
1

ŠEBASTOVČAN
Ročník VIII | Číslo 2 | december/2016

Áno, práve teraz prichádza ten čas, 
kedy by sme mali vedieť na chvíľu spo-
maliť, zastaviť sa, poukladať život, my-
šlienky, vzťahy... Veď Vianoce, ktoré sú 
predo dvermi, sú považované za sviatky 
lásky, radosti a pokoja. Vianoce dnešnej 
doby sa však skôr podobajú na pretekár-
sku dráhu lemovanú farebne blikajúcimi 
svetlami veľkých a ešte väčších vianoč-
ných stromov a všakovakých trblietavých 
ozdôb. My sa po nej ženieme zvyšujúc 
rýchlosť, aby sme boli pri pokladni su-
permarketu minimálne prví. Mnohí 

z nás si snáď v oslepujúcej žiare svetiel 
a lesku ani nevšimnú jasličky. Chudob-
né, slamou vystlané jasličky, v ktorých 
spí aj tento rok, a určite aj pre nás práve 
narodený ON. 

ON pred nami, človek a pre nás 
BOH. A minimálne nám chce povedať, 
že ak sa v tomto čase nenarodí v nás, 
v našich srdciach niečo nové, lepšie, tak 
všetok ten jas a zhon je úplne zbytočný. 
Je dôležité spomaliť, aby sme si všimli, 
že z tej hlavnej jagavej cesty sú aj odboč-
ky na cestičky, ktoré nie sú tak bohato 

vysvietené. Možno na tých cestách svieti 
len zopár svetielok, ktoré nás však do-
vedú k priateľom, známym, susedom. 
Privedú nás, v tomto vzácnom čase, 
k milým a srdečným stretnutiam, ktoré 
nás dokážu naplniť pokojom, láskou 
a porozumením. Prajem Vám do nasle-
dujúcich sviatočných dní, ako aj do blí-
žiaceho sa nového roka, veľa lásky v srd-
ci, pokoja v duši, zdravia v tele a šťastia 
v konaní. 

Monika Puzderová, starostka MČ

NA CHVÍĽU SA ZASTAVME

P O Z V Á N K A
Mestská časť Košice – Šebastovce

a naše deti

Vás pozývajú na

A n j e l s k é  V i a no c e
Kedy? 26.12.2016 o 15,00 hod

Kde? Sála KD Šebastovce

Program pripravili deti pre všetkých, tešia sa na Vás...
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

† Jozef TIMKO
† Alžbeta HORŇÁKOVÁ
† Margita SEDLÁKOVÁ
† Viera KRAJŇÁKOVÁ
† Paula HETEŠOVÁ

Opustili násMichal FEDOR, Podbeľová
Annamária PALKOVÁ, Rozmarínová

Samuel ADAMČÍK, Levanduľová
Antónia RUŠČÁKOVÁ, Papradia 

50
Jolana FALTINOVÁ, Bazalková

Peter MITRO, Ďatelinová

František ŠÁROŠI, Repíková

Igor LENGYEL, Podbeľová

Tibor MATYÁŠ, Repíková

Rastislav DOBOŠ, Šebastovská

Miroslav ONDRUŠ, Rozmarínová

60
Ján HETEŠ, Bazalková

Štefan ORAVEC, Ďatelinová

70
Imrich KERTÉSZ, Rozmarínová

Mária GREISINGEROVÁ, Podbeľová

Ondrej ŠOLTÉS, Prasličková

Mária PUHOVÁ, Harmančeková

80
Ladislav MIKO, Šebastovská

Mária TÓTHOVÁ, Podbeľová

Magdaléna ŠÁROŠIOVÁ, Repíková

90
Mária TKÁČOVÁ, Šebastovská

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Jo

Koľko nás je: K 30. novembru 2016 žije v našej mestskej časti 754 obyvateľov.

