
po dlhšej prestávke 
Vám opäť prinášame 
„Vyšnošebešské novin-
ky“, prostredníctvom 
ktorých by sme s Vami 
chceli zdieľať informá-
cie o dianí v samosprá-
ve a o tom, čo sa poda-
rilo za posledné obdobie 
urobiť. V tomto čísle 
to bude poohliadnutie 
za rokom 2019. Bol to 
rok v znamení mno-
hých zmien, ale aj tra-
dičných aktivít v obci.
Do mnohých aktivít a 
konkrétnych prác sa 
zapojili svojou hma-
tateľnou činnosťou a 
priložením ruky k die-
lu aj samotní poslanci 
a ďalší dobrovoľníci v 
obci, ktorým za to pat-
rí poďakovanie, preto-
že aj napriek tomu, že 
to nebolo ich povin-
nosťou, chceli prispieť 
konkrétnymi skutkami, 
pomocou či finančne.
Chcel by som však do-
dať... Ako to v živote 
býva, nie všetky veci je 
hneď vidieť, nie každá 
vec sa podarí ako bola 
plánovaná a na niektoré 

si musíme ešte počkať. 
Určite však môžem 
konštatovať, že napriek 
tomu, že to bol náročný 
rok, podarilo sa využiť 
príležitosti v rôznych 
oblastiach, ktoré sa nám 

naskytli. Vždy nás ve-
die úmysel robiť veci v 
prospech ľudí, avšak v 
medziach legislatívy a 
zároveň najlepšie ako 

sa dá. Treba toho ešte 
veľa stihnúť, tak nech 
sa podarí čo najviac 
naplánovaných projek-
tov, aby naša obec bola 
miestom pre  naplnený 
a spokojný život.

Mgr. Marián Beluško
Starosta obce

Aký bol 
rok 

2019 ?

Vážení občania,
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Prvé číslo informačného 
občasníka vyšlo ešte 
minulý rok pod názvom 
"Šebešské novinky". 
Súčasne s vydaním 
prvého čísla prebiehala 
registrácia tohto 
názvu na Ministerstve 
kultúry. Odpoveď, 
ktorá z ministerstva 
dorazila, bola miernym 
prekvapení. Periodikum 
s takýmto názvom už 
totiž existuje.Šebešské 

novinky vychádzajú u 
našich susedov v Nižnej 
Šebastovej pod záštitou 
občianského združenia 
Naša Nižná Šebastová. 
Bolo preto potrebné 
popremýšľať nad iným 
názvom a touto cestou 
Vám chceme predstaviť 
periodikum s novým 
názvom "Vyšnošebešské 
novinky". Prajeme 
príjemné čítanie.

Od dnes Vyšnošebešské...
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Chodník na Záhumní

Každý, kto aspoň raz 
prechádzal ulicou „Na 
záhumní“, veľmi dob-
re vie, aký je to nebez-
pečný úsek, najmä pre 
chodcov. Dopravnú tep-
nu cez našu obec, ktorá 
spája mesto Prešov - IS-
-LOM Maglovec, vyu-
žívajú dennodenne ná-
kladné vozidlá na prevoz 
stavebného materiálu. 

Nakoniec sa občania 
minulý rok dočkali a ko-
nečne sa mohli prejsť po 
tejto časti obce bezpeč-
ne, bez pocitu ohrozenia. 
S realizáciou výstavby 
chodníka sa začalo kon-
com roka 2018. Práce 
na chodníku však pre-
rušila zima a v istom 
zmysle aj novembro-
vé komunálne voľby.

Výstavba pokračovala 
začiatkom apríla 2019.
1.4.2019 prebehlo v 
zasadačke kultúrneho 
domu verejné stretnutie, 
na ktorom boli  odpre-
zentované a vydisku-
tované ďalšie postupy 
s občanmi pri projekte 
chodník na záhumní.

2.4.2019 – Staros-
ta a poslanci Platko, 
Cina, Mitaľ, Muška a 
člen stavebnej komi-
sie František Kraviar, 
absolvovali výjazd na 
stavbu a vytvorili súpis 
pripomienok a návr-
hov  (vlastníkov neh-
nuteľností, priľahlých k 
chodníku ) pri výstavbe 
chodníka Na záhumní.

3.4.2019 – Predloženie 
súpisu vedúcemu stav-
by, chodník Na záhumní.

6.–7.5.2019 - Stretnutie 
s Euroviou (realizáto-
rom stavby), ohľadom 
chodníka Na záhum-
ní. Na tomto stretnutí 
došlo k priebežnému 
zapracovaniu oprávne-
ných požiadaviek obča-
nov. Doriešili sa detai-
ly tejto stavby (vjazdy, 
palisády), ku každej 
dotknutej parcele, kde 
neboli zapracované v 
projekte z roku 2011.

Od 13.7. 2019 do 
02.11.2019 spracovával 
realizátor stavby ko-
nečnú výšku rozpočtu 
v cene 272 221,24 €. V 
navýšení boli zaúčtova-
né práce naviac +7 000 
€ k pôvodnému roz-
počtu. Po dôkladnom 
preskúmaní jednotli-
vých položiek v pro-
jektovej dokumentácii 
a dodaným krycím lis-
tom realizátorom stav-
by  vyšlo najavo, že vy-
účtovanie realizátorom 
stavby nekorešponduje 
s reálnymi položkami.

Verejná objed-
návka občanov 
po chodníku v 
tejto časti obce 

tu bola prítomná 
už takmer dve 

 desaťročia. 

Po voľbách bola 
prebratá stavba s 

rozpočtom 
262 116,60 €. 

Počas celého 
procesu ukon-
čovania stavby 
dochádzalo k 

hľadaniu konsen-
zu s občanmi a 

ich oprávnenými 
požiadavkami.

Záverečným 
rokovaním z 

11.12.2019 sa 
stanovila cena 
medzi obcou a 

firmou Eurovia  v 
konečnej výške 
257 204,292 €.
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Revitalizácia verejnej zelene
S revitalizáciou verej-
nej zelene sa začalo 
ešte v roku 2018. Do 
verejného obstaráva-
nia obce sa vtedy za-
pojili tri firmy s týmito 
cenovými ponukami:

ČECH, s. r. o., Pre-
šov - 173 989,94 €

CMR Slovakia, s. r. o.,  
Prešov - 174 817,25 €

Stav-Majo, s. r. o., Li-
pany – 176 920,26 €

Po podpise zmluvy 
medzi obcou a vyhoto-
viteľom stavby sa za-
čalo s jej realizáciou. 
V úvode prebehli zem-

né a výkopové práce, 
pri ktorých sa odváža-
la nahromadená suti-
na a asfalt z priestorov 
obecného úradu a mat-
erskej školy. Následne 
 prebehlo zarovnanie 
terénu kamenivom, po-
loženie geotextílie a 
podložia pod chodníky. 
Práce vyvrcholili polo-
žením zámkovej dlažby 
na chodníkoch. Pries-
tory okolo chodníkov 
vyplnili zatrávnené plo-
chy, kamienky a výsad-
ba stromčekov a krov.  

