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Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vŕbový. 
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. 
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Veľká noc je predo dvermi, ostaňte chlapci verní 
i napriek dievčat kriku, dobrému svojmu zvyku. 
Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody! 
Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov Vám želá 
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VEĽKONOČNÁ ROZPRÁVKA

Starostka MČ 
Monika Puzderová

Bolo raz jedno vajíčko. Volalo sa Fred. Fred mal rád dobrodružstvo a dobrodružstvo malo rado Freda, pretože ho vždy 
poslúchal a vyvádzal všakovaké huncútstva. V jedno krásne ráno, keď sa aj sama príroda zobúdzala zo zimného spánku 
si Fred povedal: „Idem do sveta a okúsim dobrodružstvo, ktoré tam na mňa čaká!“ A s nadšením vykročil. Prešiel cez lúku 
plnú poľných kvetov, prebrodil sa riekou a už už chcel vkročiť do lesa, keď v tom začul akýsi hlas. 

„Stoj! Nehýb sa! Ja som dobrodruh Štefan.“ Povedal povedľa stojací štetec. Bol vysoký a štíhly a vlasy mal husté ako sa na 
štetec patrí. No padali mu do očí. Tak mu Fred podal gumičku, čo ležala obďaleč. Štefan štetec sa mu poďakoval: „Vďaka 
priateľu.“ „ Idem do sveta Štefan štetec.“ Povedal Fred. „Ak chceš, môžeš ísť so mnou.“ Štefan štetec sa usmial, prikývol a tak 
spolu s Fredom vajíčkom vyrazili do lesa. Les bol plný zvieratiek všakovakého druhu. Jelene sa majestátne pýšili svojim 
parožím, zajačiky si len tak hopkali a vtáčiky štebotali: Jar sa blíži, jar je tu, zime chystá odvetu. Slniečko má svoju moc, 
zajtra príde Veľká Noc! Celý les spieval a radoval sa. Len Fred bol akýsi nesvoj. „Poďme ďalej za dobrodružstvom!“ Zvolal. 
A tak šli ďalej, les sa míňal až dorazili na čistinku. 

„Haló? Haló? Je tu niekto?“ Ozvalo sa spoza kríku. Vajce a štetec sa obzreli za hlasom a uvideli farbu stáť celú špina-
vú, až jej nebolo vidieť oči. „Ja som farba Vierka. Pomôžte mi prosím a zaveďte ma k vode. Som taká špinavá až nevidím.“ 
A tak Fred a Štefan pomohli farbe Vierke aby sa umyla. „Ideme do sveta farba Vierka, chceš ísť s nami?“ Povedalo vajce. 
Vierka nadšene prikývla a pridala sa. A tak boli na ceste vajce Fred, štetec Štefan a farba Vierka ako dobrí priatelia. Prešli 
lúku, les a prebrodili sa riekou, keď tu zrazu začuli vtáčí spev. Jar sa blíži, jar je tu, zime chystá odvetu. Slniečko má svoju 
moc, zajtra príde Veľká Noc! Štetec Štefan a farba Vierka sa naradostene usmiali, len vajíčko Fred bolo nejaké smutné. 
„Počuj Fred,“ zvolal Štefan „prečo si taký smutný? Čo ty nemáš rád Veľkú Noc?“ Vajíčko si povzdychlo a povedalo: „Veľkú 
Noc milujem! Ale smutné som preto, že budem asi jediné nepomaľované vajíčko v krajine. Všetky vajíčka budú zajtra krásne 
vyzdobené, len ja nie.“ Štefan štetec a farba Vierka na seba veľavýznamne pozreli a ako pribúdali hodiny, naši dobrodružní 
kamaráti išli spať. Ráno vykuklo slniečko a vajíčko sa prebudilo do krásneho dňa. Pozrelo na seba a nestačilo sa čudovať: 
„Priatelia moji! Ja som farebné! Vy ste ma pomaľovali! Ďakujem vám kamaráti!„ Štefan štetec a farba Vierka sa usmievali 
a radovali: „Ty si nám pomohol vajíčko Fred, tak aj my pomôžeme tebe. O tom je priateľstvo.“ A tak tancovali a oslavovali 
spolu celú Veľkú Noc. A ich priateľstvo trvá naveky...

