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ŠEBASTOVČAN
marec/2014

NA ZAMYSLENIE . . .
Každý z nás rozdeľuje ľudí do via-

cerých skupín – príbuzní (rodina), pri-
atelia, kamaráti, známi, ľudia, ktorých 
poznáme z videnia a nakoniec obrov-
ské množstvo tých, ktorých vôbec ne-
poznáme a nikdy s nimi neprídeme do 
styku. Každý má pritom u nás iný stu-
peň dôvery, nie každému sme schopní 
povedať všetko o sebe a to je nakoniec 
aj dobre. Je v nás určitá nedôverčivosť. 
Ba aj sám Pán Ježiš na ktoromsi mies-
te v evanjeliu hovorí: „Buďte jednodu-
chí ako holubice a opatrní ako hady.“ 
Opatrnosť patrí do života, aj do vzťa-
hov, lebo vieme, že sa to môže veľmi 
ľahko zneužiť. Lenže ak chceme, aby 
sme mali nejaký skutočný, priateľský 
vzťah, treba na ňom aj pracovať, treba 

postupne prekonávať nedôverčivosť. 
Vzťah sa dobrým sám od seba nestane, 
my ho musíme robiť dobrým. Niekedy 
to stojí aj veľkú námahu – odpustenie, 
pomoc, povzbudenie, vypočutie, udr-
žanie tajomstva atď. Avšak ten, kto ta-
kýto vzťah má, vie veľmi dobre, že sa 
to všetko oplatí.

Nejako tak podobne je to aj vo vzťa-
hu k Bohu. Bolo to tak v prípade Petra, 
Jána a ostatných apoštolov. Keby sme 
si zrekonštruovali informácie, ktoré 
nám dávajú jednotliví evanjelisti, tak 
by sme pekne videli, ako sa ten ich 
vzťah k Ježišovi vyvíjali, ako na ňom 
pracovali. Neboli bez chyby. Lukáš 
píše, že keď im prišli ženy oznámiť, že 
hrob je prázdny, najprv im neverili, ba 
mysleli si, že sa pomiatli. V jednom fil-
me to bolo podarene vyjadrené – Peter 
hodil rukou so slovami „ženské tárani-
ny“. No napriek tomu si to rozmysleli a 
vzápätí sa predsa len rozbehli smerom 
k hrobu. Keď sa presvedčili, že je 
prázdny a keď videli, že nie je vykrad-
nutý, ale všetko je vzorne poskladané 
a uložené, uverili. Vo vzťahoch treba 
niekedy aj opustiť či zmeniť svojské 
názory kvôli lepším a objektívnejším, 
treba hľadať pravdu. Nesprávne je zo-
trvať v nesprávnom presvedčení...

V zápase nemenovanej školskej fut-
balovej ligy sa raz odohral zaujímavý 
príbeh. Futbalista  si poplietol strany 

a v zápale hry zrazu vyštartoval s lop-
tou proti vlastnej bránke. Kričali na 
neho, aby sa spamätal, ale on akoby ne-
vnímal a strelil vlastný gól. V prestáv-
ke medzi polčasmi bol veľmi sklamaný 
a smutný, že sa to stalo. Keď prišiel 
k nim tréner, ani sa neodvážil na neho 
pozrieť, len si hlavu držal v dlaniach. 
Keď časomerač ohlásil zostávajúce tri 
minúty do začiatku druhého polčasu, 
tréner oznámil: pôjdete hrať v rovna-
kom zložení ako prvý polčas. Všetci 
okrem nešťastného futbalistu vstali 
a išli von. Tréner sa pozrel na neho 
a povedal: „Ty si nepočul? Rovnaké zlo-
ženie, čiže aj ty!“ Futbalista zdvihol 
hlavu. Po tvári mu stekali slzy a vravel: 
„Tréner, ja nemôžem. Zničil som teba, 
dobré meno školy a aj sám seba. Nemô-
žem sa ani ukázať na ihrisku.“ Tréner 
mu položil ruku na plece a povedal: 
„Počúvaj, ešte je len polčas. Vstaň a choď 
hrať.“ Chlapec sa teda zdvihol a šiel. 
V druhom polčase videli fanúšikovia 
úžasný zápas, chlapec sa prekonával, 
jeho mužstvo sa vzchopilo a vyhralo. 
Každému z nás sa v živote stalo, že 
stál na mieste alebo dokonca bežal 
opačným smerom. Je však ešte len pol-
čas. Stále máme šancu rozbehnúť sa 
tým smerom ako Peter a Ján. Smerom 
k zmŕtvychvstalému Ježišovi. Pre-
svedčme sa, že to nie sú len ženské 
táraniny.