Okrem povrchových 
úprav boli v centre 
obce umiestnené ob-
jekty: lávka, lavička (9 
ks), odpadkový kôš (5 
ks), stojan na bicykle 
(2ks), vývesná tabuľa, 
informačná tabuľa.

Po vyhodnote-
ní jednotlivých 
ponúk sa obec 

rozhodla pre fir-
mu ČECH, s. r. o. 
s cenovou ponu-

kou 
173 989,94 €. 
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Zimná údržba

Náhly nástup zimy s 
prvým snežením dal prí-
ležitosť ukázať, že obec 
si niektoré služby môže 
zabezpečiť vo vlastnej 
réžii. Novým prírastkom 
v majetku obce je traktor 
s príslušenstvom na vy-
konávanie zimnej údrž-
by, ktorý sa v ostrej pre-
vádzke celkom osvedčil. 
Impulzom pre tento 
krok (zakúpenie vlast-
nej techniky) bolo čoraz 
ťažšie zaobstaranie lac-
nej zimnej údržby a zá-
roveň jednoduchá mate-
matika že to, čo by obec 
platila za vykonávanie 
zimnej údržby iným 

subjektom, môže inves-
tovať do vlastnej techni-
ky a sama zabezpečovať 
verejnoprospešné služ-
by a rovnako poskyto-
vať dostupné služby pre 
svojich občanov a to 
 nielen v zimnom období.

V rámci nákupu obec-
ného traktora pristúpila 
obec k výberovému ko-
naniu. Ponuky dostala 
od celkovo piatich dodá-
vateľov, cenovú ponuku 
zaslali štyria uchádzači. 
Vysúťažená suma pred-
stavovala 21 360 € a 
traktor (LOVOL M504 
s čelným nakladačom a 
s lyžicou) dodala firma 
AGROMX, s.r.o., Prešov.

autor: Mgr. Marián Beluško

Protipovodňový rigol

V rámci prevencie pred 
hrozbou povodní obec 
vykonala prečistenie pro-
tipovodňového rigola v 
lokalite Nad dedinou od 
prístupovej cesty k evan-
jelickému cintorínu až 
po lokalitu Kamence. Na 

prečistenie bola použitá 
svahovacia technika vyu-
žívajúca inovatívny spô-
sob úpravy terénu pred 
rigolom. Prečistenie má 
zabrániť nárazovej vode 
pri prudkom daždi. Vy-
čistených bolo približ-
ne 1000 metrov úseku.

Štiepanie dreva

V minulom čísle (vte-
dy ešte) Šebešškých 
noviniek, sme publi-
kovali článok o svoj-
pomocnom výrube 36 
ks Tují Západných na 
cintoríne, ktoré ohro-
zovali priestor pri hro-
boch. Tieto tuje boli o 
mesiac neskôr poštie-
pané a drevo použité 
na obecné účely. Obec 

ďakuje poslancom a 
osloveným dobrovoľ-
níkom, ktorí priložili 
ruku k dielu. Pri tejto 
akcii  sponzorsky po-
mohli technikou firmy 
RM Truck a Slavko 
Muška Autodoprava.
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Nákup stoličiek 
z dotácie PSK

V rámci dotácie z fondu 
PSK, podľa VZN PSK 
č. 57/2017, Program 2 
– Kultúra, má obec mož-
nosť požiadať o dotáciu v 
oblasti kultúry a jej roz-
voja. Naša obec požiada-
la o poskytnutie dotácie 
pre rok 2019 na výmenu 
materiálneho vybave-
nia v kultúrnom dome 
(stoličky). Z poskytnutej 
dotácie vo výške 800 €, 
nakúpila 50 ks stoličiek. 
Obec týmto ďakuje Mgr. 
Alene Mitaľovej za vypra-
covanie žiadosti a PSK 
za poskytnutie dotácie.

Nákup kuchynského riadu

Každoročné spoločen-
ské podujatia v kultúr-
nom dome sú v našej 
obci už neodmysliteľnou 
súčasťou a tradíciou. 
Pre zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb 
obec nakúpila nový ku-
chynský riad pozostáva-
júci z týchto položiek: 

•150 ks plytkých tanierov
•150 ks hlbokých tanierov
•150 ks dezertných tanierov
•150 ks polievkových lyžíc
•150 ks vidličiek
•150 ks nožov
•150 ks kávových lyžičiek

Celková suma zakúpeného 
riadu predstavuje 930,60 €.

HLAVNÉ TÉMY - ČINNOSŤ OBCE

Zmena stavebného úradu

Ešte pred nástupom do 
úradu, počas predvoleb-
nej kampane, občania 
vznášali námietky voči 
činnosti stavebného 
úradu na nie rovnaký 
prístup k občanom. Po 
komunálnych voľbách 
sa potvrdilo, že spolu-

práca obecného úradu 
s doterajším staveb-
ným úradom nie je na 
požadovanej úrovni. 

V tom čase vznikal vo 
Fulianke nový stavebný 
úrad. Obec predostrela 
podmienky spolupráce, 
pričom došlo k dohode. 
Následne prebehol štan-
dardný postup a agenda 
sa odovzdala na staveb-
ný úrad do Fulianky.

Kritériá stanovené
obcou:

Rovnaké podmienky pre 
každého v zmysle záko-
na, prioritné dodržiava-
nie zákonnosti, rovnosť 

pred zákonom, kom-
fortnosť stavebných a 
kolaudačných rozhod-
nutí, konania prebieha-
júce na obecnom úrade 
- nie v meste, flexibili-
ta a úzka spolupráca.

V roku 2019 obec 
zmenila pôsobisko 
stavebného úradu 
z Prešova do Fuli-

anky.
Obec sa snažila hľa-
dať možnosti spo-
lupráce s bývalým 

stavebným úradom, 
pričom vyžadovala 
proaktívne riešenie 
problémov občanov 

zo strany staveb-
ného úradu, no bez 
potrebného výsled-

ku.
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Brigáda na ihrisku

Oficiálny začiatok bri-
gády bol naplánovaný 
v piatok o 16:30 h., no 
už v dopoludňajších ho-
dinách sa zabezpečoval 
nevyhnutný materiál na 
samotnú realizáciu – 50 
litrov náteru na natre-
tie altánku, lak na oše-
trenie „párty“ stolov, 
štetce, brúsny papier, 

lamelové brúsne kotúče 
pre ošetrenie javiska a 
vonkajších strán altán-
ku a ošúchaných stolov.
Samotná brigáda sa 
začala pozametaním 
priestorov altánku, 
omietnutím pavučín, 
brúsením stolov a von-
kajších strán altánku. 
Následne sa povrchy 
ošetrili novým lodným 
lakom a ochranným 
náterom. Nezabudlo sa 
ani na pokosenie okoli-
tých pozemkov nielen v 
blízkosti hlavného ihris-
ka, ale aj priľahlých 
 priestorov celého areálu.