Na zamyslenie:
Pane, nech človek čo Tvoje slovo číta, u seba Tvoju lásku víta. Nech mu Tvoja múdrosť velí. Nech odovzdá sa Ti 
celý. Pane, nech človek, čo slovo počúva, srdcom pokorne načúva, nech zmení sa v ňom, čo zmeniť sa má, nech 
mu Tvoja obeť večný život dá. Keď budeš čítať tieto slová, zamysli sa prosím znova. Preleť životom, myšlienka-
mi, hľaď na chvíle, čo sú za nami. Koľkokrát znelo: „Chvalabohu“, vďaku úprimnú si vzdával Bohu, no je to stále 
málo, oproti tomu, čo sa ti dostávalo. Boh tvoj milovaný, utíšil, ošetril všetky tvoje rany. Ten istý Boh, dnes, včera 
a naveky, nechce drahé šperky, šaty, obleky, chce niečo, čo je pre nás smiešne, naše malé, srdce hriešne... Pane, 
nech tomu, čo to číta, nová nádej, čo bola skrytá, dodá vieru, že Ty si zhovievavý, Boh spravodlivý, no láskavý...

Fred
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ČO SA DEJE V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI...

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA MZ

V prvom čísle nášho občasníka v roku 2017 Vám opäť 
prinášame súhrn aktivít a udalostí za uplynulé obdobie 
a informácie o pripravovaných akciách. Chcem upriamiť po-
zornosť aspoň na niektoré z nich. 

Tohto ročné januárové počasie a mrazy preverili našu 
odolnosť, ale aj pripravenosť na vrtochy zimného počasia. 
Zabezpečiť spokojnosť všetkých je však nemožné. Jeden 
má dojem, že sme bezcitní, keď posýpame miestne ko-
munikácie, lebo nedoprajeme deťom „sánkovačku“, druhý 
má pocit, že posýpame málo, lebo „decká sa tam sánkujú 
a ulica je ako sklo“. Šmýka sa... Sneh, mráz, vietor a záveje 
neboli jediným, čo nám v posledných týždňoch starého, ale 
aj začiatkom nového roka robili problém. Aj napriek výzve 
MÚ sa našli obyvatelia, ktorí nechali svoje motorové vo-
zidla zaparkované na ulici a mechanizmy mali problém od-
strániť z komunikácie sneh, resp. posypový materiál mohol 
poškodiť autá. Ďalším problémom bolo vynášanie snehu 
z dvorov na cestu, kde potom nastal problém pri odhrnutí 
snehu predovšetkým na úzkych uliciach, kde mechanizmy 
vytláčali sneh na oplotenia. V niektorých prípadoch by 
možno stačilo viac ohľaduplnosti. Ako sa hovorí „Nerob 
iným to, čo nechceš, aby robili tebe“. Viem, že s priebežnou 
údržbou ciest nebola vždy všeobecná spokojnosť, ale zod-
povedne môžem prehlásiť, že sme využili všetky dostupné 
sily, prostriedky a aj technické možnosti, aby sme zabezpe-
čili zjazdnosť ciest v MČ. Tohto ročná zimná údržba nás 
stala viac ako 2 000 €, ale počasie si nenaplánujeme, a ani 
neovplyvníme. Jeden rok máme snehu neúrekom a druhý 
to nemusí byť tak. Zároveň chcem poďakovať všetkým za 
pomoc pri odpratávaní snehu počas tejto zimy. V Šebas-
tovciach začala rekonštrukcia plynových rozvodov. Týka sa 
ulíc Harmančeková, Repíková, Rozmarínová. Počas prebie-
hajúcich prác Vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri prechá-
dzaní okolo staveniska.

