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Milí čitatelia,  

 

 keď ste si ku koncu minulého roka čítali nové číslo nášho 
obecného časopisu, určite ste si pomaly bilancovali starý rok a tú-
žobne očakávali ten nový, lepší a dokonca aj s magickým čís-
lom ,,2020“. Určite si nikto nepomyslel, že môže nastať situácia, 
kedy nám ochorenie ochromí doslova celý svet. Na danú situáciu 
sme neboli pripravení. Odrazu sme sa ocitli vykoľajení z našich 
bežných stereotypov, nevedeli sme čo bude zajtra. Prišlo pre nás 
niečo nové, nepoznané, miešali sa v nás pocity neistoty, obáv, stra-
chu. Zrazu nám bolo nanič to, že sme si niečo naplánovali, že sme 
možno mali zaplatenú dovolenku, chceli sme si kúpiť auto, alebo 
hocičo iné. Situácia nám radikálne zasiahla do našich životov.  
Napriek tomu, že sme dúfali, že to celé nepotrvá dlho, no opak          
je pravdou. Stále sa mnohí pohybujeme medzi neistotou, očakáva-
ním, nádejou, či vierou v lepší zajtrajšok. 
 Pomaličky sa nám blížia najkrajšie sviatky v roku, starý rok 
sa blíži ku svojmu koncu. Napriek zložitej situácii nám dovoľte, 
aby sme Vám aspoň touto cesto popriali sviatky, ktoré nemusia 
byť bohaté cez preplnené stoly, cenné darčeky, či nepotrebné veci. 
Nech sú hlavne plné pokoja, vzájomnej lásky a pochopenia. 

Šťastné a pokojné sviatky 
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Vážení spoluobčania - Šamudovčania, 

 
 čo nevidieť je koniec kalendárneho roka 2020, roka poznačeného pandémiou, ekono-

mickými výpadkami a problémami, ale aj roka obáv a rôznych nariadení a opatrení. Do-

voľte mi preto pár slov k priebehu života v „Našej“ obci. 

 Všetkým by som vám rád poďakoval za rozumný prístup počas súčasnej pandemickej 

situácie. Teší ma, že väčšina z nás dodržiava nariadenia a sami prichádzate s návrhmi a ná-

padmi ako pomôcť druhým. Som rád, že v obci nemáme problém sa navzájom ľudsky upo-

zorniť ak napríklad druhý nemá ochranné rúško. Verím, že akýkoľvek arogantný prístup   

sa v našej obci v týchto chvíľach nevyskytne. Sme v tom všetci spolu. 

 Osvojili sme si nariadenia minulej aj súčasnej vlády a na krízovom štábe obce dohodli 

opatrenia v reáliách našej obce. V snahe zabrániť šíreniu sme museli zrušiť plánované špor-

tové a kultúrne aktivity, zasadnutia jednotlivých združení, rokovania zastupiteľstva aj upra-

viť stránkové hodiny obecného úradu. V istých dňoch nebolo možné navštevovať ani bo-

hoslužby, dočasne bola zatvorená taktiež aj tunajšia Základná škola. 

 Úprimne sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce a jej predstaviteľom. Poďa-

kovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva a spolupracovníkom na obecnom úrade 

za dobrú spoluprácu, predstaviteľom všetkých politických subjektov, predstaviteľom jed-

notlivých cirkví zastúpených v našej obci, riaditeľke základnej školy, predstaviteľom zdru-

žení, klubov a spolkov. 

 Dovoľte mi, aby som sa osobitne poďakoval zdravotníkom z našej obce p. Berešovej, 

Demkovej, Kostovčíkovi, slečne Lešovej a pracovníčkam tunajšieho Komunitného centra 

p. Pavlikovej a Andrejkovej, príslušníkom policajného zboru a armády SR, ktorí veľmi ús-

pešne vykonávali vládou SR nariadené celoplošné testovanie obyvateľov v prvom aj dru-

hom kole uskutočnené v priestoroch KC Šamudovce, ale aj všetkým uvedomelým obča-

nom, ktorí sa dobrovoľne nechali otestovať. Aj táto skutočnosť preukázala súdržnosť obča-

nov našej obce v boji s pandémiou ochorenia Covid 19. 

 V ekonomickej oblasti je dôležité povedať, že aj keď obec nedisponuje takými finanč-

nými prostriedkami ako po minulé roky a borí sa s rôznymi problémami (zvyšovanie cien 

odpadov a pod.), predsa len sa snaží pokračovať v plánovaných činnostiach, čo sa jej do 

istej miery darí. 
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Príhovor starostu obce 



 V oblasti zlepšenia vybavenosti obce a životného prostredia kladiem veľké úsilie     

na dobudovanie infraštruktúry na úroveň porovnateľnú s priemerom v SR. Ide predovšet-

kým o výstavbu chodníkov, úpravu autobusových zastávok, ale aj dobudovanie kanalizácie 

a zrekonštruovanie vodovodu v časti obce, kde doposiaľ nebola vybudovaná respektíve bo-

la vybudovaná ale poruchová s malou nepostačujúcou dimenziou. Tomuto všetkému však 

predchádzalo vysporiadanie pozemkov a spracovanie potrebných povolení a žiadostí, čo   

si určite vyžiadalo nemalé úsilie. Na miestnom cintoríne sme osadili lavičky a smetné ko-

še, ale aj upravili spôsob odovzdávania cintorínskych odpadov formou separácie .  

 Celé toto obdobie je mojou veľkou prioritou vytvárať v obci príjemné prostredie pre 

život všetkých občanov. Z uvedeného dôvodu sme v obci otvorili aj ,,Šamudovsku chižu“,  

do ktorej bola presťahovaná aj izba tradícií z budovy KC a to pod patronátom p. Heleny 

Demkovej. 

 Všímam si aktivity všetkých dobrých ľudí. Ďakujem Vám! Tým, ktorí pomoc ponúk-

li, by som rád odkázal, že v niektorých prípadoch ešte čakáme ako sa priebeh pandémie 

vyvinie a kedy vašu pomoc budeme potrebovať. Ďakujem všetkým tým, ktorí šijete rúška, 

alebo ste pomohli s ochranným a dezinfekčným materiálom, či ponúkli pomoc pri plošnom 

testovaní. Vďaka patrí aj zamestnancom obce, ktorí sú na očiach možno menej, no o to 

väčšie je ich pracovné nasadenie. Často spolu riešime problémy do neskorých večerných 

hodín a aj počas víkendov. Ďakujem a verím, že to spolu všetci zvládneme. 

 Na záver by som zhodnotil rok, v ktorom žijeme ako ťažký no predsa len úspešný. 

