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Príhovor starostu obce 

Vážení spoluobčania,

v prvom rade mi dovoľte ako staro - novému starostovi, poďakovať sa vám za účasť vo voľbách a 

zároveň sa opätovne poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali. Byť starostom znamená pre mňa 

veľkú česť, vyznamenanie a ešte väčšiu zodpovednosť. Dôveru vás občanov si nesmierne vážim a pokúsim 

sa urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby sa mi podarilo naplniť vaše očakávania. 

Viem, že ma čaká veľa práce a, že mnohokrát to nebude ľahké, ale taktiež viem, že v tejto obci sú na 

Obecnom úrade zamestnaní ľudia, ktorí svoju prácu vykonávajú zodpovedne a profesionálne. Verím, že mi 

budú, ako doposiaľ oporou a spolu so zvolenými poslancami vytvoríme v obci pokojnú atmosféru, budeme 

konať vždy v záujme obce a v prospech všetkých našich obyvateľov. 

Zvoleným poslancom blahoželám, želám im úspešné štyri roky, veľa trpezlivosti, rozvahy a vždy 

múdre rozhodnutia. 

Naším volebným programom sme spolu s kandidátmi za poslancov predstavili občanom naše ciele, 

ktoré by sme chceli vo volebnom období 2022 - 2026 zrealizovať. Teší ma, že medzi sedem volených pos-

lancov sa dostali šiesti poslanci z predchádzajúceho volebného obdobia. Určite to svedčí o tom, že ľudia 

ocenili vašu prácu v predchádzajúcom období a čakajú, že ich dôveru nesklamete.

Vážení poslanci, všetkých vás poznám, preto verím, že úlohy vyplývajúce z vašej funkcie prijmete 

zodpovedne, uvedomujúc si, rovnako ako ja, vážnosť sľubu, v ktorom sa zaväzujeme, že budeme riadne 

plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Nikdy nezabudnime, že my sme tu pre občanov 

a nie oni pre nás. Mojou túžbou je, aby každý rodák zo Šamudoviec bol hrdý na to, že pochádza práve z 

tejto dediny.

Môj otec mi stále hovoril, že v obci sú najdôležitejšie tri osoby - pán farár, pán učiteľ a pán starosta. 

Ak si oni navzájom pomáhajú a spolupracujú vládne v obci pokoj a harmónia, ktorá pozitívne ovplyvňuje 

jej ďalší rozvoj. Moja vďaka patrí ľuďom, ktorí pracujú pre obec a reprezentujú ju mnohokrát aj na úkor 

svojho voľného času a svojej rodiny. Mojim prianím je, aby sme vždy hľadali cesty, ktoré nás budú spájať 

a vyvarujeme sa ciest, ktoré nás môžu akýmkoľvek spôsobom rozdeľovať.

Rád by som sa poďakoval za spoločne vykonanú prácu v predchádzajúcom volebnom období. Moja 

vďaka patrí všetkým bývalým poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, otcom 

duchovným a pani farárke, ktorí v tomto období pôsobili v našej obci, zamestnancom Základnej školy a 

Materskej školy, členom Komunitného centra, členom Jednoty dôchodcov a všetkým občanom, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľadeniu či pozdvihnutiu kreditu našej obce.

V závere mi dovoľte popriať Vám pokojne prežité Vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. 

Nech sú tieto sviatky pre vás sviatkami pokoja, lásky a požehnania.

Emil Ircha, starosta obce 
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Komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov 

Tento rok sa historicky po prvý krát konali spojené 
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do vyšších 
územných celkov. Konali sa v sobotu dňa 29.októbra 2022 v 
skrátenom čase, ako sme boli doposiaľ zvyknutí, a to od 
07:00 do 20:00 hodiny. Volebný okrsok pre oboje voľby bol 
zriadený v budove kultúrneho domu v Šamudovciach a v 
zozname bol zapísaný celkový počet voličov v počte 447. 
Obálku pre hlasovanie do  komunálnych volieb odovzdalo 
260 voličov (58,16 %) a obálku pre hlasovanie do orgánov 
vyšších územných celkov odovzdalo 240 voličov (53,69 %). 
Oboje voľby boli jednokolové. V rámci komunálnych volieb 
je to bežné, no pri voľbe župana to bolo po prvýkrát od ich 
konania. Pri stanovovaní spoločného termínu volieb išlo pre-
dovšetkým o praktickosť pre voličov, ale prioritne bolo cie-
ľom zníženie výdavkov. Samotná príprava a organizačno -