Pre účastníkov bol za-
bezpečený pitný režim a 
teplá strava. Touto ces-
tou sa chce obec poďa-
kovať všetkým zúčast-
neným – starostovi M. 
Beluškovi a poslancom 
Hudákovi, Cinovi, Mi-
taľovi, Muškovi a Plat-

kovi. Členom komisií 
– J. Makarovi ml., L. 
Baranovi, J. Kopilcovej. 
Za združenia boli účast-
ní: FS Vyšná Šebastová 
– Vladimír Tkáč, Peter 
Compeľ, Anna Pola-
čeková, Mário Žlebčík. 
STO Vyšná Šebasto-
vá – František Leško, 
Miroslav Lelák. MTC 
Vyšná Šebastová - Mar-
tin Jurašek, František 
Pavúk, Jozef Makara 
st. DHZO Vyšná Šebas-
tová – Jakub Tkačik. 
Vďaka patrí taktiež hrá-
čom Združenia špor-
tov  Vyšná Šebastová na 
čele s Ivanom Mazan-
com, Zuzane Vaškovej 
a každému, kto akým-
koľvek spôsobom pris-
pel k zveľadeniu areálu 
ihriska a jeho okolia.

V sobotu sa 
pokračovalo s 

brúsením a nat-
retím zábradlia 
okolo hlavného 
ihriska, vstupnej 

brány a inými 
drobnými práca-
mi, ktoré skrášlili 
a skultúrnili ihris-
ko a jeho okolie. 

V dňoch 21.-
22.5. sa usku-

točnila brigáda, 
ktorej úlohou 

bolo zveľadiť a 
„oživiť“ pries-

tory ihriska pred 
 blížiacim sa 31. 

ročníkom Šebešs-
kej pätnástky. 
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Posledná aprílová sobo-
ta patrila oslave sviatku 
Dňa Zeme. A azda niet 
lepšieho spôsobu osla-
vy takéhoto sviatku ako 
prejavením úcty voči 
Zemi prácou na jej očis-
te či zveľadení a zároveň 
vyslaním signálu, že to 
s našou planétou a jej 
udržateľným rozvojom 
myslíme naozaj vážne. 
V tejto súvislosti zorga-
nizovalo združenie Ur-
bariát, komposesorát - 
pozemkové spoločenstvo 
Vyšná Šebastová, v úzkej 
spolupráci s obcou akciu 
zberu odpadu, na ktorej 
sa zúčastnilo viac než 30 
dobrovoľníkov. Akcia 
začala o 8:00 h. ráno a 

dobrovoľníci boli roz-
delení do dvoch skupín, 
z ktorých každá mala 
svoju vlastnú úlohu.

1. Skupina – zbierala 
odpad od firmy IREKS 
ENZYMA popri ces-
te do Teriakoviec po 
hranicu katastra obce.

2. Skupina – zbiera-
la odpad od firmy IS-
-LOM Maglovec po 
poľnej ceste smerom 
k ceste na Severnú.  

Vyviezlo sa 140 ks 120 
litrových vriec odpadu, 
3024 kg pneumatík (296 
ks). Hmotnosť  vyzbie-
raných vriec Na záhumní 

bolo 700 kg plastov. Ak-
cia skončila o 11:20 h. 
Následne sa dobrovoľní-
ci presunuli do sály kul-
túrneho domu, kde bolo 
pripravené chutné ob-
čerstvenie s pohostením.

Obec Vyšná Šebastová 
ďakuje všetkým zúčast-
neným občanom – sta-
rostovi a poslaneckému 
zboru, členom urbari-

átu a komposesorátu, 
poľovnickému zdru-
ženiu Delňa, členom 
výboru pozemkového 
združenia, FS Šebeš a 
všetkým zúčastneným. 

Ekologickú likvidáciu 
pneumatík zabezpečil 
Chvojka Jozef - PNE-
U-AUTO CENTRUM. 
Účastníci akcie do-
stali tričká s obrázko-
vým motívom „Deň 
zeme“, vďaka spoloč-
nosti  Brakon. O chutné 
 občerstvenie v sále kul-
túrneho domu sa postarali 
P. Kopilcová , P. Mitaľo-
vá a teta Poľovníková.

Deň Zeme 

V Severnej 
prebehla ak-

cia 17.4.2019. 
Čistená bola 

časť za obcou 
smerom na 
Okružnú.

EKOLÓGIA
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Zámerom obce je v ohrozených úsekoch 
inštalovať kamerový systém, ktorý by mal 
zamedziť tvorbe čiernych skládok v obci. 
Osvetou a prevenciou chce obec verejnosť 
naučiť hádzať odpadky do koša, recy-
klovať, prípadne aj znižovať produkciu 
odpadu. Všetci sa chceme prechádzať po 
čistej prírode a boli by sme radi, keby aj 

naše deti mali rovnakú možnosť. 

Zaburinené pozemky

Obec vyzvala obča-
nov, v zmysle zákona 
o ochrane poľnohos-
podárskej pôdy, aby 
zabezpečili kosenie 
svojich pozemkov. 
Dôvodom je starostli-
vosť vlastníka o poľ-
nohospodársku pôdu.
Kosením sa predchádza 
znehodnoteniu poľ-
nohospodárskej pôdy, 
hlavne zabránenie vý-
sevu nežiadúcich rast-
lín a drevín, z ktorých 
mnohé sú alergénne 
pre ľudí s respirač-
nými ochoreniami. 

Napriek povinnosti sta-
rostlivosti o svoje po-
zemky, obec vyjadruje 
poďakovanie všetkým 
uvedomelým vlastní-
kom. Zároveň obec prí-
jme v budúcnosti opat-
renia v zmysle zákona, 
aby vlastníci, ktorí si 
svoje povinnosti ne-
splnili, boli podstúpení 
príslušným orgánom 
na vykonanie nápra-
vy všetkými dostup-
nými prostriedkami.

autor: Mgr. Ondrej Cina

Verejná zeleň
V novembri bolo v 
okrajových častiach 
obce V. Šebastová a 
Severná nainštalo-
vaných 10 ks infor-
mačných tabúľ o zá-
kaze vyhadzovania 
odpadov. Obec prosí 
o dodržiavanie tých-
to opatrení a nabáda k 
zodpovednému správa-
niu sa k prírode a oko-
liu, v ktorom žijeme.

EKOLÓGIA

Obec poukázala na 
skutočnosť, že ústa-
va SR nespochyb-

ňuje vlastníctvo, ale 
zároveň poukazuje 
na skutočnosť, že 

vlastníctvo zaväzu-
je.
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Úprava výšky poplatkov za odpad od 1.1.2020

Dôvodová správa starostu obce, prečítaná na OcZ dňa 21.11.2019

Národná rada Sloven-
skej republiky schvá-
lila dňa 17. októbra 
2018 nový zákon o 
poplatkoch za ulože-
nie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Envi-
ronmentálnom fonde a o 
zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“). 
Po 12 rokoch platnos-
ti zákona č. 17/2004 Z. 
z. o poplatkoch za ulo-
ženie odpadov v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „doterajší 
zákon“) pristúpilo Mi-
nisterstvo životného 
prostredia Slovenskej 
republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) k vypra-
covaniu nového zákona. 
Predchádzajúca práv-

na úprava poplatkov 
za uloženie odpadov 
nebola postačujúca z 
viacerých dôvodov. 
Predovšetkým nebola 
dostatočne motivujúca 
pre pôvodcov odpadov. 

