
po dlhšej odmlke sme 
tu opäť s ďalším číslom  
Vyšnošebešských  novi-
niek, tentoraz však ide o 
dvojčíslo.  Novinky sme 
založili s cieľom, aby 
ste boli informovaní o 
dianí v obci, aby mohla 
byť prezentovaná práca 
všetkých, ktorí sa po-
dieľajú na chode obce, 
a to aj práce tých, ktorí 
pomáhajú dobrovoľne, 
svojpomocne a nezištne. 
 V dôsledku pan-
démie nastalo pre samo-
správu obdobie, ktoré ju 
vystavilo ťažkej skúške. 
Plánovali sme úplne iné 
aktivity, činnosti, náku-
py, procesy a riešili sme 
úplne iné problémy, než 
ktokoľvek pred nami v 
modernej histórii Slo-
venska.  Rozvojové plá-
ny a projekty nemali až 
taký priestor na riadnu 
realizáciu. Chod úradu 
a obce bol obmedzený, 
spomalený  alebo nieke-
dy až zastavený. Napriek 
tomu sa urobilo mnoho.
 Pandémia nám 
do životov vniesla 
chaos. Rozvrátila za-

užívané. Odkryla ne-
poznané....o to viac sa 
otvorili problémy našej 
obce. Viem, dnes žije-
me dobu, ktorá otupila 
hrany mnohých pravi-
diel, noriem, princípov. 

Ale to nemôže platiť pre 
manažment obce. Sme 
striktne viazaní zákonmi 
a hlavne verejným zá-
ujmom. Rozumiem, jed-

no čo vyhovuje väčšine, 
sa nemusí páčiť men-
šine. Nedá sa ulahodiť 
všetkým. Dovoľte mi 
uviesť v tomto kontex-
te niekoľko poznámok.

Aký bol 
rok 

2020/2021 ?

Vážení občania,

VYŠNOŠEBEŠSKÉ
NOVINKY

číslo 2
MMXXII
ročník III.



Snahou je vždy nasta-
viť procesy v medzi-
ach toho, čo je správne. 
Snažíme sa ku každému 
občanovi pristupovať 
rovnako, mnohokrát aj 
s dôsledkami (ktoré sa 
nemusia všetkým páčiť 
– ale sú zákonné). V 
našej obci to bolo pre-
dovšetkým nastolenie 
situácie, kedy skončili 
všetci „privilegova-
ní“, aj situácie, kedy 
záujem obce neustúpil 
súkromným záujmom.
Reprezentujeme všet-

kých občanov, nielen 
tých, ktorí nás volili. 
Mnohokrát sa môže 
stať, že sa naše roz-
hodnutia niekomu ne-
páčia, vždy je ale v hre 
prospech obce. Každý 
z vás má svoj názor – 
vlastný, subjektívny, 
osobný. To je v pori-
adku, my však musíme 
riešiť obec ako celok, 
snažiť sa obrusovať 
hrany rozdielností a 
hájiť záujmy obce.
Výkon správy obce sa 
stal mojím chlebom. 
Rozhodnutia sú to, na 
čom to stojí a padá. Po-
sledná doba ukázala, 
že rozhodnutia robí-

me v neštandardných 
podmienkach, pod tla-
kom, v nových situá-
ciách, môžeme pove-
dať, že v novej dobe. 
Áno, mnohokrát mož-
no aj nie pre všetkých 
ideálne rozhodnutia. 
Ale, všetky rozhodnu-
tia sú tvorené tak, aby 
boli správne a tak, aby 
prinášali prospech. 
Sú exekutívne – vý-
konné, rutinné, každo-
denné rozhodnutia, ku 
ktorým sú povolaní tí, 
ktorí Vás zastupujú a 
potom sú rozhodnu-
tia strategické. Ideá-
lne je, aby o strategic-

kých veciach rozvoja 
a budúcnosti obce, o 
kľúčových záležitos-
tiach sa rozhodovalo 
za účasti čo najväčšie-
ho počtu vás občanov. 
Postavené je to na čo 

najväčšej vašej infor-
movanosti s otvoreným 
srdcom pre dobro v 
prospech väčšiny, aby 
sa predišlo neopod-

statnej domýšľavosti 
o zlých úmysloch dru-
hého. Takáto demo-
kratická, kolektívna 
forma rozhodovania je 
najtransparentnejšia. 
Opakujem, nie vždy sa 
dá vyhovieť všetkým, 
ale majoritný systém 
rozhodovania je na-
jefektívnejší, najspra-
vodlivejší, najčestnejší 

a najviac reprezentuje 
Vás – obyvateľov obce. 
Máme mandát a zod-
povednosť. Tvoríme 
rozhodnutia a nesieme 
zodpovednosť. Nie len 
za konkrétne rozhodnu-

tia, ale aj za celý reťazec 
výsledkov, ktoré z toho 
vyplývajú. Sú mnohé 
rozhodnutia, ktoré bolo
potrebné urobiť, lebo 

tak diktoval zákon a sú 
rozhodnutia, ktorých 
realizáciu si vynútila 
bezpečnosť, či stabilita 
obce.  Samozrejme, kto 
koná, robí aj chyby, ale 
je rozdiel urobiť neú-
myselnú chybu a roz-
diel (vedome, či neve-
dome) porušiť zákon. 
Prehlásil som, že bu-

dem postupovať trans-
parentne, čestne, pria-
mo do očí. Zaviedli sme 
mnohé demokratizačné 
nástroje, napríklad ho-
dinu otázok. Vysiela-
me online zasadnutia 
obecných zastupiteľs-
tiev a zverejňujeme z 
nich videonahrávky na 
obecnom YouTube ka-
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 nich videonahráv-
ky na obecnom You-
Tube kanáli, a to 
prioritnejšie ako 

zápisnice, ktorých pre-
krúcanie vypovedané-
ho mi bolo skúsenosťou 
v minulosti, keď som sa
zasadnutí zúčastňoval 
ako občan. Avšak to, čo 

sa raz už nahrá a zverej-
ní, nedá sa vziať späť, 
nedá sa inak prepísať, 
upraviť, ako sa komu 
zachce. Dávame pries-
tor na Vaše vyjadrenie. 
Snažíme sa zaviesť a 
budovať novú politic-

kú kultúru, snažíme sa 
používať argumenty 
a nie urážky smerom 
k osobám. Nechceme 

v obci invektívy, oso-
čovanie a ohováranie. 
Čo je ale najpodstatnej-
šie – môžeme sa Vám 
priamo pozrieť do očí 
pre efektívne, transpa-

rentné a čestné narába-
nie s vaším majetkom 
a zdrojmi obce. Mnohé 
sme urobili sami, vo 
vlastnom čase, za pou-
žitia našich vlastných, 
súkromných peňazí. 
Najlepším príkladom 

je prenájom pozemkov, 
ktoré vlastníte vy všet-
ci - občania, teda obec 
Vyšná Šebastová, spo-
ločnosti IS-LOM s.r.o. 
Maglovec. Bojovali 
sme, stálo to mnoho 
námahy a času. Dosia-
hli sme úspech, a to na-
priek tomu, že nás pri 
náročných rokovani-
ach, iný poslanec našej 
obce tlačil k tomu, aby 
sme akceptovali ná-
vrh oponenta – „lomu 
Maglovec“ a prijali ich 
cenu, pre vás nevýhod-
nú a trúsili sa neopod-
statnené informácie, 
že prehráme a bude-
me platiť drahé súdne 

konania. Nuž, pravda 
vždy vyjde najavo a je 
taká, že nestalo nás to 
ani cent a získali sme 
pre vás ďalší zdroj fi-
nancií pre rozvoj obce.
Vážení občania, osudy, 
životy a podmienky sa 

nám menia dramaticky 
rýchlo. Napriek tomu 

mi dovoľte povzbu-
diť vás k otvorenosti, 
dobrosrdečnosti, spo-
lupatričnosti. Pýtajte 
sa ma (ideálne osobne, 
písomne mi to dlhšie 
trvá :-D), aby sa nešíri-
li dezinformácie. Pri 
niektorých, ktoré sa ku 
mne dostanú neviem, či 
plakať alebo sa smiať.

Želám Vám, aby ste 
v zdraví, pokoji a 
nádeji zvládli všet-
ko, čo život prinesie.
Verím, že bude dobre.

Mgr. Marián Beluško
Starosta obce
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Celoplošné testovanie
 V novembri 2020 
a v mesiacoch január a 
február 2021 sa usku-
točnilo celoplošné tes-
tovanie obyvateľov na 
ochorenie Covid-19 aj 
v našej obci. Otestova-
ných bolo spolu 2521. 

S pozit. výsledkom na 
ochorenie Covid-19 od-
chádzalo spolu 11 osôb.  
 Veľké poďako-
vanie patrí všetkým, 
ktorí sa testovaní zú-
častnili ako dobrovoľ-
níci a pomohli s jeho 

bezproblémovým prie-
behom a rovnako aj 
tým, ktorí sa prišli dať 
otestovať a boli zod-
povední voči sebe, 
ale aj nám ostatným.  
 
Autor: Marián Beluško 

str. 17
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MHD – Čím ďalej tým drahšie
 Mestská hro-
madná doprava v našej 
obci funguje už roky 
a o využívanie služieb 
Dopravného podniku 
mesta Prešov, bol hlav-
ne v prvých rokoch od 
jej zavedenia zo strany 
občanov slušný záujem. 
Dá sa povedať, že MHD 
sa v našej obci stala 
akýmsi štandardom, 
ktorý občanom uľah-
čuje každodenný život 
vďaka svojej spoľah-
livosti a pravidelnosti 
spojov a plní tak hlavnú 
funkciu zabezpečovania 
prímestskej ako aj mest-
skej dopravy pre ľudí 
žijúcich v našej obci.

