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Kultúrno - spoločenské noviny obce Šamudovce

Číslo 5 December 2021 Nepredajné

Milí čitatelia,

stojíme na prahu nového roka a za sebou nechávame rok, ktorý bol vskutku zvláštny a zložitý. Ovplyvnil naše 
životy, niekomu menej, iným naopak zásadnejším spôsobom. Rúška, obmedzenie kontaktov a vzájomných interak
cií, dištančné vyučovanie detí v domácom prostredí, toto všetko sa stalo bežnou súčasťou života v obci. Museli sme 
sa naučiť, že zrazu nič nie je samozrejmé, byť trpezliví a chápaví. Nezažili sme mnohé obľúbené a zaužívané obecné 
akcie, oželeli sme stretnutie seniorov či novoročné stretnutie obyvateľov obce. Radosťou nás však napĺňa to, že život 
v obci sa napriek všetkým opatreniam a obmedzeniam jednoducho úplne nezastavil a veľa vecí sa nám podarilo zrea
lizovať.

Z témy pandémie o ktorej sa denne dozvedáme z rôznych médií sme už určite mnohí naplnení aj negatívnymi 
emóciami. Každý z nás by sa už rád vrátil k životu „predtým“ k nášmu stereotypu, k našim záľubám a bežným akti
vitám, proste k všetkému, čo pre nás bolo obyčajné. Napriek neľahkej dobe, preto neupadajme na duchu, rozdávajme 
okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, zachovávajme si úctu, vážme si jeden druhého a správaj
me sa tak, aby sme mohli byť na seba hrdí. Nestraťme ľudskosť a svoju vlastnú tvár.

Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme vzájomné šťastie, ktoré si každý predstavujeme 
inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Práve 
v tejto dobe je zdravie našou hlavnou prioritou. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťa-h 
hoch. V neposlednom rade si prajeme lásku a úctu človeka k človeku. A práve preto, že je to pekným zvykom, želám 
Vám všetkým aj ja v novom roku 2022 pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných ús
pechov.
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Príhovor starostu obce 

Vážení spoluobčania, 
 
 už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, od Vianoc. Ide o sviatky, ktoré by 
mali byť plné pokoja, porozumenia, srdečnosti a lásky. V tomto čase sa všetci na chvíľu za-
stavia, stretnú so svojimi blízkymi a prežijú neopakovateľné chvíle, často taký malý návrat 
do mladosti, do detstva. Tieto spoločné chvíle sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môže-
me v rodinách dať. 
 Prihováram sa vám v období, kedy nás svetová epidémia prinútila prežiť ho zväčša 
izolovane, s mnohými obmedzeniami pohybu, stretnutí, podania rúk, objatí v rodine, milej 
spoločnosti. Mnohí prišli o prácu alebo im bolo znemožnené podnikanie a prišli o jediný 
zdroj príjmu, ktorý ani kompenzácie štátu nedokázali nahradiť. So svojimi školskými lavi-
cami sa na dlhé obdobie rozlúčili žiaci a študenti, učitelia tápali v nových metódach vyučo-
vania a rodičom okrem povinnosti pracovať a starať sa o domácnosť a všetky potreby jej 
členov pribudla úloha učiteľov. 
  Na druhej strane nám však táto situácia, na ktorú nikto nebol pripravený,  
poskytla aj čas na zamyslenie, pozastavenie a úvahy o možnosti zmeniť staré  
návyky. Pre niekoho hluché ticho malo v sebe niečo neprirodzené, čo predtým  
nepoznal. Ale zároveň aj niečo upokojujúce, očistné -  priestor a čas poupratovať  
si v sebe samom.  
 Dalo nám priestor na čítanie, zamyslenie, ale i robenie bežných vecí v nových pod-
mienkach, rozvoj kreativity. Zistili sme, že vo chvíľach ohrozenia máme silu pomáhať, byť 
ohľaduplnejšími i ochotnejšími povýšiť potreby všetkých nad tie vlastné. Čo je však dôleži-
té, je fakt, že nás snáď toto obdobie naučilo vážiť si, čo sme považovali za samozrejmosť. 
Preto nemôžem nespomenúť pomoc všetkých, ktorí svojou prácou alebo poskytnutím mate-
riálu dopomohli k tomu, že všetci naši spoluobčania v deň platnosti nariadenia o povinnom 
nosení rúšok týmito ochrannými prostriedkami aj disponovali.   
 Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. Vianočný stromček, kapustnica,  
vysmážaná ryba, šalát, oblátky s medom, cesnak, jablko, orechy, užime si všetky tie krásne 
zvyky a tradície, ktoré sme zdedili po našich rodičoch. Vychutnajme si to! 
 Nech Štedrý večer zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. 
 Nech v príjemnom teple domova znejú vianočné koledy a modlitby, ako poďakovanie 
sa za odchádzajúci rok i ako prosba za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych 
a priateľov. Niekde možno tá slávnostná chvíľa bude spomienka na tých, po ktorých, bo-
hužiaľ, zostalo pri stole len prázdne miesto. 
 Vianoce sú hlavne o láskavosti a spolupatričnosti ľudí, ale je to i najvhodnejší čas kedy 
si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len peniaze a hmotné statky, ale hlavne 
potrebujeme porozumenie, pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť . 
 Drahí spoluobčania, rodáci, milí priatelia. V mene pracovníkov obecného úradu, pos-
lancov obecného zastupiteľstva, ale aj ja osobne Vám želám radostné a pokojné prežitie via-
nočných sviatkov, všetko dobré, šťastie, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa 
osobných ako aj pracovných úspechov do roku nového. 
 
  

Požehnané a veselé Vianoce, šťastný a prajúci nový rok 2022! 
 

      Emil Ircha 
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 V tomto roku sa uskutočnilo prvé, 

povinné, výlučne elektronické sčítanie 

obyvateľov, bez papierových formulá-

rov a to z dôvodu pandémie koronaví-

rusu. Tohto sčítania sa museli zúčastniť 

všetci obyvatelia, ktorí majú na území 

Slovenskej republike trvalý, prechodný 

alebo tolerovaný pobyt. Obec na zákla-

de preneseného výkonu štátnej správy 

plnila úlohy, ktoré ustanovuje zákon o 

sčítaní obyvateľov, teda spropagovala 

informačnú kampaň, zabezpečila asis-

tenta sčítania, miesto výkonu asistova-

ného sčítania a sprostredkovala všetky potrebné informácie prostredníctvom webového sídla, úradnej tabu-

le a rozhlasu v obci.  

