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  ČÍSLO 1       DECEMBER 2017      NEPREDAJNÉ   

 

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý  
z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade 
každý  
z nás podlieha.  
Zabudnime na smútok,  
zanechajme zvady,  
bu me k sebe milí,  
dobrí a majme sa radi.  
Š astné a veselé želajme si spolu,  
a potom spoločne sadnime  
k štedrovečernému stolu.  

Vážení spoluobčania, 
 

do rúk sa k Vám dostáva prvé vydanie Obecných novín Šamudovčan.  
Prostredníctvom nich máte možnos  nahliadnu  do celoročného kultúrneho, 
spoločenského a obecného diania za rok 2017. V úvode Vás krátko 
prevedieme históriou obce. Priblížime Vám pracovnú činnos , ktorá počas 
celého roka prebiehala v obci. Poukážeme na nemenej dôležitú súčas  našich 
životov, ktorou je duchovná činnos . Predstavíme Vám organizácie fungujúce 
v obci, priblížime akcie, ktoré sa organizovali v priebehu celého roka pre Vás 
občanov. Časopis vám ponúkne aj niečo na pobavenie. V spoločenskej 
rubrike Vám priblíži dôležité fakty života v obci ako sú narodenia, úmrtia, 
svadby a tiež životné jubileá. Dúfame, že prvý, úvodný ročník 
nášho časopisu sa Vám bude páči  a každý z Vás si v ňom 
nájde niečo zaujímavé. Zároveň dovo te, aby sme Vám 
popriali krásne prežitie vianočných chví  a do budúceho roku 
úspešný štart, ve a porozumenia, spokojnosti, splnených 
plánov a hlavne pevné zdravie. 



Vážení spoluobčania,  

dovo te mi, aby som sa k Vám  prihovoril cestou našich obecných novín.  Blíži sa nám koniec alšieho roka. 
Je to čas, kedy hodnotíme to, ako sa nám uplynulý rok darilo, čo sme zažili, urobili, či nestihli dokonči . 
Každého z nás určite postretli dni veselé, pokojné, no určite každý z nás zažil aj dni poznačené nezdarom, 
smútkom. Blíži sa nám nový rok. Čas, kedy si mnohí z nás stanovujú nové ciele, plány a predsavzatia, ktoré 
by sme chceli uskutočni  nielen v súkromnom, ale aj v pracovnom živote. Čas, kedy bilancujeme, čo všetko 
sa nám počas roka podarilo i to, na čom ešte treba popracova . Aj naša obec počas celého roka prechádzala 
mnohými zmenami. Dúfam, že aj Vy, občania, ste prežívali všetky úspechy a  pokroky pri zve a ovaní našej 
obce so záujmom a rados ou. Viem, že je ešte na čom pracova . Samozrejme, že nás postretli aj neúspechy   
a sklamania. Žijeme totiž v dobe hektickej, požiadavky udí sú vyššie, ve akrát zápasíme s nedostatkom 
finančných, či materiálnych zdrojov. Mnohé v našej obci je potrebné vylepši , dokonči , skrášli . Stojí to 
mnoho úsilia pri vybavovaní projektov, spolupráce aj tolerancie. Preto je potrebné stava  na našich 
úspechoch, rozvíja  veci začaté a určite sa nez aknú  prekážok, ktoré na seba nenechajú čaka . Napriek 
mnohým prekážkam sa tešíme aj z nových diel a úspechov. Hlavnou podstatou tohto snaženia ste Vy, 
občania. Preto dúfam, že aj na alej sa nám bude dari  pri zvyšovaní kvality života všetkých občanov. Touto 
cestou chcem po akova  všetkým za ich úsilie pri budovaní obce, jej zve a ovaní a obohacovaní jej 
duchovného i kultúrneho života. V novom roku 2018 Vám želám hlavne pevné zdravie a ve a úspechov v 
pracovnom i súkromnom živote. 

 

Príhovor starostu obce 
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Po roku 1919, po vojne, postupne zanikol tento 
starosvetský ráz dediny. K významným 
osobnostiam obce patrili napr. PhDr. Pavol Plutko 
CsC, literárny vedec a kritik, Mgr. Ján Paulov 
evanjelický farár. Z osobností súčasnej doby by 
sme radi spomenuli pána poslanca Národnej rady 
SR Ing. Emila urovčíka. 
 

Prvú písomnú zmienku o Šamudovciach poznáme z 
roku 1403. Pod a nej krá  Žigmund daroval čas  
panstva Pozdišovce š achticovi Mikulášovi zo 
Žbiniec, ale tiež aj iným š achticom. K súčasti 
spomínaného panstva patrili aj Šamudovce. V celom 
historickom období svojej existencie boli výrazne 
po nohospodárskou obcou, nako ko 
po nohospodárstvo malo pre nich existenčný význam. 
Pestovala sa pšenica, jačmeň, proso, ovos a raž, aj 
konope a an. Až v súvislosti s náboženským životom 
pribudli kňazi a učitelia, v 19. storočí židovskí 
nájomcovia neskôr aj ojedinelí dedinskí remeselníci. 
Prvý údaj, z ktorého si môžeme urobi  predstavu o 
početnosti obyvate ov Šamudoviec pochádza z 
polovice 16. storočia, kedy tu hospodárilo okolo 15 
sedliackych domácností. Bývanie obyvate ov v 
minulosti bolo ve mi skromné. Domy boli stavané z 
dreva, po ústupe lesov prevládala hlina. Strechy 
pokrývali otiepkami slamy. Šind om pokrývali domy 
iba bohatší gazdovia. Spoločenský život obyvate ov 
obce bol aj v minulosti pestrý. V obci boli aktívne 
rôzne spoločenské organizácie. Prvou bol povinný 
obecný hasičský zbor, no fungoval tu aj futbalový 
oddiel, či divadelný krúžok.   



Súčasnosť našej obce 
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Pracovný život v obci  

Dom smútku bol v obci postavený v roku 1998. Neskôr v 
roku 2002 boli na cintorín osadené chodníky zo zámkovej 
dlažby, ktorú vyrábali pracovníci aktivačných prác v obci. 
Obecné zastupite stvo na základe vypracovanej štúdie v roku 
2017 schválilo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení opravu Domu smútku, nako ko si už po 
rokoch vyžadoval údržbu. Obec na rekonštrukciu dostala 
dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky, pričom  
zvyšnú finančnú čiastku na rekonštrukciu obec dofinancovala 
vo výške 10% z vlastných zdrojov.  
 

Rekonštrukcia Domu smútku V roku 
2014 bola 
v obci za 
pomoci 
seniorov a 
miestnych 
obyvate ov  
zriadená 

oddychová zóna. Vyhradená čas  
pozemku bola zavezená, vykonali sa na 
nej terénne úpravy a vysadili sa rôzne 
okrasné dreviny a rastliny. V súčasnosti je 
táto oddychová zóna pravidelne 
udržiavaná hlavne pod vedením pani 
Heleny Demkovej, Márie Čeperovej a 
pracovníkov menších obecných služieb. 
Tohto roku sa tu osadila betónová skruž, 
válov a stožiar v zemplínskom nárečí 
"socha", na ktorom je váhadlo "žurav" 
pričom majú pripomína  symboly z erbu 
obce.  
 