 Prečo je to tak?
 Ak chceme zis-
tiť príčiny každoročné-
ho zdražovania MHD 
v našej obci, je potreb-
né pochopiť, ako fun-

guje zmluvný vzťah 
medzi obcou a DPMP. 
Dopravný podnik sa 
v zmluve zaviazal, že 
bude pre obec posky-
tovať prepravné služby 
podľa vopred dohodnu-
tého cestovného pori-
adku. V súvislosti so 
zabezpečovaním týchto 
služieb vznikajú pre-
pravcovi pochopiteľne 
náklady na prepravu, 
do ktorých môžeme 
zaradiť napr. spotrebu 
pohonných hmôt, sta-
rostlivosť o vozidlá, 
platy zamestnancov a 
pod. Dopravný podnik 
vždy pred koncom ka-
lendárneho roka pošle 

obci predbežnú kalkulá-
ciu nákladov spojených 
s prevádzkou MHD 
na rok nasledujúci. Z 
predbežnej kalkulácie 
si obec celkovú sumu 
nákladov rozdelí med-
zi dvanásť mesiacov v 
roku a každý mesiac v 
roku odošle alikvotnú 
časť zálohovej platby 
Dopravnému podniku.
 To, že je obec po-
vinná vykryť náklady na 

prepravu Dopravného 
podniku je samozrejmá 
vec. Každý podnikateľ 
však okrem vyplate-
nia nákladov na svoju 
podnikateľskú činnosť 
pochopiteľne očakáva 
aj zisk plynúci z tržieb 
podniku. Tie pochádza-
jú z predaja cestovných 
lístkov od ľudí - teda 
obyvateľov obce, ktorí 
využívajú služby mests-
kej hromadnej dopravy. 
Súčasťou výšky nákla-
dov, ktoré obec obdrží 
pri predbežnej kalkulá-
cii od DPMP sú aj plá-
nované tržby. Dopravný 
podnik predpokladá, že 
v danom roku dosiah-
ne určité tržby plynúce 
z predaja lístkov. Ak 
sú tieto tržby z cestov-
ných lístkov naplnené, 
prípadne vyššie než sa 
očakávalo, obec má pre-
platok a určitá čiastka 

z vyplatených záloho-
vých platieb sa jej vrá-
ti, naopak, v prípade, 
že tržby DPMP za daný 
rok nie sú naplnené, 

obci v takomto prípa-
de vzniká nedoplatok a 
okrem už zaplatenej zá-
lohovej platby musí do-
platiť ešte niečo navyše.
 V skratke je po-
trebné si zapamätať, že 
na jednej strane DPMP 
vznikajú náklady, ktoré 
musí obec preplácať a 
na strane druhej musí 
DPMP dosahovať určitú 
výšku tržieb, plynúcich z 
predaja cestovných líst-
kov, ktoré si obyvatelia 
obce kupujú. Prejdime 
teda od teórie k praxi.
Faktom je, že náklady 
na prevádzku MHD v 
našej obci každoročne 
stúpajú a premietajú sa 
do stále vyšších ročných 
zálohových platieb. 
Ako si DPMP účtoval 
ekonomicky oprávne-
né náklady na 1km v 
jednotlivých rokoch, si 
môžete pozrieť v grafe:

Počas rokov sa ekono-
mické náklady DPMP na 
1km každoročne zvyšujú.

Faktom však je, že 
od zavedenia MHD 
v roku 2015, sa jej 

náklady na pre-
vádzku každoročne 

zvyšujú.
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Pri priemerných 48 000 
km ročne, ktoré najazdí 
linka č.13, ide v koneč-
nom prepočte o výraz-
ný nárast, ktorý ilustru-
je nasledujúca tabuľka:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jedným dychom však 
treba dodať, že čísla uve-
dené v tabuľke v časti 
„Ekonomicky oprávne-
né náklady“, nepredsta-
vujú reálnu sumu, ktorú 
obec každoročne platí 
Dopravnému podniku. 
Táto suma je znížená o 
tržby, ktoré DPMP do-
siahne z predaja cestov-
ných lístkov, preto platí, 
že čím vyšší záujem ob-
čanov o služby MHD, 
tým vyššie tržby pre 

Dopravný podnik a čím 
vyššie tržby, tým niž-
šia suma, ktorú obec za 
MHD platí. Výšku tržieb 
(vyjadrená v €) v jednot-
livých rokoch ilustru-
je nasledujúci graf:
Už pri prvom pohľade 
na graf je evidentné, že 
výška tržieb DPMP vy-
plývajúca z linky č.13. sa 
nevyznačuje tendenciou 
citeľného rastu, ktorý by 
stúpal spoločne s rastu-

cou výškou nákladov. Rok 
2020 poznačený COVID-
-om bol pre tržby DPMP 
dokonca výrazne horší, 
než roky predchádzajúce. 
Logika v tomto prípade 
vraví jasnou rečou, v prí-
pade neustáleho zvyšova-
nia nákladov pri nezvy-
šujúcich sa tržbách začína 
MHD v našej obci naberať 
kontúry nerentabilnosti. 
Poďme sa teda v závere 

pozrieť, koľko finančných 
prostriedkov každoročne 
obec reálne vynaloží na 
chod MHD. Ako sme už v 
úvode spomenuli, DPMP 
na konci roka predloží 
plán finančného plnenia 
obci na nasledujúci rok. V 
sume, ktorú obec v prie-
behu roka spláca každý 
mesiac je zahrnutá kal-
kulácia predpokladaných 
nákladov na MHD a pred-
pokladaných tržieb DPMP. 

Podľa toho, akým smerom 
sa skutočné náklady a tržby 
vychýlia od predbežných 
kalkulácií, obci sa buď 
časť zaplatených peňazí zo 
zálohových platieb vráti, 
alebo naopak, bude musieť 
doplatiť ešte niečo navyše.
 Na konci roka 2015 
DPMP zaslal obci predbež-
nú kalkuláciu nákladov, 
ktorú pre rok 2016 vyčíslil 
na 36 446,04 €. Obec každý 

mesiac splácala mesačnú 
zálohu vo výške 2677,18 €. 
Keď na konci roka DPMP 
zaslal obci skutočné vy-
účtovanie za rok 2016, 
zistilo sa, že výška ekono-
mických nákladov na chod 
MHD predstavovala sumu 
84 823,41 € a tržby DPMP 
predstavovali sumu vo výš-
ke 51 936 €. Rozdiel tých-
to dvoch položiek pred-
stavuje sumu 32 887,41 €. 

V tomto roku však obec 
na zálohách zaplatila 
dokopy už spomína-
ných 36 446,04 € čo 
jej v konečnom dôsled-
ku prinieslo preplatok 
4112,72 €. Treba po-
dotknúť, že rok 2016 bol 
jediným rokom, kedy 
obci vyšiel preplatok a 
zaplatila o čosi menej, 
ako sa predpokladalo. 

V roku 2016 stál 1 
km 1,83 €, v roku 
2020 to už bolo 2,2 
€, čo predstavuje 
zvýšenie o 0,37 €. 

Kým v roku 2016 
stálo obec cca 46 
000 najazdených ki-
lometrov 84 823,41 
€, v roku 2020 to už 
bolo 103 051,84 € 
čo predstavuje ná-
rast o 18 228,43 €. 
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 Počnúc rokom 
2017 sa nielenže každo-
ročne zvyšujú náklady 
na MHD v obci, ale v 
koncoročnom zúčtova-
ní obec ešte každoročne 
dopláca ďalšie finančné 
prostriedky. A to aj na-
priek tomu, že od roku 
2018 dotuje MHD v obci 
Prešovský samospráv-
ny kraj sumou 9 530 €. 
To znamená, že obec v 
roku 2020 reálne zapla-
tila na zálohách 47 960 
€, získala od PSK dotá-
ciu 9 530 € a v závere 
roka musela po ročnom 
zúčtovaní doplatiť ešte 
3893,31 €. 
  

Ako ďalej?

Pri súčasnom trende 

by zrejme bolo naivné 
očakávať, že sa v nasle-

dujúcich rokoch smero-
vanie otočí a obec bude 
na MHD doplácať me-
nej. Fakt, že ekonomic-
ké náklady pre DPMP 
každým rokom rastú je 
jav, ktorý zrejme nikto 
nedokáže ovplyvniť, na 
strane druhej, občania 
vedia ovplyvniť svojim 
záujmom a častejším vy-
užívaním služieb mests-
kej hromadnej dopravy 
výšku sumy, ktorú obec 
v konečnom dôsledku 
bude doplácať, pričom 
platí, že čím vyšší záu-
jem zo strany občanov, 
tým nižšie náklady na 
chod MHD v našej obci.
 Ak nazrieme do 
tejto problematiky aj z 
iného uhla, tak si musí-
me uvedomiť, že súčas-
né poskytovanie služieb 
zo strany prepravcu 
SAD  prinieslo isté ob-
medzenia. Reálne po-
skytujú iba  spoj idúci 
priamo do Podhradíka, 
ktorý MHD pre neren-
tabilnosť nepokryla.  
Jednu časť obce s tromi 
zastávkami SAD už ne-

obsluhuje. Integrovaná 
doprava je pre Prešov 

stále v nedohľadne a 
z okolitých dedín, kde 
MHD premáva, sa ozý-
vajú  niektorí starosto-
via nespokojní s rapíd-
nym nárastom cien za 
služby MHD. Dôležitý 
faktor, ktorý naplňuje 
obecný rozpočet je prí-
jem podielových daní. 
V konečnom sumári sa 

náklady na MHD zapla-
tia, ale ponížia sa prost-
riedky na realizáciu inej 
činnosti v obci.
Ak sa problematika 
rozoberie na drobné, 
máme možnosť vidieť 
koľko faktorov vplýva 
na celkový komfort v 
poskytovaní služieb ob-
čanovi, ako aj to ako to 
obec finančne čoraz viac 
zaťažuje. Ak by rozpo-
čet rástol  úmerne s ce-

nami za služby MHD a 
reálne by sa aj napĺňal, 

nešlo by o vec, ktorou 
by sa bolo potrebné 
nejak zvlášť zaoberať. 