 Sčítanie obyvateľov v obci prebiehalo v dvoch etapách. Prvá etapa samosčítania trvala v termíne od 

15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Realizovala sa výlučne elektronicky vyplnením elektronického formulára na 

stránke sčítania alebo pomocou mobilnej aplikácie. Samosčítanie využilo celkovo 64,98% občanov našej 

obce. Našli sa občania, ktorí sa z dôvodu vyššieho veku, zo zdravotných, prípadne iných dôvodov nemohli 

alebo nevedeli sčítať sami. Títo mali možnosť dosčítavať sa na základe rozhodnutia Štatistického úradu SR 

v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021 prostredníctvom mobilného alebo stacionárneho sčítacieho asisten-

ta. Stacionárnym asistentom bolo pracovníčka Obecného úradu p. Lebedová, ktorá bola občanom k dispo-

zícií počas pracovných dní na kontaktnom mieste, na obecnom úrade. Asistované sčítanie prebiehalo počas 

6 týždňov. Za toto obdobie sa dosčítavalo  195 obyvateľov, čo predstavuje 31,3%. Celkovo sa v obci sčíta-

lo 96,28% obyvateľov, nesčítaných zostalo 3,72%.  

 Sčítanie prinieslo prehľad o sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach v spoločnosti, poskytlo 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o demografických a životných podmienkach obyvateľov a 

ich bývaní. Údaje zo sčítania majú relevantný význam pre územné plánovanie obce a nemenej dôležitý vý-

znam sčítania spočíva aj z pohľadu na výšku podielových daní. Finančné prostriedky z podielových daní 

samospráva využíva na rôzne aktivity, ktoré prispievajú k jej rozvoju V neposlednom rade výsledky môžu 

poslúžiť ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových 

aktivít, cestovného ruchu a iných aktivít.  

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 

 Veľa ľudí likviduje použitý, pripálený olej vylievaním do kanalizačného systému. Dochádza tým k 

poškodzovaniu a upchávaniu odpadového vedenia k ovplyvňovaniu chodu čistiarní odpadových vôd k 

ovplyvňovaniu kvality povrchových aj spodných vôd, čiže môžeme hovoriť o výraznej environmentálnej 

záťaži.  

 Na základe zákona č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú od 

roku 2016 obce povinné zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V 

našej obci bol zber jedlých olejov a tukov vykonávaný od 31.mája tohto roku spoločnosťou FÚRA a perio-

dicita vývozu tekutých zložiek odpadu bola pravidelne raz za dva mesiace, podľa vopred oznámeného roz-

pisu. Obyvatelia sa mali možnosť o termíne zberu dozvedieť prostredníctvom miestneho rozhlasu, alebo 

prostredníctvom úradnej tabule. Zberná nádoba do ktorej obyvatelia nosili použité oleje, v uzatvorených 

PET fľašiach , bola označená a umiestnená na dvore vedľa obecného úradu  

 Aj roku 2022 bude v obci tento zber realizovaný. O termínoch a periodicite vývozu budete včas infor-

movaní.  

 

Zber jedlých olejov a tukov 



 

  

 

 

 

 

 

 

Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou v obci

Od začiatku výskytu ochorenia COVID-19 naša obec zabezpečovala testovanie obyvateľov. V prvej 
vlne to bolo plošné testovanie, neskôr pravidelné víkendové testovanie, nakoľko vstup do zamestnaní, ale 
aj prevádzok bol podmieňovaný preukázaním sa negatívneho výsledku na COVID-19. Spustením očkova
nia a postupným poklesom pozitívnych prípadov sa testovanie v našej obci ukončilo. Očkovať sa spočiat
ku začali osoby vyššej vekovej kategórie, neskôr sa hranica a podmienky upravovali. Obyvatelia nielen 
našej obce, po povinnej registrácií absolvovali očkovania v očkovacích centrách.

Úrad Košického samosprávneho kraja nás oslovil s ponukou možnosti očkovania prostredníctvom 
mobilnej očkovacej jednotky priamo v našej obci a to dvojdávkovou vakcínou Pfizer prioritne pre vybrané 
skupiny obyvateľov. Týkalo sa prevažne obyvateľov, ktorí sa nemohli dostať do očkovacích centier buď z 
finančných, zdravotných alebo iných dôvodov. Obec zistila záujem u obyvateľov a tých, ktorí sa rozhodli 
zaočkovať. Pracovníčky obecného úradu žiadateľov zaregistrovali prostredníctvom elektronického formu
lára. Záujem zo strany občanov bol celkom dobrý. Samotná vakcinácia prebiehala v areáli pred budovou 
komunitného centra. Obec zabezpečila materiálno - technické vybavenie, na priebeh a organizáciu pri oč
kovaní dohliadali a usmerňovali pracovníčky komunitného centra. Túto možnosť využilo 28 našich oby
vateľov, ktorí ocenili hlavne to, že nemuseli cestovať do očkovacích centier. Mobilná očkovacia jednotka 
sa do obce vrátila v lehote potrebnej na podanie druhej dávky vakcíny.

Keďže názory na očkovanie proti COVID-19 sú značne polarizované, obec tak vyhovela iba záujmu 
zo strany obyvateľov, ktorí prejavili záujem o zabezpečenie takejto služby.

Triedenie odpadu z cintorína

Úprava hrobových miest sa oproti minulosti značne zmenila. Hlavne v období dušičiek sú mnohé 
hroby zaplnené vencami s plastovými stuhami, LED svetielkami, svietnikmi zo skla, plastu, či živými 
kvetmi. Žiadna ozdoba hrobu nevydrží večne a jej cesta ešte stále končí na skládke odpadu. Pokusy o trie
denie odpadu aj na cintorínoch sú na Slovensku, dalo by sa povedať ešte ,,v plienkach“. Odpad z cintorí
nov sa totiž vo väčšine prípadov skladá z rozličných, ťažko oddeliteľných druhov materiálu. Sklo s plas
tom, plast s voskom, kvety s drôtmi, plastovými stuhami či nerecyklovateľné umelé kvety. Je potrebné 
každý jeden predmet, ktorý chceme vyhodiť, rozobrať na jednotlivé druhy odpadov, napríklad zo živého 
venca oddeliť plastové stuhy, zo skleneného svietnika vybrať plastový kahanec. Všetok takýto odpad ešte
donedávna končil na jednej kope vo veľkokapacit
nom kontajneri. Po prehodnotení situácie, teda výš
ky poplatku, ktorý musela obec zaplatiť za vývoz 
veľkokapacitného kontajnera, ale zohľadňujúc aj 
environmentálnu záťaž, boli zakúpené farebné 240 
litrové nádoby. Tie sú v súčasnosti umiestnené pri 
budove Domu smútku a slúžia na triedenie jednotli
vých odpadov z hrobov. Nádoby sú viditeľne ozna
čené a veríme, že aj vy, naši občania ste si už osvo
jili myšlienku triedenia aj na tomto pietnom mieste.
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Na biologicky rozloži
teľný odpad, čiže na kvety, 
konáre a lístie slúži výlučne 
kompostér, ktorý je umiestne
ný za Domom smútku.

