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Veľkonočný príbeh
Jeden starý kňaz prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné 

ráno do kostola a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú starú 
vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa oltára. Viacerí ľudia v údi-
ve nadvihli obočie, keď prehovoril. Včera som sa prechádzal 
po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. 
Boli v nej tri malé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. 
Zastavil som ho a spýtal sa: „Čo to tam máš, synak?“ „Len 
pár starých vtákov,“ odpovedal. „Čo chceš s  nimi robiť?“ 
spýtal som sa. „Zobrať ich domov a hrať sa s nimi,“ odpove-
dal. „Budem ich dráždiť, aby sa pobili. Stavím sa, že to bude 
zábavné.“ „Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane 
ťa to baviť. Čo urobíš potom?“ „Ale, mám aj zopár mačiek,“ 
povedalo malé chlapčisko. „Radi si na nich pochutia.“ Keď 
som na moment onemel, zašepkal som. „Koľko chceš za tie 
vtáky, synak?“ „Čoo??!!! A na čo by vám boli, pán farár? Sú 
to len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú ‒ a vôbec nie sú 
pekné!“ „Koľko?“ Znovu som sa spýtal. Chlapec si ma pre-
meral, ako by som bol bláznivý a povedal: „10 eur !“ Siahol 
som do vrecka a odpočítal peniaze. Na konci aleje, kde bol 
strom, som klietku, otvoril a klopaním na mriežku klietky 
presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. To vysvetľuje prítomnosť 
klietky v kostole. Kňaz hovorí: V  takých chvíľach, by sme 
sa mali riadiť učením pána Ježiša. A dodáva: Jedného dňa 
sa rozprával Ježiš s diablom. Satan sa práve vrátil z rajskej 
záhrady a škodoradostne sa chválil: „Nuž, Pane, práve som 
nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú náv-
nadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich všetkých!“ „Čo 
s nimi budeš robiť,“ spýtal sa Ježiš. Satan odpovedal: „Cha, 
budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvá-
dzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť a 
fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky a bomby 
a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tú zábavu!“„A čo 
urobíš potom?“ spýtal sa Ježiš. „Zatratím ich!“ hrdo sa vy-
pol Satan. „Koľko za nich chceš?“ spýtal sa Ježiš. „Hádam 
by si tých ľudí nechcel?! Niet v nich ani štipky dobra. Keď 
si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, 
budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!“ „Čo za 

nich chceš?“ opäť sa opýta Ježiš. Satan pozrel na Ježiša a 
zaškeril sa: „Každú Tvoju slzu a všetku Tvoju krv!“ Ježíš 
povedal: „Máš ich!“ ‒ a zaplatil.

Kňaz mlčky zdvihol klietku a otvoril na nej dvierka…

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú,
sviežu vodu, mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje.

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Gúľaj sa vajíčko cez hory doliny, prines môj

Veľkonočný pozdrav do každej rodiny.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá

Monika Puzderová, starostka MČ
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Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi v MČ Šebastovce 2015  

projektových dokumentácií pre rozširovanie inžinierskych sietí 
v tejto lokalite. Po zmene územnej štúdie v lokalite Kríže bude na-
šou snahou pokračovať v rozšírení možnosti výstavby aj tam.

V  MČ pribudla nová informačná tabuľa, ktorá je umiestnená 
pri zastávke MHD. Verím, že aj to je jedna z možností, ako zlepšiť 
informovanosť pre našich obyvateľov, hlavne tých, ktorí nemajú 
možnosť získať ich na našej webovej stránke.

Začali sme s prípravami na obmedzenie vypadávania elektric-
kého osvetlenia počas zhoršených poveternostných podmienok. 
Počas najbližších dní budú na niektorých kritických miestach 
umiestnené tzv. rozperky, ktoré by mali obmedziť skratovanie el. 
vedenia v prípade silného vetra a dažďa. To však neznamená, že ne-
dôjde aj k orezávaniu stromov v miestach, kde spôsobujú problémy 
konáre, ktoré rastú do elektrického vedenia. Najhoršia situácia je 
na uliciach Podbeľová, a Repíková.