Naša obec má peknú históriu. Je len na nás - obyvate och našej malej obce - aby sme sa aj my všetci 
nejakým spôsobom podie ali na jej rozvoji a tým tiež napísali aspoň kúsok jej novodobej histórie. 
Možnosti rozvoja obce sú podmienené rôznymi faktormi. Hlavným a najdôležitejším faktorom sú financie. 
Sme malá obec, teda aj príjmy obce sú malé. Popri tom je potrebné zabezpečovanie každodenného chodu 
a fungovania obce, ako aj služieb poskytovaných obecným úradom, čo samozrejme vyžaduje financie 
na strane výdavkov. Tak ako iné obce aj my sa snažíme získava  alšie finančné zdroje prostredníctvom 
rôznych grantov, dotácií, projektov. Aj v aka takýmto financiám sa podarilo počas tohto roka zve adi  
našu obec. Takto rozvíjame našu obec pre naše deti, vnukov. 

Oddychová zóna  

Pôvodný stav budovy  

Po rekonštrukcii 

 

Obec Šamudovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje 
samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Pod a 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Obec sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce. Geograficky sa rozprestiera       
v severnej časti Východoslovenskej nížiny na starom prírodnom vale Laborca. Pod a presného merania    
je stred obce vo výške 108 m. n. m. Chotár o rozlohe 484 ha hraničí s obcami Lastomír, Sliepkovce, 
Vŕbnica, Žbince, Laškovce, Pozdišovce, Krásnovce a s mestom Michalovce, čas  Močarany. V obci žije 
642 obyvate ov. Starostom obce je pán Emil Ircha, jeho zástupkyňou je pani Lívia Ferková. Poslancami 
obecného zastupite stva sú: Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát, Vladimír Paulov, Marián 
Balog a Tomáš Koreň. Kontrolórkou obce je Ing. Beáta Pavlová. V obci je zriadená Komisia pre verejný 
poriadok a taktiež Komisia na ochranu verejného záujmu. Sídlo tu má aj Základná škola pre 1. - 4. ročník.    
V rámci projektov v obci pôsobí národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. a národný projekt 
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Pôsobí tu aj organizácia 
Jednota dôchodcov a Denné centrum pre seniorov. V rámci duchovného života sa v obci nachádzajú tri 
rôzne vierovyznania - gréckokatolícke, evanjelické a pravoslávne.  



 

V roku 1991 sa 
obec rozhodla pre kúpu starého obchodu Jednoty. V roku 2002 prebehla  čiastočná rekonštrukcia, ktorá 
prepojila oddelené budovy obchodu Jednoty a obecného úradu. Stav OcÚ a kultúrneho domu si už po 
rokoch nepretržitej prevádzky vyžadoval opätovnú rekonštrukciu. V decembri 2015 bola vyhlásená výzva  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Obec na túto výzvu reagovala a po vypracovaní všetkých 
potrebných písomností žiadala o príspevok pre projekt realizovaný v rámci Operačného programu kvalita 
životného prostredia s názvom: Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom za účelom zvýšenia 
energetickej účinnosti. Obec sa zaviazala spolufinancovaním projektu vo výške 5%. V súčasnej dobe práce 
na OcÚ a kultúrnom dome na alej pokračujú, a tak sa obyvatelia môžu teši  na vynovené priestory.  

 

 

 

V obci dlhé roky 
fungovala prevádzka potravín COOP Jednoty a miestneho pohostinstva, 
ktorá bola  pôvodne vybudovaná v akcii ,,Z“ obyvate mi obce a 
materiálne bola podporená zo strany štátu. Predajňa potravín fungovala do 
roku 2005. O dva roky neskôr bola ukončená aj prevádzka pohostinstva. 
Túto budovu v roku 2011 odkúpila obec od spoločnosti Jednota so 
zámerom zriadenia Komunitného centra. Obec v roku 2014 dostala 
finančné prostriedky na rekonštrukciu sietí v budove a tiež na spracovanie 
projektovej dokumentácie. V roku 2015 obec žiadala Environmentálny 
fond o nenávratný finančný príspevok a taktiež o príspevky s rôznych 
grantov. Celkovou rekonštrukciou tak prešli vnútorné priestory, vonkajšia 
fasáda a taktiež budova za komunitným centrom. V súčasnosti budova 
komunitného centra dočasne slúži ako Obecný úrad. Na skladových 
priestoroch  za budovou na alej pokračujú rekonštrukčné práce.  
 

 

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 

Migrácia vtáctva je úžasný 
fenomén. Mnohé vtáčie druhy 
migrujú na ve ké vzdialenosti, 
aby prečkali nepriaznivé 
podmienky na hniezdiskách a 
opätovne sa vracajú po 
prezimovaní spä . Často sa 
považuje za š astie, ak sa na 
streche domu alebo komíne 
nachádza bocianie hniezdo. 
Výskyt bocianov v 
Šamudovciach je dlhodobou 
tradíciou. V minulosti boli 
zaznamenávané viaceré 
hniezdiská. Ich počet a 
hniezdenie si zaznamenávali aj 
niektorí obyvatelia obce. 
Vplyvom udskej činnosti sa 
počet týchto hniezd zredukoval. 
Dlhodobé hniezdisko bocianov 
bolo na budove starej Jednoty 
na komíne. V roku 1996 bola 
vystavená podložka vlastnej 
konštrukcie pred Coop Jednota, 
kde svoje hniezdo, na 
samostatnom stĺpe, majú 
bociany aj doteraz. 

Rekonštrukcia komunitného centra 
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Prevádzka COOP Jednoty a pohostinstva Komunitné centrum  

Skladové priestory pred a po čiastočnej rekonštrukcii 

Pracovný život v obci- pokračovanie  



Zásadnou udalos ou  našej obce bolo vybudovanie stavby  z 
odvetvia životného prostredia, a to projektu Krásnovce, 
Šamudovce – Kanalizácia. S riešením tohto problému sa v našej 
obci začalo ešte v r. 2000 v čase starostovského pôsobenia pána 
Vladimíra Paulova s cie om zlepši  životné prostredie a 
odstráni  príčinu znečis ovania najmä spodných vôd 
vypúš aním splaškov z rodinných domov. Obec na túto stavbu 
dostala príspevok z Environmentálneho fondu a čas ou prispela 
aj z vlastných prostriedkov. Ambíciou stavby bolo zvýšenie pripojenia obyvate ov na verejnú kanalizáciu  
Realizácia projektu trvala od 23.06.2014 - 23.06.2015. Odkanalizovanie obce Šamudovce je riešené 
dvoma stavbami a to Tlaková kanalizácia - 1. stavba a Splašková kanalizácia - 2. stavba. Dňa 21.01.2016 
bola slávnostne odhalená pamätná tabu a k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za 
prítomnosti vtedajšieho ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riadite a a predsedu 
predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu. Novovybudovaná kanalizačná sie  je pripojená na už 
existujúcu čistiareň odpadových vôd v meste Michalovce, ktorá ponúka pre tento účel dostatočnú kapacitu. 
Táto stavba tak napomohla k skvalitneniu a zjednodušeniu života obyvate ov našej obce. 
 