Autor: Mgr. Ondrej Cina

Autor: Tomáš Mikolaj

Konečným pre-
počtom stála MHD 
obec v roku 2020 s 

dotáciou 61 383,31 € 
(Bez dotácie to bolo 

51 853,31 €).

Ak vezmeme do úva-
hy dotáciu od PSK (čo 

je ten lepší prípad), 
tak v roku 2020 pred-

stavovali výdavky 
na MHD až 11,57% 

rozpočtu obce.

Všetky obmedzujúce 
opatrenia, ktoré sa 
prijali  počas pan-
démie COVID 19  

značne znížili reálne 
plnenie rozpočtu 

obce zo strany štátu. 

Preto je dôležité, aby 
bol každý obyvateľ 
tejto obce obozná-
mený so súčasným 
stavom, čo zároveň 

predstavuje prvý krok 
v procese riešenia 

črtajúceho sa problé-
mu pre budúcnosť 
obce. Je možné, že 
ak takáto situácia 
bude pokračovať, 
obec bude musieť 

v dôsledku zníženia 
nákladov prehodno-
tiť jednotlivé spoje 

mestskej hromadnej 
dopravy v našej obci 

a vyregulovať tie časy 
príchodov a odchodov 

autobusov, ktoré sú 
štatisticky najmenej 

obyvateľmi obce vyu-
žívané a uvoľniť tak 
finančné prostriedky. 
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Kúpa pozemkov na Severnej a vo Vyšnej Šebastovej
 Obec v roku 2020 
využila príležitosť na 
kúpu pozemkov v čas-
ti Severná, so zámerom 
zabezpečiť potreby obča-
nov vo viacerých aspek-
toch. Prvým  pozemkom 
je parcela KN C 805, kto-
rá sa nachádza pri kostole 
s celkovou výmerou 3313 
m2. Pozemok bol obsta-
raný v sume 23. 000,- € 
a zámer tejto kúpy mal 
hneď niekoľko funkcií. 
Predná časť pozemku 

(priľahlá k hlavnej ces-
te), má slúžiť na vytvo-

renie odstavnej plochy 
pre motorové vozidlá 
obyvateľom, ktorí parku-
jú na nevhodnom mieste 

pri ceste ako aj pre veri-
acich pri bohoslužbách 
a návšteve pohrebiska.
 Ďalší obstaraný pozemok 
sa nachádza v priestoroch 
zastávky MHD „Sever-
ná“, ktorá je konečnou 
zastávkou s nutnosťou 
otáčania sa spojov mest-

skej hromadnej dopravy. 
Poskytovatelia hromad-
nej dopravy vyslovili 
požiadavku, aby sa z bez-
pečnostného hľadiska 
spoje otáčali bez cúvania, 
čomu sa obec rozhodla 
vyhovieť. Výsledná suma 
odkúpených pozemkov 
bola 9 542 € s celkovou 
výmerou 1882 m2. Po od-
kúpení pozemkov došlo k 
úprave a prispôsobeniu 
terénu pozemku na bez-
problémové otáčanie vo-
zidiel hromadnej dopravy.
    Obec v roku 2020 pris-
túpila ku kúpe pozemku 
aj vo Vyšnej Šebastovej, 
konkrétne  išlo o parce-
lu KN E 164/1 o výmere 
119 m2. Tento pozemok 

sa nachádza v časti „pri 
altánku“, oproti domu 
č. 226. Časť  parku, kto-
rý sa na tomto pozemku 
nachádza, bol vo vlast-
níctve tretích osôb. Vlast-
ník pozemku ponúkol 
obci možnosť vyspori-
adať vlastnícky vzťah a 
tá túto ponuku využila. 
Cieľom tejto kúpy bolo 
zabezpečiť to, aby oddy-
chová zóna obce slúžia-
ca širokej verejnosti bola 
vo výlučnom vlastníctve 
obce. Celková suma za 
kúpu predmetného po-
zemku činila 1.785,- €.

Autor: Tomáš Mikolaj

 Obec využila 
možnosť a  požiadala v 
decembri 2018  Minis-
terstvo vnútra (MV) o 

bezplatné poskytnutie 
vozidla.  Na vozi-
dle sa vykonal základný 

servis a v súčasnosti slúži 
zamestnancom OcÚ  a po-
trebám obce na vybavova-
nie pracovných záležitostí. 

  Jedná sa o prvý 
osobný automobil, ktorý  
slúži pre riadne fungo-
vanie obecného úradu.  
           Celý proces žiadania 
o vozidlo realizoval  posla-
nec Mgr. Ondrej Cina. Za 
vykonanú prácu s kladným 
výsledkom ďakujeme.

Autor: Jozef Hudák

Automobil pre obecné účely

Koncom roka 2019 
obci poskytlo MV  

bezodplatne osobný 
automobil ŠKODA 

OCTAVIA, r. v. 2008. 

Využitie: Par-ko-
visko, detské ihrisko, 

oddychová zóna



  9HLAVNÉ TÉMY - ČINNOSŤ OBCE

Vodovod Severná
 Téma vodovod pre 
Severnú je už dlhé roky 
témou číslo jeden. Reali-
zácia tohto projektu pre-
biehala v dvoch etapách. 
 Prvou etapou bol 

úsek vodovodu od bodu 
napojenia (križovatka 
pri cintoríne vo Vyšnej 
Šebastovej až za potok 
v Severnej – Kapanoš.  
Táto prvá etapa prešla 
aktualizáciou autorizo-
vaným projektantom a 
bola pripravená k rea-
lizácií od jesene 2019. 
Na realizáciu tohto diela 
sa  pripravilo výberové 
konanie na zhotovenie 
diela v naprojektovanom 
úseku v novembri 2019. 
Víťazom výberového ko-
nania sa stala firma Swi-
etelsky-Slovakia spol. 
s r. o., s vysúťaženou 
sumou vo výške 61.022,- 
€. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo realizáciu die-
la  s víťazom verejného 
obstarávania 17.12.2019 
a k samotnému podpisu 
zmluvy došlo v januári 
2020. Stavebné práce na 
diele sa začali výkopom 
27.02.2020, k ukončeniu 
stavebných prác v danom 
úseku došlo 21.04.2020.
    

 Druhá etapa pro-
jektu predstavovala bu-

dovanie vodovodu v časti 
severná v smere od mos-
tu ponad kapanoš a ďalej 
okolo hlavnej cesty do za-
stavanej časti obce. Práce 
začali 16.9.2020. Obec v 
spolupráci s Východo-
slovenskou vodárenskou 
spoločnosťou (VVS) na 
základe uzatvorenej ce-
dačnej zmluvy začala s 
výkopovými prácami a 
následným umiestnením 
vodnej stavby v časti od 
mostu nad Kapanošom až 

po koniec osídlenej časti 
obce. Výkopové práce 
realizovala obec vo vlast-
nej réžii a uloženie potru-
bia s príslušenstvom rea-
lizovali pracovníci VVS. 

Výkon prác bol povole-
ný (okolo štátnej cesty) 
okresným úradom do 
konca novembra 2020 a 
aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa termín podari-
lo dodržať. Po vykonaní 
výkopových prác a osa-
dení potrubia s príslušen-
stvom sa spevnili a upra-
vili krajnice vozovky.
Po ukončení výstav-
by bol podaný návrh na 
kolaudáciu vodovodu v 

dvoch častiach - 1. úsek 
od bodu napojenia vo 
Vyšnej Šebastovej po tla-
kovú stanicu v Kapanoši 
na Severnej a 2. úsek v 
zastavanej časti Severná, 
t.j. od tlakovej stanice po 
koniec časti Severná). 2. 
úsek bol bez problémov 
skolaudovaný. Avšak pri 
1. úseku nastali problémy 
so špekulatívnym odvo-
laním sa voči kolaudácii 
tohto úseku vodovodu, 
kde sme museli odôvod-
ňovať nezmyselné námi-
etky, kvôli ktorým sa uží-

vanie stavby odďaľovalo. 
 Odbor opravných 
prostriedkov na Okres-
nom úrade, ktorý dané 
odvolanie posudzoval, 
však potvrdil rozhodnu-
tie o kolaudácii, prijal 
naše odôvodnenie a za-
mietol špekulatívne od-
volanie, čím je de facto 
vodovod pripravený na 
užívanie a občania už 
budú môcť napájať na 
stabilný prívod kvalitnej 
vody svoje domácnosti.

Autori: Mgr. Marián Be-
luško, Ondrej Cina, Jaro-
slav Platko.

Obec ušetrila znač-
nú časť fin. prost-

riedkov spoluprácou 
z VVS.
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Matričné úda-
je rok 2020

 Obec v spolupráci 
so zazmluvnenou firmou 
zabezpečujúcou servis ve-
rejného osvetlenia vykona-
la v novembri 2020 opravu 
nefunkčného osvetlenia a 

taktiež úpravu a racionali-
záciu celkového osvetlenia 
obce. 
  Táto aktivita zo 
strany vedenia obce bola 
vykonaná na základe ná-

vrhov a požiadaviek obča-
nov. 

Autor: Slavko Muška

Stavebný úrad obce
 V minulom čísle 
Vyšnošebešských novi-
niek sme informovali o 
zmene stavebného úradu 
obce, ktorá v roku 2019 
prešla pod stavebný úrad 
do Fulianky. Napriek 
snahe obce vyhovieť 
občanom v maximálnej 
miere, v samotnej zme-
ne stavebného úradu 
nedošlo k požadované-
mu výsledku, aby obec 
zabezpečila efektívny 
súlad medzi platným 

stavebným zákonom  
a verejným záujmom 
obce, ako i požiadavkám 
občanov. Z tohto dôvo-
du obec ukončila spo-
luprácu so spoločným 
stavebným úradom vo 
Fulianke k 31.10.2020.