Poplatok za uloženie 
odpadov je len jedným 
z opatrení, ktoré by 
mali zabezpečiť zní-
ženú mieru skládkova-
nia odpadov a zároveň 
zvýšenú mieru zhod-
nocovania odpadov.

Z vyššie uvedených 
dôvodov a najmä z 
dôvodu zvyšovania 
poplatkov za uloženie 
komunálneho odpadu 
na skládkach je nateraz 
nutné pristúpiť k zvýše-
niu poplatku za odpad. 
Obec Vyšná Šebastová 
vybrala na poplatkoch 
(cca 10 000 €) za odpad 
menej finančných prost-
riedkov ako mala výdav-
ky súvisiace s odvozom 
a skládkovaním odpa-
dov (náklady vo výške 
cca 21 500 €). Tento 
stav je z pohľadu zá-
konných pravidiel hos-

podárenia s obecnými 
financiami neprípustný. 

Zároveň by mala každo-
ročne prehodnotiť výš-
ku poplatku a upraviť ho 
buď nahor alebo nadol, 
podľa toho aké budú 
predpokladané výdavky.

Možno povedať, že 
ministerstvo bolo 
nútené podniknúť 
zásadnejšie kro-

ky, aby „donútilo“ 
pôvodcov odpadov, 
pokiaľ je to možné, 
predchádzať vzniku 
odpadu, znižovať 

produkciu odpadu, 
zvyšovať množ-

stvo odpadu, ktoré 
sa môže zhodnotiť, 

resp. recyklovať, ale 
najmä v čo najväčsšej 
možnej miere znižo-
vať množstvo odpadu 
končiaceho na sklád-

kach odpadov. 

Obec má na oblasť 
spracovania odpadov 
vybrať toľko peňaž-
ných prostriedkov, 
koľko bude mať v 

tejto oblasti aj výdav-
kov.

autor: Mgr. Marián Beluško

Klub záhradkárov 
Dňa 8.12.2019 v našej obci vznikla Základná organizá-
cia SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV. Zá-
ujemcovia o členstvo sa môžu nahlásiť u predsedu zväzu                  
Stanislava Šimčíka (tel. 0918 099 548), alebo na Obecnom 

úrade.

EKOLÓGIA
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Deň obce Vyšná Šebastová a Šebešská pätnástka
Ako už býva v posled-
ných rokoch v našej 
obci zvykom, najvý-
znamnejšia športová 
udalosť roka – Šebešská 
pätnástka sa spája s 
inou, taktiež význam-
nou obecnou udalos-
ťou – Dňom obce. Inak 
tomu nebolo ani vlani, 
keď sa 31. ročník be-
žeckej súťaže prelínal 
s oslavou sviatku na-

šej obce. Už v skorých 
ranných hodinách pre-
biehala registrácia bež-
cov podľa jednotlivých 
kategórii. Tento ročník 
ponúkol bežcom viace-
ro lákavých možností 
vybrať si medzi súťaž-
ným a rekreačným be-
hom. Hlavnú kategóriu 
tvoril už tradične beh 
na 15 km. Súťažiaci nad 
70 rokov absolvovali 9 

km úsek. Nechýbali ani   
dorastenecké a detské 
bežecké kategórie. Pre 
tých, ktorí sa rozhod-
li zabehať si nesúťaž-
ne, boli pripravené až 
tri bežecké kategórie. 
Beh zdravia dlhý 3 km, 
ktorý viedol okružnou 
trasou po obci, Nor-
dic walking (severská 
chôdza so špeciálnymi 
chodeckými palicami), 

a Torbársky beh – je-
den okruh futbalového 
ihriska v dĺžke 300 m.
Po slávnostnom prí-
hovore starostu obce 
a oficiálnom otvorení 
súťaže sa na štartova-
ciu čiaru skrz všetkými 
kategóriami postavilo 
vyše 400 súťažiacich 
(214  dospelých súťažia-
cich v jednotlivých kate-
góriách a vyše 200 detí).
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Len čo sa bežci „ro-
zutekali“ za svojimi 
úspechmi, priestor do-
stali kultúrno-spoločen-
ské a gastronomické 
aktivity. Vo vzduchu 
bolo cítiť lákavú vôňu 
guľášu, ktorý ten-
to rok pripravovalo 
Poľovnícke združenie 
DELŇA z Teriakoviec. 
Na tento tradičný po-
krm, ktorý každoročne 
sýti vysilených bežcov, 
ako aj všedných ná-
vštevníkov tohto podu-
jatia, bolo spotrebova-
ných vyše 80 kg mäsa, 
60 kg zemiakov a 55 ks 

bochníkov chleba, čo 
tvorilo cca. 700 porcií.  
Podávaný bol jelení aj 
diviačí guľáš.  Ďalšou 
tohtoročnou špeciali-
tou bolo jedlo podobné 
maďarskému guľášu 
– Hovädzí Tokáň. Ten-
to sa ale na rozdiel od 
maďarského pripravuje 
bez pridania papriky. 
Pečené klobásky, lan-
goše, chlebík so šmaľ-
com  a cibuľou, chutné 
štrúdle, ktoré napiek-
li šikovné gazdinky v 
rámci iniciatívy Šebeš 
hostí... to je spojenie 
najväčšieho športové-

ho a obecného sviatku.
Kultúrne zážitky urči-
te nezaostávali za tými 
gastronomickými. Do 
tanca hral a spieval FS 
Šebeš, Vlasta Mudrí-
ková – heligonkárka a 
speváčka. O divadelné 
predstavenie sa posta-
rali deti zo SZUŠ Hu-
bošovce, živé atrakcie v 
podobe dravých vtákov 
zabezpečili Sokoliari. 
Predviedol sa aj miestny 
DHZO Vyšná Šebastová, 
ktorý predviedol ukáž-
ku požiarneho útoku. 
Najmenších návštevní-
kov iste potešili maskoti 

(Dominik Homolka, Ka-
tarína Cinová, Tomáš 
Saxa), nafukovací hrad, 
šmýkačka, maľovanie 
na tvár, možnosť nasad-
núť do ozajstného bagra 
či kamiónu, povoziť sa 
na štvorkolkách. Preh-
liadka hasičských áut a 
hasičského vybavenia 
ostane v pamäti nejed-
ného detského návštev-
níka tohto podujatia. 
Vo večerných hodinách 
začala „obecná veseli-
ca“, v podaní hudobnej 
skupiny Revial, ktorá tr-
vala až do skorého rána.  