                Na stole bahniatka 
              a veľké dobroty, 
           príde i láska, vykroč jej oproti!    
        Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, 
        veď patria každému sú predsa veľkonočné.  

        Nech je poslom viery náš veľkonočný vinš,
       nech je i pre Vás Veľká Noc
      zdrojom vrúcnej kresťanskej radosti.

                                              Monika Puzderová 
                                                 Starostka MČ
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Jedinečnú chvíľu vo svojom živote si v sobotu 15. marca 2014 užívala najstaršia 

občianka Šebastoviec pani Mária Palková.
Oslávila úctyhodných 104 rokov! Vlani sme pani Palkovej blahoželali ku krás-

nym sto tretím narodeninám a spoločne verili, že sa o rok stretneme znova. Pán 
Boh nám to doprial a stretli sme sa aj tohto roku.  A aký je život po stovke? „Nie 
je to také ružové, ale skôr chúlostivejšie. Organizmus je slabší, nevie tak všetkému 
odolať alebo to prijať. Miluje všetkých ľudí, ktorí sú okolo nej a príkladne s láskou 
sa o svoju babku starajú.“ Oslávenkyni blahoželala aj starostka MČ.

„V mene svojom, ako aj v mene občanov  Šebastoviec vám ku krásnemu životnému jubileu želám ešte pevné zdravie, božie 
požehnanie, aby ste roky tejto krásnej jesene strávili v kruhu svojich najbližších. 104 rokov je veľa. Prežili ste smutnejšie aj  
veselšie chvíľky, nech Vaše dobré srdiečko ešte dlho bije. Bolo mi cťou stretnúť sa s Vami. Dovidenia o rok teta.“

Mária 
Palková 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA v tomto polroku 

OPUSTILI NÁS: † Mária Šárošiová † Veronika Kažimírová

50
Regina Horváthová, Repíková
Jozef Kováč, Repíková 

60
Margita Markovičová, Repíková
Monika Ruščáková, Papradia

70
Jozef Podracký, Šebastovská
Mária Bálintová, Podbeľová

Blahoželáme jubilantom

Ešte niečo o VEĽKEJ NOCI …

Hlavným symbolom veľkonočných sviatkov sú vajíčka. 
Podľa starých kultových predstáv boli symbolom života, 
znovuzrodenia a plodnosti. Verilo sa, že výzdoba vajíčka 
umocňuje jeho magickú moc. K ich farbeniu sa v minulosti 
používali iba prírodné farby. Najobľúbenejšia bola červená, 
získavala sa z odvaru cvikly a pridaním trocha octu, hnedá - 
spoločným varením vajíčka so šupkami žltej cibule. Ak tých 
šupiek bolo viac, farebný odtieň bol silnejší. Pôvodne sa 
farbili iba vajíčka plné a to jednou farbou. Vyfukovanie a or-
namenty pribudli až neskôr. Ľudový výrobca aj dnes zdobí 
prevažne slepačie vajcia s belostnou, kontrastnou škrupin-
kou, ale aj husie a kačacie. Vosková technika zdobenia va-
jec, výfukov, na východe Slovenska nazývaná aj „pisanki“, je 
najtypickejšou metódou na výzdobu kraslíc. Zdobenie vajec 
si vyžaduje skúsenosti, kresliarsku zručnosť, ornamentálnu 
predstavivosť a zmysel pre súlad farieb. 