Duchovná činnosť v Šamudovciach 

Väčšina veriacich Šamudoviec sa 
pod a zachovaných štatistických 
údajov už od 18. storočia hlásili ku gréckokatolíckej cirkvi. V 
roku 1801 bol  v obci dokončený chrám, ktorý bol zasvätený 
Ochrane Presvätej Bohorodičky. Stojí uprostred obce na mieste, 
kde bol pôvodne drevený kostolík (cerkev) už okolo roku 1700   
a patrí k najstarším chrámom v našej obci. Chrám zaujme najmä 
bohatou vnútornou výzdobou – ikonostasom a freskami. V 
rokoch zákazu pôsobenia gr. kat. cirkvi pôsobil na fare 
pravoslávny duchovný. Po obnove gr. kat. cirkvi tvorilo asi 90 gr. 
kat. veriacich filiálku farnosti Dúbravka. V roku 1993 bola 
vladykom Milanom Chauturom vykonaná posviacka z časti 
obnoveného chrámu. V rokoch 1996 - 1998 bola zbúraná stará 
fara  a postavená nová farská budova. Prvým presbyterom 
obnovenej farnosti Šamudovce sa stal otec Marek Pa o. Od roku 
2001 je farárom šamudovskej farnosti o. Martin Hasaralejko. Aj 
napriek malému počtu veriacich je toto spoločenstvo živé a 
bratsky nažíva aj s veriacimi alších cirkvi, ktoré pôsobia vo 
farnosti. Vo farnosti pod a posledného sčítania udu sa hlási ku 
gréckokatolíkom 187 veriacich. Gréckokatolícki veriaci sa 
každoročne stretávajú s pravoslávnymi a evanjelikmi vo svojich 
chrámoch pri pôstnych stretnutiach v čase ve kého pôstu. Tieto 
ekumenické stretnutia sú spojené s modlitbou a katechézou 
kňaza. Deti z farnosti sa na začiatku letných prázdnin zúčastňujú 
trojdňovej stanovačky v areáli farskej záhrady. Táto akcia je 
spojená s modlitbou, sú ažami a stretnutím rodín pri večernej 
opekačke.  

Výstavba kanalizácie v obci 
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Vianočná akadémia  

Stretnutie so sv. Mikulášom 

Deň detí na farskom dvore 

Gréckokatolícka cirkevná obec  

Zdroj: o. Mgr. Martin Hasaralejko 



Jedným z troch kostolov v obci 
patrí Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Základný kameň kostola v tejto obci bol 
posvätený v r. 1927, o rok na to, už bol dokončený chrám a za účasti mnohých hostí a kňazov posvätený. 
Cirkevný zbor má sídlo v Pozdišovciach a jednou z jeho častí je dcérocirkev Šamudovce. Evanjelickí 
veriaci chodia do kostola, stretávajú sa na biblických hodinách, adventných a pôstnych večierňach, 
modlitebných a ekumenických stretnutiach. V cirkevnom zbore sa každú nede u stretávajú deti na 
nede nej besiedke. Taktiež sú realizované tvorivé dielne, klub mamičiek, výučba náboženstva, 
katechumenov a konfirmandov, stretnutia mládeže, spevokol, modlitebné skupinky, a iné príležitostné 
stretávky. V rámci seniorátu sa  veriaci tiež zúčastňujú spoločných akcií, ktoré sú duchovne ve mi 
obohacujúce, a rovnako utužujú i vzájomné vz ahy.  

 

 

Najmladší a zároveň najnovší 
v obci je chrám Narodenia sv. Jána Krstite a. Pravoslávna cirkev tu pôsobí od roku 1950, ale tento chrám 
je zo spomínanej trojice najmladší a postavený bol v roku 1994. Do užívania bol odovzdaný o rok neskôr, 
presne 12. septembra 1995. Zaujme najmä interiérovou výzdobou, typickou pre pravoslávne 
chrámy. Začiatok pravoslávnych v Šamudovciach sa spája so zákazom pôsobenia gréckokatolíckej cirkvi 
v niekdajšom Československu. Po tzv. Prešovskom sobore, ktorý bol v roku 1950, sa východný obrad 
udržiaval len vo forme pravoslávia. Po opätovnom vytvorení možností pre pôsobenie oboch cirkví sa čas  
Šamudovčanov hlásila ku gréckokatolíkom a čas  k pravoslávnym. Šamudovská farnos  patrí pod 
Michalovsko - košickú eparchiu. Dlhoročným duchovným správcom bol otec Ján Holonič, ktorý pôsobil 
do roku 1983. Následne sa správcom farnosti stal mitr. prot. Mgr. Ján Hatrák, ktorý v obci pôsobil do roku 
2010. Kratšie v našej farnosti pôsobili aj prot. Mgr. Peter Bzik, PhD. a prot. Mgr. Miroslav Janočko. Dňa 
26.2.2017 sa v chráme konala archijerejská sv. liturgia, počas ktorej bol vysvätený o. diakon Patrik Hric 
za kňaza a následne bol menovaný ako nový správca cirkevnej obce.  
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Pravoslávna cirkevná obec  

Milí čitatelia, drahé sestry, drahí bratia! Dovo te mi prihovori  sa k Vám ako 
duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Šamudovce, no zároveň aj ako Váš 
nový ,,sused“.  
Pomaly, ale isto sa blížime k novému roku 2018, a mnohí z nás si kladieme určité 
predsavzatia, ktoré chceme s Božou pomocou v nasledujúcom roku splni . Avšak 
trochu spoma me a spomeňme si ko kokrát sme v tomto starom roku prosili Boha 
o pomoc a ko kokrát naše prosby vypočul. Nezabúdajme sa po akova  Bohu, za naše zdravie, za zdravie 
našich blízkych, za  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

Milí priatelia, 
je čas adventu, je to čas očakávania. Pre každého z nás to očakávanie prináša iný rozmer a aj jeho 
naplnenie má inú dušu, iný charakter. Niekto očakáva poriadnu nádielku snehu, niekto výnimočný dar, iní 
čakajú návštevu rodín, niektorí skromné a malé naplnenia prianí, niekto čaká malého betlehemského 
Ježiška, a niekto Božieho Syna, v ktorom došlo k naplneniu proroctiev. Veriaci kres an vie, že tento Boží 
Syn už prišiel, je ním presiaknutý, jeho láskou a túži po tom, aby sa táto láska dotkla sŕdc mnohých udí, 
najmä tých, čo sú akosi v živote stratení, h adajú svoje životné smerovanie, ale i tých, čo sú chudobní, 
odstrčení na kraji spoločnosti, či akýmko vek spôsobom nepochopení a zranení. Lásku potrebujeme všetci 
bez rozdielu. No i tá láska prichádza rôznorodým spôsobom. Vie by  prísna, i priate ská. Je milosrdná, ale 
i pravdivá. Láska nemá v sebe strach. Nezmestí sa s ním. Boží Syn, Ježiš Kristus, je možno tým tvojím 
najhlbším prianím. Želám všetkým vám, aby ste Ho spoznali, aby ste nielen o ňom čítali, počuli, ale i čosi 
nezabudnute né zažili. Prajte si to! Želám vám v mene nášho cirkevného zboru – Požehnané a pokojné 
Vianočné sviatky a rados ou naplnený Nový Rok 2018. 

                                                                      Zdroj: Mgr. Denisa Vargová, zborová farárka 

 



dobrú úrodu, za dobré výsledky v práci či v škole, no v neposlednom rade aj za mier a pokoj v našej 
krajine. Pravdou je, že každý rok nám prináša nie len príjemné veci, ale aj tie menej príjemné. V živote to 
už tak chodí. Neexistuje zázračný automat, do ktorého by sme vhodili mincu a naše priania by sa 
mávnutím čarovného prútika vyplnili. Takýto automat nemáte ani vy, ani ja a nenájdeme ho nikde na 
svete. Ja ako kres an verím, že aj tie menej príjemné veci sa nedejú len tak náhodou. Možno plán, ktorý 
sme si vysnívali, nebol pre nás ten pravý. Možno si z bolestnej udalosti máme vzia  poučenie, skúsenos . 
Možno o pár rokov stretneme človeka, s ktorým dokážeme preži  jeho bolestnú udalos  na základe tejto 
našej skúsenosti, a tak mu pomôžeme a u avíme. Prežívame pre mnohých najkrajšie sviatky v roku. Sú to 
sviatky, kedy sme plní v aky, radosti a pokoja. Často už počas nich vyhodnocujeme uplynulý rok. Ja mám 
pre nás všetkých len jedno prianie. Nezabúdajme ani počas alšieho roka na túto v aku a rados . Nech je 
naším predsavzatím do nového roka by  každý deň v ačný. Naučme sa by  v ační Bohu, za to pekné, čo 
nás v ten deň stretlo, hoci je to len úsmev, ktorý nám venoval náš sused. Ale tiež sa naučme prijíma  aj to, 
čo nás možno bolí, či je nám nepríjemné. Na záver mi dovo te popria  Vám požehnané sviatky Roždestva 
(Narodenia) Božieho Syna a do nového roka mnoho Božej milosti od Hospoda Boha. 