  

 
Obec v zmysle staveb-
ného zákona splnila pod-
mienky pre riadny chod 
stavebného úradu, vráta-
ne odborne spôsobilých 

osôb na úseku stavebné-
ho poriadku, úseku do-
pravy a pozemných ko-
munikácií a úseku 
ochrany prírody a kraji-
ny. Sídlo tohto úradu sa 
nachádza priamo na 
OcÚ vo Vyšnej Šebasto-
vej. V najbližšom čísle 
Vám ozrejmíme aj bliž-
šie informácie pre Vašu 
lepšiu orientovanosť.

Autor: Mgr. Ondrej Cina

Od 1.11.2020 je teda 
samotná Obec Vyšná 
Šebastová stavebným 

úradom.

Výrub drevín a úprava dvora v areáli materskej skoly 
 Obec požiadala 
orgán ochrany prírody 
a krajiny o povolenie 
k výrubu smrekov (pre 
poškodzovanie okoli-
tých budov) nachádza-
júcich sa na východnej 
strane areálu materskej 
školy. Akcia prebehla 
v dňoch 27-28.3.2020.  
Po vydaní povolenia 
došlo ku kvalifikova-
nému výrubu s riade-
ným výrezom oprávne-
nou osobou. Vyrúbané 
stromy boli použité na 
zhotovenie  stavebného 

reziva pre potreby obce.
 Športová ko-
misia v dňoch 22.8 a 
29.8.2020 s mládežou 

(Erik Kojnok, Patrik 
a Šimon Krivý, Dávid 
Ondrejovský a Dávid 
Hoľva) vykonali v are-
áli MŠ terénne úpravy 

– planírovanie (vyrov-
návanie) povrchu s pou-
žitím vlastného náradia.
Počas prvej etapy bola 
porozvážaná kopa ze-
miny do miest, kde 
bol niekedy živý plot 
a rôzne nerovnosti.
V druhej etape prebe-
hlo samotné planíro-
vanie  pre dosiahnu-
tie rovnejšieho profilu 
dvora a tým zníženie 
rizika vzniku  úrazu.

Autor: Tomáš Mikolaj

Odsťahovaní občania    37
Prisťahovaní občania    31
Sobáše 11
Úmrtia 6
Narodení 17

Počet obyvateľov k 
31.12.2020 bolo 1334.
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 Milí záhradkári,
členovia ZO SZZ (Zá-
kladná organizácia Slo-
venského zväzu záhrad-
károv) aj tí, ktorí sa k nám 
zatiaľ ešte len chystajú. 

Pandemický rok 2020 so 
svojimi obmedzeniami 
nebol veľmi priaznivý 
pre rozvoj práce našej zá-

hradkárskej organizácie.
Napriek  tomu sme sa 
mali možnosť aspoň zo-
párkrát stretnúť a ukázať 
si čo-to zo základných zá-
hradkárskych zručností.
 Na obrázku č.1. 
vidíme ukážku rezu na 
štepenie „spojkovaním.“ 

Tento rez vykonávame v 

jarnom období na podp-
ník meruzalky, do ktorej 
štepíme drobné ovocie, 
červené, čierne a biele 
ríbezle. Tento rez vy-
užívame aj pri štepení 
jadrovín a hrušiek. Ná-
sledné spojenie priprave-
ných odrezkov omotáme 
a spevníme štepárskou 
páskou a zatrieme šte-

párskym voskom – obr. 
č.2. Na obr. č. 3. vidí-
me prípravu na krúžko-
vanie orechov, ktoré sa 
vykonáva v mesiacoch 
júl - august, tak ako aj 
očkovanie okrasných 
a úžitkových drevín. 

Vedenie ZO SZZ – Sta-
nislav Šimčík, Štefan 
Sučko, Elena Šimčíková.

Činnosť ZO SZZ v obci Vyšná Šebastová v roku 2020

 V jesennom čase, 
kedy býva počasie veter-
nejšie, máme možnosť 
v našom chotári vidieť 
deti, niekedy aj v sprie-
vode svojich rodičov ako 
púšťajú na poliach šarka-
nov. Je to dlhoročná tra-
dícia medzi nami, ale pa-
radoxne máme možnosť 
vidieť v tomto čase aj fe-

nomén iných ,,šarkanov”. 
Ide o lacné plastové ná-
hrady ihličnanov a kve-
tov, ktoré v poslednom 
období zvykneme “no-
siť na hroby”. Nie je to 

tak dávno, kedy sme si s 
prichádzajúcim obdobím 
pamiatky na zosnulých 
dali námahu a vytvorili 

sme z prírodných ma-
teriálov (čečina, kvety,) 
tzv. vence, alebo kytice 
a tieto sme ako spomien-
ku na našich zosnulých 
nosili na ich hroby.
Doba sa zrýchlila a času 
je stále menej, preto 
sme zvolili iný spôsob 
skrášľovania hrobov a 
zvolili sme rýchlu a lac-
nejšiu formu náhrady 
našej nedávnej náma-
hy a kúpili sme si vedľa 
supermarketov, alebo v 

kvetinárstve rôzne umelé 
vence, kytice  ikebany, 
ktoré pochádzajú z kra-
jín, kde ich lacno vyrába-
jú a sú pre nás výhodné. 
Zistenia za posledné roky 

ukazujú, že ich používa-
nie prináša vážne dôsled-
ky vo vzťahu k prírode a 
krajine. Ich vyhotovenie 
je z hľadiska estetiky ne-
konfliktné, ale je zaťažuj-
úce pre životné prostredie 
a predstavuje vážny pro-
blém pri recyklácií tohto 
produktu. Pomerná časť 

týchto výrobkov je bale-
ná v celofáne, ktorý je ľa-
hký a pri veternom poča-
sí ho nachádzame mimo 
pohrebiska vo veľkých 
vzdialenostiach, kde by 
sa ani nemali nachádzať. 
 V záujme zacho-
vania pôvodnej prírody 
a kvalitného životného 
prostredia Vás touto ces-
tou prosíme, aby ste sa 
zachovali tak zodpoved-
ne voči svojmu okoliu, 
že pre budúce obdobie 
zvolíte zelenú prírodnú 
formu spomienky, ktorý 
je ľahšie recyklovateľ-
ný a prírodu nezaťaží. 
Je to v záujme nás všet-
kých a pekným odkazom 
pre našich potomkov. 

Autor:Ondrej Cina

Sezóna „šarkanov“

Pomôžme prírode 
vencom z čečiny, 

kvetov.

Tešíme sa na ďalšie 
osobné stretnutia a 
ukážky štiepenia.
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Činnosť DHZ Vyšná Šebastová za rok 2020
Hasičskú činnosť  tohto 
roku citeľne poznačila 
pandémia COVID-19. 
Napriek tomu môžeme 
konštatovať, že  zbor 
nezaháľal. . Činnosť 
DHZ Vyšná Šebasto-
vá by som rozdelil na 
dve rozličné činnosti:  
športová a technická. 
 
Športová zložka:
Bezpochyby tou najpozi-
tívnejšou udalosťou pre 
chod DHZ bolo obnove-
nie ženského družstva, 
ktoré sa za pár mesiacov 
tvrdej práce prepracova-
lo ku skvelým výsled-
kom. Na konci sezóny to 
ukázali na súťaži v Spiš-
skom Hrušove kde dosia-

hli čas 17:77. Tento čas  
poukazuje na to, že naše 
šikovné ženičky dokážu 
konkurovať aj najlepším 
družstvám na výcho-

de Slovensku. Celkovo  
ženy súťažili deväťkrát, 
z toho dvakrát sa umie-
stnili na   prvom  mies-
te, dvakrát druhom, k 
oceneniam prirátajme aj 
zisk putovných pohárov. 
     Muži sa zúčastnili  v 
desiatich súťažiach so 
ziskom jedného druhé 

miesto, šťastena k zisku 
oceňovaných umiestnení 
bola tentoraz skúpejšia. 
 Ďalším pozití-
vom je začlenenie mlad-
ších (dorastencov) do 
tímu a kolektívu. Cha-
lani preukazujú veľkú 
snahu a odhodlanie.
 Veľké poďakova-
nie patrí obci a taktiež na-
šim sponzorom, ktorí za-
bezpečili mikiny pre celé 
DHZ - pre mužov firma 
„KopeMi“ a „Peritech“, 
pre ženičky firma „Ma-
typ“ a  firma „Brakon“.
 
Technická zložka:
 Naši vyškolení 
hasiči sa nezúčastňujú 
len na  len športových po-

dujatiach, ale aj sú činní 
aj v technicko-zásahovej 
zložke. Väčšinou to bola 
príroda, ktorá nám dala 
zabrať. Niekoľkokrát to 
boli spadnuté stromy na 
ceste medzi našou obcou 
a Teriakovcami. Neskôr 
navrstvené bahno v časti 
obce Severná, či zalia-
te studne a ich následné 
čistenie. DHZ taktiež za-
bezpečoval dezinfekciu 
obce (zastávky, obchod, 
úrad, škôlka) a pomáhal s 
prípravou a dezinfekciou 
priestorov pri organizácii 
celoplošného testovania 
na ochorenie COVID-19. 

Autor: Lukáš Baran

DHZ okrem
 technicko-zásaho-

vej zložky reprezen-
tuje obec aj v špor-
tových podujatiach.
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 Komisia strate-
gických činností cestov-
ného ruchu a športu v 
spolupráci s DHZ obce 
a dobrovoľníkmi z ra-
dov našich  mladých 
začala s každoročnou 
prípravou ľadovej plo-
chy na asfaltovej ploche 
v areáli materskej školy. 