Čakáme na vyhodnotenie žiadosti podanej na minis-
terstve financií, kde sme požiadali o finančné prostriedky 
na opravu komunikácií a opravu resp. výmenu 25 ročné-

ho kotla v KD. Projekčne dokončujeme Šalviovú ulicu 
a chceme pripraviť ďalšiu PD na lokalitu Kríže. Tak tiež 
pracujeme na príprave nového ÚP Šebastoviec. V jarných 
a letných mesiacoch máme v pláne rekonštruovať plochu 
nástupiska zastávky MHD. Výmenu prístreška na zástav-
ke riešime spolu s mestom s oddelením dopravy. V máji 
opäť pripravujeme deň MČ. K dobrej atmosfére by mali 
prispieť aj zaujímaví hostia... Pre priaznivcov športu pri-
pravujeme zriadenie mini fitnes miestnosti v bývalej 
knižnici, ktorú bude môcť využívať každý. Ak sa všetko 
podarí, tak si budete môcť zabehať na bežiacom pase, vy-
užiť stacionárny bicykel a iné stroje na cvičenie. Verím, 
že aj túto ponuku využijete.Mestská časť koncom roka 2016 
v nadväznosti na účelovú dotáciu z mesta Košice v rám-
ci podpory športu zabezpečila dodávku a montáž 2 ks 
exteriérových fitnes strojov firmou Dextrade Žilina, 
s.r.o. Dodávku a montáž cvičiacich strojov zabezpečí 
spoločnosť Dextrade Žilina, na základe predchádzajú-
cej ponuky a s poskytnutou dotáciou vo výške 55 % hod-
noty z projektu v súčinnosti s výrobcom prvkov firmou 
Colmex, s.r.o. Praha a Nadáciou správneho životného 
štýlu. Cvičiace stroje budú do konca marca osadené na 
ihrisku Ferdo mravec a budú slúžiť všetkým generáciám 
s tým, že v jarných mesiacoch budú ďalšie vylepšenia 
a úpravy terénu okolo strojov. Pri cvičiacich strojoch je na 
osobitnej tabuli zverejnený prevádzkový poriadok s prísluš-
ným logom firiem. Veríme, že aj používaním cvičebných 
strojov sa zapojíte do športového diania. Dejú sa aj iné veci. 
Už niekoľko krát musela zasahovať v MČ mestská polícia 
z dôvodu riešenia pobytu bezdomovcov. Nasťahovali sa 
do stavby RD, ktorý je vlastníctvom Urbárskej spoločnos-
ti. Vďaka upozorneniu vnímavých obyvateľov za asisten-
cie polície sa ich podarilo dostať zo Šebastoviec preč. Je 
otázne do kedy? Veľkou chybou je aj skutočnosť, že stav-
ba chátra, nie je dostatočne zabezpečená proti vniknutiu 
aj neprispôsobivých osôb. Je viac ako nevyhnutné, aby sa 
vlastník budovy postaral o nápravu čím skôr.

Rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva sa konalo 15. 2. 2017. Pred pre-
rokovaním bodov podľa programu, 
poslanci umožnili predniesť požiadav-
ku niektorých obyvateľov z Ďatelino-
vej ulice na žiadosť p. Polivčákovej. 
Ich požiadavka sa týkala odpovede na 
žiadosť , ktorá bola miestnemu úradu 
doručená dňa 5. 12. 2016. Podpísaní 
obyvatelia žiadali o vybudovanie cesty 
na Ďatelinovej ulici z dôvodu zníže-

nia kvality ich bývania. Odpoveď im 
bola zaslaná dňa 8.12.2016, v ktorej 
mali zdôvodnené všetky potrebné in-
formácie ohľadom stavu vyššie uve-
denej ulice. Starostka na otázky oby-
vateľov odpovedala tak, ako to bolo 
uvedené v odpovedi na ich sťažnosť, 
a to v zmysle, že Ďatelinová ulica sa 
nachádza v lokalite, kde momentálne 
prebieha výstavba rodinných domov 
na základe vydaných stavebných po-
volení. Tieto rodinné domy resp. ich 
stavebníci budú realizovať prekopávky 
na komunikácii pre napojenie RD na 
inžinierske siete. Každý stavebník je 
povinný dať prekopávku komunikácie 
do pôvodného stavu, čo sa samozrej-
me týka aj obyvateľov Ďatelinovej uli-
ce. Každý to urobí nekvalitne a potom 
nám vznikajú takéto problémy. Ďalej 