Rád by som nám všetkým poprial, aby sme sa v novom roku zbavili pandémie, aby sme 

boli zdraví, aby sme sa mohli navzájom stretnúť pri rôznych kultúrnych, spoločenských ale 

i športových aktivitách organizovaných v našej obci a spoločne mohli tráviť voľné chvíle. 

 Prajem šťastné a veselé vianočné sviatky a v Novom roku veľa zdravia, šťastia, rodin-

nej pohody a pracovných úspechov. 

S pozdravom Emil Ircha - starosta obce 

 

K vianočným sviatkom prajeme Vám: 

- veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky, 

- veľké uši, aby ste vedeli načúvať druhým, 

- veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti, 

- veľké zuby, aby ste sa vládali prehrýzť cez problémy, 

- veľké bruchy, aby sa do nich zmestili mamine maškrty, 

- veľké nohy, aby ste pobehali všetky krásne miesta na svete, 

- veľké ruky, aby ste nimi podržali tých, ktorí to budú potrebovať, 

- veľké prsty, aby ste dokázali oddeliť plevy od zrna, 

a veľké srdcia, aby sa do nich vošli všetci, ktorých ľúbite, a ešte viac  
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 Ikonický čas pohody, šťastia 

a radosti. Azda neexistuje človek, 

ktorý by sa na tento sviatok nete-

šil. Už len vedomie, že tieto krás-

ne sviatky sú tak blízko dokáže 

samo o sebe vyčarovať na našich 

tvárach úsmev. 

 Dnes, v čase kedy nielen     

v našej krajine, ale aj v ostatných 

častiach sveta panuje stav strachu z ochorenia, zažívajú ľudia existenčne problémy, sú izo-

lovaní, čo má aj negatívne dopady na psychiku. Radosť z nadchádzajúcich sviatkov je prá-

ve kvôli tejto situácií zahalená. Práve v čase Vianoc sme zvyknutí na to, že sa celé rodiny 

stretávajú za jedným stolom, navštevujú  sa vychutnávajú si kúzelnú atmosféru. Toto zrej-

me tento rok nebude možné  

 A načo sa vlastne najviac počas sviatkov tešíme? Na dobré jedlo, koláče, filmy v tele-

vízií, návštevy, rodiny, či oddych od práce? Možno ani sami nevieme. V dnešnej hektickej-

šej dobe sme už asi od tej pravej podstaty Vianoc dosť odbočili.  

 V minulosti to boli sviatky pokoja a času skutočného oddychu. Nakoľko vtedy ľudia  

pracovali veľmi tvrdo počas celého roka, sviatky boli časom na fyzický, ale ja psychický 

oddych. Ľudia boli prítomní jeden pre druhého, tu a teraz, telom ale ja duchom. Boli vďač-

ní za každý jeden deň. Zmysel Vianoc bol omnoho hlbší a jednoduchší ako je tomu dnes. 

Nebolo najdôležitejšie naháňať sa za nákupmi, darčekmi, či robiť iné stresové aktivity. 

Darčeky sa nedávali tak, ako dnes, drahé, veľkolepé. Dávali sa skutočné dary, ktoré ľudia 

reálne potrebovali, pretože toho nemali veľa, práve preto sa dokázali tešiť aj z mála. A ke-

by len tešiť o to málo sa dokázali aj deliť. V dome vládla pohoda, času bolo požehnane,   

na všetky prípravy bolo dostatok času, vládla neopísateľná atmosféra. Zabudlo sa na všet-

ky sváry, ľudia sa nesústredili na to, čo ich rozdeľuje, ale na to, čo ich spája. 

 Taktiež dodržiavanie tradícií bolo úplne odlišné. Stromček bol skromnejší ako dnes. 

Zdobil sa ovocím, orechmi, alebo ručne vyrobenými ozdobami a zavesený bol na strope. 

Počas štedrého dňa sa držal pôst, ktorý dodržiavala celá rodina vrátane detí. Ak už niekto-

rému z nich veľmi škvŕkalo v bruchu mohlo si dať iba suchý kúsok chleba. Až východom 

prvej hviezdy sa pôst končil. V tento deň nesmela vstúpiť do domu cudzia žena, znamenalo 

by to nešťastie. Zlým znamením bolo aj to, ak bolo potrebné niečo požičať.  

 Večer sa celá rodina odobrala do kostola. Po príchode domov, pred večerou otec rodi-

ny doniesol seno a slamu, ktoré položil pod stôl. Seno symbolizovalo miesto, kde sa naro-

dil Ježiš, reťaz, ktorá sa obtočila okolo stola symbolizovala súdržnosť rodiny a sekera slú-

žila k utuženiu jej zdravia.  
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Vianoce 



 Všetci členovia domácnosti sa umyli v jednom lavóry, v ktorom boli pohádzané min-

ce, ktoré mali priniesť do domu bohatstvo. Až potom sa mohlo zasadnúť k sviatočnému 

stolu. Oproti dnešnému štýlu stolovania to bolo omnoho skromnejšie. Pod obrus sa dávalo 

zrno a peniaze, na stôl sa dával o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas veče-

ra prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi 

rodiny.  

 Štedrá večera sa začínala modlitbou. Ľudia sa nemodlili sa za to, aby mali viac, alebo 

aby sa mali lepšie, ďakovali za to, čo majú. Potom gazdiná všetkým urobila prstom namo-

čeným v mede krížik na čelo, aby boli celý rok dobrý ako ten med a každý zjedol strúčik 

cesnaku, ktorý mal zabezpečiť zdravie. Na stôl prinášala jedlá gazdiná, ona jediná mohla 

vstať od stola, nesmel chýbať kračunik, bobáľky, či kapustnica. Samozrejme, že každý re-

gión Slovenska mal svoje zvyklosti a tiež typické chody jedál. Štedrovečerný stôl kypel 

hojnosťou jedál, ktorá mala symbolizovať hojnosť gazdovstva, nie obžerstva a to všetko    

z vlastnoručne dopestovaných surovín. Predkovia nezabúdali ani na nakŕmenie zvierat       

a možno sa budete čudovať, ale aj stromov. 