Na miestnom cintoríne 
boli osadené aj nové smetné 
koše, do ktorých ľudia mylne 
hádžu aj kahance, či kvety. 
Radi by sme vás preto usmer

nili, že na tento účel slúžia určené nádoby a kompostér.
Počas jesenných mesiacov, pred obdobím du

šičiek pracovníci komunitného centa spolu s pracov
níkmi aktivačných prác upravili kríky po oboch 
stranách Domu smútku. Výraznejšie ich ostrihali a 
následne bol pod nich vysypaný dunajský štrk.

Hlavne posledné mesiace v roku sú typickým 
obdobím, kedy častejšie navštevujeme hroby našich 
príbuzných, aby sme sa pomodlili, zapálili sviečku.

Takéto návštevy trvajú niekedy aj niekoľko 
desiatok minút. Vašej pozornosti určite neu
nikli nové liatinové lavičky, ktoré na cintorí
ne pribudli. Veríme, že hlavne v spomínanom 
období ich ocenili hlavne starší ľudia, ktorí si 
mohli pokojne sadnúť a oddýchnuť si, či po
modliť sa.

Popri všetkých pozitívach nám nedá kriticky pozname
nať, že vodovod na miestnom cintoríne je občas využívaný aj 
na iné účely na aké je určený. Počas letných mesiacov je vyu
žívaný najmä našou miestnou mládežou na osviežovanie po
čas horúčav. Chceli by sme ich preto poprosiť, aby do budúc
nosti toto svoje správanie prehodnotili a neznevažovali toto 
pietne miesto takýmto spôsobom.

5



 

 6 

 

Práce a zaujímavosti z obce 

 Od roku 2016 slúži budova bývalej Jednoty ako budova Komunitného centra v Šamudovciach. V 

rámci priestranstva pred centrom bolo urobených už viacero úprav. V roku 2018 boli upravené dreviny, 

nakoľko rokmi neudržiavané stromy už mali prerastené koruny a zlý zdravotný stav.  

 V rámci programu ,, Program obnovy dediny“ bola v roku 2019 realizovaná aj úprava priestranstva 

pred budovou. Upravila sa prístupová cesta, osadili sa nové obrubníky a vysadili sa stromy. V tomto roku 

sa realizovala ďalšia aktivita, ktorá nielen upravila vzhľad celého priestranstva v okolí budovy, ale do bu-

dúcnosti bude mať aj funkčný účel. V mesiaci október sa zrealizovala výstavba prvej časti oplotenia z be-

tónových panelov, v zadnej časti 

pozemku. Keďže obec plánuje 

zriadenie materskej školy v obci 

jedným z aspektov, ktorý musí byť 

splnený je uzatvorenie a oplotenie 

celého areálu. Do budúcnosti je 

plánovaná výstavba aj druhej časti 

oplotenia, ktoré bude v prednej 

časti pozemku taktiež z betóno-

vých panelov. 

 

 

 

Výstavba oplotenia za budovou Komunitného centra 

 Napriek nepriaznivej pandemickej situácii naša obec nestagnovala a snažila sa v rámci svojich mož-

ností skrášľovať priestranstva a modernizovať obecné budovy. Opravou prešla fasáda garáže za budovou 

centra. Objekt bol zateplený prostredníctvom polystyrénu a následne dokončený fasádnou omietkou. Práce 

boli financované v rámci projektu Municipality SPP z ktorého dostala obec dotáciu vo výške 8 000.- € od 

spoločnosti Eustream. V budúcom roku sa plánuje pokračovať s opravami v rámci vnútorných priestorov 

tejto budovy, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie náradia a druhá časť bude slúžiť pre materskú školu. 

Oprava fasády na budove garáže za Komunitným centrom 
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Úprava krížov

Pri prašných cestách vedúcich do polí, ale aj pri mo
derných asfaltových diaľniciach po celom Slovensku sa na
chádzajú kríže a kaplnky. Mnohé z nich sú staré aj niekoľko 
desaťročí, niektoré však dýchajú novotou. Takéto kríže má
me v obci aj my. Nachádzajú sa v záhradkách pred rodinný
mi domami, na cintoríne, na rozhraní so susednými obcami, 
a tiež na účelovej komunikácií.

Stavať kríže na rázcestí, okraji alebo hranici obce prí
padne v poli si náš národ v minulosti zvykol takmer hneď 
po prijatí kresťanstva. Tieto kríže slúžili ako modlitebné 
miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce. Mali však aj 
ďakovný, prosebný či ochranný ráz. Ľudia, ktorí išli ráno na 
pole a večer sa vracali domov, sa pri ňom zvykli pristaviť a 
pomodliť sa.

Vplyvom počasia, poveternostných podmienok, ale aj 
veku, ktorý tieto kríže majú, bolo potrebné vykonať opravu 
dvoch z nich. Prvý sa nachádza pri miestnej účelovej komu
nikácií vedúcej poza záhrady rodinných domov, smerom k obci Vrbnica. Je to kríž, ktorý dala postaviť na 
slávu Božiu rodina Cejkovských a rodina Kužmová a dlhé roky sa oň starala Mária Drobozová. Druhý 
kríž, ktorý bol opravený sa nachádza na miestnom cintoríne. Na oprave oboch sa podieľali pracovníci fir
my Dombyt, ktorí ich celé zrenovovali a namaľovali. Na betónové ,,razpiace“ pripevnili nový plechový 
korpus s vyobrazením Krista, ktorý dal nanovo zhotoviť a namaľovať pán Lipa. Druhý plechový korpus, 
ktorý bude na kríži na poľnej ceste, zatiaľ čaká na svoju renováciu.

r

Úprava verejných priestranstiev

Zástupcom obce záleží nielen na spokojnosti občanov, ktorí v obci žijú, ale taktiež na úprave a údrž
be verejných priestranstiev. Vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav drevín pred komunitným centrom

sa obec rozhodla požiadať o ich 
výrub. Po vykonaní obhliadky 
pracovníčkou z odboru ochrany 
životného prostredia obec dosta
la súhlas na výrub 7 kusov dre
vín. Išlo o tuje a smreky, ktoré 
boli značne vyschnuté a napad
nuté cudzopasnými hubami. Na 
miesto vyrúbaných stromov už 
boli vysadené nové, mladé lipy, 
ktoré dúfame budú krášliť našu 
obec.
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Výsadba arboréta 