starostka zdôraznila, že do doby tejto 
výstavby sa budú na Ďatelinovej ulici 
prevádzať len nutné opravy a údržba 
komunikácie. Čo sa týka otázky zne-
čistenia komunikácie mechanizmami, 
ktoré jazdia k staveniskám, je potreb-
né ich oznámiť ihneď. Buď miestne-
mu úradu, alebo priamo polícii. Ak, 
sa znečistenie oznamuje neskôr je ťaž-
ko riešiteľné. Starostka ďalej uviedla, 
že takéto ulice, na ktorých je výstav-
ba, máme v našej mestskej časti viac 
(napr. Levanduľová, Prasličková, Šal-
viová). Aj tam obyvatelia majú problé-
my, ale žiaľ chce to čas a trpezlivosť 
aj zo strany obyvateľov, nakoľko pri 
výstavbe svojich domov vedeli kde idú 
stavať a bývať. Naviac by bolo nehos-
podárne, neefektívne a neúčelné vyna-
loženie financií na úpravu povrchu, 
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ŠTVRTÝ ROČNÍK SÚŤAŽE „ŽEBEŠČANE - ŽEBEŠČANOM“

ktorý by sa opäť znehodnotil pri pre-
kopávkach. Po ukončení diskusie oby-
vateľov pokračovalo zasadnutie podľa 
schváleného programu. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Košice – Šebastovce schválilo 
návrh rozpočtu MČ Šebastovce na 
rok 2017 podľa predloženého návr-
hubez zmien a doplnkov, zobralo na 
vedomie, viacročný rozpočet na roky 
2014, 2015, 2016, 2018, 2019 a poveri-
lo starostu MČ podľa ustanovení §11, 
ods. 4, pís. b, zákona č. 369/1990 Zb. 
A §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 

v znení ďalších zmien a doplnkov aktu-
alizovať rozpočet o granty a transfery 
poskytnuté MK, zo štátneho rozpočtu 
SRo finančné prostriedky poskytnuté 
formou sponzorských príspevkov.

Ďalej schválilo použitie finančných 
prostriedkov z RF: 
a) vo výške 300 € na PD Šalviová 
b) vo výške 2 000 € na opravu havarij-

ného stavu kotla a komína v budove 
KD a MÚ a tiež schválilo použitie 
finančných prostriedkov z transféru 
od MMK nasledovne:

1. Projektová dokumentácia – ko-
munikácia lokalita „ KRÍŽE“ vo 
výške 600 €

2. Zakúpenie kotla v budove MÚ vo 
výške 4 670 € vrátane prác, reví-
zie a ostatných nákladov. 

3. Na údržbu a oprava komuniká-
cií v MČ vo výške 4 730 € Ďalej 
zobralo na vedomie Informáciu 
o predloženom návrhu územné-
ho plánu lokalita Západ a schvá-
lilo zmenu poplatkov za služby 
na miestnom cintoríne podľa 
predloženého návrhu.

Tohto roku sa už po štrnástykrát 
stretneme na našich oslavách Dňa 
mestskej časti, na ktoré Vás už teraz 
srdečne pozývame. Aj tohto roku ne-
bude chýbať stavanie mája a naša už 
tradičná súťaž „Žebeščane – Žebešča-
nom“, tombola, zaujímavé atrakcie pre 
deti, kultúrny program pre všetkých 
a spolu oslávime aj deň matiek s naši-
mi mamkami.

Oslavy dňa mestskej časti sa toh-
to roku uskutočnia 20. mája 2017 
pri našom KD. Pozvánku s presným 
časovým programom Vám určite do-
ručíme do Vašich domácnosti a ja ve-
rím, že naše pozvanie neodmietnete. 
Dávame Vám opäť ponuku, aby ste už 
teraz mohli rozmýšľať, ako sa zapojiť 
do našich osláv. Do súťaže o putovnú 
varechu sa môže prihlásiť každý, kto 
má chuť a odvahu popasovať sa so sú-
perom. Čaká nás 4. ročník prehliadky 
kulinárskeho umenia, našich šikov-
ných občanov v obľúbenej súťaži.