Jerej, Mgr. Patrik Hric 

Pravoslávna cirkevná obec- pokračovanie 
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Jednota dôchodcov a Denné centrum Šamudovce 

V našej obci pôsobí organizácia, ktorá združuje našich seniorov. Touto organizáciou je Jednota 
dôchodcov. Jej vznik sa datuje ku dňu 23.06.2010. Novozaložená organizácia pôvodne združovala 23 
členov. Za jej predsedu bol zvolený pán Miroslav Čepera, ktorý je predsedom a zároveň aj aktívnym 
členom do dnešného dňa. Pri zakladaní tejto organizácie bol zvolený aj 11- členný výbor. Taktiež bola 
zvolená 3- členná revízna komisia za prítomnosti okresného predsedu Jednoty dôchodcov v Michalovciach 
pána Ing. Egryho a hospodárky pani Marty Ivankovej. Táto schôdza bola iniciovaná vtedajším starostom 
pánom Vladimírom Paulovom. Organizácia sa časom rozrastala a toho času združuje 46 aktívnych členov. 
V roku 2016 bola v obci zriadená aj nová organizácia - Denné centrum, ktorú prevádzkuje a zároveň aj 
financuje obec. Dňa 26.11.2016 sa počas akcie pod názvom Katarínska kapustnica  uskutočnila registrácia 
nových členov tohto centra a zároveň boli oboznámení so stanovami tejto organizácie. Do denného centra 
vstúpilo 17 členov, ktorí zároveň ostávajú aj členmi Jednoty dôchodcov. Každoročne si organizácia 
Jednoty dôchodcov vypracováva svoj plán, ktorým sa v priebehu roka aj riadi. Seniori sa zúčastňujú 
širokej škály aktivít, ktoré pozitívne narušujú ich každodenný stereotyp. Prvou akciou je Novoročné 
stretnutie pred obecným úradom, na ktorom sa schádzajú občania a ktoré je spojené s prípitkom. Začiatok 
nového roka sa nesie v aktívnom športovom duchu a to Trojkrá ovým stolnotenisovým turnajom. Seniori 
si 8. marca pravidelne pripomínajú pre mnohých už zabudnutý sviatok, ktorým je Medzinárodný deň žien. 
Ženy sú na prejav úcty obdarované kvetom. Pravidelne uskutočňovanými akciami sú Májová opekačka 
alebo Jánsky gu áš, počas ktorých si seniori svojpomocne nachystajú občerstvenie a trávia spoločné 
chvíle. V letnom období sú v spolupráci s obecným úradom pravidelne organizované jednodňové výlety na 
kúpalisko do Ma arska. Aktívnejší členovia sa pravidelne zúčastňujú aj na športovom dni seniorov. 
Každoročne v októbri ako prejav úcty a v aky k šedinám našich najstarších je organizovaná akcia Úcta k 
starším. Poslednou akciou v kalendárnom roku býva Katarínska kapustnica.  
 

 



Základná škola Šamudovce 

,, Škola má byť dielňou ľudskosti “ (Ján Amos Komenský) 
Základná škola v Šamudovciach 23, je štátna neplnoorganizovaná škola bez právnej subjektivity, ktorej 
vyučovací jazyk je slovenský. Škola sa zameriava na poskytovanie primárneho vzdelania. Cie om je 
vytváranie kvalitných podmienok na rozvoj vedomostí, zručností a návykov žiakov v súlade s učebnými 
osnovami pre I. stupeň ZŠ, príprava na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZŠ. Formovanie osobnosti 
žiaka, rozvoj predstavivosti, tvorivosti, rozvoj sociálnej vnímavosti a citlivosti k spolužiakom, učite om, 
rodičom, a k širšiemu okoliu. Škola vzdeláva v školskom roku 2017/2018 50 žiakov, ktorí pochádzajú z 
miestnej obce. Škola má zriadené štyri triedy, z toho jednu špeciálnu triedu a triedu nultého ročníka, ktoré 
slúžia aj na premietanie filmov či rôzne besedy. Materiálno-technické, priestorové a hygienické 
podmienky školy sú na ve mi dobrej úrovni. Interiér je zrekonštruovaný, triedy priestranné a funkčne 
vybavené, v každej     z nich sa nachádza interaktívna tabu a s ozvučením. V areáli školy je vybudované 
multifunkčné ihrisko, ktoré je v prípade priaznivého počasia aktívne využívané. Riadite kou školy je 
PaedDr. Jarmila Gubaňarová, ktorá je zároveň triednou učite kou tretieho a štvrtého ročníka. Triednou 
učite kou prvého a druhého ročníka je Mgr. Svetlana Riebesamová, triednym učite om nultého ročníka je 
Mgr. Peter Záborský, triednou učite kou špeciálnej triedy je Ing. Eva Kandráčová. V škole pôsobí aj 
pedagogický asistent, ktorým    je Anna Stríčková a školníčkou je Anna Kováčová. Náboženskú výchovu 
pravoslávneho vierovyznania    na škole vyučuje otec  Mgr. Patrik Hric.  
 

Každoročne sa škola prezentuje 
kultúrno - spoločenskými a športovými 
aktivitami. Pre rodičov žiakov, ako aj 
pre širokú verejnos , žiaci prezentovali      
v rámci Vianočnej akadémie 
interaktívne programové pásmo v 
Kultúrnom dome v Šamudovciach a 
navodili tak sviatočnú atmosféru 
prichádzajúcich sviatkov. Pri 
príležitosti oslavy Dňa matiek, ktorá sa 
konala druhú májovú nede u, tak isto 
žiaci prezentovali interaktívne 
programové pásmo, ktorým potešili 
svoje mamičky. 

 

Vianočná akadémia 2016/2017 

Oslava Dňa matiek  2017 

Deň rodiny 2017 

Sútaž v rómskych tancoch v Pavlovciach nad Uhom 
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Tvorivé dielne v  spolupráci s 
osvetovým strediskom Michalovce 



 

Obecné zastupite stvo v súlade so zákonom  č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení schválilo opravu fasády na budove školy. Pôvodný 
plastový fasádny systém siding nahradilo zateplenie budovy izoláciou 
Nobasil, a následne bola urobená svetlo zelená fasáda budovy a tmavo 
sivý sokel. V tomto roku bola taktiež opravovaná strecha a 
pokračovalo sa na terénnych úpravách vonkajšieho areálu školy - 
chodník, dvor, demontáž starého oplotenia.  