• Ponúkame priestor vám občanom, ktorí chcete prispieť do občasníka každým nápadom, postrehom v prípade potreby aj kritikou. 
Môžete tak urobiť už v najbližšom vydaní – ZDARMA. Kontaktujte nás na miestnom úrade, email: mcsebastovce@netkosice.sk
• MÚ pripravuje vydanie knihy o histórii Šebastoviec. Prosíme všetkých, ktorí majú doma staré fotografi e prípadne iný písomný 
materiál, ktorý môžeme použiť, prineste nám ich na miestny úrad, kde ich oskenujeme a vrátime Vám ich späť. 
Vopred Vám všetkým ďakujeme za pomoc.

DÁVAME DO POZORNOSTI!

ADVENTNÝ VENIEC

Šebas tovský  SILVESTER 2016
Iný, netradičný, zaujímavý, veselý, spoločný ...

Milí Šebastovčania,
pozývame Vás do Silvestrovskej Žebešskej „ĽAPČI BUĎKY“.

Všetkých Vás čakáme pred polnocou od 23,00 hodiny 
v „ŽEBEŠSKEJ ĽAPČI BUĎKE“ na križovatke ulíc Repíková a Rozmarínová. 
Budete v nej môcť ochutnať silvestrovský punč, možno aj niečo iné, zaspievať si, 
zaspomínať, ale hlavne sa stretnúť a počkať na príchod Nového roku.
PS:
Ak máte chuť do našej „ĽAPČI BUĎKY“ priniesť ochutnať ostatným svoju akúkoľvek silvest-
rovskú dobrotu, môžete tak kľudne urobiť. Tri z Vás, na ktoré sa usmeje šťastie sa po pol noci 
nevrátia domov bez odmeny.  
Vážení páni, aj Vy neprídete o možnosť získať odmenu, ak prinesiete svoje „LAKOCINKY“ 
do našej ĽAPČI BUĎKY. Bude to novoročné prekvapenie. 

BEZ KOMENTÁRA

Aj toto dokážeme ...

Adventný veniec je súčasťou našich tra-
dícii. Jeho symbolika je krásna. Okrúhly 
tvar venca symbolizuje večnosť Boha, ne-
smrteľnosť duše a večný život v Kristovi. 
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne ad-
ventu. Svetlo opäť znamená Kristus svetlo 
sveta.

Toto je náš prvý adventný veniec pri 
kostole. Všetkým, ktorí pomohli pri jeho 
výrobe a obsadení ďakujeme.
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SLOVÍČKO NA KONIEC ...

Všetkým, ktorí v roku 2016 akýmkoľvek spôsobom po-
mohli Šebastovciam v mene svojom, ale aj v mene občanov 
chcem vysloviť poďakovanie za spoluprácu a pomoc. Sú to: 

Mesto Košice, Primátor mesta R. Raši, spoločnosť GIN-
KA Košice, PAPIER SERVIS Košice, Píla Šebastovce, Tla-
čiareň BEKI Šebastovce, spoločnosť AGRO Valaliky, OROS 
Trans štrky a piesky Šebastovce, Potraviny Matisová Šebas-
tovce, Bistro Lejla, Mangalica Seňa, NEOKOV Šebastovce, 
San-Care Šebastovce, Ľudovít Arkai, Jaroslav Bolna, Martin 
Lacko, Annamária Košová, Milan Vašinský, Božena Szi-

lagyiová, Róbert Makaji, Anna Makajiová, Helena Suchá, 
František Suchý, Peter Pahuly, Mestská časť Barca, spoloč-
nosť KOSIT, Mestská polícia – JUH, Obvodné oddelenie 
PZ Košice – Juh, Rim. kat farský úrad Barca, Reformovaný 
úrad Barca, Igor Sidor – poslanec mestského zastupiteľstva, 
poslanci MZ MČ Šebastovce, neposlanci, členovia komisií, 
pracovníci miestneho úradu a všetci občania ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom pomohli v roku 2016 pri realizácií a príprave 
našich aktivít. 