Súťažiť sa bude tohto roku 
v príprave jedál v jednej kategórií 
- varenie.

1. ZÁKLADNÁ PODMIENKA:
 pripraviť varené jedlo
2. POUŽIŤ minimálne jednu z po-

vinných ingrediencií.

Povinné ingrediencie: 
zemiaky, fazuľa, šošovica, múka 

Organizačné pokyny, pravidlá 
a priebeh súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť 3-členné 
družstvá. Môžu byť rodinné, firemné, 
uličné, susedské, priateľské, dôchod-
covské, mládežnícke od 18 rokov, 
ženské, mužské, zmiešané a iné, bez 
ohľadu na vek, rasu, náboženstvo. 

Družstvo, ktoré sa prihlási do súťaže 
v prihláške uvedie všetky požadované 
údaje.

Povinné ingrediencie dostane každé 
družstvo v rovnakom množstve. Orga-
nizátor zabezpečí súťažné miesto, stá-
nok, stoly, pitnú vodu, drevo, taniere 
tácky, servítky a príbor (na jedno rázo-
vé použitie). Všetko ostatné (nádoby 
na varenie a pod.) potrebné k príprave 
si zabezpečí družstvo. Družstvo pri 
prihlásení obdrží číslo, pod ktorým 
bude súťažiť. Množstvo pripraveného 
jedla do súťaže musí obsahovať porciu 
resp. vzorku pre 3-člennú porotu a os-
tatné množstvo si súťažiaci pripravia 
podľa vlastného uváženia na ponúk-
nutie susedov, súperov a ostatných, 
ktorí budú chcieť ochutnať. Podstata 
našej súťaže nespočíva v tom, že kaž-
dý človek prítomný na oslavách dosta-
ne porciu jedla. Cieľom tejto súťaže 
je možnosť ukázať kulinárske umenie 
prihlásených súťažiacich, ktorí majú 
chuť a odvahu „bojovať“ v tejto súťaži.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽE KAŽDÝ.

Súťažiace družstva si môžu pripra-
vovať suroviny na mieste kde súťažia. 
Variť je povolené až po oficiálnom vy-
hlásení súťaže. Do tejto doby si môže 
družstvo pripraviť len stanovište. Od 
všetkých súťažiacich bude usporia-
dateľ vyžadovať súťaženie v zmysle 
FAIR PLAY.

Víťaz sa stane držiteľom putovnej 
varešky na jeden rok.

Porota hodnotí najmä kvalitu jedla, 
ale aj humor a nápady družstva v oble-
čení, servírovaní a pod. 

Členovia poroty a súťažiaci počas 
hodnotenia nesmú spolu komuniko-
vať. 

Zloženie poroty: 
predseda a 2 členovia poroty. 

Členovia poroty hodnotia nezávis-
le. Finálny produkt ohodnotia poč-
tom bodov od 1 - 10, ktoré sa zapíšu 
do hodnotiacej tabule. Sčítanie bodov 
a vyhodnotenie súťaže sa uskutoč-
ní v priebehu programu na dvore pri 
KD. Prihlášky do súťaže si môžete 
na miestnom úrade vyzdvihnúť od
1. 5. 2017. Prihlásiť sa môžete najne-
skôr do 15. 5. 2017. Všetci ste srdečné 
pozvaní a ja verím, že naše pozvanie 
prijmete.

VÍŤAZOV SÚŤAŽE ČAKÁ OKREM 
POTLESKU AJ:
1. cena: 50 € + diplom + putovná 

varecha starostky, ktorú 
víťaz odovzdá o rok ďalšie-
mu víťazovi

2. cena: 25 € + diplom 

3. cena: 10 € + diplom



SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Róbert MAKAJI, Repíková
Alena RUDOHRADSKÁ, Šebastovská
Kamila ŠČERBOVÁ, Rozmarínová

Alžbeta KERUĽOVÁ, Bazalková
Alžbeta PAPUGOVÁ, Bazalková
Jolana ARKAIOVÁ, Podbeľová
Milan VAŠINSKÝ, Repíková

50 

70 Blahoželáme

   jubilantom
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NÁVRATY DO DEDOVIZNE



SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili

      sa Opustili
     nás

Martin TREBUŇA
Rozmarínová

Helena Matoňáková 
Repíková

†

KOĽKO NÁS JE? K 1. januáru 2017 žije v našej mestskej časti 747 obyvateľov.
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Do rubriky nám prispela pani Jolana Arkaiová. Ďakujeme.



