
Š

ŠEBASTOVČAN
1/2010       1/2010       

Najstaršia obyvateľka Šebastoviec 
sa dožila 100 rokov
NNajsta
saa dož

Veľkonočný 
pozdrav 
K radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa  dobrých 

zvykov pripojiť chcem - keď nie inšie - aspoň 

svoje skromné vinše: Pekné sviatky, dobrú 

zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom 

tiež nech sladko je,nech si vyjdú na svoje. 

Sviatky plné milosti, požehnania a hojnosti 

od vzkrieseného Spasiteľa Vám všetkým v kru-

hu Vašich rodín želá 

   starostka MČ

strana |1

15. marec 2010 pre väčšinu z nás úplne 

bežný pondelok, úplne bežný deň. Predsa 

však v niečom bol odlišný od tých ostatných. 

V Šebastovciach sa p. Mária Palková z Re-

píkovej ulice dožila krásnych 100 rokov. Len 

málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho 

veku. Len málo ľudí si svet váži tak, že ich 

nechá po sebe kráčať 100 rokov. Pri pátraní 

po takom človeku v Šebastovciach sme zistili, 

že ani naši najstarší obyvatelia si nepamätajú 

človeka v obci, ktorý by sa bol dožil 100 ro-

kov. O to viac nás potešilo, že to bola práve 

p. Mária Palková, kto sa v Šebastovciach dožil 

takéhoto jubilea. A hoci zdravie už neslúži tak 

ako voľakedy, nevadí, túto daň musí zaplatiť 

každý. O všetky babky sa starajú ich deti, je 

to tak aj s našou oslávenkyňou. Žije v izbičke, 

ktorú má iba pre seba, ale nikdy nie je sama. 

Má okolo seba všetkých svojich blízkych, ktorí 

sa o ňu starajú. Obklopená svojimi najbližší-

mi prijala aj gratulácie ku svojmu krásnemu 

jubileu. Zablahoželať jej prišla aj starostka 

a poslanci mestskej časti.

Milá oslávenkyňa v mene svojom ale aj 

za všetkých Šebastovčanov Vám prajeme, aby 

ste medzi nami ešte hodnú chvíľu pobudla, 

aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte 

dokázala potešiť všetkých, vašich blízkych. 

Prajeme Vám ešte toľko rokov života, koľko 

Boh dá v dobrom zdraví a optimistickej nálade.

  Monika Puzderová

         starostka
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Výzva okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru v Košiciach
Vypaľovanie suchej trávy        
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Každoročne v jarnom období sa pre mnohých 

ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňo-

vaním starej vegetácie, opadaného lístia, či 

suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob 

považujú vypaľovanie v záhradkách, viniciach, 

na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri 

cestách i železničné násypy. Opadané suché 

lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov 

tiež len veľmi krátko odolajú plameňom.

Vypaľovanie suchej trávy je jednou z naj čas-

tejších príčin vzniku lesných požiarov. Nie kaž-

dý si uvedomuje, aké veľké škody spôsobuje 

požiar v prírode. Nezriedkavé bývajú prípady, 

kedy sa ohnivý živel vymkne spod kontroly 

človeka. Okrem materiálnych škôd si často 

vyberá aj obete v podobe zranených osôb, 

alebo ľudského života. 

Štatistiky požiarovosti v posledných rokoch 

z dlhodobých pozorovaní a porovnávaní uka-

zovateľov z hľadiska časového obdobia vzniku 

požiarov vyplýva, že časové obdobie vzniku 

požiarov má dve kritické doby, a  to predo-

všetkým v jarných mesiacoch (marec, apríl, 

prípadne máj) a v suchých letných mesiacoch 

(júl, august, prípadne september).

Preto chceme občanov opäť upozorniť, že 

platný právny predpis na úseku ochrany 

pred požiarmi (§ 14 ods. 2) zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov), prísne zakazuje vypaľovanie poras-

tov, suchej trávy, ako aj spaľovanie horľavých 

materiálov a zakladať oheň na miestach, kde 

môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.

Občania si nie vždy uvedomujú, že vypaľova-

ním spôsobujú nielen materiálne škody, ale 

aj nevyčísliteľné škody na životnom prostredí 

a navyše sa týmto svojvoľným konaním do-

púšťajú, priestupku podľa (§ 61 ods. 4 písm. 

f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov), za čo im môže 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-

ného zboru uložiť pokutu až do výšky 331€. 