ĎAKUJEME 

POĎAKOVANIE

Od posledného vydania občasníka 
ubehlo už niekoľko mesiacov. Sme radi, 
že sa nám podarilo vydať ďalšie, v pora-
dí druhé zaujímavé čítanie tohto roku. 
V mene celého miestneho úradu, vrá-
tane poslancov sa chcem poďakovať za 
priazeň aj nepriazeň, ktorá nás posilnila 
v práci, za podporu a za celý uplynulý 
rok 2016 prežitý s Vami naši občania 
v našim „Žebešu“. 

Na pôde samosprávy mestskej časti 
prebehlo niekoľko zmien. Pribudli nové, 
kultúrne podujatia zamerané na všetky 
vekové kategórie. Pevne veríme, že sa 
nám tieto tradície podarí zachovať aj 
do budúcna a dúfame, že aspoň väčšina 
z Vás hodnotí tento rok pozitívne rov-
nako ako my. Do budúcna sa tešíme 
na príspevky, prostredníctvom ktorých 
zhodnotíme svoje úspechy a všetkých 
čitateľov občasníka oboznámite s nie-
čím, čo ešte nevedia. Zároveň ďakujeme 
všetkým občanom, ktorí sa podieľali 
a zúčastnili na prípravách všetkých po-
dujatí organizovaných obcou počas ce-
lého roka. Počnúc Silvestrom, plesom, 
prípravou osláv dňa mestskej časti, sta-
vaním mája, výletu s deťmi, s prípravou 
našej svadby aj dňa úcty k starším. Všet-
kým zainteresovaným a SPONZOROM 
patrí rovnaké ĎAKUJEME! 

V prvom občasníku sme vás informo-
vali o našich plánoch a teraz s dobrým 
pocitom môžem konštatovať, že sme 
naše plány naplnili. V tomto roku sme 
sa rozhodli investovať do takých aktivít, 
ktoré potrebujeme dokončiť. Ide predo-
všetkým o lokalitu Nadmerné záhrady, 
ktorá je prioritná. Pripravili sme projek-
tové dokumentácie pre inžinierske siete 
– voda, kanál, elektrika. Doriešenie vlast-
níckych vzťahov nás síce zdržalo, ale 
malo to svoj význam. Môžeme pokračo-
vať v ich realizácií aj vďaka vlastníkom, 
ktorí pochopili situáciu umiestnenia jed-
notlivých sietí hlavne NN vedenia a boli 
ústretoví pri riešení dokumentácie. Sú 
to páni Albín Krajňák, Mikuláš Ruščák 
a pani Helena Maťašová. Vďaka ich sú-