 Obdobie komercie ovplyvnilo vnímanie vianočných sviatkov, ktoré strácajú svoje pra-

vé čaro. V minulosti boli plné zvykov, tradícií, boli sviatkom toho, že sa znova pri štedro-

večernom stole zišla v plnom počte a hlavne zdraví celá rodina. Boli oslavou narodenia Je-

zuliatka, príchodu Troch Kráľov a žiariacej hviezdy na nebi, čo zmenila ľudí po celom sve-

te. Preto sa pokúsme aj my znovu nájsť v sviatkoch Vianoc narodenie toho dieťaťa, posol-

stvo o novom živote, o živote v sebadarovaní, o hľadaní pravých hodnôt, ktoré dajú nášmu 

životu pevné smerovanie. 
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Na zamyslenie 
 
Štyri adventné sviečky  
Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako 
sviečky začali hovoriť:  
Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce 
svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým 
menšie, až celkom zhaslo.  
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, 
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila." Prievan zavial 
miestnosťou a druhá sviečka zhasla.  
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, 
ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi.“ A s posledným 
záchvevom zhaslo i toto svetlo.  
Vtom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť!“ A skoro 
začalo plakať.  
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné 
sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky pomocou zápalky znovu ostatné 
sviečky.  
Plameň Nádeje by nikdy nemal v Tvojom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, Viery, 
Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.  



  Kultúrno - spoločenské akcie v našej obci 

 

 

 

Posedenie pri jedličke 

 

 Dňa 15. decembra v roku 

2019 sa v priestoroch kultúrne-

ho domu uskutočnilo podujatie 

pod názvom: ,,Posedenie pri 

jedličke“. S očakávaním nad-

chádzajúcich sviatkov sme     

sa prostredníctvom tohto podu-

jatia ešte viac naladili na via-

nočnú atmosféru. Úvod akcie 

patril príhovoru pána starostu 

ktorý .všetkým prítomným po-

prial príjemný zážitok. S kul-

túrnym programom vystúpila 

folklórna skupina Moravianka, 

s pásmom ,,Murovenský kra-

čun“ prostredníctvom ktorého 

sme sa preniesli o niekoľko de-

saťročí dozadu. Cez krásne 

scénky nám bola sprostredko-

vaná atmosféra zvyklostí, ktoré 

boli vykonávané počas adventu 

cez zvykov na Luciu, počas 

štedrej večere - vilije, ale aj po-

čas vinšovania. Skupina Mora-

vianka mala okrem scénok, 

prostredníctvom ktorých ucho-

vávajú ľudové tradície, pripra-

vené aj vianočné piesne. Pro-

gram tejto akcie bol obohatený 

aj duchovnými vystúpeniami 

jednotlivých cirkevných obcí, 

prostredníctvom náboženských 

piesni, kolied a vianočných 

básničiek. Krásnou bodkou za príjemne stráveným časom bolo pásmo kolied, ktoré si s fol-

klórnou skupinou zaspievali všetci prítomní. 

Strana 6 



Novoročné stretnutie 

 

 Pravidelne vždy prvou akciou     

v roku je novoročné stretnutie obča-

nov našej obce, ktoré sa koná vždy 

tesne po polnoci. Nebolo tomu inak 

ani tentokrát. Síce nám aj v tomto roku 

chýbal sneh, no ani to neubralo         

na ochote ľudí prísť pred obecný úrad 

a stretnúť sa hneď v prvých minútach 

Nového roku s blízkymi, susedmi, ka-

marátmi. Vychutnali sme si pohľad na ohňostroj a s pohárikom chutného punču sme        

si pripili na lepší ,,Nový rok... 
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Novoročný stolnotenisový turnaj 

 

 V soboru dňa 04.01.2020 sa pod záštitou obce Šamudovce uskutočnil novo-

ročný stolnotenisový turnaj. Hráči stolného tenisu sa stretli v priestoroch komunitného 

centra. Účasť na stolnotenisovom turnaji bola oproti minulému roku trochu slabšia, ale ani 

to neubralo na výbornej atmosfére počas celého dňa. Na turnaji sa nám stretli zástupcovia 

mladšej, tak aj vekovo staršej generácie, vrátane dievčat. Stolný tenis patrí medzi najrých-

lejšie športové hry na 

svete, učí mať rýchly 

odhad hernej situácie    

a jej okamžité rieše-

nie najvhodnejším 

herným spôsobom.  

O svojej rýchlosti     

a vynikajúcej hre nás 

presvedčili aj traja 

najlepší hráči z kaž-

dej kategórie.  



 Po napínavých, ale korektných zápasoch v príjemnej atmosfére si z rúk starostu obce a 

poslancov obecného zastupiteľstva výhercovia jednotlivých kategórií prevzali víťazné po-

háre. Počas celej akcie 

bolo pre všetkých zú-

častnených pripravené 

aj občerstvenie, ktoré 

zabezpečil pán staros-

ta, ale aj pracovníčky 

komunitného centra 

spolu s poslankyňami 

obecného zastupiteľ-

stva, ktoré napiekli pre 

prítomných chutné šiš-

ky. Ďakujeme všetkým 

účastníkom a organizá-

torom za pekné prežitie prvej novoročnej športovej aktivity. 

Deň detí žiakov zo základnej školy Šamudovce 

 

 Deň detí je najobľúbenejším dňom, na ktorý sa deti veľmi tešia. Vedia, že tento deň 

patrí im a môžu si ho naplno vychutnať. Práve aj počas tohto dňa je im viac dovolené aj zo 

strany rodičov. Dňa 25.06.2020 sa uskutočnil výlet - Deň detí žiakov zo základnej školy    

v Šamudovciach. Akcia prebiehala na Zemplínskej Šírave v oblasti primestská. Na prepra-

vu obec zabezpečila autobus. Spolu so žiakmi a pedagógmi sa akcie zúčastnili aj ich rodi-

čia a tiež aj mladší súrodenci. Akcia v prírode mala veľký úspech. Napriek tomu, že nie-

koľko dní vopred bolo veľmi zlé počasie, v deň akcie vyšlo slnko a vonku bolo veľmi prí-

jemne. 

 Počas celej akcie bolo zabezpečené pohostenie, obed a tiež pitný režim pre deti aj do-

spelých. Deň sa niesol v uvoľnenom a príjemnom duchu. Vďaka teplému počasiu sa dalo 

aj kúpať, čomu sa tešili nielen deti ale aj dospelí. Ukončenie akcie sa uskutočnilo až v ne-

skorších poobedňajších hodinách, pretože sa vďaka skvelej atmosfére nikomu nechcelo ísť 

domov. Deti v závere dostali odmenu a domov tak odchádzali s balíčkom sladkostí v ruke  

a s úsmevom na tvári z nádherne stráveného dňa. 
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Deň detí II. 

 

 Takto organizované akcie me-

dzinárodného Dňa detí majú v našej 

obci už dlhodobú tradíciu. Nejde 

však len o pripravenie podujatia pre 

deti v prírode ale aj o možnosť stret-

nutia sa detí, rodičov a zástupcov 

obce v príjemnom prostredí. Vzniká 

priestor pre rozhovory, nové nápady. 