6

DOBRÝ SUSED LEPŠÍ AKO RODINA...

Prišlo jarné obdobie a s ním nega-
tívne javy, typické pre našu obec, keď 
biologický odpad zo záhrad mnohí 
likvidujete pálením. Hustým zadyme-
ním okolia tak znepríjemňujete život 
svojim susedom. Žiadame Vás, aby 
ste upustili od zamorovania ovzdušia 
dymom. Takýto prístup je v rozpore 

so zákonom, ale najmä s udržiavaním 
dobrých susedských a medziľudských 
vzťahov. Tým, ktorým nezáleží na ži-
votnom prostredí, ale vidia len svoje 
dvory a záhrady, môže byť uložená 
pokuta a pri opakovanom zadymovaní 
ovzdušia bude priestupok odstúpený 
na OÚ životného prostredia. Pokuta 
však nič nevyrieš, ani nás nezmení. 
MČ zabezpečuje kontajnery na biolo-
gický rozložiteľný odpad, ktorý máte 
možnosť vyniesť a nemusíte pálením 
znepríjemňovať život iným okolo seba. 
Dobrý sused lepší ako rodina. Určite 
poznáte toto slovenské príslovie a tí, 
čo máte šťastie na dobrého suseda 

viete, aké je pravdivé. Či už susedku 
pozvem na kávu alebo si vymeníme 
práve napečené koláčiky, postrážime 
deti alebo požičiame, ak nám niečo 
chýba. Bohužiaľ, mnohí vedia aj to, 
aké je to mať zlého suseda. Aj takého, 
ktorý páli všetko čo má doma...

Skúsme si dať tento rok záväzok, 
že zlepšíme naše susedské vzťahy aj 
tým, že si nebudeme navzájom dymom 
zamorovať ovzdušie. Je to vždy záleži-
tosť obidvoch strán, ale začať môžeme 
práve my a dúfať, že naša priateľská 
ruka bude prijatá. Držím vám palce, 
aby ste vo svojich susedoch našli dob-
rú rodinu.                              starostka

EŠŤE RAZ...

DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI!

Záleží vám na rozvoji našej obce? Máte aj 
vy chuť akoukoľvek mierou alebo formou pri-
spieť k zveľadeniu a skrášleniu našej obce? 

Tak neváhajte a kontaktujte nás na
e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk, 
alebo priamo osobne na miestnom úrade.

HĽADÁME SPOLUTVORCOV NA-
ŠICH NOVÍN. Čas letí skoro kozmickou 
rýchlosťou a niekedy ani nevieme, kde nám 
hlava stojí. No i napriek tomu sa snažíme ro-
biť aj iné aktivity, stretávame sa na poduja-
tiach a prehodíme s priateľmi pár slov o tom, 
čo nás teší i čo nás trápi. O čo vlastne ide? 

Chceme doplniť redakčnú radu o nových 
členov. S radosťou by sme privítali dobro-

voľníčky/kov, ktorí by písali od srdca, s hu-
morom a svojimi jedinečnými príspevkami 
z rôznych udalostí, postrehov, spomienok i fo-
tografickým materiálom by urobili radosť svo-
jím priateľom i známym. Určite takých máme 
a veríme, že sa prihlásia a obohatia naše novi-
ny novými zaujímavosťami.

MÚ pripravuje vydanie knihy o histórii 
Šebastoviec. Prosíme všetkých, ktorí majú 
doma staré fotografie prípadne iný písom-
ný materiál, ktorý môžeme použiť, prineste 
nám ich na miestny úrad, kde ich oskenujeme 
a vrátime Vám ich späť. 

Vopred Vám všetkým ďakujeme za pomoc.

ABY STE NEMUSELI HOVORIŤ 
NEPOČUJEM ROZHLAS...