Tvorba ľadu s prihliad-
nutím na poveternostné 
podmienky sa realizo-
vala v dňoch od 4.1. do 
10.1.2020. Príprava plo-
chy bola podmienená pr-
votnou inštaláciou dreve-
ných mantinelov. Prenos, 
inštalácia, vystuženie a 
uskladnenie po zime re-
alizovala športová komi-
sia. Počas celej prevád-
zky ľadovej plochy bolo 
potrebné pre udržanie 
kvality ľadu minimálne 
1-3 krát plochu počas 
večerných a skorých ran-
ných hodín polievať pre 
obnovenie vykorčuľova-
nej vrstvy ľadu a vyp-
lnenie vytvorených rýh.
 , , V ý r o b c o v i a ” 
pracne a opakovane na-
nášali tenké vrstvy vody 
najmä v popoludňajších, 
nočných  a aj v skorých 
ranných hodinách. 

 Športová komi-
sia v spolupráci z člen-
mi DHZ a mládežou sa 
snažia každoročne vy-
tvoriť športový priestor 
- ľadovú plochu pre deti 

a mládež, ktorá môže 
svoj voľný čas tráviť 
práve tu – korčuľova-
ním a hraním hokeja.
  Obec týmto ďa-

kuje ochotným členom 
DHZ. Za mládež Eriko-
vi Kojnokovi, Jakubo-
vi Krajňákovi a ďalším 
mladým, ktorí neúnavne 
viacero dní pripravo-
vali počas  neskorých 
večerov a skorých 
rán  ľadovú plochu.
 Aby bola plocha vhod-
ne osvetlená, došlo k 
rozšíreniu a úprave 
osvetlenia na ľadovú 
plochu a  celkový areál. 

 P o ď a k o v a n i e  
patrí aj  Ing. Jakubovi 
Tkačikovi, za každoroč-
nú pomoc pri tvorbe ľa-
dovej plochy, inštalácii 
a správnom sprevádzko-

vaní osvetlenia v areáli 
materskej školy a tiež 
s pomocou pri  oprave 
vianočného osvetlenia.
 Podobne aj v roku 
2021 bola vytvorená Ľa-
dová plocha v areáli Ma-

terskej školy.
 Prvotná fáza (od-
prataním snehu z betóno-
vej plochy a vytvorením 
základnej vrstvy ľadu.) 
začala už 14.1.2021. Po 
vytvorení prvej vrstvy 
ľadu (15-20 polievaní) 
sa s pomocou mladých a 
techniky z OcÚ drevené 
manitinely previezli a na-
inštalovali na dvore MŠ. 
Od pondelka 18.1.2021 
si deti za dodržiavania 
pandemických opatrení 
začali užívať ľadovú plo-
chu.
 Na tvorbe ľado-
vej plochy sa podieľali 
členovia športovej komi-
sie, členovia DHZ a za-
mestnanec OcÚ, za čo im 
patrí vrelá vďaka.

Autor: Jozef Hudák

Zimné klzisko pre deti a mládež 20/21

ŠPORT

Členovia DHZ na 
čele s

Viktorom Baranom 
a mládežou pomá-

hajú obci s ľadovou 
plochou už vyše 15 

rokov.
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Z udalostí vo farnosti...
 Dekanátne re-
kolekcie V našej no-
vozriadenej farnosti vo 
Vyšnej Šebastovej sa 
zišlo 19. februára 2020 
viac než tridsať kňazov 
prešovského dekanátu 
na stretnutie s otcom 
arcibiskupom Mons. 
Bernardom Boberom. 
Stretnutie sa začalo 
sv. omšou vo farskom 

kostole. a pokračova-
lo pracovnou časťou 
v zasadačke obecného 
úradu. Bolo to prvé väč-
šie stretnutie kňazov v 
našej farnosti. Kňazi sa 
okrem iného obozná-
mili aj o fungovaní a 
plánoch rozvoja našej 
novej farnosti. Ďaku-
jem veľmi pekne za po-
skytnutie priestorov na 
pracovnú časť stretnu-
tia a na obed obecnému 
úradu a pánu starostovi.  

10. výročie Ruženco-
vej záhrady 
Počas tohto roka v Ru-
žencovej záhrade bolo 
inštalované stále exter-
né ozvučenie, ktoré už 
poslúžilo na nadchádza

júcich slávnostiach. Pr-
vou väčšou z nich bolo 
10. výročie požehnania 
Ružencovej záhrady:  

P r í s p e v o k 
p. Márie Bačovej: 
“Krásne slnečné až 
horúce počasie v so-
botných dopoludňaj-
ších hodinách privítalo 
mariánskych ctiteľov, 
ktorí si prišli uctiť Mat-
ku Božiu a jej Syna pri 
príležitosti 10. výročia 
požehnania Ruženco-

vej záhrady 8. augusta 
2020. V homílii hlavný 
celebrant titulárny vä-
zenský dekan kpt. Pa-
edDr. Peter HALKOCI 
pripomenul – Ruženco-
vá záhrada ako miesto 
modlitby, poznáme aj 
Rajskú záhradu v jej 
strede bol strom poz-
nania dobra a zla. Boh 
zakázal Adamovi a Eve 
jesť ovocie z tohoto 
stromu a dotýkať sa ho 
aby nezomreli. Diabol – 
had naviedol Evu - jedla 
ovocie a dala aj mužovi. 
Taktiež ovocná záhra-
da v Babylone, v ktorej 
sa prechádzala pekná 
a bohabojná žena Zu-
zana, ktorú sa pokúšali 
starci zviesť klamstvom 
a cigánstvom ju pripra-
viť o život. Zachránil 
ju mladý chlapec Da-
niel. Taktiež hovoril o 
modlitbe posvätného 
ruženca, ktorú učí mod-
liť sa aj väzňov. Máme 
sa modliť a žiť tak, 
aby sme sa raz stret-

li v rajskej záhrade.”  
 
Sedembolestná
Druhou farskou sláv-
nosťou v Ružencovej 

záhrade bola slávnosť 
Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra 
2020, kedy sme tak-
tiež ďakovali za úro-
du v našich záhradách 
a na poliach. Ženič-
ky pripravili nádher-
nú inštaláciu z plodov 
zeme pred oltárom v 
Ružencovej záhrade. 

Farský odpust
Poslednou väčšou uda-
losťou v našej farnos-
ti v tomto roku bol 
farský odpust sv. Ka-
taríny Alexandrijskej. 

Slávnostnú sv. omšu 
slúžil duchovný otec 
ThDr. Jozef Heske. 
Vo svojom príhovore 
zdôraznil, že naša viera 
nech nie je postavená 
len na tradícii, ale na ži-
vom vzťahu s Kristom. 
 Ďakujeme mu za 
jeho povzbudivé slová, 
modlitbu a požehna-
nie. A vyprosujeme mu 
do jeho ďalšej služby 
hojnosť Božieho po-
žehnania a pomoci. .
 
Autor: Marián Gurský
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 Valentínsky ples 
sa konal 15. februá-
ra 2020. Záujem bol 
veľký, ale naša  sála 
poskytuje obmedzené 
možnosti, čo do počtu 
účastníkov a koneč-
né číslo plesajúcich sa 
ustálilo na čísle 105. 
 Starosta našej 

obce  úvodným tan-
com otvoril ples a zá-
bava začala  naplno.
     Ú č i n k u j ú c i m 
hosťom  plesu bol Jož-
ko Bryndza a spoloč-

nosť zabavil dvomi 
vstupmi počas tanečnej 
prestávky. Osvedčil sa 
aj ako výborný mode-
rátor počas žrebovania 
cien v tombole. Tá pri-
šla na rad okolo polnoci. 
Cien bolo až až. Pre vý-
hercov boli pripravené 
hodnotné aj zážitkové 

ceny, napríklad víken-
dový pobyt pre 2 oso-
by v Poľských Tatrách.
 Medzi zabávaj-
úcimi boli aj členovia 
prešovskej kapely BB 

COUNTRY. Mať takých 
hostí na plese a nevyužiť 
to by bolo trestuhodné. 
Nenechali sa dlho pro-
siť a oni nám našu pros-
bu opätovali piesňami 
zo svojho repertoára.
 Dobré podujatie 
si zaslúži mať dobrú ka-
pelu a “Šarišské Parob-

ci” nikoho nesklamali. 
O chuťové poháriky 
sa postarala cateringo-
vá spoločnosť EURO 
CATERING AGEN-
CY..  Krásnu valentín-

ska výzdobu, ktorá sa 
niesla v červeno - zla-
tej farbe, kde osobitný 
vďak patrí pani Anne 
Poláčkovej. Celý prie-
beh plesu dokumento-
vali profesionáli a vý-
sledkom boli nádherné 
momentky a ako krásnu 
spomienku na celú túto 
akciu zhotovili DVD 
s fotkami. Ďakujeme 
za zvečnenie jedineč-
ných okamihov pani 
Petre Gajdošovej a Vi-
liamovi Zamborskému.
         Veľmi sme sa 
všetci tešili na nasledu-
júci ples, ktorý sa mal 
konať 13.02.2021. No 
zlá pandemická situácia 
rozhodla za nás. Sme 
skalopevne presved-
čení o tom, že keď to 
všetko pominie, tak sa 
opäť všetci stretneme 
a zabavíme čo najskôr.