Jeden z takýchto dní oslavy dňa detí 

sa konal v sobotu 04.07.2020 na Vi-

nianskom jazere. Deti sa na svoj deň 

veľmi tešili. Počasie sa vydarilo, tak 

sa mohli naplno vyšantiť pri hre fut-

balu, skákaní na trampolíne, aj pri 

kúpaní, ktoré sa im páčilo azda naj-

viac. Počas akcie bolo zabezpečené 

občerstvenie ale aj chutný obed.    

Na záver nemohla chýbať sladká od-

mena pre deti. Tešíme sa, že aj tento 

deň detí sa takto vydaril. Ďakujeme 

pánovi starostovi. 
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Úcta k starším a Mikuláš 

 

 Naša obec hneď od začiatku roka začala organizovať a postupne  

aj realizovať akcie kultúrneho, športového či spoločenského charakteru, 

na ktoré si občania našej obce veľmi zvykli. Od marca sa situácia v na-

šej krajine začala meniť, vzhľadom na výskyt ochorenia covid - 19. Za-

čali sa prijímať rôzne opatrenia, ktoré sa týkali obmedzenia pohybu, 

stretávania sa a zavedenia epidemiologických opatrení. Uskutočnenie 

jednotlivých podujatí nebolo, kvôli vládou Slovenskej republiky nariadenými opatreniami možné usku-

točniť. Takýmito akciami boli: ,,Úcta k starším“ a ,,Mikuláš“. Práve preto, že tieto 

akcie boli u obyvateľov obce vždy veľmi žiadane, zástupcovia obce preto hľadali 

vhodnú alternatívu, ktorá na jednej strane bude v súlade s nariadenými opatreniami 

a na strane druhej aspoň trochu naplní očakávania ľudí. Pán starosta spolu s pra-

covníkmi obecného úradu, tak za dodržania prísnych hygienických opatrení osobne 

zabezpečili doručenie balíčkov ako pre seniorov, tak aj pre všetky deti v obci, za čo 

všetkým patrí úprimná vďaka. Dúfame, že tieto akcie už bude možné v novom ro-

ku zrealizovať tak, ako sme na nich boli zvyknutí.  

Balíček na sviatok sv. Mikuláša 

Balíček pre seniorov 



Stretnutie rodákov obce Šamudovce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sen, aby sa v našej obci 

stretli jej rodáci skrsol v hla-

ve pani Demkovej už zopár 

rokov dozadu. Kým sa stal 

sen skutočnosťou muselo 

prejsť zopár rôčkov. Neľahká 

situácia v súvislosti s ochore-

ním zasiahla z časti aj do prí-

prav a realizácie tejto akcie. 

V prvom rade už len samotné 

oslovovanie jednotlivých 

hostí bolo vcelku náročné. Treba povedať, že takému to pozvaniu sa veľmi potešili,          

no vzhľadom na aktuálnu situáciu a na ich pokročilejší vek niektorí pozvaní z nich z obavy 

o svoje zdravie, aj keď so sklamaním, účasť odriekli.  

 Samotná akcia sa uskutočnila v nedeľu dňa 12.09.2020 v priestoroch kultúrneho do-

mu. Niesla sa v duchu ľudových tradícií, čo bolo vidieť nielen na samotnej výzdobe miest-

nosti a stolov, ale aj menu bolo prispôsobené danej 

udalosti. Podávali sa domáce skrucaniky, bandurkova 

polivka, pirohy zo syrom a lekvárom, a aj holubky. Ak-

ciou nás svojimi hudobnými tónmi sprevádzala fol-

klórna skupina Moravančan.  
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Topole hučali 
Topole hučali, rapotalo v mlyne, 

keď som ja bol malý chlapec, 
dávno, 

dávno ......Na dedine 
uvädli topole, nerapocú kola, 

už tá naša dedinôčka 
Dávno, 

dávno nie je ako bola. 
Nehučia, nezvonia. Zbeleli mi vlasy 

Nechal som ťa, dedinôčka, 
dávno.... 

Škoda takej krásy! 



 Jedným z bo-

dov programu akcie 

bolo aj slávnostné 

otvore-

nie ,,Šamudovskej 

chiže“. Prítomní 

hostia si ju s rados-

ťou prezreli a ko-

chali sa jej interié-

rom. Súčasťou tejto 

akcie mal byť aj krst 

knihy nášho rodáka 

pána Ďurovčíka pod názvom: ,,Spomienky z veľkých vojen“, no z vážnych rodinných dô-

vodov sa tento krst musel zrušiť.  

 Napriek nepredvídaným udalostiam, ktoré túto akciu sprevádzali musíme skonštato-

vať, že u prítomných hostí mala akcia úspech, bolo z nich cítiť radosť aj zároveň nostalgiu  

za časmi, ktoré v našej obci prežili. Zúčastneným pani Demková ako prezent utkala pestré 

koberčeky ako poďakovanie za ich ochotu prísť. Táto akcia bola akýmsi pilotným roční-

kom, ktorý ak situácia a chuť ľudí dovolí, bude určite patriť k stálym a veríme, že aj obľú-

beným spoločenským akciám obce.  
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 V roku 2018 po náramnej 

snahe a chcení hlavne od našich 

senioriek bola v budove komu-

nitného centra, v jednej z jej 

miestností, zriadená izba ľudo-

vých tradícií. Táto aktivita si vy-

žiadala ochotu a nasadenie nielen 

od našich seniorov, ale žiadala  

sa tu aj pomoc finančného a ma-

teriálneho charakteru, ktorá pri-

šla zo strany pána starostu  

 Nakoľko počet exponátov 

na zariaďovanie tejto izby, ktoré 

ľudia darovali narastal nebolo 

možné ich po miestnosti nejako 

esteticky porozmiestňovať. Hľa-

dala sa preto nová alternatíva. 