Každoročne organizuje škola športovú olympiádu, na ktorej    
sa tohto roku zišlo pä  škôl. Žiaci sú ažili v disciplínach 
jednotlivci a družstvá. Každá škola si odniesla pekné vecné 
ceny. Žiaci ZŠ Šamudovce sú každoročne účastníkmi  
futbalových turnajov v obciach Žbince, Laškovce a Vŕbnica, 
ale tiež  sa každoročne prezentujú na sú aži v prednese poézie a 
prózy v ZŠ Drahňov. Po druhýkrát v tomto roku svoje prednosti 
prezentovali aj na sú aži rómskych tancov v Základnej škole v 
Pavlovciach nad Uhom. Fašiangové obdobie si žiaci našej školy 
spestrili karnevalom, na ktorom každý predviedol krásnu 
masku. Nechýbala ani oslava Dňa detí, rôzne divadelné 
predstavenia, besedy s  členmi policajného zboru. Každoročne 
pani učite ky so žiakmi vyrábajú vianočné, či smútočné 
ikebany. No a ani tohto roku sa deti nezaobišli  bez sladkej 
mikulášskej odmeny. Rodičia sa tešia aj na 
vianočné vystúpenie detí, ktoré vystúpia s 
kultúrnym programom, ktorý priblíži atmosféru 
nadchádzajúcich sviatkov Vianoc. 

Športová olympiáda Šamudovce 

Sú až v prednese poézie a prózy  

Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. 
vyhlásil vo by do orgánov 
samosprávnych 
krajov Slovenskej republiky. 
Vo by sa konali v sobotu 
4. novembra 2017 v čase od 
7:00 do 22:00 hod. Volebný 
okrsok bol zriadený v budove 
komunitného centra. V zozname 
bol zapísaný celkový počet 
voličov v počte 437. Hlasovania 
sa zúčastnilo 125 voličov 
(28,6%), ktorí odovzdali obálku 
pod a §24   zákona č. 180/2014 
Z.z.  o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 
pričom platných hlasovacích 
lístkov bolo 122. Najvyšší počet 
hlasov pre kandidáta na poslanca 
zastupite stva získal pán Emil 

urovčík    v počte 85 platných 
hlasov.        Najvyšší počet  pre 
kandidáta na predsedu 
samosprávneho kraja získal 
Richard Raši v počte hlasov 54.  
 

 

Rekonštrukcia fasády školy 

Výroba ikebán 
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    Národný projekt Terénna sociálna práca I.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Terénna sociálna práca I. (NP TSP I.) sa  
realizuje pod vedením MPSVaR v rámci operačného programu udské zdroje. Nadväzuje na národný 
projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 – 2015 a tento projekt dopĺňa.  Na 
základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 23. februára 2016 na Obecnom úrade v Šamudovciach s 
dôrazom na splnené požadované kvalifikačné predpoklady, boli odsadené miesta na pozíciu terénnej 
sociálnej pracovníčky, ktorou sa stala Mgr. Petronela Džamová (TSP) a pozíciu terénnej pracovníčky, 
ktorou sa stala Zdenka Ondová (TP). Cie ovou skupinou terénnej sociálnej práce sú  obyvatelia  sociálne  
vylúčených  komunít,  zvláš  marginalizovaných rómskych komunít, skupiny a osoby rôzneho veku 
ohrozené sociálnym vylúčením, udia bez domova, udia žijúci v obciach, alebo v blízkosti 
marginalizovaných rómskych komunít aj iné špecifické skupiny. V rámci tohto národného projektu 
terénnej sociálnej práce vykonávajú pracovníčky činnosti v 8 oblastiach. Ide prevažne o činnosti a 
aktivity, ktoré majú prispieva  k zlepšeniu sociálnej situácie klientov, pričom prvoradým cie om je 
hájenie záujmov klientov, ktoré však nesmú by  v rozpore s platnými zákonmi SR.Terénne pracovníčky v 
období od marca 2016 do konca decembra 2017 v obci Šamudovce vykonali 2500 intervencii v 
prospech klientov a to v  oblasti zamestnanosti, v oblasti bývania, zdravia, v oblasti sociálno- 
patologických javov, financií a hospodárenia, v oblasti vzdelávania a školy, sociálneho zabezpečenia  a v 

alších iných oblastiach. Konkrétne v oblasti zamestnanosti sa zaoberali asistenciou a poradenstvom pri 
zaradení na trh práce, napomáhali pri písaní žiadosti a životopisov, pripravovali klientov na pracovný 
pohovor, vyh adávali vo né pracovné miesta. Poskytovali poradenstvo pri zaradení na aktivačnú činnos , 
vyh adávali brigády, a pod. Pri svojej práci úzko spolupracovali a komunikovali s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach, zamestnávate mi a sprostredkovate mi zamestnania. V oblasti 
bývania terénne pracovníčky svoju pozornos  sústredili na platenie si zálohových platieb u klientov,       
na vedení domácnosti, poskytovali poradenstvo pri odkúpení a legalizácii pozemkov, pričom  
komunikovali s jednotlivými stranami a odborníkmi. Prostredníctvom mediácie prispievali k riešeniu 
problémov v medzi udských vz ahoch. Poskytovali  poradenstvo v oblasti hygieny či už osobnej, alebo 
hygieny v domácnostiach. Spolupracovali  s lekármi pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a liekov, 
vykonávali asistenciu pri dohadovaní termínov odborných vyšetrení a dohliadali na dodržiavanie termínov 
povinných očkovaní u detí. Dôležitou oblas ou, ktorou sa zaoberali pracovníčky bola oblas   sociálno- 
patologických javov. Úzko spolupracovali so ZŠ Šamudovce v oblasti  prevencie zanedbávania povinnej 
školskej dochádzky a rôznych výchovných problémov, pri riešení dlhodobého zanedbávania povinnej 
školskej dochádzky, úzko spolupracovali taktiež s rodičmi a de mi prostredníctvom motivačných 
rozhovorov. V krajných prípadoch sa venovali priestupkovým konaniam. Dôležitou súčas ou práce  bolo 
aj poradenstvo, asistencia a komunikácia s PZ SR pri trestných stíhaniach týkajúcich sa neplnenia si 
vyživovacej  
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Národný projekt Terénna sociálna práca- pokračovanie 

povinnosti, týrania blízkej a zverenej osoby a podobne. 
Spolupracovali s odbormi sociálno–právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately     z ÚPSVR pri veciach týkajúcich sa určenia otcovstva. 
Významnú čas  práce terénnych pracovníčok predstavujú prípady 
týkajúce sa financií a hospodárenia. Poskytujú pomoc a poradenstvo 
v oblasti exekúcií, rozhodcovských a konkurzných konaniach,  
napomáhajú klientom v komunikácií s bankami, poskytujú poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti. 
Napomáhajú klientom aj v oblasti sociálneho zabezpečenia pri vybavovaní dávok sociálneho 
zabezpečenia, či dokladov. Nemenej dôležitou súčas ou práce je pôsobenie aj v oblasti vzdelávania. Pole 
pôsobenia terénnej sociálnej práce v obci je bezpochyby ve mi široké a zahŕňa mnoho činností, ktoré 
pracovníčky vykonávajú  v prospech klientov. Okrem konkrétnych intervencii sa podie ajú na 
preventívnych aktivitách v rôznych oblastiach, najmä v oblasti zlepšenia bytových a hygienických 
štandardov, prevencie sociálno- patologických javov, predchádzania problémov v oblasti sociálneho 
zabezpečenia, motivácie k alšiemu vzdelávaniu detí a pod. Terénne sociálne pracovníčky pri vykonávaní 
svojich aktivít oceňujú spoluprácu s Obecným úradom  a Komunitným centrom. Jednotlivé činnosti 
vykonávajú najmä v prirodzenom prostredí klientov, ale aj v priestoroch Obecného úradu, v kancelárii 
TSP.   
 