V tomto bola pre ľudové maliarky neomylným učiteľom 
farebná harmónia prírody.

K tradičným veľkonočným jedlám na celom Slovensku 
patria okrem vajíčok aj údená šunka, soľ, chlieb, koláče 
a klobásy. V dávnejších časoch sa pieklo aj jahňa, alebo 
kozľa. V mnohých regiónoch sa baránok piekol, len ako pe-
čivo. Charakteristickým jedlom v niektorých regiónoch je 
jedlo pripravené zo žemlí, údeného mäsa a vajec. Pre regió-
ny východného Slovenska je typický „syrec“, „syrek“, „žolta 
hrudka“ z mlieka a vajec, ktorá sa podáva k údenej šunke. 
Typickým koláčom je „paska“ pletencami ozdobený okrúh-

ly koláč. Posväteným jedlám ľudia pripisovali veľkú moc 
a tak zvyšky, omrvinky, škrupiny z vajec zaorávali do prvej 
brázdy na poli.

Dnes už mnohé obyčaje zanikli, alebo sú na ústupe. Veľ-
ká noc však ostala oslavou zrodu nového života i čistoty, 
preto sa z tradícií u nás zachovalo upratovanie príbytkov, 
varenie tradičných jedál ako je údené, ale aj pečenie veľko-
nočného barančeka a samozrejme vajíčka. Na našich sto-
loch pribudli aj nové druhy jedál, či zákuskov. Zvyk jesť na 
Zelený štvrtok iba zelené jedlá mnohí dodržiavajú dodnes. 
Malým chlapcom sa dievčatá odplácajú čokoládovými figú-
rkami, medzi ktorými okrem kuriatok a vajíčok nájdeme už 
aj zajačika, ktorý na naše územie prenikol z germánskej kul-
túry. Zmysel veľkonočných sviatkov však zostáva. Tradícia 
nezaniká, len sa postupom času mení.



CELOROČNÉ UPRATOVANIE 
veľkokapacitnými kontajnermi v mestskej časti Šebastovce 2014

Ako je to zo ZRUŠENÍM a LIKVIDÁCIOU 
hrobového miesta a príslušenstva ????????

Miestny úrad informuje obyvateľov 
prostredníctvom oznamov na úradnej 
tabuli, vývesnej tabuli a na webovej 
stránke www.sebastovce.sk. Nie každý 
občan číta oznamy na úradnej výveske,  
nehovoriac o web stránke a preto do-
chádza k nejasnostiam pri týchto úko-
noch na cintoríne. Dúfam, že tento 
oznam pomôže pri Vašej orientácii, ak 
to budete potrebovať.

MČ ako správca cintorína má 
schválený platný prevádzkový poria-
dok cintorína, podľa ktorého sú urče-
né pravidlá vzťahujúce

sa na prevádzkovateľa pohrebiska  
čo je mestská časť, na nájomníkov hro-
bových miest čo sú obyvatelia,  ktorí 
majú uzavreté nájomné zmluvy na 
jednotlivé hroby, na poskytovateľov 
služieb na pohrebiskách t.j. kamenári 
a spoločnosti zaoberajúce sa zhotove-
ním náhrobných pomníkov a tiež na 
návštevníkov pohrebísk. 

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ?
1. Prevádzkovateľ a správca cin-

torína t.j. mestská časť, uzatvára s ná-
jomníkmi zmluvu o prenájme hrobové-

ho miesta na základe, ktorej nájomca 
platí určenú výšku nájomné za hrobo-
vé na dobu určenú v zmluve.

Tento poplatok mestská časť vyu-
žíva na úhradu za služby, ktoré počas 
roka na cintoríne zabezpečuje. Sú to 
najmä odvoz a likvidácia odpadu, kose-
nie, orez a likvidácia stromov, údržbu 
oplotenia a bežné opravy na cintoríne.