Začiatok roka bol bohatý aj na kultúrno-spoločenské podujatia, 
ktoré sú čoraz príťažlivejšie, zmysluplnejšie. Dobrá nálada a príjem-

ná zábava dokážu ľudí neskutočne spájať. Čas je rýchly, nedá sa vrá-
tiť, prečo sa netešiť z každej minúty s  ľuďmi, ktorých máme radi? 
Som veľmi rada, že náš Šebastovský Valentínsky ples, ktorý sme 
pripravili už dvadsiaty krát, vo veľkej konkurencii drží svoje pevné 
miesto. Spoločne sme sa potešili s deťmi na Vianočnej besiedke a 
detskom novoročnom karnevale.

Ako vidíte do nového roka sme sa rozbehli naplno, ale väčšina úloh 
i nové výzvy sú ešte pred nami a bez nášho pričinenia sa nič neudeje. 
Úspech je totiž zmesou veľkých snov a tvrdej práce. Z mojej pozície 
urobím všetko preto, aby sa naše vízie úspešne napĺňali. Nový začia-
tok môže znamenať aj lepší začiatok. Rozdávajme okolo seba dobrú 
náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme sa, vyhnime sa ne-
dorozumeniam a oceňme, čo má naozajstnú hodnotu.

Keďže je čas očakávania krásnych sviatkov, želám Vám i Vašim 
rodinám veľa sily, nech je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, 
zdravia, šťastia a pokoja.

Monika Puzderová

TERMÍN STANOVIŠTE

26. 2. 2015 - 5. 3. 2015 ROZMARÍNOVÁ „A“

26. 3. 2015 - 2. 4. 2015 PODBEĽOVÁ

30. 4. 2015 - 7. 5. 2015 BAZALKOVÁ

28. 5. 2015 - 4. 6. 2015 ROZMARÍNOVÁ „B“

25. 6. 2014 - 2. 7. 2015 PODBEĽOVÁ

23. 7. 2015 - 30. 7. 2015 BAZALKOVÁ

20. 8. 2015 - 27. 8. 2015 ROZMARÍNOVÁ „A“

17. 9. 2015 - 24. 9. 2015 PODBEĽOVÁ

15. 10. 2015 - 22. 10. 2015 ROZMARÍNOVÁ „B“

12. 11. 2015 - 19. 11. 2015 BAZALKOVÁ

Vsvetlivky 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 Rozmarínová a Bazalková

Čo je nové v dedine?

Vážení spoluobčania, nenápadne rýchlo ubehli prvé mesiace od 
komunálnych volieb a zároveň prvé mesiace nového roka. Zjavne 
tým, že sme ich prežili aktívne a plodne. Ponúkam niekoľko in-
formácií, ktoré vám aspoň čiastočne priblížia najdôležitejšie úlohy, 
ktoré náš úrad a novozvolený poslanci miestneho zastupiteľstva 
v uplynulom období riešili.