Miestny úrad neustále hľadá mož-
nosti, ako čo najefektívnejšie infor-
movať svojich občanov o dianí v na-
šej MČ. Našou snahou je poskytnúť 
informácie aj občanom, ktorí sú celý 
deň v práci alebo mimo bydliska a ne-
zachytia informácie z miestneho roz-
hlasu alebo úradnej tabule zverejnené 
v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme 
aj uliciam, kde zatiaľ miestny rozhlas 
nie je.

Pokiaľ máte k dispozícií mobilný 
telefón s operačným systémom An-
droid alebo Apple, máte možnosť 
stiahnuť si zdarma z Google Play (Ob-
chod Play) alebo AppStore aplikáciu 
„ŠEBASTOVCE“. Formou blesko-
vých správ budete informovaní noti-
fikáciami o výpadkoch prúdu, plynu 
či vody, organizovaných športových 

či spoločenských podujatiach. Pokiaľ 
nemáte dostupný miestny rozhlas na 
Vašej ulici, alebo ste práve na dovo-
lenke či kdekoľvek mimo obce, alebo 
chcete mať všetky dôležité aktuálne 
informácie na jednom mieste stále po 
ruke, aplikácia Šebastovce je tu pre 
Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi 
rýchla (aplikácia má iba 2 MB) 
a jednoduchá, nevyžaduje žiadne 
prihlasovanie alebo registráciu. Pri 
vyhľadávaní aplikácie v Google Play 
alebo AppStore stačí zadať kľúčové 
slová ‘Šebastovce’. Snahou auto-
rov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú 
a prehľadnú aplikáciu pre všetky 
vekové kategórie občanov. Hlavné 
funkcie aplikácie:
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UPOZORNENIE NA VOĽNÝ POHYB PSOV

PRIPRAVUJEME PRE VÁS...

Nakoľko sa v MČ neustále potulujú 
voľne pustené psy, miestny úrad dôraz-
ne upozorňuje majiteľov a chovateľov 
psov na dôsledné dodržiavanie zákona 
a VZN obce, ktorý zakazuje voľný po-
hyb psov po verejných priestranstvách.

Žiadame majiteľov, aby nevodili svo je 

psy v obci bez vôdzky a taktiež, aby svo-
je psy nevypúšťali voľne na ulice a verej-
né priestranstvá, nakoľko tým ohrozujú 
občanov a hlavne deti. 

V prípade zistenia priestupkov po-
rušovania zákona budú majitelia psov 
riešení mestskou políciou v priestupko-
vom konaní.

POZVÁNKA NA JARNÉ UPRATOVANIE „VYČISTÍME SI ŠEBASTOVCE“

Kedy? 29. apríla 2017 (sobota) • • • Kde? stretnutie je o 9:00 hod. pri KD
Veríme, že sa k nám pripojíte a spoločnými silami si vyčistíme aspoň časť 

našej obce. K akcii prispejete aj tým, ak si upracete pred Vašimi domami 
a záhradami. Priložme ruku k dielu a spoločnými silami tak prispejme 
k zlepšeniu životného prostredia. Aktivita bude dôkazom toho, že nám na 
ňom naozaj záleží. Zapojiť sa môžu – deti, mládež, starší ak vládzu, aj členo-
via urbariátu a všetci ostatní. Dobrovoľníci dostanú vrecia a rukavice, ktoré 
zabezpečí miestny úrad. Tiež zabezpečíme aj pitný režim. 

Svišťanie kosy – zvuk, ktorý tak 
lahodne znie a vôňu čerstvo pokose-
nej trávy si už asi nevieme v dnešnej 
dobe ani predstaviť. Ale ???????, aj 
v tomto uponáhľanom a zmodernizo-
vanom čase si ju môžete vychutnať aj 
vy. A nie hocijako, ale hneď súťažne, 
pretože na mesiac júl pripravujeme 
0-tý ročník súťaže v kosení ručnou 
kosou pod názvom „ŽEBEŠSKÁ 
KOSA.“ Myšlienku zorganizovania 
takejto súťaže je pomôcť sami sebe. 
Pýtate sa prečo? V našom chotá-
ri máme zarastené lúky aj verejné 
priestranstva... V poslednom období 
sa stretávame iba s tým názorom, že 
nikto sa nestará, nikto nemá záujem. 
Najjednoduchšie je povedať nestaráte 
sa nerobíte, ja som občan, ja platím 
dane... atď. Ak chceme mať okolo 
seba príjemné prostredie, skúsme 
sa niekedy zamyslieť aj nad tým, čo 
som urobil - urobila ja preto, aby sa 
to zlepšilo. Začnime od seba a potom 
možno získame iný pohľad na dia-
nie okolo seba. Možností a nápadov 
máme veľa, stačí ich len zrealizovať. 
Jedným z nich je aj táto možnosť. 