ŠPORT
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Výsledky Šebešskej pätnástky 2019 (Neúplné)
15 km
Por. č. Priezvisko  Meno Oddiel     Čas
1.  Vavrek  Adrián Dulová Ves     0:57:39
2.          Mockovčiak Marek TJ Obal servis Košice   0:57:48
3.  Fučo          Emil  Ľubotice          0:58:07
13.  Pavúk  František MTC Vyšná Šebastová   1:04:29
27.  Jurašek  Martin MTC Vyšná Šebastová   1:08:08
33.  Safko   Milan  MTC Vyšná Šebastová   1:08:59
36.  Safko   Alexander MTC Vyšná Šebastová   1:09:41
42.  Tomčo  Jozef  MTC Vyšná Šebastová   1:10:55
94.  Tomčo  Ján  MTC Vyšná Šebastová   1:18:23

9 km – muži nad 70 rokov
Por. č. Priezvisko  Meno  Oddiel    Čas
1  Papp   Zoltán  MBK Veľké Kapušany  0:42:44
2  Stanek  František  MTC Vyšná Šebastová  0:48:06
3  Kalata  Ján   Unikov Bardejov   0:50:24
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MTC Vyšná Šebastová

Nezisková organizácia 
MTC Vyšná Šebastová 
n.o. datuje svoj vznik 
rokom 2015, zápisom 
do registra Obvodného 
úradu v Prešove. Zlo-
movým dátumom je pre 
nás 22. september 2015, 
kedy došlo k registrácii 
v Slovenskom atletickom 
zväze, čím sa pretekári 
klubu stali oficiálnymi 
atletickými pretekármi 
Slovenskej republiky.

Koncom roka 2014 sa 
na obcou a skupinou 
bežcov pripravenom 
ďakovnom posedení k 
úspechom dosiahnutým 
v rámci Medzinárod-
ného maratónu mie-
ru (MMM Košice) ako 
aj kalendárneho roka 
2014, zakladatelia klu-
bu (Dušan Butorac, Jo-
zef Makara, Ján Tomčo, 
Ivana Butoracová Šin-
dleryová, Jozef Tomčo a 
Milan Safko) dohodli na 
osamostatnení atlétov 
obce od Združenia špor-
tov Vyšná Šebastová. 

Viac tu: http://mtc-se-
bes.webnode.sk/o-nas/

MTC je dobrovoľná, ne-
politická a nezisková or-
ganizácia podporujúca a 
reprezentujúca záujmy 
bežcov, triatlonistov, 
cyklistov, duatlonistov, 
plavcov a priaznivcov 
vytrvalostných športov 
z  Vyšnej Šebastovej a 
Prešova, ako i rôznych 
obcí a miest Slovenskej 
republiky. Nezisková 
organizácia si kladie za 
svoj cieľ a poslanie za-
stupovať záujmy vytrva-
lostných športovcov na 
amatérskej, ale aj vrcho-

lovej ( profesionálnej) 
úrovni a podporovať 
ich činnosť vytvore-
ním materiálnych, fi-
nančných, technických 
a iných podmienok pre 
realizáciu športových a 
prípravných aktivít. Vo 
vzťahu k širokej verej-
nosti je dominantným 
úsilím klubu ako aj všet-
kých členov podieľať sa 
na verejnoprospešných 
aktivitách súvisiacich s 
vytváraním vhodných 
podmienok pre zdra-
vý a bezpečný pohyb 
v prírode či rozvoj ta-
lentu mladej generá-
cie s cieľom podporiť 
záujem o športové, 
pohybové aj voľnoča-
sové aktivity, predov-
šetkým u detí a mládeže.

Má zriadenú web-
stránku a aktívny fa-
cebookový profil.

Medzi naše najcennejšie 
úspechy, odhliadnuc od 
samotného počtu štartov 
a popredných výsled-
kov v jednotlivých ka-

tegóriách na pretekoch 
doma i v zahraničí v 
oblasti behu, cyklistiky, 
plávania, triatlonu a po-
dobne, možno zaradiť:

3. miesto v rámci 200 
štafiet na 345 km behu 
Od Tatier k Dunaju 
2015 a 4. miesto 2016

1. miesto na Kysuckom 
maratóne medzi ženami

ocenenie Trojnásob-
ného víťaza Jazernej 
50tky – tri roky po sebe

1. miesto v rámci súťa-
že troch maratónov – 
KE, BA, RAJEC 2015

Početné umiestnenia v 
rámci prvých priečok 
jednotlivých členov i v 
tomto roku, a to nielen 
doma, ale i v zahraničí.

Autor: Ivana Butoracová Šindleryová

Zakladatelia klubu 
prišli s víziou zalo-
žiť športový klub so 
zameraním na vytr-
valostné disciplíny

(maratón, ultrabehy, 
triatlon, duatlon, pol

maratón, trailový 
beh a podobne) v 
spolupráci s obcou s 
názvom MTC Vyš-
ná Šebastová, n.o., s 
cieľom podporiť roz-
voj vytrvalostných 
športov, zviditeľniť 
bežeckú komuni-
tu obce a aj takýmto 
spôsobom spájať mie-
stnych obyvateľov a 
ich priateľov pri roz-
voji spoločenského 
života obce, osvete 

športu a fairplay.

Aktuálne zastrešuje 
MTC 20 členov, z 
toho 18 pretekárov 

klubu.
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Hasičská súťaž  
5. ročník o pohár starostu obce

O tom, že sa dobrovoľné 
hasičstvo v posledných 
rokoch teší stále väčšej 
popularite niet pochýb. 
Dôkazom toho sú stále 
častejšie organizované 
podujatia hasičských 
súťaží, kde sa jednotli-
vé "DHZ-ky" stretávajú 
a súťažia medzi sebou 
v realizácii požiarne-
ho útoku za čo najkrat-
ší čas. Koncom júna sa 
takéto podujatie usku-
točnilo na futbalovom 
ihrisku aj v našej obci. 
Podrobnú správu o prie-
behu podujatia podáva 
člen DHZO Vyšná Še-
bastová – Lukáš Baran.

Súťaž bola zahájená prí-
hovorom starostu obce 
a veliteľom DHZO Vy-
šná Šebastová, ktorý 
oboznámil súťažiacich 
s priebehom súťaže. 
Bolo účastných 13 druž-
stiev, z toho 2 ženské.

Súťažné družstvo po-
zostáva spravidla zo 7 
členov (sanie tvorí ko-
šikár, spojár a strojník 
- ktorý ovláda hasičskú 
striekačku). Od strie-
kačky pokračuje vede-
nie hadíc B-spojom, túto 
časť ma na starosti v 
ľudovom jazyku „B-č-
kar“. Po ňom nasledu-
je rozdeľovač, ktorého 
úlohou je zapojiť a roz-
vetviť hadicu väčšieho 
priemeru (B-čková), 
pomocou  technického 
zariadenia - rozdeľova-
ča na dve hadice men-
šieho priemeru (C-č-
ková), ktoré rozvíjajú 

tzv. prúdari, ktorých 
úlohou je zostreliť  ter-
če v čo najkratšom čase. 

Po ukončení požiarnych 
útokov nasledovalo vy-
hodnotenie. Po vyhod-
notení nasledovala pri-
pravená detská súťaž, 
ktorej sa zúčastnilo 29 
detí. Tá pozostávala z 
bežecko-technickej dis-
ciplíny – prekážkovej 
dráhy v kombinácii so 
silovými prvkami (pre-
liezanie, podliezanie, 
beh cez tunel, beh  medzi 
kužeľmi, prehadzovanie 
pneumatiky, zostrelenie 
terča prúdom vody za-
pojením hadíc a dotia-
hnutím do cieľa). Každé 

zúčastnené dieťa  odišlo 
ako víťaz s medailou na 
krku a sladkou odme-
nou. Bodkou za podu-
jatím bola večerná zá-
bava v podaní hudobnej 
skupiny AKORDIC.