Touto cestou chceme požiadať občanov, kto-

rým problematika životného prostredia a jeho 

ochrana nie je cudzia, aby v prípade zistenia 

vypaľovania trávy, toto oznámili na príslušný 

obecný, miestny úrad, prípadne na Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Košiciach, ktoré je kompetentné toto proti-

právne konanie riešiť.

             Riaditeľ    

  pplk. Ing. Jozef Bodnár

Spoločenská rubrika v tomto štvrťroku

Miestne zastupiteľstvo na svojom poslednom 

zasadnutí 26.1.2010

Schválilo 

A. 

Programový rozpočet MČ Šebastovce na rok 

2010

B.

Delegovanie p. Palkovej Regíny v zmysle § 140 

zákona č.385/2000 Z. z. v platnom znení.

na výkon funkcie prísediaceho pre Okresný 

súd Košice II na volebné obdobie 210-2013 

za MČ Šebastovce. 

C.

Prenájom nebytových priestorov pre podnika-

teľské účely na základe výberového konania. 

Berie na vedomie: 

1. informáciu o činnosti starostu

2. správu o činnosti kontrolóra MČ

3. termíny zasadnutí na rok 2010 

Zo zasadnutia 
miestneho 
zastupiteľstva

Narodili sa: 

Tobias Juraško, Šebastovská

Eliška Kertészová, Podbeľová

Nela Podracká, Šebastovská

Jozef Parlagi, Podbeľová

Zosobášili sa:

Zuzana Palková a Jaroslav Kušnír

Blahoželáme jubilantom:

 50
Adamčíková Mária, Bazalková

Grúber Dušan, Podbeľová

Širilová Klára, Prasličková

Bolnová Marcela, Repíková

 55
Šárošiová Helena, Rozmarínová

Kovaľáková Regína, Repíková

 60
Šoltésová Mária, Rozmarínová

 65
Papuga Vincent, Bazalková

Kováčová Mária, Repíková

Hrehová Mária, Šebastovská

 70
Tóthová Verona, Podbeľová

 75
Kertész Jozef, Podbeľová

 80
Matoňáková Helena, Repíková

 90
Horňák Imrich, Repíková
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Kovaľáková Reggína,, Reppíková

 60
Šoltésová Mária, Rozmarínová

Termíny rozmiestnenia VKK 
a stanovištia 2010:

25.2. – 4.3 Podbeľová pri MÚ 

25.3. – 1.4  Rozmarínová na križovatke 

s ul. Repíkovou 

29.4. – 6.5 Bazalková

27.5. – 3.6 Rozmarínová pri trafostanici 

pred RD číslo orientačné 42

24.6. – 1.7 Podbeľová pri MÚ 

22.7. – 29.7  Bazalková

19.8. – 26.8  Rozmarínová na križovatke 

s ul. Repíkovou 

16.9. – 23.9 Podbeľová pri MÚ 

14.10. – 21.10 Bazalková

11.11. – 18.11 Rozmarínová pri trafostanici 

pred RD 

jom posslednnomm 

bastovcce naa rook 

y v zmyslle § 1140 0

latnom zznení.í.

ho pre OkOkresnný ý

obie 210-2-2013 3
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Termínyy rozmiestnenia
a ssttaannoovviiššttiiaa 2200110:

252 .2. – 4.3 

255.3. – 1.4  

29.4. – 6.5 

27.5. – 3.6 

24..6. – 1.7 

222.7. – 29.7  

199.8. – 26.8  

16.9. – 23.99 

14.10. – 21..10 

11.11. – 188.11 
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Výzva okresného riadite
a záchranného zboru v 

Slovo k Veľkej noci

Po smútočných udalostiach Veľkého piatku 

príde Veľkonočné ráno s nesmiernou rados-

ťou. Kristov hrob je prázdny - dôvod smútku 

pominul. Anjel Pánov oznamuje ženám, že 

Ježiš vstal z mŕtvych. Dôvodom nevyslovi-

teľnej radosti je najväčšie víťazstvo v dejinách 

ľudstva, ono je zároveň víťazstvo života nad 

smrťou, pravdy nad lžou a svetla nad tmou. 