Komunitné centrum Šamudovce 

 

Od 01.05.2016 je obec 
Šamudovce zapojená aj 
do Národného projektu 
- Podpora vybraných 

sociálnych služieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni a zabezpečuje prevádzku 
komunitného centra v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 
podmienkami Implementačnej agentúry MPSVR 
SR. Tento projekt sa realizuje v aka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu udské zdroje. Trvanie projektu je od 
mája 2016 do septembra 2019. Cie om a 
poslaním komunitného centra je poskytovanie 
komplexných služieb jednotlivcovi, rodine ako 
aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych 
dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú 
pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych 
zručností či vlastnú sebarealizáciu.  Hlavným 
poslaním komunitného centra je podporovanie 
aktivít členov miestnej komunity  

prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, 
prevencie sociálno-patologických javov, poradenskej 
činnosti pre potreby komunity a klienta,  poskytovanie 
vzdelávacích a vo no-časových aktivít. Komunitné 
centrum sa zameriava na prácu s rôznymi vekovými 
kategóriami. Klienti nášho komunitného centra sú  
prevažne deti a mládež, seniori a ostatní obyvatelia 
obce všetkých vekových kategórii. Personálne 
zastúpenie komunitného centra Šamudovce zastrešujú 
tri pracovníčky: odborný garant KC: Mgr. Alena 
Andrejková, odborný pracovník KC: Mgr. Ivana 
Pavliková a pracovník KC: O ga Fedorčáková. 
Komunitné centrum klientom ponúka priestor na 
vlastný rozvoj a zmenu životného štýlu, pričom klienti 
sa môžu s dôverou obráti  na pracovníčky, ktoré 
rešpektujú spôsob ich života, kultúru a individuálne 
odlišnosti každého klienta. Komunitné centrum zaberá 
širokú škálu aktivít v prospech klientov. V prvom rade 
je to poskytovanie poradenských činností v súlade s 
platnou legislatívou. Okrem individuálnej práce 
s klientom ponúka centrum priestor na realizáciu 
aktivít vzdelávacích, záujmových či preventívnych  a 
to prostredníctvom individuálnych, skupinových, alebo  
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prostredníctvom komunitných aktivít. V rámci 
aktivít s de mi prevažovali  predovšetkým aktivity, ktorých charakter sa zameriava na efektívne trávenie 
vo ného času. Komunitné centrum de om ponúklo  priestor na hranie spoločenských hier, kartových hier, 
vyfarbovanie rôznych obrázkov, pohybové aktivity predovšetkým hranie stolného tenisu. V rámci 
kreatívnych dielní pracovníčky s de mi realizovali sezónnu tvorbu. Aktivity, ktoré boli v centre 
realizované mali aj vzdelávací charakter predovšetkým vo forme písania domácich úloh, alebo doučovania 
z matematiky     a slovenského jazyka. V rámci práce s dospelými boli aktivity orientované predovšetkým 
na kreatívne činnosti, počas ktorých sa klientky venovali papierovému pleteniu, výrobe interiérových a 
exteriérových dekorácií na Vianoce, sviatok všetkých svätých či ve konočných dekorácií. Taktiež 
pracovníčky centra s klientkami spolupracovali na pečení perníkov, ktoré boli určené na oslavu Dňa 
matiek alebo na Vianočnú akadémiu. Aktivity komunitného centra sa zameriavali aj na prácu so seniormi. 
Vlastnými silami pracovníčky vyrobili vonkajšie dekorácie, ktoré boli použité ako výzdoba pred obecným 
úradom. Aj tohto roku sú pred obecným úradom osadené postavy Mikuláša a čerta, ktoré navodzujú 
atmosféru nadchádzajúcich sviatkov. Komunitné centrum v spolupráci s terénnymi sociálnymi 
pracovníčkami a Filantropiou michalovsko- košickej eparchie zabezpečili dovoz a distribúciu jabĺk do 
domácnosti pre všetkých obyvate ov obce.  
  
 

Komunitné centrum Šamudovce- pokračovanie 

Stolný tenis Kreatívne dielne  
Postavy pred OcÚ 

Vyfarbovanie obrázkov 
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Najdôležitejším, čo v živote máme je 
bezpochyby zdravie. Je potrebné, aby 

sme sa o seba a svoje zdravie starali. Sú však aj udia, ktorí často v dôsledku 
existenčných problémov a nevhodných životných podmienok to najdôležitejšie - 
zdravie neriešia. Práve  na túto oblas  sa orientuje projekt Zdravé komunity,  ktorý je realizovaný v aka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu udské zdroje. Práve v rámci tohto projektu pôsobia asistenti osvety zdravia, ktorí sú pod 
odborným doh adom  regionálnych  koordinátorov. Takýto asistent zdravia pôsobí od septembra 2015 aj v 
našej obci. Je ňou Adriana Kančiová, ktorá je obyvate kou našej obce. Primárne sa zameriava na šírenie 
osvety o potrebe dodržiavania hygienických a zdravotných návykov. Jej pracovnou náplňou je pravidelná 
súčinnos    a spolupráca s detskými lekármi a lekármi pre dospelých. Naša asistentka osvety zdravia 
pravidelne navštevuje imobilných pacientov za účelom kontroly ich krvného tlaku, poskytuje poradenstvo 
pri užívaní jednotlivých liekov, prípadne  sprevádza klientov na lekárske vyšetrenia alebo za účelom 
doplnenia liekov. Dohliada na dodržiavanie termínov povinných očkovaní u  detí, a taktiež na 
dodržiavanie termínov preventívnych prehliadok. Asistentka zdravia užšie spolupracuje aj s miestnou 
základnou školou. Pravidelne motivuje detských aj dospelých klientov  k  dostatočnému dodržiavaniu 
osobnej hygieny a taktiež hygieny v domácnostiach s cie om prevencie výskytu parazitov prípadne šírenia 
infekčných chorôb.  Pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, zúčastňuje sa 
na regionálnych a celoslovenských pracovných stretnutia s cie om zefektívnenia svojej práce. Jej činnos  
je v obci vnímaná ve mi pozitívne. 

Zdravé komunity 



 

               Kultúrne udalosti obce za rok 2017 

Silvestrovský prípitok  

 

V noci z 31. decembra na 1. januára svet oslavuje koniec starého a začiatok nového roka. A aký by to bol 
Silvester bez slávnostného prípitku, alebo bez ohňostroja? Úderom polnoci sa tak aj v našej obci pred 
obecným úradom zišli občania, ktorí prišli popria  známym, susedom a priate om všetko len to najlepšie 
v Novom roku. Pre všetkých zúčastnených bol nachystaný výborný hrejivý punč a malé občerstvenie. 
Napriek mrazivému počasiu sa stretnutie nieslo v príjemnej priate skej atmosfére. Zážitkom bol aj 
ohňostroj, ktorý krásne osvetlil mrazivú nočnú oblohu a potešil nielen dospelých, ale aj v hojnom počte 
zúčastnené deti.  

Novoročný stolnotenisový turnaj  
 

Tak, ako každý rok aj tento sa začiatok nového roka  niesol v športovom duchu.  Dňa 07.01.2017 sa v 
priestoroch kultúrneho domu uskutočnil novoročný stolnotenisový turnaj medzi kategóriami dorast, dospelí      
a Z P. Podujatie príhovorom slávnostne otvoril pán starosta. Jednotlivé zápasy v rámci kategórii sa niesli   
v priate skom duchu. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený novoročný gu áš a pre deti ob úbená 
pizza. Po odohratí všetkých  zápasov  bolo vyhodnotenie jednotlivých kategórií spojené s odovzdávaním 
ví azných pohárov .  