2. Nájomca má právo nakladať 
s týmto miestom podľa tohto prevádz-
kového poriadku pohrebiska.

A to je povinný na vlastné náklady 
zabezpečovať údržbu hrobového mies-
ta a oznamovať prevádzkovateľovi po-
hrebiska všetky zmeny údajov potreb-
né na vedenie evidencie hrobových 
miest.

Zmeny sa týkajú výmeny, alebo 
opravy náhrobných kameňov, dosiek 
a ostatných príslušenstiev, ktoré sú 
majetkom nájomcu. Z uvedeného je 
zrejme, že ak dôjde ku zániku alebo 
zrušeniu hrobového miesta je nájomca 
povinný odstrániť na vlastné náklady 
celé príslušenstvo najneskôr do 30 dní 
od zrušenia hrobového miesta.

Poplatok platený za prenájom hro-
bového miesta nie je určený na likvi-
dáciu náhrobných pomníkov, ktoré sú 
majetkom nájomcu. 

Pre úplnosť citujem presné znenie 
§ 14 platného prevádzkového poriadku:

Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky, záhlavné 

pomníky, epitafné dosky a príslušen-
stvo týchto pomníkov a epitafných 
dosiek sú majetkom nájomcu alebo 
vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlast-
né náklady. 

2. Ak dôjde k zániku nájomného 
práva k hrobovému miestu, je nájomca 
podľa odseku 1 povinný odstrániť ná-
hrobný pomník, záhlavný pomník ale-
bo epitafnú dosku a ich príslušenstvo 
v stanovenom termíne od doručenia 
výzvy prevádzkovateľa na ich odstrá-
nenie.

3. Ak príslušenstvo hrobového 
miesta ohrozuje bezpečnosť prevád-
zky na pohrebisku, je prevádzkovateľ 
povinný vyzvať vlastníka príslušenstva 
na vykonanie nápravy.

        Monika Puzderová - starostka

TERMÍN STANOVIŠTIE

27.2. 2014 – 6.3. 2014 ROZMARÍNOVÁ   „A“

27.3.2014 – 3.4. 2014 PODBEĽOVÁ

1.5.2014 – 8.5.2014 BAZALKOVÁ

29.5.2014 – 5.6.2014 ROZMARÍNOVÁ   „B“

26.6.214 – 3.7.2014 PODBEĽOVÁ

24.7.2014 – 31.7.2014 BAZALKOVÁ

21.8.2014 – 28.8.2014 ROZMARÍNOVÁ   „A“

18.9.2014 – 25.9.2014 PODBEĽOVÁ

16.10.2014 – 23.10.2014 ROZMARÍNOVÁ   „B“

13.11.2014 – 20.11.2014 BAZALKOVÁ

Vysvetlivky stanovíšť: 
Rozmarínová „A“ - Križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
Rozmarínová „B“ - Križovatka ulíc Rozmarínová a Repíková smer na Levanduľovú ulicu
Podbeľová - pri budove MÚ
Bazalková – Križovatka ulíc Ďatelinová a Bazalková
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Začiatok leta je charakteristický množstvom regionál-
nych slávností, koncertov a spoločenských podujatí. Hoci 
niektorí z nás pochybujú o význame týchto akcií, všeobecne 
sa má za to, že sú potrebné. Ľudia sa predsa musia spolu 
stretávať a rozprávať sa! Len tak sa spoznáme a budeme 

si lepšie rozumieť. Nebude to iné ani tohto roku a preto 
miestny úrad v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom a ko-
misiou kultúry a športu pre Vás pripravujú tradičné kultúr-
no-spoločenské popoludnie „DEŇ MESTSKEJ ČASTI“. 
Uskutoční sa 3. Mája 2014 a tu je naša pozvánka.

Určite viete že, ide o súťaž (tohto roku) v lepení a varení 
„žebeškých pirohov“. Máte možnosť pripraviť pre spoluob-
čanov chutné pirohy, pobaviť sa pri práci, vyhrať zaujímavé 
ceny a lákadlom tohto roku je  vstupenka na „Kandráčov-
cov“ pre každého súťažiaceho zdarma.