 Jedna Indická múdrosť hovorí: ,, Ak vysadíš jeden strom, nežil si nadarmo.“ No a v 

našej obci sa ich vysadilo hneď 28. Dvadsaťosem listnatých stromčekov, ktoré sú súčas-

ťou náučného chodníka. Plán výsadby arboréta sa rodil v myšlienkach pani Demkovej už 

zopár rokov dozadu, no k samotnej realizácii došlo až v októbri tohto roku. Hlavným cie-

ľom bol návrat k tradičným listnatým stromom, ktoré boli pre našu obec v minulosti ty-

pické, ale rokmi sa z našich končím buď vytratili, alebo sú už vysádzané zriedkavo. Pri 

výsadbe sa zamerali na agáty, jasene, topole, lipy, javory, duby, vŕby či bresty. Prišli však aj s pokusom o 

medonosnú záhradku, kde svoje prvenstvo už majú evódia a skalník. Tieto druhy stromov dodal Ing. Igor 

Krajník z okrajových porastov lesa. Arborétum bude plniť nielen poznávací, ale aj vzdelávací charakter. 

Ku každému zasadenému stromu sa plánuje vyhotovenie tabuľky s popisom daného stromu. Okrem zís-

kania odborných vedomostí náučný chodník, ktorý povedie pomedzi stromy, bude plniť aj relaxačný cha-

rakter v každom ročnom období. V pláne je doplnenie arboréta ešte o niektoré druhy listnatých stromov 

ako napríklad: jelša, jarabina, buk, topoľ, jelša, hloh, čremcha a ďalšie.  

 Akcia výsadby sa uskutočnila v sobotné dopoludnie a zúčastnili sa ho členovia obecného zastupi-

teľstva: p. Helena Demková, p. Maroš Lebeda, p. Ing. Miroslava Dzetkuličová, p. Anna Berešová, a ob-

čania obce p. Ing. Igor Krajník so svojimi chlapcami, p. Ing. Michal Kukolos st.,p. Koloman Horvát, p. 

Juraj Demko a p. Juraj Miženko. 

 Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom, ktorí sa akcie zúčastnili a tak prispeli svojou prácou a ve-

domosťami k zdarnému priebehu výsadby. 

 Až tie naše listnáče budú rásť tak, s akou ochotou a láskou sme ich sadili, máme sa načo tešiť. 

p. Demková 
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 „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stavať sa hlupá-

kom.“ 

       J.A.Komenský 

  

 Od vynálezu kníhtlače patrí kniha medzi neodmysliteľ-

ných spoločníkov mladších i starších. Mesiac marec je považo-

vaný za mesiac knihy. Hovorí sa, že tento mesiac s knihou sú-

visí vďaka osobnosti Mateja Hrebendu, slepca, ktorý v 19. sto-

ročí chodil z dediny do dediny, ponúkal knihy chudobným a ani 

slepota ho neodradila od lásky k literatúre. Je na škodu že v sú-

časnosti nielen mládež, ale aj mnoho dospelých už nesiaha tak 

často po knihe, ktorá je zdrojom informácií či relaxu. V terajšej 

dobe je čím ďalej tým viac a viac vytláčaná používaním moder-

ných technológií.  

 Aj v priestoroch komunitného centra sa nachádzalo 

množstvo kníh, premýšľali sme čo s nimi a dospeli sme k záve-

ru, že malá čitáreň v našej obci by veru bola skvelým riešením. 

Myšlienka pani Heleny Demkovej sa stala skutočnosťou a čitá-

reň je na svete. Pýtate sa možno, prečo nie knižnica? No z jed-

noduchého dôvodu. Zriadenie knižnice si vyžaduje splnenie 

určitých zákonných povinnosti, zabezpečenie personálu, ktorí 

by v knižnici pracoval, preto sme zvolili takúto alternatívu. Či-

táreň uzrela svetlo sveta v novembri tohto roku a sídli v budove 

komunitného centra. Obec dala zhotoviť regál, do ktorého sa 

jednotlivé knižné diela roztriedili a v miestnosti je zriadený aj 

malý kútik, kde si môžete nerušene čítať. Navštíviť čitáreň mô-

žete v čase pracovnej doby pracovníkov komunitného centra a 

nájdete v nej okolo 1 000 kníh rozličných žánrov. Potešia vás 

napríklad romány, jazykové diela, odborná literatúra, literatúra 

s vojnovou tematikou, literatúra pre deti a mládež, či na povinné čítanie, detektívky a dobrodružná literatú-

ra, ale aj rôzne časopisy o varení, pečení a ručných prácach pre ženy ale aj pre mužov. Každý si tam určite 

nájde to, čo je jeho srdcu blízke. 

 Určite mnohí z Vás máte doma knihy, ktoré ste už prečítali a zaberajú Vám priestor, alebo Vás vôbec 

nenadchli, no nemáte to srdce ich vyhodiť. Boli by sme radi, ak by ste im dali druhú šancu a posunuli ich k 

nám do našej obecnej čitárne, aby poslúžili a priniesli radosť ďalším ľuďom.  

 Prajeme príjemné chvíle strávené v našej čitárni.  

Obecná čitáreň 
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Technická vybavenosť -  distribučná sieť plynu a chodníky v obci 

 Vedeniu našej obce nepochybne záleží na neustálom zlepšovaní a zvyšovaní životnej úrovne obyva-

teľov, preto pružne reaguje na rôzne vychádzajúce výzvy. Prostredníctvom nich získava dotácie na účely, 

ktoré v konečnom dôsledku uspokojujú potreby občanov. Takýto je aj projekt ,,Technická vybavenosť k 

rómskym obydliam obce Šamudovce, ktorý je rozdelený na samostatné objekty, a to: chodník v obci, vo-

da, kanalizácia a plyn. S výstavbou prvého plánovaného objektu, ktorým je chodník pre peších sa začalo 

ešte v novembri v roku 2019. Práce prebiehali bez nejakých vážnejších komplikácií, čím sa ukončila prvá 

etapa výstavby. Komplikácie nastali v tomto roku. Realizo-

valo sa nové verejné obstarávanie, ktoré bolo v januári za-

slané na MPSVaR SR na ex-post kontrolu. Ukončená bola 

až v decembri tohto roku, čo spôsobilo posunutie všetkých 

naplánovaných prác. S výstavbou ďalšej časti chodníka sa 

začalo až 10.12.2021 a práce doposiaľ pokračujú. Súčasťou 

spomínaného projektu je aj stavebný objekt SO 05 - distri-

bučná sieť plynu. Výstavba objektu bola začatá až po vyko-

naní výberového konania na zhotoviteľa stavby v polovici 

mesiaca november. Stavbu realizovala firma GaG a.s., Ko-

šice v spolupráci s firmou Vokal s.r.o., Veľké Revištia. V 

súčasnej dobe prebieha kolaudácia stavby a odovzdávanie 

diela SPP distribúcii a.s. Snahou vedenia obecného úradu 

je v čo najkratšej dobe odovzdať dielo SPP a.s., aby sa ve-

deli pripájať jednotliví občania obce.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Takto plynul čas........
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Základná škola Šamudovce 