Medzitým došlo k uvoľneniu 

priestorov rodinného domu pod 

súpisným číslom 100, ktorý obec 

už v minulosti odkúpila. Jednota 

dôchodcov preto požiadala o pre-

nájom týchto priestorov. Po od-

súhlasení prenájmu obecným za-

stupiteľstvom obce Šamudovce 

sa naplno rozbehla oprava uvede-

nej nehnuteľnosti na dom tradícií 

- ,,Šamudovsku chižu,, 

 Stav nehnuteľnosti si vyža-

doval rekonštrukciu vnútorných 

priestorov, vymenili sa pôvodné 

drevené okná, vchodové dvere, 

urobilo sa kompletné zateplenie 

budovy, náter strechy, vykonala 

sa úplne nová elektroinštalácia    

a ďalšie menšie práce. Po nevy-

hnutných úpravách sa zútulňovania vnútorných priestorov chopili naše seniorky. Každú z 

miestnosti si samé vymaľovali pôvodnou maľovkou s vápnom a valcom alebo šablónami 

rôznych okrasných ornamentov.  
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Šamudovska chiža 

Rekonštrukcia budovy rodinného domu - Šamudovska chiža 



 Jednotlivé miestnosti 

zariadili príslušným nábyt-

kom, ktorý sa doniesol z bu-

dovy komunitného centra. 

Rodinný dom má tri miest-

nosti a tie si už kompletne 

zariadi starodávnym nábyt-

kom. Vznikli tak kuchyňa, 

,,predňa chyža“ a ,,zadňa 

chyža“. V jednej z izieb do-

minujú krosná, ktoré zabez-

pečila pani Helena Demko-

vá. Slúžia všetkým, čo majú 

záujem o starodávne remeslo 

- tkanie.  

 Úpravy sa vykonali     

aj vo vonkajších priestoroch 

za budovou. Z paliet pán 

Demko urobil imitáciu plôti-

ka a umiestnili sa tam expo-

náty, ktoré ľudia v minulosti 

bežne používali. Každý prispel svojou menšou alebo väčšou troškou, aby vzniklo niečo, 

čo nám všetkým bude pripomínať ako žili ľudia v tomto období. 

 Vďaka patrí 

všetkým, ktorí svo-

jim úsilím prispeli 

aspoň nejakou troš-

kou na zveľadení tej-

to ,,chiže,, a hlavne 

všetkým, ktorým ži-

vot a dianie v našej 

obci nie je ľahostaj-

ný.  
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Vážené členky a členovia jednoty dôchodcov Slovenska, priatelia! 

 

 Rok 2020 - mali sme v ňom, ako v jubilejnom roku našej JDS 

veľké plány a predstavy. Naša organizácia JDS bola založená 

23.06.2010. Podľa PP na rok 2020 sme mali oslavovať krásne, okrúhle 10 - té výročie našej 

činnosti. Avšak okolnosti epidémie a čoskoro aj pandémie vírusu COVID - 19 úplne zmenili 

nielen naše plány a predstavy, ale dotkli sa mnohých oblastí občianskeho života. Nie je ľah-

ké sa s danou situáciou pasovať. 

 Už od začiatku jari konkrétnejšie od marca 2020 prežívame rôzne dni, chvíle odlúče-

nia, uzavretia. Deti nechodia do škôl, obmedzené je fungovanie úradov, čiže pozastavenie 

všetkému, na čo sme prirodzene zvyknutí, čo sme doposiaľ považovali za samozrejmosť.    

S nástupom leta sa situácia okolo ochorenia trochu ustálila, obmedzenia sa poľavili, no tak 

ako predpokladali infektológovia, situácia sa opätovne zhoršila.  

 Každoročne sa v mesiaci október v priestoroch kultúrneho domu, konala akcia ,,Úcta  

k starším“. Vždy so zaujímavým kultúrnym programom a v priateľskom duchu sme sa stret-

li na posedení pri pohostení, káve. Vzhľadom na situáciu sa táto akcia nemohla uskutočniť. 

Pán starosta v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva situáciu vyriešili. Vymysleli 

to tak, že darčekové balíčky boli doručené každému do domu a za to patrí starostovi a pra-

covníkom obecného úradu veľká vďaka, že aj v tak ťažkej dobe nezabudli na nás seniorov.  

 Myslel som, že situácia sa nejako ukľudni a do Vianoc sa podarí, aby sme sa stretli.  

No situácia sa vyvíja na celom svete opačným smerom. Situácia s obmedzením zhromažďo-

vania sa je neustále aktuálna, preto som sa rozhodol, že Vám chcem aspoň takto pripome-

núť, že sa blížia Vianoce, že radosť z narodenia Ježiša nám nikto nevezme, ani ju neohrozí. 

Nech bude situácia vonkajšia, ale aj v štáte akákoľvek, výbor a ja Vám chceme aspoň takto 

pripomenúť a zaželať z celého srdca pokojné a požehnané Vianoce, nech to betlehemské 

svetlo osvieti vaše mysle, aby ste Vianoce prežili v láske so svojimi najbližšími a aby aj No-

vý rok bol krajší ako tento, aby sme vydržali pandémiu covidu, boli disciplinovaní a zdržan-

liví. Len tak prispejeme k ústupu tejto hroznej chorobe, ktorá trápi celý svet. Prajeme Vám 

pevné zdravie nech máte na stole to, čo treba, lásku a pokoj duše. Celkom na záver krátky 

vinš.  

,, S príchodom vianočného obdobia prichádza čas vďačnosti, a tak Vám v duchu Vianoc ďa-

kujeme a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok,,. 

Čepera Miroslav—predseda JDS 

Výbor Jednoty dôchodcov Šamudovce  
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Jednota dôchodcov Slovenska 



 

 

Milí čitatelia,  

 Tento rok mám pocit, že k nám Vianoce prichádzajú akosi skôr. Iste vnímate aj vy, že 

je tohtoročné očakávanie sviatkov veľmi zvláštne. Je iné. Prežili sme Veľkú noc za zatvore-

nými dverami našich domovov a netušíme, čo presne nás čaká na tieto Vianoce. No máme 

pred sebou jednu zvláštnosť, priam tajuplný úkaz, ktorý možno vidieť len každých 800 ro-

kov, je to konjukcia planét Saturnu s Jupiterom, čo nastáva v týchto dňoch 21. decembra 

pozorovateľná na oblohe. Niektorí vedci sa domnievajú, že práve tento jav mohol i mu-

drcom z východu oznamovať narodenie Mesiáša. My dnes veríme, že tak ako Ježiš zázrač-

ne prišiel medzi nás na svet, tak sa aj vráti druhý krát podľa Božieho zasľúbenia.  

 Toto očakávanie má určovať celý náš život, naše každodenné vstávanie i líhanie, našu 

službu i náš svetonázor. Toto vedomie nás má priviesť k úplne novému životnému štýlu.  

 Biblia nás pozýva, ale i napomína k bdelosti, nás všetkých, ktorí sa rátame k tým,     

čo Vianočnému posolstvu uverili, tým, čo Vzkrieseného Pána spoznali. Bdejte!  