Podmienky súťaže: 
1. Prihlásiť svoje družstvo na miestnom úrade do 15.4.2014 

v kategórii podľa výberu. 
2. Družstvo môže mať maximálne 3 členov. 
3. Potrebné základné ingrediencie na varenie a priestor sú-

ťažiacim pripraví organizátor.

4. Pracovné náradie, kotlíky si zabezpečia súťažiace druž-
stvá. 

5. Súťažiť sa bude v družstvách: ženské, mužské, rodinné, 
zmiešané, uličné, mládežnícke a dôchodcovské a iné.
Neváhajte čakáme na Vás.   
Počas celého popoludňajšieho programu sú pripravené 

rôzne atrakcie pre deti, ale aj pre dospelých. Verím, že vy-
užijete našu ponuku a prídete stráviť príjemné sobotňajšie 
popoludnie v prítomnosti svojich blízkych, rodákov, pria-
teľov a susedov.

Tešíme sa na stretnutie

Tohto roku sa máte opäť možnosť zapojiť do súťaže

„SAMI SEBE„ alebo „ŽEBEŠČANE - ŽEBEŠČANOM“

MÁJ, máj, máj zelený . . .

p o z v á n k a

Starostka a poslanci mestskej časti Košice – Šebastovce 
Vás srdečne pozývajú na oslavy

3. mája 2014 (sobota)
Kultúrny dom - priestranstvo dvora

14.00 hod.

MILÍ ŠEBASTOVČANIA 
rodáci, priatelia, mládež, deti aj vy skôr narodení, dámy a páni!

ČO UVÍDITE?

KEDY?

začiatok
KDE?

„DŇA MESTSKEJ ČASTI 
SPOJENÉ S OSLAVOU DŇA MATIEK„

Program:
14,00 hod - Otvárací ceremoniál a odovzdávanie ocenení obyvateľom MČ.  
15,00 hod - Zahájenie kultúrneho programu
 - Zahájenie súťaže „ Žebeščane – Žebeščanom“ v lepení a varení pirohov 
 - Vystúpenie detí z MŠ a Šebastoviec
 - Vystúpenie zástupcov z obce Vyšná Šebastová a hostí
 - Stavanie mája 
 - Posedenie pri muzičke, ochutnávka pirohov a iných dobrôt – vyhodnotenie súťaže
18,00 hod - Losovanie tradičnej „Žebešskej tomboly„
20,00 hod - Vystúpenie ľudovej hudby KANDRÁČOVCI v sále KD

POZOR! Vstupenky na vystúpenie „Kandráčovcov“ si už teraz môžete zakúpiť na miestnom úrade.
Cena vstupenky je 8,00 €. Počet vstupeniek je obmedzený kapacitou sály. NEVÁHAJTE! 
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Miestny úrad pre Vás pripravuje vydanie knižnej publi-
kácie o našej obci. Prosíme občanov o zapožičanie starých 
fotografií, na ktorých je  zachytená naša obec a jej zaujíma-
vosti, blízke okolie, ľudové kroje, zaujímavosti zo života oby-
vateľov ako sú napr. svadba, krstiny, pohreb, vojna, oslavy 
a pod. Fotografie  zoskenujeme a vrátime ich majiteľom. 
Žia dúce sú staré fotografie. Najkrajšie a najzaujímavejšie fo-

tografie aj s popisom prineste na miestny úrad do 1.9.2014  
v pracovnej dobe.

V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: 
055/6768007. Ak je to možné ku fotografii prineste opis. 
Kto/čo je na fotografii zachytené: a) osoba b) udalosť 
c) objekt, predmet d) z ktorého roku fotografia pochádza 
e) kto je autorom fotografie.