Boh vo veľkonočné ráno zmenil smútok Kris-

tových nasledovníkov v radosť a radosť ich 

nepriateľov zhorkla. Boh mocou svojej lásky 

dokáže víťaziť nad smrťou i hrobom a aj keď 

telesný život končí smrťou, veriaci v Krista sa 

môžu spoľahnúť, že v Jeho kráľovstve práve 

hrobom začína večný život. Božia láska, ktorou 

sa Boh sklonil vo svojom Synovi k nám hrieš-

nym je zdrojom našej nádeje a v nej je ukrytá 

naša veľkonočná radosť. Veľká noc má pre 

kresťanov nesmierne veľký význam. Spočíva 

vo viere, že Kristus žije a to je základ veľ-

konočnej radosti všetkých v Krista veriacich. 

Viera vo vzkrieseného Krista nás vyslobodzuje 

z pochybnosti, odníma nám bremeno smútku 

a naplňuje nás naozajstnou, čistou a nepred-

stieranou radosťou. Bez úprimnej radosti z 

Kristovho vzkriesenia sú veľkonočné sviatky 

iba voľným časom, všednými dňami. Práve v 

Kristovom vzkriesení dostáva ľudstvo najväčší 

dar, akým mohol len všemohúci Boh obda-

rovať tento svet. Prázdny hrob a vzkriesený 

Kristus je dôvodom k tomu, že Veľká noc je 

pretrvávajúcou slávnosťou. 

Kristus slávne z mŕtvych vstal. Táto veľko-

nočná zvesť nás nabáda k tomu, aby sme 

aj my Ježiša Krista ochotne do sŕdc prijímali 

a pochopili svoju kresťanskú vieru. Aby sme 

mohli v Jeho slávne vzkriesenie úprimne veriť 

a vydávať o Ňom pravdivé svedectvo, pre-

nesme sa v duchu do situácie prvého veľko-

nočného rána.

Veľkonočné uistenie, že Kristus žije, je impul-

zom, aby vzkriesený Kristus žil aj v nás a medzi 

nami v podobe živej viery, čistej a úprimnej 

lásky a nehynúcej nádeje. 

Nepremrhajme ani jedinú milosť, ktorú nám 

Boh ponúka! 

Veď nám nedáva čosi, ale seba samého! On 

obetoval svoj život, aby sme my mali večný 

život! 

A aby už aj náš pozemský každodenný život 

vďaka znovuzrodeniu v Kristovi bol nepretrži-

tou oslavou vzkrieseného Krista, živého Boha 

uprostred svojho ľudu.
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Chlapy, Jún 1974

Uvítanie najmenších občanov, 1987

Ocenenie dôchodcov

Pohľad na starý kostol

Svadobné zvykySchôdza JRD

Uvítanie detí do života Výlet v Maďarsku

Na družstve

Tak ako každý rok, aj tohto roku pripravujeme vrámci dní mesta Košice 

pre Vás a Vašich blízkych „Deň mestskej časti“, tohto roku spojený 

s oslavami dňa matiek. Nie len pre mamičky, ale pre všetkých pripravuje 

komisia kultúry a miestny úrad na sobotňajšie popoludnie 8.mája 2010, 

kultúrny program a príjemné posedenie. Nebude chýbať už tradičné 

postavenie mája. Tohto roku pre Vás pripravujeme aj niečo nové v po-

dobe zaujímavej tomboly pre všetky rodinné domy v Šebastovciach. Viac 

neprezradíme. Verím, že sa všetci stretneme pri oslavách Dňa Mestskej 

časti. Viac sa dozviete na www.sebatovce.sk a tiež na pozvánkach ktoré 

Vám budú doručené do Vašich domácnosti. 

Pozvánka

ooooooodddddcdcdcdcdcdddcdcdcdcddcdcovovovovovovovovovvoovv
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Verím, že sa všetci stretneme pri oslavách Dňa Mestskej neprezradíme. V

ozviete na www.sebatovce.sk a tiež na pozvánkach ktoré časti. Viac sa do
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Klebetník pre naše ženy
Milé gazdinky.