Nový rok sa spája s dodržiavaním 
určitých zvykov. Obyčaje týkajúce 
sa nového roku sa spájajú s mágiou 
počiatku. Kedysi im udia naozaj 
verili, no dnes sa na ne dívame        
so zdvihnutým obočím. Určite nič 
nepokazíme, ak si tieto zvyky aspoň 
prečítame a možno niečo z nich       
aj vezmeme k srdcu a to len tak ,,pre 
istotu “....  Čo všetko treba na nový 
rok dodržiava ?  
 

 budúcnos  vraj ovplyvňuje prvý človek, ktorý do domácnosti vstúpi - nemal by 
to by  chorý, starý človek ani žena - ideálom je zdravý mladý muž alebo 
chlapec, 

 na nový rok sa nesmie konzumova  mäso z hydiny alebo zajaca, pretože by 
š astie a majetok uleteli, utiekli. Jes  sa má bravčovina a šošovica ako symboly 
hojnosti, 

 jedál má by  na stole to ko, aby sa každý mohol najes  dosýta, 
 na nový rok musí by  všetko v domácnosti na mieste a nič nemôže by  ani 

požičané - inak by to v domácnosti celý budúci rok chýbalo, 
 vstáva  sa má skoro, človek má by  v dobrej nálade a mierumilovný - človek by 

sa mal jednoducho správa  tak, ako v celom nasledujúcom roku - platí staré 
známe: „Ako na nový rok, tak po celý rok“, 

 na nový rok by sa nemalo pra  ani veša  bielizeň, alebo zameta  von 
z miestnosti - mohlo sa zmeta  iba do rohov.  
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  Ples chovateľov ZO Močarany 

 

Po druhý krát sa v našej obci konal ples  pod  záštitou chovate ov v zastúpení pánom Jánom Bérešom        
s manželkou  Annou Bérešovou a pánom starostom Emilom Irchom. Ples sa konal dňa 25.2.2017 v 
Kultúrnom dome v Šamudovciach. Prípitkom ho slávnostne otvoril pán starosta. O zábavu sa počas celého 
večera starala hudobná skupina Megalife. Na tejto akcii sa nezúčastnili iba obyvatelia našej obce, ale aj 
chovatelia z okolitých obcí. Tento sobotný večer sa niesol vo výbornej nálade. Parket bol počas celého 
plesu zaplnený tanečníkmi, ktorí sa dobre zabávali. Po polnoci bola pre všetkých zúčastnených  pripravená 
tombola. Príjemným spestrením tohto večera boli aj netradičné sú aže, ako napríklad klobúkový tanec, 

sú aže párov v 
rozba ovaní a jedení 
cukríkov a iné. Každý zo 
zúčastnených si v aka 
množstvu vecných cien 
niečo pekné odniesol. 
Nako ko sa celá akcia 
konala vo výbornej 

priate skej atmosfére 
poslední hostia odchádzali 
domov až v skorých 
ranných hodinách.  
 

 

 

Oslava Dňa detí na Zemplínskej šírave  
 

Niet nad rados , ke  chystáme nejaké prekvapenie pre našich najbližších a zvláš  pre deti. Takáto rados  
vládla pri príprave na oslavu Medzinárodného dňa detí. Táto akcia sa konala v sobotu 08.07.2017 na 
Zemplínskej šírave  na Sĺňave a spojila celé rodiny k spoločne strávenému dňu. Samotnej akcii prialo aj 
počasie. Celý deň sa niesol v uvo nenej atmosfére. Deti sa vyšantili v bazéne, spolu s dospelými si zahrali 
futbal, tenis aj bedminton. Pre všetkých bolo zabezpečené aj občerstvenie a tiež chutný obed. V závere dňa 

deti dostali balíčky so 
sladkos ami. Všetci 
domov odchádzali s 
pocitom pekne prežitého 
dňa so svojimi de mi.  
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Úcta k starším  

 

 

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa 
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď bol on 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“.  
 

Úcta, prejav komunikácie medzi u mi, pomoc, ak ju človek potrebuje, by mala by  
súčas ou každodenného života. Za Mesiac úcty k starším je považovaný október. Je však 
potrebné si uvedomi , že úcta k človeku je ve mi dôležitá nielen v jednom mesiaci v roku, 
ale počas roka celého.  Pribúdajúce roky nie sú dôvodom na smútok, preto sme si 
spoločne uctili našich seniorov. Dňa 22.10.2017 sa v budove Komunitného centra 
uskutočnilo slávnostné posedenie. V úvode sa prihovoril pán starosta Emil Ircha, ktorý 
zároveň využil príležitos  zablahožela  všetkým jubilantom v obci. Zúčastneným 
jubilantom odovzdal  prezent vo forme šálky a zároveň všetci seniori dostali hrejivú deku. 
O zábavu sa postarala hudobná skupina Dudášovci. Pre našich seniorov bolo nachystané 
občerstvenie - šalát, rezeň, aj koláčik a káva.  Stretnutie sa počas celého večera nieslo vo 

ve mi príjemnej 
atmosfére.  
 

 

 

 

Bohatstvo staroby 

 

Striebro vo vlasoch 

Zlato v zuboch 

Kamene  v 
advinách 

Cukor v krvi 
Olovo v nohách 

Železo v cievach 

Zásoby plynov 

 

Ani netušíme, že 
počas života 
hromadíme také 
bohatstvo.... 

A je tu čas Vianoc 

Dnešná doba je hektická, žijeme čoraz rýchlejšie, nemáme na nič čas. Je dôležité vedie  
pozastavi  sa a práve takýmto časom  na spomalenie a uvedomenie si pekných vecí v živote, 
nevnímanie bežných problémov, s ktorými sa trápime počas celého roka  je čas Vianoc. Čas 
sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Mnohí z nás sa pri poh ade na bezbranné Božie 
die a v jasličkách snažia zažehna  všetko zlo a nenávis . Bolo by pekné, keby to takto fungovalo 
aj počas všedných dní. Snažme sa aj napriek dobe uponáh anej trocha spomali , zváži  čo je pre 
nás a tiež našich blízkych dôležité a zachovávajme si tieto vianočné pocity aj počas celého roka.  

 

Adventné obdobie je obdobie duchovnej prípravy, je to čas, kedy sa môžeme pripravi  na významnú 
udalos , ktorú nazývame Vianoce. Obdobie adventu má svoj duchovný význam. Kres ania sa v tomto čase 
schádzajú v chrámoch k modlitbám a zamysleniam. Na Štedrý deň 24. decembra začíname slávi  Vianoce. 
Na východnom a čiastočne aj strednom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“, čo znamená „predvečer 
sviatku“. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - 
tie sa postupne zapa ujú počas štyroch adventných nedie . Adventný veniec predstavuje symboliku a má 
presné pravidlá, ako by mal vyzera . Správny adventný veniec by mal by  vyrobený z vetvičiek 
ihličnatých stromov, to preto, že predstavujú život. Sviečky sa zapa ujú zásadne po smere hodinových 
ručičiek. Hlavnou farbou adventu je a má by  fialová. Táto farba je symbolom pokory a dôstojnosti. 
Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou jednej, by mali by  fialové. Tá jedna by mala by  ružová, ktorá 
symbolizuje priate stvo.  

    Strana 15 



 

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej 
krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma 

čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z 
úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým 

radcom a dobrým priateľom. Do nového roka vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali 
tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však 

vy dobre viete čoho. Pekné sviatky..... 