hlasu a pochopeniu môžeme pokračovať 
v realizácii výstavby IS v lokalite Nad-
merné záhrady. Tak tiež sa nám podarilo 
začať prípravu PD na komunikáciu v lo-
kalite Kríže. Z finančných prostriedkov 
účelových transferov z rozpočtu mesta 
sa nám podarilo zabezpečiť rozšírenie 
a osadenie resp. vedenia káblov rozhla-
su na Levanduľovej a Prasličkovej ulici, 
kde budeme pokračovať montážou re-
produktorov. Na Repíkovej a Harman-
čekovej budeme pokračovať v celkovej 
rekonštrukcií rozhlasu. Koncom novem-
bra sme dali vypracovať podklady pre 
nový územný plán Šebastoviec (nie len 
pre lokalitu západ), ktorý bude prero-
kovaný začiatkom roku 2017. Následne 
bude predložený do schvaľovacieho pro-
cesu mesta Košice. Po dlhšom čakaní sa 
nám podarilo spolu s MČ Barca dostať 
do zmien a doplnkov UP mesta cyklis-
tický chodník Barca – Šebastovce. Po 
tomto schválení môže začať realizácia 
v spolupráci s mestom Košice. Z finanč-
ných prostriedkov na šport sme pripravi-
li športový večer rodín. K transferu od 
mesta Košice sme získali 50 % dotáciu 
od dodávateľa na fitnes stroje pre mlá-
dež a dospelých, ktoré už máme dodané 
a budú v blízkej dobe osadené na našom 
ihrisku. Využívať ich bude môcť mládež, 
dospelí aj rodičia, ktorí na ihrisko cho-
dia so svojimi deťmi. Podarilo sa nám 
natrieť oplotenie cintorína. V spolupráci 
s mestom sa podarilo spolu s pani ria-
diteľkou MŠ zabezpečiť výmenu strechy 
v MŠ. Pripravili sme výmenu prístrešku 
zastávky MHD, ktorá sa bude realizovať 
už čoskoro. Šebastovce žili aj kultúrou.
Prvou naplánovanou udalosťou, ktorú 
sa nám podarilo úspešne zorganizovať, 
bolo usporiadanie už 21. Valentínske-
ho plesu, na ktorom viac ako stovke 
hostí do tanca hrala skupina FAMILI. 
O tom, že sa bavili dobre svedčí aj to, 
že poslední hostia odchádzali s dobrou 
náladou skoro ráno. Veľká časť hostí 
odchádzala domov nielen s úsmevom na 
tvári, ale aj s výhrou v tombole, pretože 

v tombole bolo až 45 cien. Keď sme si 
trošku vydýchli od zábavy a tanca, náš 
čas sme venovali príprave májovému 
dňu mestskej časti. Spomienky na túto, 
ale aj na iné spoločenské akcie si pozrite 
v spomienke v obrázkoch. Musím poďa-
kovať najmä všetkým súťažiacim, ktorí 
sa prihlásili do súťaže vo varení. Boli ste 
všetci jedineční, fantastickí, špecifickí 
a za Vašu snahu a vynaložené úsilie Vám 
patrí jedno obrovské ĎAKUJEME. 

Prvý krát sme si zaspievali našu novú 
Šebastovskú hymnu. Deti si užili peno-
vú parádu a všetky atrakcie pre nich 
pripravené. Počas prázdnin si deti užili 
príjemné chvíle na výlete v Demänov-
skej doline, kde strávili tri dni, plavili 
sa loďou po Liptovskej Mare, navštívili 
jaskyňu a mnoho ďalších zaujímavosti. 
Október bol venovaný všetkým naším 
seniorom a to nie len posedením pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším, ale 
aj stretnutím manželských párov, ktoré 
sa dožili spolu 25 a viac rokov manžel-
ského života. Naša „Žebešská svadzba“ 
v prvom rade bola stretnutím rodín, pria-
teľov a známych. Verím, že všetci, ktorí 
sa jej zúčastnili si odniesli krásne spo-
mienky aj v podobe foto knihy a budú na 
tento deň dlho spomínať. Pripravili sme 
Mikuláša pre deti. Bol výnimočný tým, 
že navštívil naše deti doma. Napriek 
tomu, že Mikuláš meškal s rozsvietením 
stromčeka, nevynechal ani jeden dom, 
kde roznášal darčeky pre deti. Vianočný 
stromček pri MÚ sa rozsvietil a Mikuláš 
s pomocníkmi odovzdal deťom priprave-
né kĺzisko. Teraz už len počkať, aby pri-
šiel ujo mrázik. Čaká nás najkrajšie ob-
dobie roka, čas Vianoc. Opäť sa môžete 
tešiť na Vianočný program našich detí. 
Tento rok končíme opäť Silvestrom, kto-
rý bude tohto roku trochu iný, zaujímavý 
a netradičný. Už teraz sa teším a verí-
me, že prijmete naše pozvanie, aby sme 
sa spoločne rozlúčili so starým rokom 
a privítali nový rok 2017.

Monika Puzderová
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