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Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Šebastovce

Ročník II.

Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému sú predsa veľkonočné.
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Pokojné prežitie Veľkej noci v kruhu Vašich rodín
želá starostka MČ
Monika Puzderová

„Vy sa nebojte !
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.
Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.
Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.
A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom :
Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.“
( Mt 28, 5-7)

Niet ho tu, vstal ako povedal…
Po dňoch pôstu a vnútornej prípravy opäť chrámom znie radostné
aleluja a radostný spev Sláva Bohu na výsostiach…
Znejú radostné slová o Kristovom víťazstve nad hriechom a smrťou. Ježiš vstal. Niet ho v hrobe. Toto Kristovo víťazstvo sa však
rodilo a povstalo z bolesti.
Čínska povesť hovorí o záhrade, v ktorej rástol bambus. Bol najkrajší z celej záhrady a aj záhradník ho mal rád. Až prišiel čas.
Čas, keď záhradník potreboval drevo milovaného bambusu na
zavlažovanie záhrady. Musel ho zoťať a rozpoliť. Vybral jeho dutinu
a porezal na potrebné kusy. Žliabmi z bambusu prúdila voda, ktorá dávala život iným rastlinám v záhrade. Bambus plakal, prežíval
bolesť, ale z tejto bolesti vyrástla krása ostatnej záhrady. Z bolesti
sa zrodilo požehnanie.
Aj naše vykúpenie sa rodilo z bolesti. Z bolesti Majstra, zo strachu
a neistoty učeníkov na Zelený štvrtok v Getsemanskej záhrade, z
hrozného pocitu bezmocnosti na Golgote na Veľký piatok i z ticha
Bielej soboty. Po tom ale prišlo nádherné prebudenie do nedeľného rána.
Zvesť o prázdnom hrobe sa stala liekom na všetky boľačky učeníkov. Niet ho tu, vstal a ide pred vami do Galiley.
Koľko radosti prežíval Peter bežiaci k prázdnemu hrobu? Čo prežívala Mária Magdaléna pri stretnutí so „záhradníkom“ ?
Kristus vstal. Premohol smrť a zničil hriech. Z jeho bolestnej smrti
sa zrodila spása človeka. Čo nám táto skutočnosť prináša? Dáva
nám novú šancu, novú nádej, ponúka nám novú kvalitu života. Života s Bohom, života v harmónii, aká vládla v Raji. Predpokladom
tohto nového života je prijatie zvesti o Kristovom víťazstve, život v
tejto novej nádeji. Ako ja prežívam radosť z účasti na Kristovom
víťazstve? Čo mi priniesli Veľkonočné sviatky?

Ak sa Veľkonočná radosť
stane našou silou vo všedných chvíľach života
a otvorí naše srdcia,
aby v nich našli naši blížni pokoj,
pochopenie, ochotu odpúšťať
a opravdivú lásku ku všetkým,
potom je hrob naozaj prázdny
a my sme prežili
s Kristom tajomstvo zmŕtvychvstania.
Hlboké prežitie tohto
tajomstva vyprosuje
ThLic. Jozef Pekár, farár
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CELOROČNÉ UPRATOVANIE VKK A MOBILNÉ ZBERY!
Každý mesiac máte možnosť využiť
VKK, Nemusíme ničiť prostredie sebe,
ani ľuďom okolo seba !

Termín mobilného zberu a stanovište :
28.3. - Podbeľová pri MÚ
21.9. - Podbeľová pri MÚ

Aby vás nič neprekvapilo!
OTÁZKA:
Je Váš rodinný dom napojený na verejnú kanalizáciu?
„ áno „
Platíte poplatok VVS za odvod odpadových vôd ?
Ak áno, je všetko v poriadku
Ak nie, máte problém – porušujete zákon
OTÁZKA:
Odoberáte vodu z verejného vodovodu?
„ áno“
Máte vodomer a platíte poplatok za odber vody?
Ak áno , je všetko v poriadku
Ak nie, ste čierny odberateľ - porušujete zákon
OTÁZKA:
Máte vlastnú studňu a vodu vypúšťate do kanalizácie?
„ áno „
Platíte poplatok VVS?
Ak áno, je všetko v poriadku
Ak nie, máte problém – porušujete zákon
ODPOVEĎ:
Skúste odpoveď na otázky a podľa toho sa zariaďte. „ Aby
Vás nič neprekvapilo ! “
Ak ste zistili pri otázkach niečo, načo neviete
odpoveď, príďte na miestny úrad, pomôžeme Vám.