 

 A opäť sú tu Vianoce, ten krásny a tak dlho očaká-

vaný čas, na ktorý sa tešia hlavne deti, keď žiarivými 

očkami hľadia na ligotavé svetielka, radujú sa z darčekov, 

ktoré nájdu pod stromčekom. Už druhý rok sú vianočné 

sviatky ovplyvnené celosvetovou pandémiou a ich prí-

chod nemôžeme privítať tak, ako po minulé roky. Aj na-

priek tomu, učitelia so žiakmi v škole navodili príjemnú 

sviatočnú atmosféru a na príchod Vianoc sa pripravili. 

Učitelia porozprávali o podstate sviatkov, o zvykoch a 

tradíciách v našom regióne. Pri počúvaní vianočných ko-

lied žiaci pod vedením svojich pedagógov vyrábali via-

nočné ozdoby, ktorými vyzdobili triedy a časť ozdôb si 

odniesli na výzdobu do svojich príbytkov.  

 Skrášlili sme aj exteriér školy, aby naši rodičia, ale 

aj ostatní obyvatelia obce, prechádzajúci popri našej ško-

le, sa potešili a nasiakli vianočnou atmosférou.  

Veríme, že budúce Vianoce strávime spoločne pri vianočnom stromčeku v kultúrnom dome našej 

obce. Želáme všetkým obyvateľom našej obce, aby si pod vianočným stromčekom našli to, čo si najviac 

želajú. 
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Jednota dôchodcov Slovenska 

Milí naši seniori, 

 ani sme sa nenazdali a sme o rok starší. Ako sme tento rok prežili? Túto otázku si kladú mnohí z nás. 

Áno, aj tento rok podobne, ako rok minulý bol spojený s pandémiou koronavírusu, preto bol o to ťažší. V 

mnohých domácnostiach zomreli najbližší členovia rodín, no vďaka Bohu sa to našej obce netýkalo. Mys-

lím si, že veľkým plusom bolo aj to, že sme mali prostredníctvom obecného úradu zabezpečené pravidelné 

testovanie v komunitnom centre, kde sme zároveň po otestovaní dostávali respirátory, ktoré zabezpečila 

naša obec. V tejto dobe radšej myslím na pozitívne veci, na budúcnosť, ktorá verím, že bude pozitívnejšia 

a dúfam, že ochorenie COVID-19 bude čím ďalej tým viac na ústupe a dovolí nám žiť plnohodnotné živo-

ty. Toto obdobie nás uviedlo do sociálnej izolácie, mnohé akcie na ktorých sme sa stretávali sa žiaľ, ani 

tohto roku nepodarilo zrealizovať, nedovoľovala to pandemická situácia. Pre nás seniorov, veľmi krásna 

akcia venovaná úcte k nám starším, sa neuskutočnila už po druhýkrát. Nedá nám však, aby sme nepoďako-

vali zástupcom obecného úradu, ktorí zabezpečili balíčky s drogériou a osobne nám ich doručili. Poďako-

vanie patrí predovšetkým, hlavne starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, že im nie sme ľahostaj-

ní. Ešte raz veľká vďaka.  

 Vážení seniori z dôvodu obmedzenia stretávania sa, prajem Vám všetkým aj Vaším rodinám do bu-

dúcnosti hlavne pevné zdravie, šťastie, veľa Božieho požehnania, aby sme si vychádzali v ústrety, aby nás 

obchádzalo zlo sveta, aby sme si tu v našej obci žili svorne, aby bol sused susedovi bratom, len tak sa bu-

deme cítiť spokojne.  

Všetko dobé Vám želá výbor JDS a s úctou predseda Miroslav Čepera. 

 
Som senior  
 
  Som senior – a čo je viac?                            Pýtate sa, čo ešte dokážeme,  
  Hrdo vôkol vravím, volám,      keď vlasy postriebril nám čas?  
  som medzi vami a užitočný                Keď máme trasúce sa ruky  
  napriek svojim slabým nohám.     a ani zrak už neposlúcha nás?  
 
  Som senior, ale necítim sa starý -                Veľa! Veď pozrite sa vôkol seba,  
  hoci srdce, pľúca, nohy, zrak        koľko krásy naše ruky vytvorili –  
  už cítia množstvo prežitých jarí.      koľko času, námahy bolo treba,  
  Život krásny prežil som jak vták.      aby sme seba i svet potešili.  
 
  Som senior a život vo mne prúdi -       Život svoj napĺňame ako veľkú vázu 
  viem, čo som prežil a čo ma ešte čaká…      a kladieme do nej tvorivej práce kvety -  
  Nechcem len postávať vedľa iných ľudí -      odolávame bolesti, odolávame času  
  Pracovať – naplno žiť – to ma láka!      pre vlastný pocit – aj pre vás, milé deti!  

 
        
  Som senior a som hrdý nato,  
  že žijem vo veľkej a láskavej rodine: 
   Veď Jednotu dôchodcov viac ako zlato  
  vážia si, cenia v meste i dedine.  
    

 

 V júni dňa 08.07.2021 sa uskutočnil nultý ročník súťaže vo varení gulá-

šu. Akciu pripravila ZO JDS Poruba pod Vihorlatom a zúčastnilo sa jej 

aj družstvo, ktoré bolo tvorené členmi našej obce a zároveň členmi su-

sednej obce Krasnovce. Vo výsledku osadili krásne druhé miesto, za čo 

im patrí veľká gratulácia. Počas akcie panovala výborná nálada a ne-

chýbal ani pohárik dobrej slivovice. 
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Očakávajúc Vianoce 

 

Milí čitatelia,  

 tohtoročné Vianoce budú zas trochu iné. Posledné 2 roky plynú týždne a mesiace iným spôsobom. 