Prvoradou úlohou bolo pripraviť reálny a vyvážený rozpočet. 
Pri jeho zostavovaní sme museli rátať opäť s nižšími príjmami na 
podielových daniach a prednostne vyčleniť finančné prostriedky 
na to, aby sme zabezpečili základné fungovanie MČ. Zostavenie 
rozpočtu vlastne mapuje vízie na rok 2015, kedy bude naša pozor-
nosť zameraná na zveľadenie a skvalitnenie života v našej mestskej 
časti. Chceme investovať hlavne do dokončenia opravy exteriéru 
budovy domu smútku, ciest, chodníkov, zelene a verejného prie-
stranstva. Nesporné je, že pri čerpaní rozpočtu budeme musieť 
veľmi starostlivo dohliadať na to, aby tak ako po iné roky každá 
položka bola použitá účelne a hospodárne. Posledné zmeny a dopl-
nky územnoplánovacej dokumentácie boli schválené v roku 2007. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné všetky nové požiadavky občanov, 
na zmenu územného plánu pripraviť tak, aby mohli prejsť legisla-
tívnym procesom územného plánovania. Podarilo sa nám v priebe-
hu prvých mesiacov tohto roka pripraviť v spolupráci z oddelením 
útvaru hlavného architekta mesta Košice návrh riešenia územnej 
v lokalite Západ tak, že jeho verejné prerokovanie sa uskutoční 
8. 4.  2014. Po niekoľkých rokoch bolo možné schváliť aj vysporia-
danie pozemkov pod komunikáciu v lokalite Nadmerné záhrady. 
To je dôležitý krok k tomu, aby sme mohli pokračovať v príprave 
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Nela Andrejiová, Šebastovská
Anna Ungárová, Šebastovská
Richard Jambor, Repíková
Adam Tkáč, Bazalková
Kristína Fedorová, Podbeľová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Opustili nás: † Alžbeta Bednárová vo veku 89 rokov
 † Mária Palková vo veku 104 rokov
 † Imrich Horňák vo veku 95 rokov

Narodili sa 

50 rokov
Martin Pecha, Rozmarínová
Viera Puzderová, Podbeľová
Agáta Lampertová, Bazalková
František Hrabkovský, Bazalková

60 rokov
Katarína Beregsásiová, Rozmarínová
Regina Kovaľáková, Repíková

70 rokov
Emil Matyáš, Šebastovská
Vincent Papuga, Bazalková
Irena Lesová, Rozmarínová
Mária Hrehová, Šebastovská

Blahoželáme jubilantom

"Milé naso ludze
a zas se blízi máj..."

Stalo sa tradíciou, že sa v Šebastovciach začiatkom mája spolu stretávame na

Den mestskej casti
Všetkých Vás srdečne pozývame na tohtoročné oslavy dňa mestskej časti spojeného s oslavou

Dna matiek
9. mája 2015 od 14:30 hodiny, pri našom kultúrnom dome

Určite ste zvedaví čo sme pre Vás pripravili. Tu je naša ponuka:
14:30 hod Otvárací ceremoniál 
15:00 hod Zahájenie kultúrneho programu • Zahájenie súťaže „Žebeščane – Žebeščanom“ vo varení gulášu • 

Vystúpenie detí z MŠ, FS Kaplička z Tulčíka, Jožka Jožku • Stavanie mája • Zábavné atrakcie pre deti
17:00 hod Posedenie pri muzičke, ochutnávka gulášu a iných dobrôt • Vyhodnotenie súťaže
18:00 hod Losovanie tradičnej "Žebešskej tomboly" a po nej je už len na Vás, ako dlho sa budeme spolu zabávať!

Na stretnutie sa tešia, poslanci MZ, starostka MČ a všetci ostatní, ktorí pre Vás tento deň pripravujú.

NEZABUDNITE!
Čaká nás už 3. ročník prehliadky kulinárskeho umenia, na-
šich šikovných občanov v obľúbenej súťaži „Žebeščane – Že-
beščanom“. Tohto roku súťaž vo varení gulášu o varechu 
starostky, ktorú už tradične sprevádza zábava, dobrá nálada 
a neopísateľné vône. Do tejto súťaže sa môže prihlásiť každý, 
kto má chuť a odvahu popasovať sa so súperom, no a tu je 
návod ako na to…

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, ktoré majú minimálne 
3 a maximálne 5 členov. Môžu byť rodinné, firemné, uličné, 
susedské, priateľské, dôchodcovské, mládežnícke od 18 ro-
kov, ženské, mužské, zmiešané a iné, bez ohľadu na vek, 
rasu, náboženstvo. Družstvo si určí názov podľa vlastného 
uváženia, resp. podľa toho ako sa chce prezentovať, pretože 
pri hodnotení sa bude prihliadať aj na humor a zaujíma-
vé nápady družstva v oblečení, prezentácii a servírovaní. 
Pri prihlásení družstva do súťaže obdrží zástupca družstva 
30,00 € na zakúpenie potrebných ingrediencií. Všetky su-
roviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, kotlík 
a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá 
samé a na svoje náklady. Družstvá sa musia prezentovať 
v deň súťaže v čase od 12:00 do 13:00 hod. u organizátora 
súťaže. Každé družstvo si na začiatku vyžrebuje číslo, pod 
ktorým odovzdá svoju hodnotiacu vzorku. Organizátor za-
bezpečí miesto na varenie, drevo a prístup k pitnej vode. 
Družstvo pripraví guláš podľa vlastného receptu počas ko-