Veľká noc sa však u nás spája predovšetkým 

s  kresťanskými tradíciami. Tento najväčší 

kresťanský sviatok nemá pevný dátum – 

Veľkonočná nedeľa je prvá nedeľa po prvom 

jarnom splne. Šibačka je vraj jedinečná tradícia 

a vyskytuje sa len u nás a v Čechách. Inde ju 

nepoznajú, a mnohí zahraniční hostia nechápu, 

prečo u nás muži na Veľkú noc „mlátia“ diev-

čatá a ženy korbáčom. Mate už premyslené, čo 

dobrého ponúknete šibačom na veľkonočné 

sviatky? Zrejme v každej domácnosti to budú 

najmä typické tradičné jedlá na túto príleži-

tosť. Asi najviac rozšírený veľkonočný pokrm 

sú vajcia, ktoré sa oddávna považujú za symbol 

plodnosti a nového života. Niekde ich podáva-

jú jednoducho uvarené na tvrdo, v mnohých 

rodinách nesmie chýbať veľkonočný „syrek“ 

pripravovaný najmä z vajec, údeného mäsa 

a pečiva. Hádam každý z nás si v tomto čase 

rád pochutná na údenom mäsku s chrenom. 

Na slávnostnom stole nesmie chýbať veľko-

nočný baranček, paska a iné dobroty. Možno 

sa vám zapáči niektorý z  týchto tradičných 

veľkonočných receptov. Vyskúšajte, určite to 

ocenia Vaši hostia prípadne tohto ročný šibači.

VEĽKONOČNÝ BARANČEK
Potrebujeme
160 g práškového cukru, 3 vajcia, 1 citrón, 

180 g múky, 60 g masla, 1 balenie vanilko-

vého cukru

Vajcia vymiešame s cukrom. Citrón umyjeme 

a kôru nastrúhame na jemno, polovicu šťa-

vy si odložíme. Kôru a šťavu pridáme k vaj-

ciam s cukrom. Maslo roztopíme, vmiešame 

k múke, prilejeme vajcovú zmes a vypracujeme 

cesto. Formu na barančeka vymastíme mas-

lom, vysypeme múkou a cesto vlejeme do nej. 

Pečieme pri teplote 160 stupňov dozlata. Keď 

je baranček hotový, necháme ho vychladnúť, 

vyklopíme z formy a obe polovice spojíme kré-

movou plnkou, prípadne ho ozdobíme polevou.

VEĽKONOČNÝ SYREK
Suroviny:
CESTO: 1 vajce, polohrubá múka, voda, 

PLNKA: 15 vajec, 9 rožkov, asi 1/2 - 3/4 kg 

mäsa (z toho 2/3 bôčik alebo pliecko a 1/3 

údené), soľ, korenie, vegeta, asi 3/4 balíčka 

prášku do pečiva, zelená petržlenová vňať, 

2-3 mesiačiky prelisovaného cesnaku 

Postup:
Zahniesť mäkšie cesto a rozvaľkať do takej 

veľkosti, aby sa nám dal vystlať pekáč a zá-

roveň sa dala prikryť aj plnka. Rožky a mäso 

nakrájať na kocky. Rožky poliať vývarom 

zo šunky tak, aby boli nasiaknuté, ale nie roz-

močené. V mise trochu vymiešať žĺtky, pridať 

petržlen, mäso, soľ, korenie, vegetu, prášok do 

pečiva. Na záver primiešať zľahka tuhý sneh 

z bielkov. Príliš riedke možno zahustiť ďalší-

mi kockami rožkov. Po prikrytí plnky cestom 

potrieme vývarom zo šunky a dáme piecť asi 

na 1 hodinu. Po vybratí z rúry, znovu potrieme 

cesto vývarom, aby zmäklo. Veľkonočný syrek 

krájame až po vychladnutí.

Takto sme stavali mája pred rokom....
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Návraty do dedovizne
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Detské okienko
Milé deti! 

Opäť je tu Vaše okienko. Nezabudnite! Splnené 

úlohy vystrihnite a prineste ich na miestny 

úrad. Za každú splnenú úlohu, získavate že-

bešpenež.

ÚLOHA č.2

Vymysli Veľkonočný pozdrav - pohľadnicu pre svojich najbližších. Všetky 

Vaše práce budú umiestnené na nástenke MÚ. Za každú Vašu prácu 

získavate žebešpenež. Najzaujímavejšie a najkrajšie uverejníme v ďalšom 

čísle Šebastovčana. 

ÚLOHA č.1

Vymaľujte omaľovánky