Nie je to jednoduché prispôsobovať sa mnohým zmenám. My kresťania veríme a dúfame v Božiu moc a 

pomoc v čase aj nečase. Božie slovo nás povzbudzuje otvoriť svoje príbytky Bohu. On túži byť našim 

priateľom a Pánom. On klope na dvere našich sŕdc.  

  „Hľa stojím pri dverách a klopem.“ Zjav 3, 20 

 V dnešnej dobe sú mnohé domácnosti vybavené rôznymi bezpečnostnými dverami. Dvere nás chrá-

nia pred zlodejmi, izolujú od vonkajšieho prostredia a tiež oddeľujú priestor od priestoru. Na jednej strane 

oddeľujú, na druhej však spájajú. Neprehliadnime ani tie dvere duchovné, ktoré majú pre nás ďaleko väčší 

význam ako dvere s najlepším zámkom a ochranou na svete. Kedysi bol kontakt medzi Pánom Bohom a 

človekom celkom zrejmý a otvorený. No príchodom hriechu, človek dvere zabuchol. Začal sa skrývať, 

obliekať a bál sa komunikovať. Boh však neprestal s človekom komunikovať. Pýtal sa ho: Kde si?  

 Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Boh teda prichádzal 

a opakovane klopal a dopytoval sa. No človek sa len vyhováral, klamal a tým nechával dvere zatvorené. 

Od toho času je všetko akési neisté, nedôveryhodné. Prítomný hriech zasahuje naše srdcia natoľko, že 

všetko najradšej skrývame, aby nič nebolo jasné, transparentné, osvetlené. Spoločenstvo s Pánom Bohom 

bolo narušené. Až príchodom Jeho syna Pána Ježiša Krista sa obnovila sieť, teda komunikácia, akoby ten 

stratený signál, ktorý bol tisícročia narušený. Aj adventné sviece symbolizujú 4000 rokov za zatvorenými 

dverami s očakávaním na budúceho Mesiáša. Mesiáš prišiel, ale mnohí ho vôbec neprijali, Jeho hlas neza-

čuli, a ničomu neporozumeli. Naopak boli tu takí, ktorých oslovil, ktorí si Jeho život všimli, ktorých jeho 

láska očarila a duše ľudí prebudila.  

 Pán Ježiš sa nikomu nevnucuje, nevlamuje sa do našich príbytkov, do nášho myslenia, neovplyvňuje 

nás a nemanipuluje. Zažili ste už ľudí vyjadrujúcich sa, že im manžel či manželka nerozumie? Žijú spolu 

v jednej domácnosti niekoľko rokov, ale nechápu, čo ten druhý chce, čo si praje, čo má na mysli. Áno, aj 

dvaja žijúci tak blízko seba si nemusia rozumieť. Nazdávam sa, že je to problém chýbajúcej lásky. Tej 

pravej nezištnej. Keď sme príliš zamestnaní zameraním sa na seba, na svoj výkon, na svoje túžby, a nie 

sme ochotní nazrieť na druhého jeho očami. Kdesi nám chýba empatia a ochota priblížiť sa. Čo sa stalo, 

že to Božie klopanie akosi nepočujeme? Lebo Boh neprestal milovať, neprestal sa o nás zaujímať. Priate-

lia, je to na nás. Je to o našom pohľade na vec, je to o našom zameraní sa. Je to o našom naladení sa na tú 

správnu frekvenciu, na Božiu frekvenciu. Obnova vzťahov začína chcením. Lebo sa hovorí, keď sa chce, 

tak sa dá. Otvorme svoje srdcia, rozšírme ich, nech Božia prítomnosť cez nás presiakne. Zahrejme toto 

obdobie Božou láskou, pretvorme ten náš malý svet, ktorý vôkol seba máme. Amen  

 

Prajem Vám pokojné a pánom Bohom požehnané Vianoce plné lásky, porozumenia a hojného zdravia. 

Nech Vás Hospodin štedro obdarí svojou milosťou aj v Novom roku 2022 

Denisa Vargová, evanjelická farárka 

Duchovné slovo  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
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Pravoslávna cirkevná obec  

 

,,Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, 

hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.“ (1Tim 3,16) 

 Drahí bratia a sestry, v tieto dni prežívame to najvzácnejšie a naj-

úžasnejšie tajomstvo: Vtelenie Božieho Syna z najčistejšej Panny. Pred-

stavte si, Ten, ktorého ani nebesá nemôžu obsiahnuť, je obsiahnutý v 

panenskom lone. Boh sa stáva Dieťaťom a nechá sa nosiť na rukách 

Matky. 

 Veda, astronómia potvrdzuje, že Zem je v celom vesmíre iba ma-

ličkým bodom. Nespočetne veľa planét tvorí vesmír. A hľa, tento malič-

ký bod, táto maličká gulička stvorená Bohom, obývaná ľuďmi, bola 

uznaná za hodnú takej veľkej pocty niesť na sebe vteleného Boha, svoj-

ho Stvoriteľa, ktorý sa rozhodol prebývať medzi ľuďmi, učiť zblúdilé 

ľudstvo poznať Ho, robiť zázraky, uzdravovať chorých, vyháňať démo-

nov, ohlasovať pokánie, odpúšťať hriechy, zomrieť za ľudí, vziať na 

seba hriechy sveta a nakoniec zmrtvýchvstať - poraziť smrť a spasiť ce-

lú ľudskú rasu. Ani jedna z planét, ani jeden zo svetov v celom vesmíre, 

nebol hodný takej veľkej pocty. Prečo bola Zemi daná taká pocta? Prečo 

sa Boh zjavil v tele na Zemi? Toto je bratia a sestry obrovské Božie ta-

jomstvo, tajomstvo veľkej lásky Boha k hynúcemu ľudstvu. 

 Pozdravme Ho teda radostne, s čistou mysľou a srdcom ale aj pôstom a zdržanlivosťou, ktoré svätá 

Cirkev odôvodnene a premyslene ustanovila pred týmto veľkým sviatkom, aby nás dôstojne pripravila na 

stretnutie sa s Kráľom, Isusom Christom, ktorý neprichádza preto, aby nás opustil, ale prichádza, aby v 

nás prebýval navždy. 

 Nezabúdajme, prišiel k nám s milosrdnosťou a v dobrej vôli svojho Nebeského Otca a od nás žiada  

milosrdenstvo voči naším blížnym. On je spravodlivý Kráľ a žiada od nás všetkých spravodlivosť, lebo aj 

On ako človek naplnil všetku spravodlivosť, ukázal nám príklad a dal nám silu, aby sme ju zvládli naplniť. 