Ďakujeme štedrým 
sponzorom, ktorí nám 
pomohli zorganizovať 
túto súťaž pre dospe-
lých, ale aj pre mlá-
dež, s ktorou chce-
me viac pracovať.

Lukáš Baran - člen 
DHZO Vyšná Šebastová 
 

Súťažilo sa v 
požiarnom útoku 
pozostávajúceho 
z dvoch pokusov 
na trati dlhej 70 

metrov. 

Najlepší 
 dosiahnutý čas 

nášho Dobrovoľ-
ného hasičského 
zboru je 15:25 s.
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Hasičom nová technika

Od pondelka 
21.10.2019 majú čle-
novia nášho Dobro-
voľného Hasičského 
Zboru Obce (DHZO) 
nového pomocníka 
– zásahové vozidlo 
IVECO Daily. Na 
slávnostnom akte ho 
našej obci odovzdala
vtedajšia Ministerka 

vnútra Denisa Sako-
vá, ktorá vo svojom 
príhovore vyzdvih-
la práve oddanosť 
a ochotu dobrovoľ-
ných hasičov, veno-
vať svoj voľný čas a 
energiu ochrane ma-
jetku a zdravia obča-
nov v krízových si-
tuáciách. Kľúče boli 
prevziať spolu so 
starostom aj členovia 

našej skvelej DHZO. 
Naši obetaví chlap-
ci a dievčatá si tento 
„darček“ zaslúžia...

autor: Mgr. Marián Beluško

Memoriál Jozefa Hudáka
K športovým udalos-
tiam obce nepochybne 
patrí aj Memoriál Joze-
fa Hudáka. V poradí už 
8. ročník svojimi prího-
vormi oficiálne otvorili 
starosta obce Marián 
Beluško a člen ZŠ Vyšná 
Šebastová Anton Repka.

„Milí priatelia, futbalo-
ví priaznivci, v nedeľu 
30.6.2019, sme 8. roční-
kom MEMORIÁLU JO-
ZEFA HUDÁKA vzdali 

hold človeku, ktorý žil a 
dýchal pre futbal v obci, 
aj pre obec samotnú.
Obec má šťastie na ta-
kých ľudí a aj vďaka 
nim má futbal u nás 
už 63 ročnú históriu. 
A napokon to, že fut-
bal v obci stále žije je 
zásluhou aj tých, ktorí 
pre neho stále robia, 
ktorí boli napríklad aj 
minulú sobotu zvole-
ní do predstavenstva 
Združenia športov...

no aj vďaka samotným 
členom Združenia, či 
športovým nadšencom.
Nesmieme však zabud-
núť aj na ďalších ľudí, 
ktorí žili pre futbal v 
obci a už nie sú medzi 
nami – ako bol JOZEF 
HADVIŽDŽÁK, MGR. 
PETER JURAŠEK, ING. 
JOZEF ADAMČÍK, 
MARTA VAŠKOVÁ, 
ktorú priaznivci zvykli 
volať „mama Kami“, no 
napokon nesmieme za-

budnúť ani na najsilnej-
ší motor vyšnošebešské-
ho futbalu,  JÚLIUSA 
C H R O M É H O . 
Som veľmi rád, že po-
zvanie na memoriál pri-
jali mužstvá z Prešova, 
Lipian, ale aj poľského 
Krosna a verím, že sa 
u nás cítili výborne“ 
(Mgr. Marián Beluško).
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Podujatia sa zúčastni-
li štyri futbalové celky 
- ZŠ Vyšná Šebastová, 
Piłka Nožná Krosno, ŠK 
ODEVA Lipany a OBFZ 
Prešov. Po otvorení boli 
predstavitelia Obce, 
Krosna, OBFZ Prešova 
položiť veniec na hrob 
J. Hudáka. Memoriál 
sa riadil herným systé-
mom „PLAY-OFF“ na 
jeden zápas. V prvom 
stretnutí sa stretol výber 
OBFZ Prešov a domáci 
futbalový klub ZŠ Vy-
šná Šebastová - postu-
pujúci OBFZ Prešov. V 
druhom zápase si zme-

rali sily poľský klub 
Piłka Nožná Krosno a 
ŠK Odeva Lipany - po-
stupujúci Piłka Nožná 
Krosno. Zápas o tretie 
mesto, ZŠ Vyšná Šebas-
tová – ŠK Odeva Lipa-
ny dopadol v prospech 
tímu ŠK Odeva Lipany 
Finále ovládol OBFZ 
Prešov, ktorý porazil 
tím Piłka Nožná Kros-
no a stal sa tak výher-
com 8. ročníka Memo-
riálu Jozefa Hudáka.

Po oficiálnom ukončení 
bol naplánovaný exhi-
bičný zápas medzi od-

chovancami ZŠ Vyšnej 
Šebastovej. Zápasu sa 
zúčastnilo 27 hráčov z 3 
generácií odchovancov.

Obec ďakuje sponzorom:

Brakon, Branislav Kovaľ
MTC Vyšná Šebastová

TOM TRADING Jozef Tomčo
Daniel Muška

BG AUTO - Blažej Gondžúr
ELVOmont – Viktor Baláž

Slavko Muška Autodoprava
OBFZ Prešov
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O zriadení novej farnosti

autor: vdp. Mgr. Marián Gurský 

Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Ružencovej záhrade

Stáva sa už tradíciou, že 
aj vo Vyšnej Šebastovej 
v Ružencovej záhra-
de si v mesiaci október 
pripomíname sviatok 
Ružencovej Panny Má-
rie. Tohto roku sa sláv-

nosť uskutočnila 15. 
10. 2019. K sviatočnej 
atmosfére prispelo aj 
pekné slnečné počasie.

Samotná slávnosť za-
čala o 14 h. privítaním 
pútnikov z blízkeho aj 
vzdialenejšieho oko-

lia, správcom našej no-
vovzniknutej farnos-
ti, duchovným otcom 
Mariánom Gurským. 
Program pokračoval 
hudobno-poet ickým 
pásmom Horiaci krík, 
skupinou UPC z Košíc.
Nasledovala korunka 

Božieho Milosrdenstva, 
ktorú sa predmodlieva-
li sestry z Kongregácie 
sestier Matky Božieho 
Milosrdenstva v Ko-
šiciach. Pokračovala 
modlitba bolestného 
posvätného ruženca, 
ktorú viedol promótor

autor: Mária Bačová

Dekrétom otca arcibis-
kupa Mons. Bernar-
da Bobera z 22. mája 
2019, bola s platnos-
ťou od 1. júla 2019, zri

adená Rímskokatolícka 
farnosť sv. Kataríny
Alexandrijskej vo Vyš-
nej Šebastovej, ktorej 
územie bolo doteraz 
súčasťou farnosti Naj-
svätejšieho mena Ježiša 

a Márie v Prešove - Niž-
nej Šebastovej. K tomu-
to kroku pristúpil otec 
arcibiskup motivovaný 
lepším zabezpečením 
pastoračnej starostlivos-
ti o zverených veriacich 
a po vypočutí si mienky 
presbyterskej rady Ko-
šickej arcidiecézy. Do 
farnosti Vyšná Šebasto-
vá patrí samotná obec 
Vyšná Šebastová s od-
teraz farským kostolom 
Sv. Kataríny Alexandrij-
skej, ďalej miestna časť 
Severná s kostolom sv. 
Cyrila a Metoda a tiež 
filiálna obec Podhra-
dík s kostolom Naj-
svätejšej Trojice. Toto 
nové usporiadanie má 
prispieť k prehĺbeniu 
života viery a vzras-
tu Božieho kráľovstva.