 

 

S adventom sa 
spája aj mnoho 
tradícií, ktoré si 
udia stále radi 

pripomínajú Viete 
čo znamenajú štyri 

sviečky na venci?  
1. sviečka „železná“ 

- zapa uje sa prvú adventnú nede u (3. decembra 
2017) - jej názov je Nádej 
2. sviečka „bronzová“ 

- zapa uje sa druhú adventnú nede u (10. decembra 
2017) - jej názov je Mier 

3. sviečka „strieborná“ 

- zapa uje sa tretiu adventnú nede u (17. decembra 
2017) - jej názov je Priateľstvo. Mala by by  
ružovej farby, hoci ostatné môžu by  inej farby 

4. sviečka „zlatá“ 

- zapa uje sa štvrtú adventnú nede u (24. decembra 
2017) - jej názov je Láska 

Vianočné sušienky s jablkami 
 

Ingrediencie: 
2 poháre jemné ovsené vločky 

1 a 1/2 pohára hladká múka 

1 a štvr  pohára práškový cukor 
2 stredne ve ké jablká– nastrúha   
200 g. Hera  
2 balíčky vanilkový cukor 
 2 čajové lyžičky sóda bikarbóna 

  
Postup: Hladkú múku zmiešame s jemnými ovsenými 
vločkami, vanilkovým cukrom a sódou bikarbónou. 
Následne pridáme nastrúhané jablká a nakoniec roztopenú 
Heru. Dôkladne premiešame. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a pomocou dvoch lyžíc naňho ukladáme kôpky 
vypracovanej masy. Jednotlivé kôpky ukladáme alej od 
seba, aby sa pri pečení nezlepili. Pečieme do zlatista pri 
teplote 180 °C cca 10-15 minút. 
 

 

Pečieme s láskou na Vianoce 

Vianočné perníky 

 

Ingrediencie: 
1 kg hladká múka 

1 Hera 

400 g. práškový cukor 
4-5 polievkových lyžíc med 

4 vajcia 

2 čajové lyžičky sóda bikarbóna 

1 čajová lyžička škorica 

1/2 čajovej lyžičky perníkové korenie 

 

Postup: Múku, práškový cukor, perníkové korenie a sódu 
bikarbónu si dôkladne preosejeme cez sitko. Následne 
pridáme zvyšné suroviny a vypracujeme hladké cesto, 
ktoré si necháme 24 hodín odpočíva  v chladničke. Na 

alší deň ho vyberieme. Pred samotnou manipuláciou s 
cestom je potrebné, aby malo izbovú teplotu. Cesto 
va káme na cca 0,5 mm a vykrajujeme ubovo né tvary, 
ktoré ukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. 
Pečieme pri teplote 180 °C  približne 10 minút. Ešte za 
tepla perníčky potierame rozš ahaným vajíčkom. 
 

Dobrú chu ! 

Magický charakter adventu sa odráža aj v 
rôznych poverách a zvykoch: 

 na Štedrý deň sa až do večera udržiaval pôst, 

 cudzia žena nesmela počas dňa vstúpi  do 
cudzieho domu, 

 pred večerou nesmela chýba  modlitba, 

 pod obrus na štedrovečernom stole sa dávali 
šupiny z kapra alebo peniaze, 

 na stole musel by  prestretý párny počet 
tanierov, 

 v niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk 
prestiera  o jeden tanier a príbor  navyše ako 
symbol milosrdenstva a spolupatričnosti, 

 gazdiná namočila do medu strúčik cesnaku 
a urobila ním krížik na čele každému členovi 
rodiny. 
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Niečo na pobavenie...... 
Manželka hovorí svojej polovičke: 
- Všimla som si, že náš sused pred odchodom do roboty vždy 
pobozká svoju manželku. Ty to prečo nerobíš? 

- Ja pani susedku vôbec nepoznám.  
 

Policajt hovorí policajtovi: 
- Idem na mesiac na dovolenku. 
Kolega sa začuduje: 
- Na mesiac? Ve  tam sa ani opa ova  
nedá!  
 

 

Fero chytil zlatú rybku a tá mu hovorí: 
- Neteš sa, nesplním ti žiadne želanie! 
- A to už prečo? 

- Lebo nemáš rybársky lístok.  
 

 

Ropucha sedí v blate na okraji močiara. 
Ide okolo ježko a pýta sa jej: 
- Tak čo, aká je voda? 

- Ty debil pich avý, - odvetí urazene 
žabka. - Ja tu sedím ako dáma a nie ako 
teplomer. 
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Spoločenská rubrika za rok 2017 

 

Životné jubileá 

 

30 rokov 

Petra Tokárová 

uboslav Milko 

Martina Pulková 

Katarína Rusnáková 

Lucia Ondovčínová 

Michal Kukolos, Ing. 
Martin Andrejko 

Ján Firment, Ing. 
 

40 rokov 

Dana Tokárová 

Tatiana Krajníková, Ing. 
Marianna Natafalušiová, 
Bc. 
 

50 rokov  
Iveta Balogová 

Miroslav Horvát 
Mária Gažová 

Edita Pulková 

Miloš Fedor 
 

60 rokov  
Mária Muňová 

Cyril Muňo 

Milan Bašár, Ing. 
Anna Kováčová  
Dušan Miženko 

Michal Hrubják 

Ivan Suško, Ing. 
Drahoš Hreňo, Bc. 
 

70 rokov 

Emília Antonyová 

Eliška Plutková 

udmila Ferková 

Emil Ircha 

 

80 rokov 

Koloman Horvát 
 

90 rokov 

Barbora Kukolosová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodenia 

 

Vanesa Balogová 10.05.2017 

Denis Ščobik  16.05.2017 

Martin Tokár  08.05.2017 

Anna Pavlová  11.01.2017 

Lea Pavlová  22.06.2017 

Damián Kováč 30.06.2017 

Shanay Horváthová  23.07.2017 

Vanesa Kozárová 09.08.2017 

Roman Kanči  13.09.2017 

Jakub Horvát  02.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do stavu manželského vstúpili  
 

Dušan Demeter – Jessica Šulcová       08.04.2017 

Dominik Plutko – Karina Velčíková   09.09.2017 

 

Doznel tlmený akord života, 
stíchla jeho tichučká pieseň, 
hmla studená padá na polia 

a nám do sŕdc bolestná tieseň. 
 

Úprimnú sústrasť 

 

 

Zuzana Plutková  13.01.2017   vo veku 87 rokov 

Ján Plutko   13.04.2017   vo veku 85 rokov 

Zlatica Kančiová  18.04.2017   vo veku 59 rokov 

Anna Nitkulincová  28.04.2017   vo veku 87 rokov 

Eva Hreňová   23.08.2017   vo veku 60 rokov 

Stacy Horvatová  18.09.2017   novorodenec 

Juraj Koreň   11.12.2017   vo veku 81 rokov 

 

 

Strana 18 

 

 

 

1 rok: Bavlnená svadba  
5 rokov: Drevená svadba 

6,5 roka: Zinková svadba 

7 rokov: Medená svadba 

8 rokov: Plechová svadba 

10 rokov: Ružová svadba 

12,5 roka: Niklová svadba 

15 rokov: Krištá ová svadba 

20 rokov: Strieborná svadba 

 

 

 

30 rokov: Perlová svadba 

37,5 roka: Hliníková svadba 

40 rokov: Rubínová svadba 

50 rokov: Zlatá svadba 

60 rokov: Diamantová  
65 rokov: Železná svadba 

70 rokov: Milostivá svadba 

75 rokov: Vyšperkovaná  
       svadba  

     Svadobné výročia 