On sám trpel za nás, keď niesol kríž, a naučil nás zaprieť samých seba a nasledovať Ho. Prišiel uzdraviť 

naše choré duše nakazené hriechom a prikázal všetkým, aby činili pokánie. Čiňme teda pokánie bratia a 

sestry, napravujme sa a usilujme sa o svätosť a dokonalosť. Svätí anjeli pri narodení Bohočloveka ohlaso-

vali svetu mier a pokoj ľuďom dobrej vôle. Buďme teda aj my naplnený pokojom. Buďme pokojní a buď-

me svätí, ako nám hovorí apoštol Pavol, 

pretože iba tak uvidíme Pána, nášho Bo-

ha. 

 Pokojné a požehnané prežitie sviat-

kov Narodenia nášho Spasiteľa, bratia a 

sestry, a do Nového kalendárneho roka 

2022 vám drahí Šamudovčania i vaším 

rodinám zo srdca prajem - zdravie, šťastie 

a lásky veľa, nech v nás rastie naša viera 

a nech Božia Matka nad nami naďalej 

svoj omofor rozprestiera. 

 S láskou v Christu, o. Patrik Hric, 

duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej 

obce v Šamudovciach. 
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Gréckokatolícka cirkevná obec  

Drahí Šamudovčania! 

 

 ,,Dvere chrámov nie sú bariéry, ale priepustné „membrány“, pripravené zachytiť volanie všetkých 

“(Pápež František). Dvere nášho farského chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky sú otvorené už 220 ro-

kov. Veriaci v ňom vždy čerpali svetlo a posilu pre každodenný život. Toto pekné výročie chrámu, ktorý 

bol postavený v roku 1890, sme si my gréckokatolíci pripomenuli pri slávení októbrovej odpustovej sláv-

nosti. Vzácnym hosťom bol doc.Mons.Th.Dr.Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. Ten 

sa vo svojej homílii  vrátil k návšteve Pápeža Františka na Slovensku, ktorý nás kresťanov povzbudil k 

živej viere. Tá sa ako povedal Pápež ,,šíri svedectvom pokornej lásky, ktorá nevidí nikoho ako nepriateľa, 

ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš dal život.“. 

Aj keď tento rok bol opäť poznačený pandémiou, s Božou pomocou sa nám podarilo zrealizovať ďalšiu 

etapu reštaurovania nášho ikonostasu. Vďaka nadácii Eustream a štedrosti našich veriacich bol Mgr. art. 

Rudolfom Borošom zreštaurovaný rad dvanástich obrazov apoštolov a obraz Krista Pantokrátora. 

„Poďme teda do Betlehema“ (Lk 2,15): takto si povedali pastieri, ktorí od anjelov počuli radostné posol-

stvo o Kristovom narodení. Betlehem: znamená dom chleba. Tým domom chleba je aj chrám. V tomto 

„dome“ našich chrámov má Pán stretnutie s nami. On vie, že pre život potrebujeme chlieb. Pri jasličkách 

však chce aby sme pochopili, že nás materiálne veci nikdy nenasýtia. To čo nasycuje ľudské srdce nie sú 

veci, ale láska, štedrosť, dobročinnosť, jednoduchosť. Toto bohatstvo nie materiálnych vecí, nám chce  

Boh darovať v slabučkom dieťati, Boh tichý a pokorný srdcom. Toto je cesta, aby sme sa všetci stali chle-

bom pre druhých. 

Požehnané sviatky Kristovho narodenia všetkým Vaším rodinám zo srdca želá o. Martin Hasaralejko! 



 

  

 

 

  

 

 

 

Kultúrno - spoločenské akcie
Deň detí Základnej školy Šamudovce

O tom, že zažívame momentálne veľmi zvláštne a ťažké časy sa asi ani netreba zmieňovať. Odstup, 
sociálny dištanc, rúška. Práve v dôsledku pandémie obec nežila normálnym spoločenským životom, na
koľko to daná situácia ani nedovoľovala. Začiatok roka sa neniesol v tradičnom duchu novoročného stret
nutia, aj keď sa mnohí na toto stretnutie vždy tešili, tohto roku tomu bolo inak.

V lete, kedy bola situácia o niečo lepšia, obec to využila na zorganizovanie Dňa detí z obce, zo zá
kladnej školy spolu s rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Akcia sa uskutočnila na Zemplínskej šíra
ve v stredisku - prímestská oblasť.

Počas akcie bolo zabezpečené občerstvenie a obed a pán starosta napiekol aj chutné klobásky. Pre 
deti bolo azda najväčšou radosťou kúpanie a sladká bodka dňa v podobe balíčka s maškrtami, ktoré snáď 
žiadne dieťa neodmietne.
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 Druhá akcia ,,Dňa detí“ venovaná deťom a mládeži sa uskutočnila v júlovú sobotu na Vinianskom 

jazere. Počasie síce spočiatku nebolo celkom ideálne, ale nič nám to neubralo na dobrej nálade. Staršie 

deti sa vyšantili pri hre futbalu, mladší zase na trampolíne a dospelí si zopakovali každoročnú návštevu 

Vinianskeho hradu. Atmosféra bola počas celej akcie veľmi príjemná, vzájomne sme utužili svoje priateľ-

ské ale aj rodinné vzťahy. Záver patril sladkej odmene pre deti.  

Deň detí II. 
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 Každé dieťa túžobne očakáva, kedy príde 

Mikuláš. Nesklamal nás ani tohto roku. Neprišiel 

síce na parádnom koči, v sprievode anjela a čerta, 

ale prišiel na obecnom aute v sprievode pomocní-

kov.  Tí mu pomohli rozdať balíčky so sladkosťa-

mi všetkým dobrým deťom z našej obce.  

Mikuláš 

Úcta k starším 

 

 Mesiac November býva hmlistý, sychravý, možno sa objaví aj prvý mráz. Takéto melancholické po-

časie v mnohých vyvoláva smútok, privoláva spomienky. A práve 

aj v dôsledku súčasnej situácie sa mnohé emócie ešte viac znáso-

bujúV minulosti bolo samozrejmosťou, že mesiac november patril 

akcii, ktorou sme vzdávali úctu našim vekom najstarším, ale srd-

com najmilším - seniorom. Tieto stretnutia sa vždy niesli vo vese-

lom duchu, žiaľ, ani tohto roku sa nám stretnutie kvôli opatreniam 

nepodarilo zorganizovať. Nemohli sme sa stretnúť, zabaviť, poroz-

právať. Nedalo by nám, aby sme nevymysleli spôsob, ktorým by 

sme ukázali, že nám, na Vás, naši milí seniori úprimne záleží. Preto 

sme aj tohto roku zvolili inú alternatívu. Balíčky sme za dodržania 

všetkých hygienických opatrení doručili každému osobne domov.  
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Vitajce, vitajce šicky prichošči i domáci, z blízka i daleka, 

vitajce šicky komu náš valal cholem kuščok blízky. 