Otec arcibiskup Mons. 
Bernard Bober osob-
ne, 15. augusta 2019 na 
slávnosť Nanebovzatia 

Panny Márie uviedol 
nového farára do úradu. 
Prvým farárom novej 
farnosti sa stal  Marián 
Gurský. Celý obrad uve-
denia nového farára 
spolu s vyznaním vie-
ry a prísahou pri prijatí 
cirkevného úradu bol 
vykonaný pri slávení 
slávnostnej sv. omše. 
Okrem otca arcibiskupa 
a veriacich boli na obra-
de prítomní aj zástup-
covia kostolných rád 
zo všetkých kostolov.
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pre ruženec na Sloven-
sku, brat   Filip Ďubek OP.
Vrcholom slávnosti bola 
svätá omša, ktorú celeb-
roval brat Filip Ďubek 
OP, ktorý je aj Pro-
mótorom Ružencových 
bratstiev na Slovensku. 

Koncelebrovali ďalší 
prítomní kňazi, ktorí 
sprevádzali veriacich zo 
svojich farností. V kázni 
sa br. Ďubek zameral na 
význam a potrebu mod-
litby posvätného ružen-
ca, ktorá je jednoduchá, 

ale vychádza z hĺbky 
Božieho slova. Pútnici 
domov odchádzali ra-
dostní a pokojní. Tešíme 
sa na stretnutie o rok.

Mária Bačová - hlavná horliteľka ružen-
cového bratstva vo Vyšnej Šebastovej

Neformálne 
stretnutie

Koncom júna sa na pod-
net starostu obce usku-
točnilo v priestoroch 
obecného úradu nefor-
málne stretnutie. Na toto 
stretnutie boli pozva-
ní hostia, ktorí aktívne 
participujú na veciach 
verejných v našej obci, 
ako aj sponzori a osob-
nosti z podnikateľské-

ho prostredia. Cieľom 
posedenia bolo dať 
 priestor týmto ľuďom 
na zdieľanie podnetov a 
návrhov, a diskutovať, 
akým smerom by sa 
mala obec v budúcom 
období uberať. Zo strany 
obce to bola zároveň istá 
forma poďakovania za 
ich činnosť a prípadnú 
podporu. Pozvanie pri-
jalo celkom 30 hostí, za 
čo im patrí vrelá vďaka.
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Torbarske slavnosci

Tretiu septembrovú ne-
deľu zorganizovalo Ob-
čianske združenie Še-
beš – priatelia folklóru 
Šariša, v spolupráci s 
Obcou Vyšná Šebasto-
vá folklórne podujatie 
„Torbarske slavnosci“. 
V poradí tretí ročník 
tohto príjemného folk-
lórneho popoludnia pri-
vítal vo svojom  pestrom 
programe aj dva det-
ské folklórne súbory 
– Viganček z Košíc a 
Dúbravienka z Prešova. 
Obidva súbory veľmi 
milo oživili program. 
Vidieť takmer 80 detí vo 
veku 6 – 15 rokov, ako 
bravúrne zvládajú ľudo-
vé piesne a tance, určite 
potešilo srdce každého 
diváka. Po prvýkrát nás 
navštívil skvelý umelec 
– fujarista a píšťalkár 
Imrich Oravec z Košíc, 
ktorý nám zahral aj na 
okarinu. Zaujal hrou na 
tieto zaujímavé nástro-
je, spevom a aj vtip-
nými „pripovitkami“. 
Opätovne nás navštívili 
folklórne súbory Ken-
dičan z Kendíc a Okr-
úhľan z Okrúhleho. Aj 
oni podali na pódiu pek-
né výkony a zanechali 
v nás krásne dojmy. Zo 
susedného Prešova pri-
šli Prešovskí heligon-
kári, ktorí predviedli 

svoje hráčske aj spe-
vácke umenie. Po všet-
ky tri roky nás svojim 
obradovým folklórom 
obdarovával folklórny 
súbor Borovničák z Voj-
koviec. Medzi domá-
cimi folkloristami z FS 
Šebeš a Borovničákmi 
spontánne vznikla aká-
si družba a priateľstvo. 
Šebeščania každoročne 
na jar navštevujú Voj-
kovské rusadľe, ktoré sa 
vždy nesú v úžasne do-
máckej atmosfére. Ale 
vráťme sa k Torbarskim 
slavnoscom. Na záver 
popoludnia došlo v rám-
ci vystúpenia domáceho 
súboru FS Šebeš aj k 
oficiálnemu poďakova-
niu pánovi Andrejovi 
Mesarčovi zo Sever-
nej, ktorý v tomto roku 
ukončil aktívnu činnosť 
v súbore. Za päť rokov 
účinkovania jedinečne 
spieval na rôznych po

dujatiach a súťažiach 
spolu s ostatnými, ale aj 
ako sólista. Okrem toho 
bol aj dvorným spiso-
vateľom súboru. Andrej 
totiž skladá krásne ver-
šované vinše v šariš-
skom nárečí. Každý z 
nich je tematický – či už 
k jubileu alebo k nejaké-
mu sviatku počas roka a 
verte, že všetky sú úžas-
né, krásne a dojímavé. 
Takže ešte raz Andrej: 
„Veľké Ďakujeme“. 
Počasie nám prialo, na 
návštevníkov Torbar-
skich slavnosci svietilo 
jesenné slniečko a tých 
bolo neúrekom, urči-
te najviac zo všetkých 
ročníkov. Všetkým za-
spievalo, zatancovalo a 
zahralo spolu 150 účin-
kujúcich a program tr-
val viac ako tri hodiny. 
Organizátori nezabudli 
ani na jedálny a pitný 
režim. Guľáš z diviny aj 

úžasný boršč z obecného 
kotlíka boli veľmi rých-
lo rozdané a po skvelých 
domácich koláčikoch 
sa len tak zaprášilo. 
Myslím, že všetci účin-
kujúci spolu vytvorili 
úžasnú atmosféru, po-
poludnie plné krásnych 
ľudových tónov, spevu 
a tanca. Účinkujúcim, 
ale aj organizátorom ur-
čite patrí veľká vďaka. 
Osobitne je treba po-
ďakovať všetkým de-
tičkám za ich úžasné 
výkony, obdivujem ich 
chcelosť, energiu a od-
hodlanie. Prajem im, 
aby ich láska k folk-
lóru nikdy neopustila. 
Ak ste tohtoročné Tor-
barske slavnosci na-
vštívili a neľutujete, 
naše občianske zdru-
ženie to veľmi teší. 
Vás, aj všetkých ostat-
ných radi privítame aj 
na ďalšom podujatí.

