú vystresované. Takže ako zvládnuť vianočné 
upratovanie bez stresu? Pokojne si sadnite do kresla s kávou v ruke 
a určite si priority.
Mám toľko času a chuti, že byt budem čistiť do bezvedomia? Ak 
áno, tak upratujte. Ak si však chcete sviatky užiť, tak  Vám poradíme: 
Upratuje celá rodina.  Rozdeľte prácu . Rozložte prácu medzi členov 
rodiny. Zapojte aj deti a samozrejme aj Vašu drahú polovičku . Sku-
točne môžu aspoň povysávať, utrieť prach a upratať si svoje veci. 
V prípade, že sa predsa len spoliehate na vlastné ruky, poradí-
me vám, ako na to. 

Zbavte sa zbytočností 
Nemilosrdne vyhoďte všetko, čo je gýčové, nepotrebné a slúži len 
ako lapač prachu. Byt po odstránení harabúrd, okamžite „prekuk-
ne.“ 

Používajte kvalitné prostriedky 
Základ je mať dobré handry, ktoré musia byť upratovaním čisté. 
Dobré je mať jelenicu na leštenie skiel. Pri výbere chemických prí-
pravkov sa spoliehajme na vlastné skúsenosti. Zaujímajte sa o no-
vinky a nechajte si poradiť odborníkmi i kamarátkami. 

Postupnosť
Začnite suchým prataním, pri ktorom likvidujete prach a mechanic-
ké nečistoty. Pamätajte, že začínate zhora nadol. To znamená, že po 
zlikvidovaní prachu prichádzajú na rad okná. Po ich vyčistení, ak je 
to potrebné, čistíte nábytok. Končíte podlahami a poťahovými lát-
kami. Nezanedbajte ani kúpeľňu a toaletu. Dojem vianočne uprata-
ného bytu umocníte sviežimi vôňami osviežovačov vzduchu alebo 
vetvičkami čečiny. 
Upratané by bolo a teraz poďme na niečo lepšie. Pečenie, vare-
nie zdobenie atď a už sú tu vytúžené sviatky.
Všetky sme unavené ale máme radosť, že sme všetko zvládli. Čo po-
viete nie je to tak každý rok?
Ale dovoľte nakoniec jednu radu: Po  osobných skúsenostiach si 
dovolím tvrdiť že Vianoce nie sú len o upratanom dome, umytých 
oknách, varení a pečení. Vianoce sú pre mňa o narodení Ježiška a 
o chvíľach strávených s mojimi blízkymi a to  kdekoľvek na svete. 
Verte tomu je to tak.
        
    Čitateľka

Pár tipov, aby bola vaša 
kapustnica tip top: 
· Keď vyberáte kapustu, 
pozor, aby nebola príliš 
sladká 
· Neexperimentujte s mä-
som, pridajte klobásu, 
ktorej chuť máte odskú-
šanú Klobása by nemala 
byť veľmi suchá 
· Vodu z kapusty (v po-
mere 1:1 s čistou vodou) 
môžu pridať tí, čo majú 
radi kyslejšiu chuť kapust-
nice 
· Radšej menej, než viac 
soli (kapusta i mäso sú 

slané dosť), nech si radšej každý dosolí hotovú polievku podľa 
chuti 
· Ak sa vám aj tak podarilo polievku presoliť, vložte do hrnca 
dva plátky bieleho chleba, nasiaknutý ho vyberte dierkovanou 
varechou a dolejte 2,5 dl vody

Tip na Top kapustnicu

V dnešnom okienku 
výnimočne nebudeme 
súťažiť. V tomto čísle 
nám dovoľte, aby sme 
odmenili tých Vašich 
kamarátov, ktorí boli 
počas celého roka najši-
kovnejší. Platí to nie len 
pri vyplňovaní krížoviek 
ale aj pri práci.
Veľa krát v priebehu 
celého roku 2008 bolo 
treba v Šebastovciach 
pomáhať nám dospe-
lým a niektorí Vaši ka-
maráti boli ochotní a 
šikovný. Touto cestou sa 
im chceme veľmi pekne 

poďakovať za to, že pomáhali pri vysádzaní  a polievaní stromče-
kov, upratovaní verejného priestranstva, pri maľovaní, pri opra-
ve kríža pri kostole, pri príprave našich osláv v lete a pri všetkých 
ostatných akciách.
Za to všetko Vám milé deti patrí veľké poďakovanie. 

DETSKÉ OKIENKO
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Táto veta z istej piesne je mnohým, najmä starším spoluobčanom určite známa. Spievali ju dáv-
nejšie pri príležitosti ukončenia starého roka. V intenciách spomenutej vety aj nám na miest-
nom úrade “starý rok schodzi a novy prichodzi.” Chystáme sa na spoločnú bilanciu starého 
roka a pripravujeme program našej práce v novom roku spolu s poslancami nášho miestneho  
zastupiteľstva a pracovníkmi  úradu.  Stručne by bolo možné charakterizovať rok 2008 ako rok  
pokračovania v započatých významných  menej významných aktivitách a prácach.
Skúsme sa poohliadnuť a vrátiť sa v myšlienkach späť,  pozrieť sa na to, čo sa  tohto roku dialo 
v  Šebastovciach.

Takto sme pracovali........

“Stary rok schodzi, novy prichodzi”
Takto sme sa zabávali ........
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OPUSTILI NÁS:  

Šároši Ladislav 

50                                  
p. Jaroslav Bolna  , Repíková   

p. Martin Beregszázi, Šebastovská
60

p. Bartolomej Palko , Podbeľová
p. Ján Vatala, Repíková

70
Mária Ružičková, Podbeľová

85
p. František Adamčík , Podbeľová  

Blahoželáme

Narodili sa

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Alex Kriho, Podbeľová
Ľubomír Kováč, Rormarínová
Júlia Kiszelová, Levandulová

Veronika Kiszelová, Rozmarínová

Uzavreli manželstvo
Františka Sedláková a Karl Elias Ganahl

Marek Balogh a Zuzana Matvijová
Monika Puzderová a Cibil George Philip

Matej Ruščák a Dana Doliničová

V prvom čísle nášho Šebastovčana bola vyhlásená  súťaž  v nasledovných kategóriach:
 Najkrajšia predzáhradka pred rodinným domom
Pred tým ako sa dozviete, kto to zvládol najlepšie a najzaujímavejšie dovoľte niekoľko 
slov. 
Súťaž o najkrajšiu záhradku bola vyhlásená za účelom ocenenia obyvateľov mestskej 
časti, ktorí  svojou činnosťou prispievajú k skrášleniu  nášho a svojho okolia  a to tým, 
že  sa o svoje pozemky  starajú a vytvárajú z nich prekrásne záhrady a dokonca sa starajú 
o verejne priestranstvá. Vážime si všetkých, ktorí sa počas celého roka starajú o nie len 
o skrášľovanie  svojich domovou  ale aj o verejné priestranstvo pred vchodom. Zaslú-
žia si poďakovanie za celoročné  kosenie a udržiavanie najme zelene. Určite je ešte čo 
vylepšovať. Verím, že v ďalších rokoch pribudne väčšie množstvo tých ktorý svoje okolie 
skrášlia. 

Vyhodnotenie  súťaže  o najkrajšiu výzdobu našich predzá-
hradok, balkónov a priestranstiev.

Výsledky tohto ročnej súťaže:
V kategórii :
Najkrajšia predzáhradka pri rodinnom dome
1. miesto: p. M. Lacko – Bazalková
2. miesto :p. M. Šároši – Bazalková
3. miesto :p. P. Haluška – Bazalková