Hutori še: ,, Dze čľovek ľehne tam ho i cahne. 

Rodný múj kraj zo šickych najkrajší....špiva še u jednej špivanočkoj. 

Toti slová nás oslovili, by me vás tu pozvali,  

milo privítali, by sce sebe o svojej mladosci pospomínali. 

Váš valal napreduje, ale ani na staré časy nechceme zabudac. 

Starý butor, me po valale pozhaňali a Šamudovsku chižu zrichtovali. 

Aj krosna me zohnali, tkac še naučili by me vás dneška pokrovčikom obdarovali. 

Choč me vecej retrovi, ale budz kulovi chceme, tkane a staré rendy recyklujeme. 

No a vidzice, posudce sami či še nám u Šamudovci darí. 
 

 Druhá augustová nedeľa v tomto roku patrila stretnutiu rodákov. Táto akcia je zatiaľ iba v ,,plienkach“ a tohto 

roku sa uskutočnil jej druhý ročník. Vzhľadom na celkovú situáciu sme radi, že sa tejto akcie zúčastnil aj celkom 

hojný počet rodákov zo Šamudoviec, ktorí sa podľa ich vlastných slov na tento návrat do rodnej obce veľmi tešili. 

Vtipnou sa stala situácia, kedy sa rovesníci, rodáci po štyridsiatich rokoch nespoznali. Stretli sa obyvatelia narodený 

v rokoch 1946 –1955. Počet narodených v týchto rokoch bol 53, akcie sa zúčastnilo 30 z nich a 19 ľudí už žiaľ nie je 

medzi nami. Stretnutie bolo v príjemnom duchu s chutným pohostením a veselou kultúrnou vložkou o ktorú sa posta-

rali Pozdišovski Harčari. Súčasťou akcie bola aj návšteva našej Šamudovskej chiži o ktorú sa starajú naše ženy z klu-

bu Jednoty dôchodcov a ktorá má u návštev veľký úspech Ako spomienka na toto príjemné popoludnie nám ostal 

zápis v pamätnej knihe. Každý účastník stretnutia bol zase na oplátku 

obdarovaný vlastnoručne utkaným pokrovčekom, ktoré vo svojom 

voľnom čase utkali šikovné žienky z klubu JDS. Dúfame, že ďalší 

ročník akcie nám situácia umožní zrealizovať a opäť sa stretnúť v tak 

hojnom počte. 

Stretnutie rodákov 
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Niečo na pobavenie 

Blondínka 
sa sťažuje 
priateľke: 
- Zdá sa mi, 
že mi bol 
manžel ne-
verný! 
- Ako si na 
to prišla? 
- Naša naj-

mladšia dcéra sa hrozne podobá na susedku!  
 
Medveď sa odobral na zimný spánok a po-
prosil zajaca a ježka, aby mu postrážili vre-
cúško čaju. Keď medveď zaspal, strážcom 
bolo zima a tak si navarili čajíku... navarili... 
až všetok čaj minuli. Tu začal ježko bedá-
kať: 
- Ajajáááj, čo len teraz povieme medveďo-
vi? 
- Neboj sa ty nič... vraví mu zajac... ty len 
dobre vyvaľ oči a ja mu všetko vysvetlím. 
Keď sa medveď zobudil pýta sa: 
- Kde je môj čaj? 
Zajac skríkne: 
- Hej, pichliač! Čo teraz strachom vyvaľuješ 
očiská? Macko sa ťa pýta, kde je čaj!  
 
Stretnú sa dve blondínky: 
- Prečo si taká smutná? - pýta sa prvá. 
- Ale bola som na teste a povedali mi, že 
som negatívna. 
- Nič si z toho nerob, - hovorí druhá, - nabu-
dúce ti možno sadnú otázky.  
 
Mladý začínajúci sudca má vymerať výšku 
trestu mužovi, ktorý pálil načierno slivovi-
cu. Príde sa poradiť so svojím starším kole-
gom: 
- Zajtra mám jednanie s človekom, čo pálil 
slivovicu. Čo myslíš, koľko mu mám dať? 
- Vieš čo, viac ako šesť eur za liter mu ne-
dávaj, - radí kolega.  
 
Viete prečo sa Janko Hraško nemôže kú-
pať? 
Lebo by vyklíčil.  
 
Ide medveď po lese a stretne zajaca. Zajac 
sa pýta: 
– Kam ideš, medveď? 
– Nakupovať do Rakúska. 
Zajac na to: 
– Išiel by som s tebou, ale nemám pas. 
– To nič, skoč mi do vrecka. 
Prídu k colnici a colník sa pýta medveďa: 
– Medveď, čo to máš vo vrecku? 
Medveď si tľapne po vrecku: 
– Fotku zajaca!  
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Spoločenská rubrika 
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Životné jubileá 

 

50 rokov: 

Muňo Slavomír 

Emil Ircha 

Balogová Marcela 

Horvátová Agnesa 

 

60 rokov: 

Maľarová Margita 

Gažo Miroslav 

Bereš Ján 

Geletič Juraj 

 

70 rokov: 

Grajcar Milan 

Jurková Zuzana 

Demková Helena 

Janči Jaroslav 

 

80 rokov: 

Kardošová Božena 

Kančiová Valéria 

Sopinková Margita 

Horvát Elemír 

 

90 rokov: 

Kostovčíková Anna 

 

 

Blahoželáme 

 Marko Tokár 

Slavomíra Muňová  

 Natália Kudžová 

Tomáš Bodnár  

 Kristína Pavlová 

 Adam Andrišov 

K narodeniu bábätka, máme prianie: nech Vám radosť prináša, úsmevom 

Vás sprevádza, nech život máte plný lásky a nerobí Vám žiadne vrásky.  

Navždy nás opustili........ 

Ďurašová Mária vo veku 82 rokov 

Zorvan Dávid vo veku 46 rokov 

Horvátová Jana vo veku 57 rokov 

Suško Ivan vo veku 63 rokov 

Milko Rudolf vo veku 83 rokov 

Do stavu manželského vstúpili 

 

 

Patrik Adamčík a Anna Kráľová 

Nech osud v živote vašom Vám cestu 

ružami skrášli, aby ste tým sobášom ľud-

ské šťastie našli. Nech ruže kvitnú Vám 

na ceste, ktorou chcete ísť, lebo milovať je 

krásne, no umenie je žiť. 

tel:+42156%20%20642%2041%2080