nania súťaže a z vlastných surovín. Uvariť musí minimálne 
20 litrov gulášu, ktorý musí obsahovať mäso. Iné ingre-
diencie sú na zvážení súťažiacich. Množstvo hodnotiacej 
vzorky je cca 1,5 dcl gulášu pre porotcu.Hodnotiaca vzorka 
sa odovzdáva o 17:00 hod. a po odovzdaní môžu družstvá 
z uvareným gulášom naložiť ako uznajú za vhodné rozdať 
alebo aj zjesť…). Porota hodnotí najmä kvalitu jedla, ale 
aj humor a nápady družstva v oblečení, servírovaní a pod. 
V  čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo 
svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci po-
čas hodnotenia nesmú spolu komunikovať. Zloženie hod-
notiacej poroty: predseda a 4 členovia poroty.

Členovia poroty hodnotia nezávisle spôsob varenia a finálny 
produkt – guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu, a celkové 
družstvo, každý člen poroty pridelí hodnotenej vzorke jedla 
známku od 1 – 5 za chuť jedla a druhú známku od 1 – 5 za 
kreatívne nápady družstva za (oblečenie, servírovanie atď.) 
pričom číslo 5 znamená najlepšie hodnotenie.

Víťazov súťaže čaká okrem potlesku publika aj:
1. cena: 75,00 € + diplom
2. cena: 50,00 € + diplom
3. cena: 25,00 € + diplom
4, 5, 6, a ďalšie – diplom a malá vecná cena

Podmienky súťaže sú dané stačí sa prihlásiť na miestnom 
úrade najneskôr do 30. apríla 2015.

K 15. marcu 2015 žije v našej mestskej časti 701 obyvateľov, z toho 336 mužov a 365 žien. 
Z toho máme deti do 18 rokov 146.

Najstarší obyvatelia: Alžbeta Horňáková a Elena Božeková – 93 rokov.

deti do 18 rokov
dospelý

52,1 % žien
47,9 % mužov

KOĽKO NÁS JE?
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Hovorí sa, že keď sa narodí dieťa, na oblohe zažiari nová 
hviezda. No a čo ak sa zrodí nová kniha?

My všetci, čo máme vrúcny vzťah k  svojej dedine mô-
žeme spraviť niečo dobré. Máte doma fotky, či už naske-
nované staré alebo nafotené a radi by ste sa s nimi podelil 
s ostatnými?  Pripravujeme knihu o takmer 770 ročnej his-
tórií našej obce. Ak máte zaujímavé fotografie alebo nejaké 
nápady, príbehy z minulosti alebo čokoľvek zaujímavé o 
Šebastovciach prineste nám to na miestny úrad.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc.

Pripravujeme monografiu o Šebastovciach

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!

NÁvRAty dO dEdOvIzNE

Perličky zo Šebastoviec

Poďakovanie
Na našom cintoríne pribudlo niekoľ-

ko nových stromčekov. Skrášlili miesto 
posledného odpočinku našich blízkych. 
Daroval nám ich a sám zasadil pán On-
drej Šoltés z Prasličkovej ulice. Príklad-
né. Ďakujeme!

Bociany sú opäť v Šebastovciach. 
Prileteli presne 26. 3. 2015 o 12:00 hod, 
za presné info ďakujeme pani Márii 
Jaššovej.

Do dnešnej rubriky nám prispeli
p. Jaroslav Bolna a p. Mária Slabejová.

Ďakujeme.