Autor: Jana Kopilcova

Ples 2020



16 KULTÚRA

Obecné fašiangy 2020
Ked sme bili sviňu…
 
 To by mohlo byť 
stručné opísanie podu-
jatia, ktoré sa konalo 
v poslednú fašiangovú 
sobotu 22.2.2020 pred 
obecným úradom vo Vy-
šnej Šebastovej organi-
zované obcou. 
 Samotná akcia 
začala pred obecným 
úradom o 14.00 hod pri-
vítaním ľudí starostom 
obce. K fašiangom ne-
odmysliteľne  patrí aj 
hudba a spev.  Ľudový 
súbor „Šebeš“ svojim 
vystúpením spestril celé 
podujatie. Za ich úsilie 
im patrí veľké poďako-

vanie. Pre zvedavcov sa 
odprezentovala názorná 
ukážka rozoberania pol-
ky prasaťa. Celý tento 
proces zručne predviedol 
náš občan, pán Jozef Ba-
ran. Samozrejme nielen 
svojou zručnosťou, ale 
aj hovoreným slovom. 
Jozef, za ochotu a obeta-
vosť patrí poďakovanie, 
ktoré v mene obce touto 
cestou vyslovujeme.   
 Vonku sa na-
inštaloval aj stánok s 
občerstvením a hlavne 
so zabíjačkovými špe-
cialitami, ktoré bolo 
možné aj zakúpiť. Celý 
tento servis zastrešova-
la reštaurácia Šport. Za 

symbolické 1 euro sa 
poskytol zabíjačkový ta-
nier, na ktorom si mohol 
hocikto pochutnať pria-
mo vonku, ale aj  v tep-
le sály obecného úradu, 
kde bolo všetko pripra-

vené na stolovanie. Sála 
poskytovala aj ukážky z 
remeselnej výroby. Vý-
robky sa dali zakúpiť, ba 
dokonca bola možnosť aj 
priučiť sa pri ich tvorbe. 
 Pri tomto, pre 

našu obec novým po-
dujatím, išlo o to aby sa 
ľudia  zišli, posedeli, po-
rozprávali pri dobrom je-
dle či pri varenom víne, 
alebo aj zaspievali.  Faši-
angové šišky , ktoré na-
piekli naše ochotné ženy: 
Anna Polačková, Aďa 
Compeľová, Hela Plat-
ková a Alena Mitaľová 
zožali úspech. Patrí im 
osobité poďakovanie. 

Samozrejme poďako-
vanie patrí aj všetkým 
ostatným, ktorí priložili 
ruku k dielu. 
ĎAKUJEME.

Autor: Jana Kopilcová  

Občania si mohli 
zakúpiť aj zabíjač-
kové špeciality za 
symbolickú cenu.
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Vyhodnotenie súťaže Vyšnošebešských noviniek

Detský karneval

 V minulom čís-
le mali deti a mládež za 
úlohu vytvoriť obecný 
erb. Spôsob tvorby mal 
pritom voľnú štruktúru 
a deti si mohli zvoliť ten 
svoj – či už to bolo kres-
lenie, maľba či iné krea-
tívne spôsoby. Nádherný 
erb v podobe mozaiky z 

krčeného krepového pa-
piera vyrobili naše šikov-
né deti z Materskej školy. 
Peťke, Ninke, Rebeke, 
Adamkovi, Matejkovi, 
Ellke, Šimonkovi, Ta-
marke, Markovi, Matúš-
kovi, Timejke, Miškovi a 
Bianke z Lienkovej trie-
dy ďakujeme a za toto 

krásne spoločné dielo si 
vyslúžili 1. miesto v na-
šej súťaži. Na druhom 
mieste sa umiestnil Nio 
Ježko, ktorý pri tvorbe 
použil vodové farby a 
3. miesto patrí Matejovi 
Tverdikovi, ktorý použil 
kombináciu vodových 
farieb a farbičiek.  

 Výhercom srdeč-
ne blahoželáme – každý 
z týchto výherných pro-
jektov bol odmenený ľu-
bovoľnou vecnou cenou 
do výšky 50 €. Zároveň 
týmto povzbudzujeme 
aj staršie deti k účasti v 
ďalších súťažiach Vyš-
nošebešských noviniek. 

  Neoddeliteľnou 
súčasťou fašiangových 
osláv bol aj detský kar-
neval. Kým sa rodičia 
mohli hostiť v hlavnej 
sále obecného úradu o ich 
ratolesti bolo postarané v  
zasadačke na poschodí.

  V úvode sa všetky 
masky predstavili, po-
tom nasledovala zábava 

pod vedením pani uči-

teľky Valiky Platkovej. 
Samozrejme nechýbali 
ani súťaže, z ktorých si 

najlepší odniesli rôzne 
ceny. V závere karnevalu 
sa vyhodnotili najlepšie 
masky a kostýmy. Tri na-
jlepšie prevedenia získali 
osobitné vecné ceny, ale 
ani ostatní nemuseli byť 
smutní, pretože každý si 
odniesol nejakú drobnosť. 
Na 3. mieste sa umiestni-
la maska Ceruzka. Na 2. 
mieste maska Dažďový 
mrak a na 1. mieste mas-
ka Benátska princezná. 
Autor: Jana Kopilcová

1.miesto - spoločná prác deti z MŠ, 
trieda Lienka (Peťko, Ninka, Rebeka, 
Adamko, Matejko, Ellka, Šimonko, Ta-
mara, Marko, Matúško, Timejka, Miš-

ko, Bianka) - spoločná práca.

2.miesto- Nio Ježko, 6r. 
- jednotlivec z MŠ 

3.miesto- Matej Tverdík, 6r. 
- jednotlivec z MŠ 

KULTÚRA
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100 rokov dobrovoľného hasičského zboru 
 Svätá omša bola 
slávená v nedeľu 22. 
8. 2021 v Ruženco-
vej záhrade pri príleži-
tosti poďakovania za 
100 rokov dobrovoľ-
ného hasičského zboru 
vo Vyšnej Šebastovej.

Posvätenie zástavy
Posvätenie sochy 

patóna hasičov - sv. 
Floriána

Požehnaná hasičská 
technika

Svätú omšu celebroval 
náš duchovný otec, 
správca farnosti, za prí-
tomnosti veľkého počtu 
domácich farníkov a hos-
tí. Prítomní boli aj súčas-
ní členovia hasičského 
zboru z obce ako aj zo 
susedných obcí. V homí-
lii duchovný otec zaspo-
mínal na svoje členstvo v 
požiarnickom zbore, ako 
bol vtedy nazývaný. Po-
ďakoval hasičom za ich 
dobrovoľnú službu, aby 
ju aj naďalej vykonávali 
s láskou. Keďže sv. omša 
bola v Ružencovej záhra-
de, tak kazateľ našiel 
analógiu medzi Pannou 
Máriou a hasičmi: Ona 
bola služobnicou z lásky 
a darovala svetu život 
svojho Syna a aj požiar-
nici majú slúžiť z lásky a 
môže sa stať, že aj oni 
budú nútení darovať, t.j. 
obetovať svoj život pre 
iných. Nemôžeme ne-

spomenúť, že pred svätou 
omšou bola požehnaná 
nová zástava hasičského 
zboru a tiež socha sv. 
Floriána, patróna hasi-
čov. A po svätej omši 
bola požehnaná hasičská 
technika pred hasičskou 

z b r o j n i c o u .

Autor: Mária Bačová 

 Oslavy stého vý-
ročia DHZ vo Vyšnej 
Šebastovej pokračovali 
slávnostným prejazdom 
hasičských vozidiel ob-
cou. Oslavné sirény zneli 
obcou súčasne z 5 poži-
arnických áut, v ktorých 

sedeli hasiči z rôznych 
obcí, ako napríklad Ľu-
botice, Kuková. Nasle-
doval slávnostný obed 
na obecnom úrade, po 
ktorom už nič nebráni-
lo v oficiálnom zaháje-
ní 100. výročia založe-
nia hasičského zboru na 
ihrisku vo Vyšnej Še-

bastovej. O 14-tej hodi-
ne sa hasičom a všetkým 
zúčastneným prihovoril 
starosta obce, po ktorom 
nasledovalo spevácke 
vystúpenie OZ Šebeš.
  V tento deň bol 
pre verejnosť prichysta-
ný naozaj pestrý kultúrny 
program.
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 Už o 14:45 pri-
letel na „staré ihrisko“ 
vrtuľník Black Hawk, 
z neďalekej vojens-
kej základne. Malým či 
veľkým zvedavcom bolo 
umožnené obzrieť si ten-

to vrtuľník nielen zblíz-
ka, ale dokonca presk-
úmať aj jeho interiér. O 
kúsok ďalej sa mohli deti 
povoziť na štvorkolkách, 
ktoré poskytli p. Kiva-
der, p. Hudák a p. Bezeg. 
Športový program si pre 
deti prichystali aj naši 
hasiči. O 15-tej hodine 
začala hasičská súťaž pre 
deti na novom ihrisku, 
pričom každé zúčastne-
né dieťa bolo odmenené 
medailou a sladkým ba-

líčkom.Priaznivci fol-
klóru si prišli na svoje 
o 16-tej hodine, keď do 
dobrej nálady zahrali a 
zaspievali DFS Dúbra-
vienka a ĽS Dzugasovci. 
Azda najviac detskej ra-
dosti bolo možné vidieť 

o 16:45, keď sa v pries-
toroch multifunkčného 
ihriska spustila špeciálna 
penová show. Deti ská-
kali, šantili, tancovali a 
užívali si množstvo peny 
všade navôkol. Počas 

celého dňa bolo pre deti 

zabezpečených plno ďal-
ších zaujímavých atrak-

cií, ako napr. skákací 
hrad, šmýkačka, hra s 
kužeľmi, maľovanie na 
tvár či detské tetovanie. 
O občerstvenie sa posta-
ralo Poľovnícke Zdru-

ženie DELŇA, ktoré 
navarilo 3 plné paráky 
chutného gulášu. Firma 

p. Tomáša Cinu - TCK s. 
r. o zas zabezpečila oblo-

žené chlebíčky. Pitný re-
žim bol zabezpečený, ča-
povala sa kofola. Všetky 
tieto vyššie spomenuté 
formy občerstvenia boli 
zadarmo rozdávané ľu-
ďom, za čo patrí srdečná 
vďaka. Zakúpiť sa dali 
langoše, cukrová vata a 
popcorn.
O 18-tej vystúpil hlav 
hosťa večera – MAFIA 
CORNER, ktorý „vypre-
dal“ altánok na ihrisku 
a postaral sa o poriadnu 
show. Tá následne po-
kračovala aj po 19:00 v 
podobe „voľnej zábavy“ 
, ktorú sprevádzal DJ.