Napriek tomu, že v 
tomto ročnom období je 
nezvyčajne mierne poča-
sie, je štatistika doprav-
ných nehôd od začiatku 
roka hrozivá. Na cestách 
Košického kraja zahynu-
li v roku 2014 piati ľudia, 
pričom traja z nich boli 
chodci (z toho dvaja na 
priechodoch). V minulom 
roku mali na území Košic-
kého kraja chodci účasť na 
165 dopravných nehodách, 

pričom samotní chodci zavinili 79 nehôd. Pri nehodách, 
s účasťou chodca, zomrelo 13 ľudí, 60 osôb sa zranilo ťažko 
a 95 utrpelo ľahké zranenia. Chodci pod vplyvom alkoholu 
zavinili 20 dopravných nehôd.

Pripomíname, že za zníženej viditeľnosti musí mať cho-
dec idúci a cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozov-
ky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo obleče-
ný reflexný bezpečnostný odev.

Chodci majú po novom (od 1.1.2014) túto povinnosť aj 
v obci, ak sa pohybujú po vozovke teda na miestach, kde 
nie sú vybudované chodníky pre chodcov. Zavedením tohto 

pravidla polícii nejde o represiu, skôr o prevenciu a výcho-
vu chodcov.

Polícia vyzýva chodcov i cyklistov, aby túto povinnosť 
nezanedbávali. Zlé viditeľné podmienky znižujú reakcie 
vodičov.

Reflexný prvok na odeve totiž umožňuje vodičom včas 
zbadať človeka na ceste a predísť prípadnému nešťastiu.

Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť v šere, v tme odrá-
žajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov. To je oveľa väčšia 
šanca vyhnúť sa chodcom, ktorí pri zrážke ťahajú vždy za 
kratší koniec. V prípade, že nebudú mať povinné reflexné 
prvky, môže im byť uložená bloková pokuta až do výšky 
50 eur. Vzhľadom na to, že chodci sú najzraniteľnejšou 
kategóriou účastníkov cestnej premávky, polícia im bude 
aj v nasledujúcom období venovať maximálnu pozornosť. 
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov musia 
brať ohľad aj na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä 
tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. 

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdiale-
nosť prichádzajúcich vozidiel, nemôže cez vozovku bezpečne 
prejsť. Akákoľvek aktivita Policajného zboru, či už ide o pre-
ventívne akcie, napomenutia, alebo varovania nie je účinná 
bez podpory samotných účastníkov cestnej premávky. 

V záujme bezpečnosti účastníkovcestnej premávky budú 
policajti vykonávať dopravné kontroly v nasledujúcom ob-
dobí, v rámci ktorých budú upozorňovať nemotorových 
účastníkov na novú povinnosť. Bohužiaľ, stretávame sa aj 
s tým, že chodci si svoje životy nechránia a novú povinnosť 
nedodržiavajú. Mali by si uvedomiť, že ide o ich bezpeč-
nosť. Aj taká maličkosť, akou je reflexný pásik, môže za-
chrániť ľudský život.

Jana Mésarová
hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach

15. rokovanie MZ zároveň prvé tohto roku sa konalo 
6.3.2014. Zasadnutie otvorila a viedla starostka Moni-
ka Puzderová. Z počtu poslancov 7 boli prítomní všetci. 
Overovateľmi zápisnice boli poslankyne p. M. Košťanská 
a p. M. Takáčová.

Zastupiteľstvo prerokovalo:
1. Zobralo na vedomie: - Informáciu starostky o svojej čin-

nosti od posledného rokovania MsZ - Správu o činnosti 
kontrolórky MČ - Návrhu programu dňa MČ – 3.5.2014.

2. Určilo:

a.) V súlade ustanovení zákona 401/1990 Z.z § 14 ods. 
2 písm. a) počet poslancov MČ - 5 (päť) na funkčné 
obdobie 2014 – 2018 a § 14 ods. 3 písm. j) rozsah vý-
konu funkcie starostu MČ na funkčné obdobie 2014 
– 2018 na plný úväzok.

b.) v súlade so zákonom 369/1990 Z.z § 11 ods.4 písme-
na o) a schválenými zásadami  udeľuje cenu  miest-
neho zastupiteľstva pánovi Róbertovi Makajiovi

3. Delegovalo: poslankyne MZ do rady MŠ: M. Košťanskú 
a Ľ. Matyášovú

AJ TOTO JE POTREBNÉ VEDIEŤ.