Termíny rozmiestnenia VKK a stanovištia :
26.2. - 5.3.

Podbeľová pri MÚ

26.3. – 2.4.

Rozmarínová na križovatke s
ul. Repíkovou

30.4. – 7.5.

Bazalková

28.5. - 4.6.

Rozmarínová pri trafostanici
pred RD číslo orientačné 42

25.6. – 2.7.

Podbeľová pri MÚ

23.7. – 30.7.

Bazalková

20.8. – 27.8.

Rozmarínová na križovatke s
ul. Repíkovou

17.9. – 24.9.

Podbeľová pri MÚ

15.10. – 22.10.

Bazalková

12.11. – 19.11.

Rozmarínová pri trafostanici pred RD
číslo orientačné 42

Čierne skládky
Čierne skládky. Pojem, ktorý u každého
vyvolá v momente reakciu. Na jednej strane
znechutenosť nad znečisťovaním a na druhej
radosť zo zbavenia sa odpadu.
Prečo ich ľudia vytvárajú??
V prvom rade čierne skládky vznikajú preto,
lebo takto vidia ľudia rýchlu očistu svojho
obydlia. Zväčša to spôsobuje lenivosť a svojou mierou tu prispieva neinformovanosť o
recyklovaní a nedostatok
zberných kontajnerov. Keď človek nemá
nablízku miesto, kde by mohol odpad
vyhodiť, hľadá iný spôsob. A tak zväčší už
existujúcu alebo vytvorí novú čiernu skládku.
Neinformovanosť. Bola už spomenutá, ale v
čom spočíva? Predovšetkým v tom, že ľudia
nevedia, čo spôsobujú, ak vyhodia odpad napríklad v blízkosti poľa (poľnohospodárskeho
pracoviska). Samozrejme vedia, že primárne
je vonkajšie znečistenie z hľadiska estetiky
prostredia. Uvedomujú si, čo spôsobí kopa
odpadu. Zhrozene sa na to síce pozerajú,
ale čo z toho, keď ich to aj tak nezaujíma.
Avšak ani v tomto prípade sa nevyhneme
sekundárnym

následkom. Znečistenie podzemných vôd
a zamorenie ornej pôdy. Vezmime si takýto
príklad: zjedli by sme niečo, čo bolo práve
vybraté z odpadkového koša? Také isté je to
aj s odpadom na týchto miestach. Zelenina
zasiata na poliach je s veľkou určitosťou,
dovolím si tvrdiť, že je vystavená pôsobeniu
týchto odpadkov, ktoré ani zďaleka neprispievajú k jej výživnosti. Skôr naopak. Čím
ďalej, tým viac kontaminujú potraviny, ktoré
každodenne konzumujeme. Prečo si škodiť,
keď to nie je potrebné? Nestačí nám znečistenie smogom, popolčekom a ostatnými
škodlivinami??
Zamyslime sa nad zastavením a odstránením
čiernych skládok, aby sme už nemuseli počúvať, ako je nám na tomto svete stále zle!!
Prírodu si treba chrániť!
Ľudia, čo to robíme, keď si prírodu ničíme?
Pozrite sa! Pri potoku samá fľaša tu i tu!
Prírodu si treba vážiť, nie ju predsa ničiť!
Čierne skládky ničia svet, zapamätaj si to hneď!
Ach, ten bôľ a žiaľ na srdci, až mi slza steká po líci.
Pomôžme našej prírode,. nech už je zas v pohode!