Autor: Jana Kopilcová

 Cieľom projektu 
„WIFI pre Teba“, spolufi-
nancovaného Európskou 
úniou, je vybudovať 10 
WiFi externých prístu-
pových bodov v obci. 
 Hlavným cieľom 
projektu je zvýšenie do-
stupnosti širokopásmo-
vého internetu v obci 
prostredníctvom vybudo-
vania bezplatných WiFi 
zón. Vybudovanie WiFi 
prístupových bodov 
na verejne dostupných 

priestranstvách poskyt-
ne bezplatné pripojenie 
všetkým občanom a ná-

vštevníkom obce  k širo-
kopásmovému internetu 
o minimálnej rýchlosti 30 
Mbit/s. Výška nenávrat-
ného finančného príspev-
ku predstavuje 14 250 €.

 Obec sa do toh-
to projektu zapojila už v 
roku 2019 po podaní ži-

adosti, ktorá obsahovala 
vytypovanie  a rozmie-
stnenie verejných prístu-
pových bodov. Bolo vy-
bratých 7 bodov v obci 
Vyšná Šebastová a 3 body 

v časti Severná.   
 Projekt bol 
schválený a obec zís-
kala investíciu 14 250 
€ na vybudovanie ve-
rejných wifi bodov.
 Stav k 12/2021: 
projekt je na kontrole 
verejného obstaráva-
nia na Ministerstve do-
pravy a výstavby SR.

Autor: Mgr. Marián 
Beluško

WIFI pre Teba

Blak Hawk
Štvorkolky

Detské  súťaže v ha-
sičských disciplínach

DFS Dúbravienka
ĽS Dzugasovci
Penová show

Skákacie hrady
Šmýkačka

Hra s kužeľmi
Maľovanie na tvár
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  Pri preberaní 
agendy v roku 2018 bola 
novým vedením obce 
preskúmaná nájomná 
zmluva s IS LOM s. r. 

o Maglovec, pri ktorej 
sa zistili pochybenia v 
zmysle znevýhodnenia 
obce a jej obyvateľov. 
Na základe zistených 

skutočností obec inici-
ovala stretnutie s pred-
stavenstvom IS LOM 
na ktorom predniesla 
požiadavky pre úpravu 
nájmu v prospech obce. 
(boli tam všetci poslanci 
a starosta). Rokovanie 
neprinieslo uspokojivý 
výsledok, preto došlo k 
vypovedaniu zmluvy k 
31.12.2018 s požiadav-
kou následného vyprata-
nia nehnuteľnosti. Túto 
požiadavku potvrdila 
obec súdnou žalobou.
V reakcii na tieto kroky 
IS LOM podala žalobu 
o vydaní neodkladného 
opatrenia na okresný súd 
v Prešove. 
5.9. 2019 prebehlo súd-
ne konanie vo veci vy-
pratania nehnuteľnosti, 
kde došlo k odkladu 
z dôvodu vysporiadania 
nájomných vzťahov na 
deň 14. novembra 2019. 
Po októbrových rokova-
niach došlo v daný deň 
k súdnemu rozhodnutiu 
-  rozsudku o vyprataní 
nehnuteľnosti. Súd dal 
za pravdu obci a nariadil 
aby sa IS Lom dohodol 
s obcou na vzájomnej 
spolupráci. Od rozsud-
ku okresného súdu až 
po schválenie nových 
nájomných zmlúv medzi 
IS LOM Maglovec a ob-
cou prešlo vyše pol roka, 
no od 18. júna 2020 do-
šlo k určeniu niekoľko-
násobne vyššieho ročné-

ho nájomného, ktoré je 
IS LOM povinný platiť 
obci. Kým do roku 2018 
bolo ročné nájomné sta-
novené vo výške 0,242 
€ za m2 (ročný nájom 
vo výške 5920,29 €), 
po novom bol nájom 
za m2 stanovený na 
1,34 €. Pri výmere 24 
464 m2 činí ročný prí-
jem z nájmu pre obec 
32 781,76 €. Zmluva je 
platná od 01.01.2020 do 
31.12.2030.

 
 
 
 

Autori: Ondrej Cina
  Jaroslav Platko
  Jozef Hudák

Maglovec

V roku 2018 
sa zvyšovala aj  

výmera prenají-
maných a užíva-
ných pozemkov 
nakoľko obec zi-
stila, že IS LOM  
užíval parcely v 
majetku obce, za 

ktoré predtým 
neplatil nájom. 

Obec si náro-
kovala podľa 

zákona uhradiť 
využívané par-
cely so spätnou 

platnosťou. 
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Matričné údaje 
rok 2021

Protipovodňové opatrenia a rozšírenie vozovky
 Po žiadostiach 
občanov obec pristúpila 
k vytvoreniu protipovod-
ňových opatrení v časti 
obce pri evanjelickom 
cintoríne. Práce sa kona-
li v mesiacoch október a 

november 2021. Prvotne 
sa operatívne opravila 
celistvosť „šotolínovej“ 
cesty po predchádzajú-
cich výrazných dažďoch. 
Následne prebehla inšta-
lácia betónových rigolov 

v časti pod cintorínom 
pre zvod vody do kanála. 
Po dohode s majiteľom 
parcely došlo v spodnej 
časti cesty pod evan-
jelickým cintorínom 
prostredníctvom terén-

nych úprav priľahlé-
ho pozemku k ceste  k 
rozšíreniu vozovky.

 
Autor: Ondrej Cina

Narodenia: 6
Úmrtia: 3
Sobáše: 2

Odsťahovaní občania: 7
Prisťahovaní občania: 1

Počet obyvateľov k 
31.12.2021: 1336, z toho 

676 mužov a 660 žien
Rozloha 1047 ha a 276 

obytných domov.
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ZO SZZ Vyšná Šebastová
Spravodaj 2021

Všetkým členom ZO 
SZZ Vyšná Šebastová
Milí záhradkári,

keďže nepriaznivá si-
tuácia s Covid – 19 ešte 
stále pretrváva a zne-
možňuje nám zvolať 
schôdzu našej ZO SZZ, 
chcel by som Vás aspoň 
takýmto spôsobom po-
zdraviť a poinformovať 
Vás o našich aktivitách 
v roku 2021 a obozná-
miť Vás s plánovanými 
aktivitami na rok 2022.

 V roku 2021 sme 
sa mali možnosť stretnúť 
pri niekoľkých aktivitách, 
či už pri individuálnych 
stretnutiach alebo pri or-
ganizovanej brigáde. Pri 
individuálnych stretnu-

tiach, hlavne z dôvodu 
nemožnosti  zosúladiť 
viacerých členov v je-
den konkrétny termín a 
čas, sme ukázali spôsoby 
rezkovania, očkovania 
a štepenia spojkovaním 
napr. u pána Výrosteka,  
Ondreja Cinu a pod. U 
pána Jozefa Hudáka bolo 
predvedené sadenie bo-
buľovín (josty - obr. 1., 
2.) , ukážka rezu jadro-
vín (jabloň) ako aj ukáž-
ka prípravy stromčeka 
na zimu -  orez stromu, 
vyčistenie kmeňa od ma-
chu a lišajníka, natretie 
kmeňa vápnom, okopanie 
pôdy okolo stromčeka a 

prihnojenie stopovými 
prvkami (obr.3., 4., 5. ). V 
takýchto individuálnych 
stretnutiach mienime po-
kračovať aj naďalej, preto 
vyzývam našich členov, 
aby nás neváhali kon-
taktovať a dojednali si s 
nami osobný termín, pre-
tože toto sa javí ako naj-
schodnejšia cesta v tom-
to Covidovom období.
 Dňa 6.11.2021 sa 
na ihrisku v našej obci 

konala brigáda pod ná-

zvom „Starajme sa o 
svoje športovisko a ve-
rejný priestor“, ktorej sa 
zúčastnili aj niektorí čle-
novia našej ZO SZZ, Jo-
zef Hudák, Ondrej Cina, 
Stanislav Šimčík, Štefan 
Sučko a Slavomír Muška. 
Brigáda bola zameraná 
na očistenie priestoru za 
multifunkčným ihriskom 
od náletových drevín a 

krovín. Bola to pekná, vy-
darená a užitočná akcia. 

  Pre informácie 
o členstve, poradenstve 
sprístupňujem pre Vás 
kontakty na predsedu 
ZO SZZ p.  Stanislava 
Šimčíka (0918 099 548), 
alebo tajomníka ZO SZZ 
p. Štefana Suč-
ku  (0911 941 876).
 
 Dúfam, že nový 
rok 2022 bude pre nás 
priaznivejší ako ten mi-
nulý. Prajem Vám v 
novom roku všetko na-
jlepšie, hlavne veľa 
zdravia, šťastia a veľa 
úspechov pri vašom zá-
hradkárskom umení. 

