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Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
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Milí Šebastovčania.
Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú
veľa aj pre našu veľkú rodinu Šebastovčanov. Sú symbolické
pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti
k niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
Nadišiel čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo čakali.
Čas, keď nám vyčarí úsmev na tvári i najmenšia maličkosť.
Čas, keď sa opäť po roku stretneme so svojimi milovanými
pri hrejivom krbe. Kúzlo Vianoc už spojilo mnohých ľudí.
Každý túži stráviť najkrajšie dni v roku so svojimi najbližšími a tešiť sa tak, ako sa tešia oni. Keď si teraz spomíname

na už prežité Vianoce, zaplaví nás pocit nostalgie, akoby
to bolo včera.
Písanie listu Ježiškovi o všetkých svojich snoch, vôňa
práve upečeného medovníka so škoricou, ktorá sa nesie
po celom dome či šmýkanie sa na snehu. To boli a navždy
budú pre nás Vianoce.
Dnes sa však čím ďalej tým viac vytráca tá krásna viera,
že ak vydržíme celý deň bez jedla, uvidíme zlaté prasiatko,
či keď budem tíško sedieť, začujem cingot zvončekov. Jedno stále zostáva.
Zostáva to tajomné čaro v našich dušiach, chuť robiť
radosť ostatným, aby sme všetci boli naozaj šťastní a po
skončení sviatkov mohli povedať:
„Toto boli tie najkrajšie Vianoce“.
Chcem zaželať všetkým Vám, milí Šebastovčania, tie
najkrajšie Vianoce , aby ste pri rozbaľovaní darčekov pod
vianočným stromčekom prijali aj ten najväčší vianočný dar
od nášho Nebeského Otca, ktorým je jeho Syn a jeho dielo
záchrany, ktoré je ponúknuté každému človeku.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Požehnané a milostiplné
Vianoce.

Monika Puzderová
starostka MČ
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Aj taký bol...
Vážení občania.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa neúprosne blíži aj koniec roka.
Dovoľte v krátkosti zhodnotiť aký bol
rok 2012 pre nás v Šebastovciach.
Pri hodnotení roku sa chcem na
úvod poďakovať poslancom MZ, pracovníkom úradu a všetkým občanom,
ktorí sa akokoľvek zapojili do vecí verejných, či už svojimi názormi, alebo
podporením aktivít mestskej časti v
akejkoľvek oblasti. Aj napriek nepriaznivej súčasnej finančnej situácii sa
nám podarilo uspieť pri uchádzaní sa
o účelové transfery od mesta Košice.
Mestskej časti bol schválený primátorom mesta transfer vo výške 13 000
€. Finančné prostriedky boli použité
na údržbu a rekonštrukciu komunikácii na Levanduľovej, Repíkovej a Ďatelinovej ulici. Taktiež sme mohli vďaka
Výlet deti
schválenému transferu odstrániť havarijný stav a dokončiť opravu zatekajúcej strechy na budove KD.
V rámci dobudovania inžinierskych
sieti sa nám v spolupráci s VVS a.s. Košice podarilo vybudovať 1. časť verejného vodovodu a kanalizácie, ktorá bola
skolaudovaná a odovzdaná do užívania
obyvateľom v časti – Nadmerné záhrady ( pri železnici ).
V spolupráci s Východoslovenskou
distribučnou a.s Košice bolo dobudované NN vedenie na Levanduľovej ulici a následne sme v uvedenej lokalite
realizovali osadenie verejného osvetlenia. Z vlastných finančných prostriedkov boli realizované práce na oprave
zatiaľ časti rigolu na Podbeľovej ulici,
kde pri dažďoch dochádzalo k zaplaPosvätenie záhradky
vovaniu dvorov v niektorých rodinných
diť tak miesto kde odpočívajú naši naj- sa nepodarilo dokončiť. Medzi také
domoch.
patrí NN – vedenie na Prasličkovej uliPodarilo sa nám zrealizovať sym- bližší.
bolickú záhradku na pamiatku našich
Aj napriek snahe sa niektoré pláno- ci, ktorého výstavba bude realizovaná
predkov na miestnom cintoríne a zveľa- vané akcie sa nerealizovali a niektoré v prvom polroku 2013. Taktiež sa nám
nepodarilo rozšíriť sieť verejného rozhlasu v nových lokalitách. Ešte veľa
vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré
sme schopní v rámci nášho ľudského
úsilia a hlavne financií zvládnuť.
Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce,
vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu,
Oprava rigolu
Symbolická zahradka
ochotu a toleranciu.
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Deň MČ 2012

Za veľmi dôležitú v spravovaní
obce považujem informovanosť občanov. Bolí ma, keď sú občania nespokojní a možno aj na základe neznalosti
problematiky a skreslených informácií, poloprávd majú nepravdivý obraz
vyhovujúci časti neprajníkov, ktorí sa
v každej spoločnosti nájdu. Neodmietam priamu diskusiu na akúkoľvek

tému. Chcem počúvať názor občanov,
ale aj chcem mať možnosť vysvetľovať
a argumentovať. Hľadajme pokoru vo
svojom živote, hľadajme spôsoby ako
počúvať svojich spoluobčanov a chápať ich problémy.
Bez vzájomného porozumenia sa
náš život stáva chudobný. Ďakujem
Vám za možnosť prežiť s Vami rok

2012 a teším sa na chvíle vo Vašom
kruhu v roku 2013.
Želám Vám všetko najlepšie, čo len
Vám môžem želať.
Monika Puzderová
Starostka MČ

Spoločenská rubrika v tomto polroku
Narodili sa:

Opustili nás:

Šárka ŠAFRANKOVÁ
Daniela FERENCOVÁ
Klaudia RODÁKOVÁ
Dominik ČIGÁŠ

Jolana Sakalová

Peter Čižmár

Mária Vatalová

Terézia Šárošiová

Imrich Janočko

Alžbeta Vlčeková

60

Jana Sabolová, Repíková
Daniela Aschmanová, Bazalková
Jozef Kováč, Bazalková
Ondrej Maťaš, Repíková

Helena Janočková, Podbeľová
Helena Kováčová, Šebastovská
Mikuláš Ruščák, Papradia

70

Jolana Miková, Šebastovská
Drahoslava Šoltésová

Mária Slabejová, Rozmarínová
Helena Čižmárová, Rozmarínová

80
90

Štefan Suchý, Rozmarínová

Blahoželáme jubilantom

50
60

Elena Božeková , Bazalková

Milí rodičia, starí rodičia,
milí Šebastovčania,
Pozývame Vás
na „Vianočnú besiedku„
Kedy? 26.12.2012
Kde? do sály KD o 15,00 hod.
Tešia sa naVás deti,
ktoré ju pre Vás všetkých pripravili.
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Návraty do dedovizne:

Naši šikovní záhradkári
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