MČ a redakcia „Šebastovčana“ vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu
výzdobu a úpravu v kategórii :
A: Najkrajší balkón v rodinnom dome
B: Najkrajšia predzáhradka a záhradka
pri rodinnom dome.
Stanovená komisia vyhodnotí súťaž v
tomto roku v obidvoch kategóriách v
mesiaci november a výsledky budú uverejnené aj v našich novinách.
Výherca v každej kategórii získa vecnú cenu za :
1. miesto : v hodnote 1500.- Sk
2. miesto : v hodnote 1000.- Sk
3. miesto : v hodnote 500.- Sk
Čo Vy na to? Zapojíte sa aj Vy aby sme mali krajšie Šebastovce?
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OD 1.4.2009 JE NA MIESTNOM ÚRADE OTVORENÁ KPK
Važení spoluobčania.
Našou snahou je , aby ste boli na miestnom úrade
vybavovaní pružne, bez zbytočných obmedzení, čakania, a zároveň mali takúto možnosť počas všetkých
piatich dní bežného pracovného týždňa, preto sme
sa rozhodli otvoriť na miestnom úrade kanceláriu
prvého kontaktu.
Jej zriadenie predovšetkým predstavuje krok
k občanovi. V jej priestoroch sa budú poskytovať všetky dostupné informácie pre občana
týkajúce sa výkonu samosprávy v obci a informácie z miestneho úradu. Naši občania
a klienti, ktorí majú zníženú mobilitu tu budú
môcť vybaviť určité vybrané úradné výkony
napr. overenie podpisu a to formou, že nebudú musieť ísť na MÚ, ale pracovníčka bude
telefonicky vyrozumená a príde za občanom.
KPK je pracovisko Miestneho úradu v MČ
Šebastovce, ktorého úlohou je odborne,
rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky
občana a klientov. Medzi hlavné priority KPK
patrí:
- vytvorenie priameho kontaktu medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy a
vysvetľovanie podstaty činnosti samosprávnych orgánov
- poskytovanie základných údajov o činnosti
miestneho úradu,
- poskytovanie základných samosprávnych a
legislatívnych dokumentov (VZN, termíny zasadnutia MZ a Zbierka zákonov SR a pod.)
- vysvetľovanie činnosti ostatných orgánov
štátnej správy a samosprávy v meste, príp.
usmerňovanie občanov k vybaveniu ich požiadaviek na týchto inštitúciách
- poskytovanie odborných rád a pomoc pri
vypĺňaní tlačív tak, aby občania mohli vybaviť
základné požiadavky už v KPK
- pokiaľ nie je možné vybaviť všetky náležitosti v KPK, občana usmerniť
- sprístupňovať informácie v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám

ČÍM ŽIJÚ ŠEBASTOVCE
Prebiehajú
- práce na dokončení rekonštrukcie strechy na dome smútku. Zatekajúca strecha
nám narobila starosti. Poškodila omietky
na múroch obradnej siene, a takmer poškodila aj osvetlenie domu smútku .Pretekajúcu strechu sa nám podarilo opraviť
a pokračujeme v prácach pri oprave interiéru hlavne v obradnej sieni. Našou snahou je, aby aj posledná rozlúčka s našimi
blízkymi v priestoroch domu smútku a na
cintoríne bola dôstojná.
Pripravujeme
- dokončenie izolácie severnej steny na
budove KD a miestneho úradu.
- osadenie informačných tabúľ v celej MČ
- projekt na budovanie trafostanice
- dokončenie povolenia na stavbu NN vedenia na Prasličkovej a Levanduľovej ulici

- transparentnou prácou miestneho úradu
znižovať možné vzniknuté riziká
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza v
priestoroch časti zasadačky na prízemí miestneho úradu po vstupe do úradu vpravo.
Prevádzka v kancelárii prvého kontaktu je nepretržitá počas celej pracovnej doby.
V súvislosti zo zriadením KPK sú od
1.4.2009 na miestnom úrade, úradne hodiny každý pracovný deň takto:
Po:
Ut:
St:
Št:
Pi:

8,00 hod
8,00 hod
8,00 hod
8,00 hod
8,00 hod

-

15,00 hod
15,00 hod
17,00 hod
15,00 hod
12,30 hod

Čo možno vybaviť v kancelárii prvého kontaktu ?
· podať žiadosť - zamestnanci poskytnú
tlačivá, v prípade potreby pomôžu s vyplnením tlačív, poučia o postupe a potrebných
prílohách,
· vybaviť niektoré záležitosti - rybársky lístok,
prihlásenie alebo odhlásenie psa, známku
pre psa a iné
· uzatvárať zmluvy na hrobové miesta
· zaplatiť poplatky
· osvedčiť listiny a podpisy
· získať poradenstvo a pomoc
· vyžiadať dokumenty mesta - všeobecne
záväzné nariadenia, štatút a iné dokumenty;
za úhradu nákladov na kopírovanie vám vyžiadaný dokument poskytneme
· získať informácie o poslancoch, komisiách
miestneho zastupiteľstva a o činnosti ďalších
orgánov mestskej časti, odovzdať svoju požiadavku pre poslancov v písomnej forme
· nazrieť do zbierky zákonov - podľa záujmu
vyžiadané texty prekopírujeme
· zakúpiť prezentačný alebo iný propagačný
materiál o MČ
· dostať informačné letáky MČ prípadne
miestny občasník - Šebastovčan,
· získať rôzne praktické informácie - telefónne čísla, kontakt na inštitúcie v meste