Autor: Stanislav Šimčík 
Predseda ZO SZZ

Na jeseň v tomto 
roku sa na úrovni 
okresu pripravuje 
súťaž o najkrajšie 

Jablko – Šariša, čím 
Vás chceme vybudiť 
k ešte intenzívnejšej 
starostlivosti o svoje 
záhradky, obzvlášť 

jablone



Starajme sa o svoje športovisko a verejný priestor
 Začiatkom no-
vembra (6.11.2021) sa 
konala brigáda na ihris-
ku s názvom „Starajme 
sa o svoje športovis-
ko a verejný priestor“. 
Cieľom tejto akcie bolo 
vyčistiť terén za multi-
funkčným ihriskom od 
náletových drevín. Na 
zasadnutí komisie stra-

tegických činnosti, ces-
tovného ruchu a športu 
sa rozhodlo, že obec za-
bezpečí všetku možnú 
techniku od traktora s 
vlečkou, cez krovinore-
zy, motorovú pílu až po 
ručné náradie a rukavice. 
Za poslancov pomoc 
prisľúbili p. Cina, p. Mi-
taľ, p. Muška, p. Platko, 

p. Magdová. Na pomoc 
prišli členovia dobrovoľ-
ného hasičského zboru, 
členovia folklórneho 
súboru Šebeš, členovia 
záhradkárskeho spolku 

v obci a dobrovoľníci z 

obce. Občerstvenie (gu-
láš) vybavil poslanec 
Cina a pohostenie pri-
chystala pani Kopilcová. 
  Všetkým srdečne 
ďakujeme.

Autor:Jozef Hudák

Chodník na ihrisku
 V dňoch 
9-20.8.2021 sa na futba-
lovom ihrisku konala bri-
gáda na dostavbu chodní-
ka vedúceho od altánku 
až po multifunkčné ihris-
ko. Na tento účel sa vy-
užila prebytočná dlažba 
z projektu revitalizácie 
centra obce. Dokonče-
nie chodníka prebiehalo 
v niekoľkých krokoch, 
najprv sa odstránil sta-
rý piesok, následne bolo 
navezené nové lôžko pod 
dlažbu a jeho rozhrnu-
tie, žabovanie a tiež sa-
motný prevoz dlažby na 
ihrisko. Nakoniec došlo 

k odvodneniu územia 
nad chodníkom formou 
inštalovania drenážnych 
rúr do lôžka z makadámu 
a prepojením na zvody 

vody popod chodník s 
komplexným vykopaním 
a následným vyrovnaním 
terénu medzi chodníkom 
a ,,starým“ ihriskom. 
 D o k o n č e n i e 
chodníka prebehlo v spo-
lupráci starostu obce, 
športovej, ekonomickej, 
stavebnej komisie a ko-
misie verejného poriad-
ku s prispením členov 
MTC Vyšná Šebastová.
Výrazne pomohli aj mlá-
dežníci - Dávid Hoľva, 
Kristián Nosaľ, Ondrej 
Cina ml, Jozef  Dzuren-
da. 
Autor: Jozef Hudák
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Zvyšná dlažba + 
ochotný členovia 

združenia = pekný 
výsledok.

Oči sa ,,boja", ruky 
spravia



KULTÚRA

Z udalostí vo farnosti...
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Farský odpust:
 Napriek pande-
mickým obmedzeniam 
sa v našom farskom 
kostole dňa 21.11.2021 
konala odpustová sláv-
nosť Svätej Kataríny 
Alexandrijskej, patrón-
ky našej farnosti. Sláv-
nostným kazateľom bol 
vdp. František Voľan-
ský, farár našej sused-
nej farnosti Ľubotice.

Slávnosť stého výročia 
založenia DHZ:
 Krásna slávnosť 
v lete bola uskutočnená 

v Ružencovej záhrade 
pri príležitosti založenia 
našich hasičov. Celoden-
ná slávnosť 22. augusta 
2021 začala slávnostnou 
sv. omšou s požehnaním 

vlajky a zakončená bola 

požehnaním sochy pat-
róna a ochrancu hasičov 
Sv. Floriána. Táto socha 
sv. Floriána bola násled-
ne umiestnená na prie
čelí hasičskej zbrojnice.

Slávnosť Ružencovej 
Panny Márie:

 V tradičnom 
októbrovom čase sa 
uskutočnila aj hlavná 
slávnosť a púť Ružen-
cových bratstiev do Ru-
žencovej záhrady. Aj 
tentoraz bratia domini-
káni prišli povzbudiť 
veriacich v tomto neľah-
kom pandemickom čase.

Farské ľudové misie 
2022

 Pozývam všet-
kých na mimoriadnú uda-
losť, ktorá sa bude konať 
vo farnosti raz za desať 
rokov a tou sú ľudové 
misie v našej farnosti.

  Rezervujte si čas 
pre seba a svoju spásu v 
dňoch 3. - 11. septembra 
2022. V týchto dňoch prí-
du k nám pátri Lazaristi, 
aby obnovili našu vieru.

Autor: Marián Gurský
farár

  V roku 2021 sa 
podarilo dať na papier 
projekt nového pastorač-
ného a pútnickeho centra 

v našej farnosti. Keďže 
naša farnosť je nová a 
okrem kostolov nemá-
me žiadne pastoračné 

priestory na stretávanie 

sa mladých, detí, ale aj 
ostatných veriacich, pre-
to je potrebné tieto prie-
story vybudovať. Okrem 
pastoračných priestorov 

táto budova bude spĺňať 
aj úlohu kancelárskych 
priestorov farnosti a 
ubytovanie pre kňaza. 
Ak  chcete prispieť na 
toto dielo, môžete tak 
urobiť na  farský účet:
(SK46 0200 0000 
0041 3942 1254).  
Autor: Marián Gurský
f a r á r 
Viacej informácií o tom-
to projekte nájdete na na-

šej farskej stránke:
http://farnostvysnase-
bastova.sk

Výstavba novej fary a pastoračno - pútnického centra
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianočné balíčky pre deti do Srbska
 Dňa 20.11.2021 
sa konal zvoz Vianoč-
ných balíčkov pre chu-
dobné deti do Srbska. 
Tak ako po minulé roky 
sme ani tento rok, na-
priek mnohým nie mi-
lým povinnostiam, ne-
zabudli ani na jednu milú 
povinnosť. A tou je dob-
ročinná akcia s názvom 
" Vianočné krabičky 
pre deti do SRBSKA". 

 Tento projekt je 
organizovaný za podpo-
ry dobrých ľudí naprieč 
celým Slovenskom.  Ide 
v ňom najmä o to, aby 
sme aj v neľahkých ča-
soch nezabudli na to, 
že vždy niekde žijú ľu-
dia, ktorým je ťažšie, 
ako nám. V spolupráci 
so Slovákmi žijúcimi 
v Srbskej republike sa 
deti žijúce v Srbsku v 

sociálne slabších rodi-
nách dočkali  milých 
darčekov. Našim malým 
pričinením sme takto 
potešili päť detí a spl-
nili sme im ich priania.

Autor: Ondrej Cina 
 

 V decembri sa 
naša obec zapojila k vi-
anočnej výzve: „Koľko 
lásky sa zmestí do kra-
bičky od topánok“. 

  Táto výzva bola 
zameraná na poteše-
nie seniorov po celom 

Slovensku darčekom, 
ktorý zahreje pri srdci. 
Stačilo naplniť krabicu 
od topánok maličkosťa-
mi, ktoré potešia babku 
alebo dedka v domove 
dôchodcov. 

Krabice boli nap-
lnené drobnosťami 
- sladkým, slaným, 
teplým, mäkkým, 

voňavým, pre zába-
vu.

 
 

Občania mohli potešiť 

babku, dedka niečím:
 - sladkým (keks, perník, 
cukríky, DIA sladkosti) 
- slaným (tyčinky, slané 
keksy, praclíky, kuku-
ričné chrumky, kreke-
ry), 
- teplým (káva, čaj, ca-
ppuccino, horúca čoko-
láda),
- mäkkým (ponožky, 
papuče, čiapka, šál), 
- voňavým (sprchový 
gél, telové mlieko, krém 
na ruky, balzam na pery) 

- pre zábavu (krížovky, 
dobrá kniha, pozdrav)
Vyzbierané krabičky sa 
2.12.2021 odovzdali na 
zberné miesto do Hanis-
ky. 

  Za obec patrí 
vďaka iniciatíve p. Ko-
pilcovej, ktorá pomohla 
zorganizovať túto akciu 
v našej obci.

Autor: Jozef Hudák

 V roku 2021 
sa kvôli pandemickej 
situácii dôchodcovia 
nemohli zísť ako ob-
vykle, v sále kultúr-
neho domu. Kultúrny 
program teda deti z MŠ 

nahrali  a cez obecný 
rozhlas ho sprostred-
kovali starším ľuďom, 
čím potešili ich srdieč-
ka. Starosta obce pris-
pel svojim príhovorom. 
 

Darček si dôchodco-
via mohli vyzdvihnúť 
na obecnom úrade po-
čas stránkových dní.
 
Autor: Jana Kopilcová

Október mesiac úcty k starším
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Sviatok sv. Mikuláša
 Mikulášska ná-
dielka sa v našej obci v 
roku 2021 uskutočnila o 
deň skôr a to 5. decem-

bra. Všetky deti, ktoré 
rodičia nahlásili u p. 
Kopilcovej, sa mohli te-
šiť na sladké mikulášs-
ke balíčky. A že ich teda 

nebolo málo – v tomto 
roku sa nahlásilo re-
kordne veľa detí, Miku-
láš mal čo robiť, roznie-
sť musel 153 balíčkov. 
Mikuláš začínal svoju 
púť spolu s anjelom a 
čertom o 14-tej hodine 

od ihriska a postupne 

išiel dole obcou. 

Deti ho netrpezlivo 
očakávali pred bránou 
svojho domu. Niekto 
zaspieval, niekto zare-
citoval báseň a dokonca 
mu poniektorí aj nakres-
lili obrázky, kde bol spo-

lu s čertom a anjelom. 
Poniektorí pripravili pre 
Mikuláša, anjela a čer-
ta aj chutné pohostenie. 
Mikuláš nezabudol ani 
na deti zo Severnej.

Autor: Jana Kopilcová

Obec v obrazoch 2020/2021
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