 Majte bedrá opásané a sviece horiace  a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú 

pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení 

sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Lukáš 12, 35-37 

 Toto biblické podobenstvo je vyjadrením toho, čo od svojich služobníkov Pán očaká-

va. Podobenstvo hovorí o pánovi domu, ktorý odcestoval na svadbu, zatiaľ čo očakáva,    

že v čase jeho neprítomnosti budú jeho sluhovia pripravení, budú bdelí. Zrozumiteľne im 

podáva inštrukcie k tomu, aby mali bedrá opásané, lampy zažaté.  

 Milí priatelia, pandemická situácia roku 2020 nami zatr iasla. Prežívali a vystr ie-

dali sme snáď celú emočnú škálu rôznych pocitov od stavu ticha, zastavenia až po hnev, 

frustráciu, bolesť, sklamanie a strach. Sami vieme, aké ťažké je zvládnuť čakanie v noci, 

keď dotyčný hosť dlho neprichádza. Áno, zaspávame. Prichádzajú na nás driemoty.        

Ale Božie slovo nás jasne varuje, aby sme nezaspali, nedriemali, ale vstali a čakali. Čaka-

nie je stav pripravenosti, čakanie je stav aktivity.  

Zo života našich farností 
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Evanjelická cirkev augsburského vyznania 



 Možno máme veľa povinností. Urýchlenie tohtoročných vianočných nákupov nás drží 

v pohybe, možno v lepšej fyzickej kondícii. Len či je to tak aj v duchovnej oblasti? Či vše-

tok ten ruch nezakrýva pravú podstatu čakania na toho, kvôli ktorému sa tak rýchlo ženie-

me. Nechceme prísť o atmosféru Vianoc, prajeme si mať otvorené kostoly, prajeme           

si stretnúť sa s našimi najbližšími. Áno, pohli sme sa o niečo ďalej, lebo máme obavu, že  

o to všetko môžeme prísť. No ešte stále však pod tým zhonom, pod tým strachom rezonuje 

výzva, či naozaj bdieš?  

 Pamätajme, a rátajme s tým, že tohtoročné Vianoce môžu byť aj celkom iné. Možno 

sa ocitneme v našich domácnostiach zatvorení a tam sa ukáže, či sme naozaj pripravení.  

Či si tú atmosféru prichádzajúceho kráľa vieme s našou rodinou sprítomniť. Je ten narode-

ný kráľ uprostred nás? On totiž nežije v chráme, ale v srdciach ľudí. Lebo, kde sa dvaja     

a traja stretnú, tam som medzi nimi, hovorí Božie slovo. A to je to podstatné. 

 Prajem nám všetkým, milí priatelia, nádherné Vianoce, plné Božieho svetla, bdelosti 

a zrozumiteľnosti do toho, čo je pravá príprava a čo je pravá oslava Božieho narodenia. 

Pán Boh s vami.  

 

Denisa Vargová, evanjelická a. v. farárka, Pozdišovce 
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 Drahí bratia a sestry, všimli sme si, čo sa to vo svete deje? Strach ovláda ľudí. Strach 

chytil dušu človeka do svojich pazúrov. Ale veď človek, ktorého premohol strach, prestáva 

byť ľudskou bytosťou, prestáva cítiť lásku a súcit. Vie sa len báť a byť naplnený panikou. 

  

Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú. (Prísl. 10,24) 

 

 Kto sa to bojí? Ten zlý a bezbožný. Kto je spravodlivý? Ten, ktorý neprepadá panike, 

pretože vie, že je pod ochranou Hospodina a Jeho požehnanie spočinie na všetkých jeho 

skutkoch. Áno, strach je znakom toho, že evanjeliové prikázania a hodnoty sa nestali zá-

kladom života človeka a Hospodin Boh sa nestal jeho Bohom. 

 Spasiteľ mnohokrát opakuje: ..Nebojte sa!“ Koľkí počujeme toto volanie? Možno     

si niekto myslí, že tieto slová boli adresované iba ľuďom pred dvetisíc rokmi. Nie. Toto 

hovorí práve teraz každému z nás. Evanjelium nie je kniha historická, je to predovšetkým 

živá  kniha, pretože všetky slová v nej sú určené pre toho, kto ju číta. 

 

Pravoslávna cirkevná obec  



 Teda aj nám dnes hovorí Christos : ,,Nebojte sa, iba verte“ (Mk, 5,36). Kresťanstvo  

je nádej v Boha. Je to úplná dôvera v Neho, je to uvedomenie si, že bez Jeho vôle sa nám 

nič nestane. Ak už chce kresťan hovoriť o strachu, mal by hovoriť o bázni pred Bohom, 

strachu z toho, že zostane bez Boha, že sa pre svoje hriechy vzdiali od Neho. 

 Niekedy sa bojíme prejaviť svoju vieru alebo sa jej zastať, ak je to potrebné. Bojíme 

sa čeliť problémom: stratiť prácu, ochorieť alebo sa stať chudobným. Bojíme sa verejnej 

mienky, bojíme sa ľudí a ich reakcií. Zdá sa nám, že neuspejeme alebo niečo nestihneme,  

a preto sa ani nesnažíme robiť to, čo cítime, že urobiť máme, pretože je to správne. Je to 

zvláštne, pretože sa nazývame kresťanmi, nasledovníkmi Isusa Christa, Božieho Syna, kto-

rý je Alfou a Omegou, schopný zmeniť realitu pre každého jedného z nás. 

 Všetky vlasy na našich hlavách sú spočítané, nemusíme si robiť starosti s tým, čo bu-

deme jesť, čo budeme piť alebo čo si oblečieme. Christos nám hovorí: ,,Nebojte sa,“ ale 

hovorí nám tiež, aby sme v Neho verili a s Jeho pomocou určite prekonáme všetky prekáž-

ky. Počas plavby po mori s apoštolmi Spasiteľ upravil realitu, zmenil ju v priebehu niekoľ-

kých minút. Boh nás neopúšťa, ostáva s nami až do konca času. 

 Počas búrky na mori sa Christos opýtal vystrašených apoštolov, či majú malú vieru. 

Nie sme na tom o nič lepšie. Neustále sa zaoberáme starosťami a myslíme na zlé. Ako sa 

tomu vyhnúť?Blažený Augustín píše: ,,Keď sa vo vás prebudí viera, potom ani uprostred 

búrlivých starostí nebude vaša loď zaplavená vodou, vaša viera bude rozkazovať vetru       

a vlnám a nebezpečenstvo pominie.“ Verme Bohu, hovorme s Ním, otvorme sa Mu a po-

žiadajme ho o pomoc. Nech sa tieto zlé časy, ktoré práve prežívame skončia čo najskôr. 