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Do Vašej POZORNOSTI dávame.
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„EJ FAŠENGI, FAŠENGI“

Čas po vianočnom období až do pôstu je preniknutý zábavami, karnevalmi a plesmi, na ktoré sa teší nie jeden z nás. Už 
naši starí rodičia si obdobie fašiangov spríjemňovali tancom a typickými jedlami ako sú v našich končinách krepľe a čeregi. 
Ani v roku 2014 sme nezabudli na dobré tradície a pripravili sme už v poradí 19. Šebastovský Valenínsky ples. Čas zábavy 
a radostí v podobe fašiangových podujatí je možnosťou zregenerovať sily a „prevetrať“ hlavu, aby sme v každodenných 
povinnostiach nestrácali elán. Dobrá hudba, jedlo, program, ale hlavne zábava v spoločnosti dobrých ľudí je vždy zárukou 
úspechu. Tombola pre šťastlivcov a chvíle odreagovania sa od každodenných povinností naplniil všetkých. 

A preto ani tento ročník nesklamal. Pozvanie na náš ples prijali aj vzácni hostia, námestníci primátora mesta Košice 
Renáta Lenártová a Ján Jakubov. 

6
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Masky od výmyslu sveta sa prišli ukázať a predviesť v sobota 22. februára 2014.                           
   V kultúrnom dome sa poschádzali deťúrence v najrozličnejších maskách. Každým 
rokom sú karnevalové kostýmy nápaditejšie. Prišli králi, princezničky, bojovníci, vo-

jaci, nákupné maniačky, čarodejnice, batmani zvieratká, šašovia, čerti, víly, ježibaby, 
spidermani, piráti, policajti, a mnoho iných nádherných rozprávkových a fantazijných 

bytostí…
Tombola a ceny z rôznych detských súťaží potešili víťazov. Rodičia, babky aj dedkovia 

si prišli na svoje, keď sa mohli tešiť z radostných očí svojich detí. Ale najväčšou odmenou im 
však aj tak bola radosť z tanca, hier a zo spoločne stráveného popoludnia s rovesníkmi a rodinou. 

Všetkým bolo dobre a veselo. Celé popoludnie sa nieslo v radostnej atmosfére. O náladu sa postarala dobrá hudba, pri 
ktorej sa deti vyšantili, i do vôle a tešili sa z masiek.

Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok a na to, čo si šikovní rodičia pripravia pre svoje deti za karnevalovú masku. 
Veľké ďakujem za pomoc pri organizovaní karnevalu patrí pracovníkom miestneho úradu, poslancom MZ a v neposled-
nom rade všetkým účastníkom Valentínského plesu, ktorí zakúpením tomboly pomohli a za takto získané peniaze môžu 
mať deti počas roka zaujímavé akcie

“Hurá je to tu, radujú sa všetci, 
opäť k nám prišiel DETSKÝ KARNEVAL …”

sp
bytos
Tom

si prišli na
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NÁVRATY DO DEDOVIZNE

NEZABUDNITE!!! 
Tvorcovia Šebastovčana uvítajú každú zaujímavú fotografiu 
do tejto rubriky. Dnes za príspevok ďakujeme:
pani Sedlákovej

VÝLET JÚN 1974

Šebastovčan - občasník mestskej časti Košice - Šebastovce. Vydáva MČ Šebastovce, Podbeľová 1,  040 17, Košice.
IČO 00691011 • mcsebastovce@netkosice.sk • Kontakt: 055 / 6768007 • EV 3479/09, ISSN 1339-5696

NEPREDAJNÉ!

VÝLET JÚN 1974

KUCHÁRKY

MLADÉ NEVESTY

KULTÚRNY DOM

PRI PIVKU

RODINNÁ OSLAVA
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