Úspech tejto akcie je na Vás a pre-
to Vám ponúkame možnosť prihláse-
nia sa do súťaže na miestnom úrade 
najneskôr do konca mája. Dúfam, že 
sa prihlási taký počet súťažiacich, 
aby sa „Žebešská kosa„ mohla usku-
točniť. 
ČO VY NA TO ????????????? 

Ak to má byť súťaž, tak by mala 
mať aj platné pravidla. Tu sú. Súťažia-
ci budú rozdelení do kategórií: Mlá-
dež, muži a seniori bez obmedzenia 
veku. Pre každú súťažnú kategóriu 
budú stanovené podmienky a to roz-
loha súťažného poľa a dĺžka. Súťaž-
ný výstroj je kosa s kosiskom, osla, 
oselník. Súťažiaci musí mať na sebe 
oblečenie spodnej a hornej časti tela. 
Súťažné polia musia byť priprave-
né ako samostatné plochy označené 
a ohraničené značkami. Súťažné po-
lia musia mať pridelené čísla a súťa-
žiaci si poradie a teda aj súťažné polia 
budú losovať. Súťažiaci má povolené 
poostriť si kosu, podľa vlastného zvá-
ženia aj viac krát, mládeži môže na-
ostriť kosu jedna ňou vybraná osoba. 

Kritériá hodnotenia sú: 
1. čas
2. kvalita pokosenej plochy 
Pre víťazov budú pripravené zau-

jímavé odmeny a pre všetkých dobrá 
nálada, pocit a presvedčenie, že sme 
pomohli sami sebe. Nebude chýbať 
občerstvenie, aby súťažiaci mali do-
statok síl. Prídete? Čakáme Vás.

PONUKA - „ŽEBEŠSKÁ KOSA“

Automatické okamžité upozorne-
nie na novú správu priamo na Vaše 
mobilné zariadenie formou vlastnej 
ikony (erbu Šebastovce) v lište noti-
fikácií. Správy sa nezamiešajú medzi 

iné notifikácie a správy v rámci iných 
aplikácií. Identifikácia neprečítaných 
správ.

Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o 
nových správach sa nestratia a budú 

doručené hneď ako sa Váš telefón 
pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, 
notifikácie a správy majú minimálnu 
veľkosť.
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CELOROČNÉ UPRATOVANIE

VEĽKOKAPACITNÝMI KONTAJNERMI

v mestskej časti 
Košice - Šebastovce
na rok 2017

Termín Stanovisko

23. 2. 2017 - 2. 3. 2017 ROZMARÍNOVÁ

23. 3. 2017 - 30. 3. 2017 PODBEĽOVÁ

27. 4. 2017 - 4. 5. 2017 BAZALKOVÁ

25. 5. 2017 - 1. 6. 2017 ROZMARÍNOVÁ

22. 6. 2017 - 29. 6. 2017 PODBEĽOVÁ

20. 7. 2017 - 27. 7. 2017 BAZALKOVÁ 

17. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ROZMARÍNOVÁ

14. 9. 2017 - 21. 9. 2017 PODBEĽOVÁ

12. 10. 2017 - 19. 10. 2017 BAZALKOVÁ

9. 11. 2017 - 16. 11. 2017 ROZMARÍNOVÁ

Vysvetlivky stanovíšť:
Rozmarínová: križovatka ulíc - Rozmarínová a Repíková - smer na Levanduľovú ulicu
Podbeľová: pri budove MÚ
Bazalková: križovatka ulíc - Rozmarínová a Bazalková