 V novom kalendárnom roku 2021 nám všetkým, drahí bratia a sestry, vyprosujem    

od Hospoda Boha najmä to, nech nás všetkých obdaruje pokojom, odvahou a pevnosťou  

vo viere, nech tá prekoná strach zo všetkého zlého. 

         

S láskou v Christu, o. Patrik Hric, duchovný správca PCO v Šamudovciach 
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 ,,A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. 

A buďte vďační!“ (Kol 3, 15-17)  

 

 Vďačnosť je cnosť, ktorá nemá chýbať človekovi. Aj keď je tento rok poznačený pan-

démiou, máme vždy za čo ďakovať. My gréckokatolíci v Šamudovciach sme vďační Bohu 

za to, že sa uskutočnila ďalšia etapa reštaurovania ikonostasu, ktorú realizoval náš reštaurá-

tor Mgr.art.Rudolf Boroš. Pred rokom sme s reštaurovaním začali vďaka finančnej pomoci 

obecného úradu, tohto roku bola sponzorom Nadácia SPP a tiež štedrí veriaci našej farnos-

ti. Duchovným obohatením farského života bolo aj septembrové stretnutie kňazov micha-

lovského dekanátu s otcami biskupmi, o.arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a vladykom Mila-

nom Chauturom. Najväčšia vďaka však patrí Bohu, ktorý sa narodil z lásky k nám. On je, 

ako píše sv.apoštol Ján Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Aj keď prežívame 

ťažké obdobie spôsobené pandémiou, neexistuje vo svete žiadna pandémia, ktorá by doká-

zala uhasiť toto Pravé svetlo, ktorým je Boh. Vianoce nás chcú vždy priviesť k Ježišovi,     

k Božej láske, a túto lásku vnášať aj do všedných dní. Preto nemáme zostať len pri vonkaj-

ších symboloch ako je stromček, štedrá večera. Betlehemské dieťatko nás učí, že je dôležité 

vidieť veľkosť v maličkostiach: v pohladení, úsmeve, podaní pomocnej ruky,ochotnom na-

čúvaní druhému... Keď prijmeme toto Pravé svetlo, Vianoce budú nielen okolo nás, ale aj  

v nás, lebo vtedy: 

 

Vianoce si ty, keď necháš Boha vojsť do svojej duše.  

Vianočným stromčekom si ty, keď vydržíš pevný i v ťažkostiach života.  

Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život.  

Vianočným zvonom si ty, keď spájaš ľudí okolo seba. 

Svetlom Vianoc si ty, keď svojou dobrotou osvetľuješ cesty ostatných.  

Vianočným anjelom si ty, keď zvestuješ posolstvo pokoja a lásky.  

Vianočnou hviezdou si ty, keď privádzaš ľudí bližšie k Bohu. 

Vianočným darčekom si ty, keď si darom a ozajstným priateľom pre druhých. 

Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prinášaš zmierenie. 

Štedrou večerou si ty, keď nasýtiš chlebom chudáka, ktorý žije v tvojom okolí. 

 

Požehnaný čas sviatkov Narodenia Pána zo srdca vyprosuje o.Martin 

Gréckokatolícka cirkevná obec  
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Septembrové stretnutie kňazov Šamudovciach  

 

 
Reštaurovanie ikonostasu  
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Škola získala národný projekt 

 

 Základná škola v Šamudovciach na základe výsledkov hodnotenia škôl, ktoré sa prihlásili 

do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“,  sa zaradila medzi vybrané  

školy.  

 Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty a jeho hlavným cieľom je implementácia princípov 

inkluzívneho vzdelávania  prostredníctvom podpory pedagogických asistentov na školách. 

 V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je prítomnosť peda-

gogických asistentov považovaná za významnú pomoc pri plnení epidemiologických opatrení. 

 Činnosť pedagogických 

asistentov spočíva hlavne 

v pomoci pri prekonávaní bariér 

žiakov zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia a žiakov so špe-

ciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Peda-

gogickí asistenti v súčinnosti 

s pedagógmi  rozvíjajú u žiakov 

sociálnu vnímavosť, empatiu     

a toleranciu k spolužiakom,  

slušnosť k učiteľom, a tak  im 

pomáhajú úspešne sa zaradiť   

do vzdelávacieho procesu. Asis-

tenti pracujú so žiakmi na vyu-

čovacích hodinách alebo indivi-

duálne mimo kolektívu triedy 

podľa pokynov vyučujúcich. 

Cieľom je zlepšiť u žiakov vý-

chovno-vzdelávacie výsledky  

vo všetkých oblastiach, rozvíjať 

manuálne zručnosti, kreativitu, 

cit pre estetiku, slušnosť, vzťah 

k ľudským hodnotám 

a národným tradíciám. 

 

PaedDr. Gubaňarová Jarmila 
 
riaditeľka školy 

Základná škola Šamudovce 

Kreatívne tvorenie žiakov  
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Činnosť pedagogického asistenta 



  

 Obvykle zvykneme rekapitulovať uplynulý rok na jeho konci či začiatku toho nové-

ho. No rok 2020 je diametrálne odlišný od rokov aké sme kedy zažili. Určite už nie je po-

trebné nikomu pripomínať čo sa všade vo svete deje. Média nám na dennodennom poriad-

ku prinášajú množstvo informácií a to, že nám ochorenie covid - 19 radikálne zasiahlo do 

našich život azda ani nemusíme zmieňovať. Nezasiahlo len do našej osobnej sféry v zmys-

le obmedzenia v rôznych oblastiach nášho súkromného života, ale radikálne zasiahla aj do 

diania v obci. Obec vstupuje do ďalšieho kalendárneho roka vždy s jasnou víziou, akým 

smerom sa dianie a pracovné aktivity budú uberať, no tento rok nebolo možné zrealizovať 

všetky plány, ktoré určite ako pominulé roky aj tohto boli veľmi smelé. Zohľadňujúc a reš-

pektujúc všetky nariadenia vládou Slovenskej republiky obec zrealizovala niekoľko kul-

túrno - spoločenských akcií, niektoré sa už kvôli sprísneným opatreniam podarilo zrealizo-

vať iba v ich akejsi pozmenenej verzii. Tak isto 

to bolo aj s pracovnými aktivitami.  

 V tomto roku sa pokračovalo s výstavbou 

druhej etapy chodníkov, ktoré prispievajú k bez-

pečnému pohybu občanov po miestnej cestnej 

komunikácii. Táto etapa sa napája na v súčas-

nosti už ukončenú prvú etapu. Pokračuje od čísla 

domu 130 až po číslo 88, pričom zahŕňa aj dve 

autobusové zastávky. Táto etapa je financovaná 

prostredníctvom nenávratného finančného prí-

spevku cez  podpredsedu vlády Slovenskej re-

publiky.  