INFORMÁCIA
o dôležitých telefónnych číslach
pre verejnosť
MÚ MČ Košice – Šebastovce
6768007
Magistrát mesta Košice – ústredňa
6419111
Kosit, a.s - dispečing
7270785
Kosit, a.s. – kuka nádoby
7270784
Správa komunikácii – dispečing
161 26
Vodárne – poruchy
6427507
Kanalizácia – poruchy
0902968285
Poruchy plynu
221915
Asanačná služba- úhyn a odchyt psov
6711018, 0903350372
Poruchy elektriny
850123300
Dispečer DPMK
6407431

KLEBETNÍK IBA PRE NAŠE ŽENY

Milé gazdinky. Ani sme sa nenazdali a opäť sú tu Veľkonočné sviatky. Tak ako každý rok sa určite nezaobídu bez pečenia sladkých
dobrôt pre Vašich najbližších. Mala inšpirácia na veľkonočného
barančeka.
Perníkový baranček
150ml mlieka, 50ml oleja, 1PL džemu, 1PL rumu, 1 vajce, 1PL kakaa, 1 škoricový cukor, 50g cukru, 150g hladkej múky, 1/3 prášku
do perníka, 1/3 prášku do pečiva, 3PL čokoládového pudingu (prášok); Vymiešame cesto a
pečieme v malej forme barančeka asi 30 minút.

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
NEZABUDLI STE?
Za hrobové miesto nájomná zmluva!
Už sme o tom síce písali, ale mnohým z nás z
rôznych dôvodov „ušlo“. Podľa zákona NR SR
číslo 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve na každé hrobové miesto musí
byť uzatvorená nájomná zmluva s MČ KošiceŠebastovce o dočasnom užívaní hrobového
miesta.
Pripomíname Vám, že nájomná zmluva sa uzatvára aj keď ste za prenájom už zaplatili a tiež
hodláte obnoviť, či predĺžiť užívacie právo na
hrobové miesto.

MÚ MČ Vám doručuje priebežne zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom cintoríne v
súlade so zákonom číslo 470/2005 Z.z.
Zmluvy obdržite v dvoch výtlačkoch. Jeden
podpísaný výtlačok ste povinní vrátiť do 15 dní
od doručenia na miestny úrad mestskej časti.
Skontrolujte si doručené zmluvy. V prípade, že
ste jeden výtlačok zmluvy ešte nedoručili MÚ,
urobte tak v najbližších dňoch.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
- v tomto štvrťroku

Narodili sa :
Šoltésová Lenka, Levanduľová
Balogová Ema, Šebastovská
Šafranková Simona , Rozmarínová
Natália Škovierová, Podbeľová
Sangret Marián, Bazalková
Blahoželáme jubilantom:
50
Irena Palková , Rozmarínová
60
Terézia Kočanová, Šebastovská
Viera Krajňáková, Šebastovská
František Piroško, Rozmarínová
70
Jozef Buľko, Šebastovská
Imrich Balogh, Harmančeková
99
Mária Palková, Repíková
Najstaršia obyvateľka MČ sa dožila
krásneho životného jubilea.
Želáme jej pevné zdravie a veľa
Božích milosti.
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Návraty do dedovizne
1

2

4

Foto č.1 :
Foto č.2:
Foto č.3:
Foto č.4:
Foto č.5:
Foto č.6
Foto č.7
Foto č.8
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Posedenie na výročnej schôdzi JRD 50-té roky
Vinica – zber hrozna 60-té roky
Žatva 1960
Žiaci školy 1933
Zábava júl 1943
5. trieda 1960
Šebastovská nevesta 15.11.1948
Archeologické vykopávky – Lapiše 1968

5

7
6

8

Spoznávate niekoho? Ak máte doma podobné fotografie prineste ich na MÚ. Po spracovaní Vám ich vrátime.
Veríme, že aj táto rubrika bude pre Vás zaujímavá.

DETSKÉ
OKIENKO

2. Úloha : Uhádnite!
Také je ako hus, a nie je hus.
I bez konca je, i bez počiatku, a predsa nie je večné.
Strieborné ovce, rohatý
pastier.
Sedí pani na kláte v tmavom,
čiernom kabáte.

Milé deti!
Opäť je tu Vaše okienko v ktorom Vám prinášame niečo
nové a zaujímavé. Tajničiek ste v minulom roku lúštili
dosť. Tohto roku urobíme malú zmenu. Nebudete lúštiť
iba tajničky ale pripravili sme pre Vás niečo iné. Nezabudnite!
Splnené úlohy vystrihnite a prineste ich na miestny úrad.
Za každú splnenú úlohu, získavate „ žebešpenež“
1. Úloha : Vymaľujte!