autor: Adriana Compeľová
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Deň Matiek
Druhá májová nedeľa 
už tradične patrí osla-
ve Dňa matiek. V tento 
deň prejavujeme zvlášť 
veľkú úctu a vďaku že-
nám, ktoré sa rozhodli 
darovať život iným – 
svojim deťom. Oslavu 
materstva si každoroč-
ne pripomíname aj v 
našej obci. A komu viac 
v tento deň prináleží 
pripraviť pekný kultúr-
ny program, ak nie prá-
ve deťom. Tie ho pod 
vedením pani učiteliek 
z materskej škôlky pri-
pravili a určite svojim 
recitovaním, spevom a 
tancom potešili srdce 
každej mamičky. Kul-
túrny program začal 
príhovorom starostu 

obce, po ňom zareci-
tovala báseň Vanessa 
Majdáková. Násled-
ne sa na javisku pred-
viedli deti z materskej 
škôlky - najprv malá 
skupina (3-4 roky) a po 
nej veľká skupina (5-6 
rokov). Pani učiteľky 
boli za vzornú prípravu 
kultúrneho programu 
odmenené kyticou kve-
tov. Po kultúrnom pred-
stavení nasledovalo po-
sedenie pri kávičke a 
kysnutom koláči. Kaž-
dá mamička si so sebou 
odniesla aj malý darček.

Mesiac úcty k starším

Október je mesia-
com úcty k starším. 
Nie nadarmo, práve 
so začiatkom jesene si 
pripomíname "jeseň" 
života tých, ktorí nás 
obklopujú a sú súčas-
ťou našich každoden-
ných životov. Sú to 
naši blízki – rodičia, 
starí rodičia, známi... 
Aj naša obec vzdáva 
úctu týmto ľuďom, 
ktorí sa snažili budo-
vať lepší svet okolo nás 
oveľa skôr než my. Pri 
tejto príležitosti obec 
zorganizovala príjem-
né posedenie v pries-
toroch sály kultúrne-
ho domu. V programe 
venovanému naším 
najstarším občanom, 

vystúpili deti z Mater-
skej školy a FS Šebeš.
Ôsmim jubilan-
tom, ktorí sa dožili 
krásnych 80. r.  a  90. r., 
obec prejavila vďaku 
milou pozornosťou. 
Samozrejme, nikto z 
prítomných občanov 
nezostal bez prejavu 
drobnej pozornosti. 
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Benefičné akcie

Sviatok Sv. Mikuláša

Ani v roku 2019 našu 
obec sv. Mikuláš neo-
bišiel a vyčaroval veľa 
úsmevov na detských 
tvárach. Deň sv. Miku-
láša sa začal vianoč-
nými trhmi o 16 h. na 
parkovisku pred obec-
ným úradom. Po sv. 
omši so začiatkom o 
17 h., deti zavolali sv. 
Mikuláša pred kostol, 
kde spoločne rozsvie-
tili vianočný stromček.
Zároveň boli vyloso-
vané tri deti, ktoré sa 
zapojili do súťaže a za 
svoju snahu a správnu 
odpoveď získali pekné 
ceny. Po obdarovaní detí 
mikulášskymi balíčka-
mi sme sa všetci presu-

nuli pred Obecný úrad, 
kde sa podávalo varené 
víno a detský punč. Ma-
terská škola ponúkala a 
prezentovala vianočné 
ozdoby a rôzne deko-
rácie vyrábané našimi 
detičkami. Ostatní ob-
čania mohli odprezen-
tovať svoju remeselnú 
a farmársku výrobu. 
Zakúpiť sa dala medo-
vina, včelí med ako aj 
včelie produkty, suše-
né bylinné čaje, pečené 
čaje, domáci cesnak, 
dekoratívne svieč-
ky  a veľa iných vecí.

autor:  Mgr. Jana Kopilcová

Napriek všetkým obec-
ným povinnostiam a ob-
tiažnostiam, vedenie vní-
ma starosti a útrapy nielen 
občanov obce, ale aj ná-
por životných prekážok 
z blízkeho okolia. Obec 
sa zúčastnila benefičných 
podujatí v okolí Prešo-
va, aby podporila dobrú 
vec. Podujatia sa niesli v 
kulinárskom duchu, kde 
súťažiace družstvá varili 
v kotloch rôzne  špeciality. 
Vynaložené úsilie  pri-
nieslo svoje ovocie. Po-

sudzovanie súťažiacich 
porotou a verejnosťou 
prinieslo reprezentantom 
obce popredné ocenenia, 
diplomy sú vystavené vo 
vitríne na obecnom úrade. 
Výťažok z predajov sa da-
roval na podporu veci, v 
ktorej sa podujatie nieslo.
     
Na sklonku roka, obec 
vyjadrila solidaritu s po-
škodenými pri výbuchu 
v obytnom dome na Mu-
kačevskej ulici v Prešove 
a prispela na transparent-
ný účet mesta Prešov na 
 zmiernenie následkov. 

Celý poslanecký zbor 
jednomyseľne  schválil 
tento návrh. Časť posla-
neckého zboru pomohla 
pri zmiernení dôsledkov 
tejto katastrofy osobne, 

jednému  z majiteľov 
úplne zničeného bytu. 

Mgr. Ondrej Cina
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Vyhodnotenie súťaže Vyšnošebešských noviniek 

V predchádzajúcom čís-
le sme vyhlásili súťaž 
 Vyšnošebeškých noviniek 
na tému: Vyšná Šebasto-
vá a Severná očami detí. 
Súťažilo sa v dvoch ka-
tegóriach - 1. najkrajšie 
umelecky spracovaný ob-

rázok, kresba s námetom 
Vyšnej Šebastovej a Se-
vernej - žiaci materských 
škôl a žiaci základných 
škôl - 2. najlepšia foto-
grafia z Vyšnej Šebastovej 
a Severnej - v kategórii 
žiaci stredných škôl. Do 

súťaže bolo prihlásených 
13 obrázkov a jedna fo-
tografia. Z nich boli hla-
sovaním na facebookovej 
stránke obce Vyšná Še-
bastová vybraté tie, ktoré 
sa ľuďom najviac páčili.
Každý z výhercov si mo-

hol vybrať akúkoľvek 
vecnú cenu až do výšky 
50 €. Výhercom srdeč-
ne blahoželáme a tešíme 
sa na  ďalšie umelecké 
diela našich šikovných 
detí a mládeže v na-
sledujúcich súťažiach.

Samuel Homola, Severná
1. miesto v kategórii "Kresba"           

žiaci materských škôl

Laura Pavelová, Vyšná Šebastová
1. miesto v kategórii "Kresba"          

žiaci základných škôl

Marko Sedlák, Vyšná Šebastová
1. miesto v kategórii Fotografia  

žiaci stredných škôl

SÚŤAŽ
Súťaž Vyšnošebešských noviniek

Vyšnošebešské novinky vyhlasujú súťaž o:

Najkrajší erb obce Vyšná Šebastová v kategóriách žiaci 
materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy

Výhercovia budú odmenení ľubovoľnou vecnou cenou až do výš-
ky 50 €. Najkrajšie diela budú publikované v nasledujúcom čís-
le a z vybraných diel bude urobená výstava v priestoroch Obecného úradu.

Uzávierka súťaže:  30.11.2020