 V záujme všetkých predstaviteľov obce počnúc starostom, poslancami obecného za-

stupiteľstva, pracovníkov obce, ale aj samotných občanov je, aby verejné priestranstva spĺ-

ňali  nielen estetické ale aj funkčné kritéria. Práve kvôli tomu obec investovala do nákupu 

mobiliára - lavičiek a smetných košov na obecný cintorín. Tie spĺňajú požiadavky odol-

nosti voči vplyvom počasia a zároveň dizajnovo zapadli do daného prostredia.  

 Prístup k všetkým inžinierskym sieťam je v dnešnej dobe ponímaný ako samozrej-

mosť. V rámci obecných prác sa preto riešila aj rekonštrukcia vodovodu na väčšiu dimen-

ziu, nakoľko predošlá už nepostačovala na zásobovanie domácnosti pitnou vodou. 
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Práce a zaujímavosti z obce 

Chodníky v obci  



Zároveň bola dobudovaná aj kanalizácia, keďže v uvedenej lokalite nebola ako gravitačná, 

tak aj tlaková, ktorá ešte potrebuje dobudovať prečerpávaciu stanicu. Jej výstavba je plá-

novaná na jarné mesiace roka 2021. 

 Obec sa uchádzala aj o nenávratný finančný príspevok cestou ministerstva vnútra na 

podporu projektu na dobudovanie inžinierskych sietí. Uvedený projekt, ktorý bol schvále-

ný v decembri 2020 rozhodnutím komisie sa týka dobudovania chýbajúcej časti chodní-

kov, ktoré je potrebné dobudovať od rodinného domu 88 po rodinný dom 63.  

 Nezvyčajnou akciou, ktorý sa týkala nielen našej obce, ale aj celého Slovenska, bolo 

celoplošné testovanie všetkých obyvateľov antigénovými testami na ochorenie covid - 19. 

Testovanie prebiehalo v dvoch celoplošných kolách, ktoré sa uskutočnili v termínoch 

31.10 - 01.11.2020 a 07.11 - 08.11.2020 a zúčastnila sa ho prevažná časť našich občanov. 

V tíme, ktorý zabezpe-

čoval odber vzoriek, 

ich vyhodnocovanie, 

ale taktiež  aj všetky 

administratívne úkony 

boli ochotní zdravotníci 

z našej obce a tiež pra-

covníčky komunitného 

centra. Určite to bola 

pre všetkých nová skú-

senosť.  
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Celoplošné testovanie  

Vysvetlenie: Osoby za ,,smajlíkom“ 

sú príslušníci Policajného zboru Slo-

venskej republiky a príslušník Ar-

mády Slovenskej republiky, ktorý 

dohliadali na samotný priebeh testo-

vania. Nakoľko nemáme súhlas s 

uverejňovaním ich identity tak as-

poň takto by sme im chceli poďako-

vať za ich prácu. Dúfame, že smajlí-

ci ich neurazia.  



Ľudové múdrosti 

Dokážete uhádnuť aké ľudové múdrosti sa ukrývajú  v jednotli-

vých obrázkoch? 

 

 

Niečo na pobavenie 

Mame muche sa narodila malá mucha. Dnes bol 
veľký deň, lebo malá mucha išla na svoj prvý 
let. Po lete sa jej mama mucha pýta: ,,No ako 
bolo?" Malá mucha jej odpovedá: ,,Bolo super! 
Všetci mi tlieskali!"  

 

Hádajú sa 3 sliepky slovenská, nemecká a fran-
cúzska. Nemecká hovorí: 
- Ja znesiem každý deň 100 vajíčok. 
Francúzska hovorí: 
- Ja znesiem každý deň 150 vajíčok. 
A slovenská na to: 
- Načo by som si ja namáhala prdelku, keď sa 
dajú kúpiť v obchode.  

 

Vrabec sedí na vetvičke, keď si k nemu prisadne 
vrana a zvedavo sa spýta: 
- A ty si kto? 
Vrabec hrdo vypne hruď a zvolá: 
- Orol! 
- Áno? A prečo si taký malý? 
Vrabec si vzdychne, skloní hlavu a smutne od-
vetí: 
- To vieš, pil som, fajčil, často som bol chorý...  

 

Príde mladík do potravín a pýta si kockový cu-
kor. 
- Nemáme ho momentálne, odpovie predavačka. 
- No ďakujem, ale prosím vás, inú a podobnú 
bonboniéru pre svokru nemáte? 

 

Môj muž je jasnovidec. Zavolala som mu z kolegyninho mo-
bilu a on: 
- Čo sa deje, láska? - hneď vedel, že som to ja.  

 

Zúfalá mama budí dcéru citátom z biblie: 
- Dievča vstaň. 
Spod periny sa ozve: 
- Ešte neprišla moja hodina.  

Chlapec vyjadruje dievčaťu svoje city. Hneď ako dohovorí, 
dievča sa ho opýta: 
- Máš bmw a 3-poschodový dom? 
Chlapec odpovie, že nie. Príde domov a hovorí to otcovi. Otec 
mu na to povie: 
- Kvôli nejakej krave nebudem predávať ferari a lamborginy a 
búrať 2 poschodia. 

 

Jožko utrpí na stavbe ťažkú nehodu, pri ktorej príde o obe uši. 
Keď sa má vrátiť z nemocnice, majster všetkých zvolá a upo-
zorňuje ich, aby boli na Jožka dobrí, že to ťažko nesie, aby 
mu to nepripomínali. Jožko je prvý deň zase v práci. Jeden 
kolega nevie o čom s ním má hovoriť a tak nadhodí: 
"Pozerám, že sa ti zlepšil zrak, čo?" 
"Áno? Prečo si to myslíš?" 
"No, že už nenosíš okuliare..."  

 

Opitý muž sa vracia domov. Žena ho už čaká, s nahnevaným 
pohľadom ukazuje na hodinky. Muž na to: 
- Aké veľké haló okolo toho... hodinky. Keď sa môj otec vra-
cal domov, mama ukazovala na kalendár!  
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Vysvetlivky:  
Láska hory prenáša 
Dvakrát meraj a raz strihaj 
Láska hory prenáša 
Jablko nepadá ďaleko od stromu 
Kto druhému jamu kope sám do nej spadne 
Bez práce nie sú koláče 
Kde nechodí slnko tam chodí lekár 
Trafená hus zagágala 
Akoby hrach na stenu hádzal 
Po bitke je každý generál 