technické zabezpečenie volieb bolo oveľa náročnejšie. Voliči 
dostávali farebne odlíšené obálky a hlasovacie lístky, ktoré 
sa vhadzovali do farebne odlíšených urien. Krúžkoval sa od-
lišný počet poslancov do obecného zastupiteľstva a poslan-
cov do Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti sme mali obavu z veľkého počtu neplatných hla-
sovacích lístkov, čo sa nám našťastie nepotvrdilo. Novinkou 
bola aj možnosť špeciálnej voľby, a to pre osoby, ktoré boli v 
deň volieb v karanténe z dôvodu nakazenia ochorením covid. 
V našej obci sme nezaznamenali nikoho, kto by o takúto špe-
ciálnu voľbu požiadal. 

V rámci voľby do Košického samosprávneho kraja si 
občania vyberali z 12 kandidátov na post župana a z 59 kan-
didátov na post poslanca samosprávneho kraja. Vo voľbách 
do samosprávy obcí si vyberali z 2 kandidátov na starostu a z 
12 kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva. Ako 
starosta obce uspel p. Emil Ircha s celkovým počtom hlasov 
166, druhý sa umiestnil Vladimír Paulov s počtom platných 
hlasov 68.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 
Maroš Lebeda (počet hlasov 211), Anna Berešová (počet hla-
sov 142), Lívia Ferková (počet hlasov 127), Helena Demko-
vá (počet hlasov 113), Tomáš Koreň (počet hlasov 99), Ro-
man Dziak (počet hlasov 93) a Ján Andrejko (počet hlasov 
84).

Môžeme skonštatovať, že volebná účasť v našej obci 
bola celkom hojná. Pozitívnym príkladom pre mnohých by 
mohli byť dve z najstarších občianok, pani Anna Koščová a pani Mária Lebedová, ktoré, aj napriek svojmu 
pokročilejšiemu veku využili svoje právo voliť a postavili sa k volebným urnám. Ony sú dobrým, živým prí-
kladom toho, že dianie v obci nie je našim občanom ľahostajné.
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Oslava dňa detí žiakov Základnej školy Šamudovce 

 Tešíme sa, že po odmlke, ktorá bola spôso-
bená pandemickou situáciou sa kultúrno - spolo-
čenský život opäť dostáva do starých koľají. Osla-
vy Medzinárodného dňa detí aj v toto roku boli v 
obci pestré a konali sa hneď dvakrát. Prvá akcia 
dňa detí bola pre žiakov zo Základnej školy Ša-
mudovce. Najmenší si svoj deň užili spolu s rodič-
mi, mladšími súrodencami, pedagogickými za-
mestnancami a tiež s pracovníkmi Komunitného 
centra Šamudovce na Zemplínskej šírave v chato-
vej osade Ideál. Pekné slnečné počasie umožnilo 
deťom, ale aj rodičom osviežiť sa vo vodách Šíra-
vy. Účastníci si pochutnali na výbornej klobáske 
či na chutnom obede. Deti azda najviac potešili 
sladké maškrty. Akcia sa určite vydarila keďže 
návrat domov bol až v neskorších poobedňajších 
hodinách.  

Kultúrno-spoločenský život v obci 
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Oslava Dňa detí z obce Šamudovce 

 V chatovej osade Ideál sa konala aj druhá akcia dňa detí, ktorá sa uskutočnila v sobotu, 2.júla 2022. 
Začiatok akcie sprevádzal silnejší vietor a nie veľmi najlepšie počasie, no ani to neodradilo prítomných od 
dobrej nálady. Deti si prišli na svoje pri hre futbalu, šantení na šmykľavke či hojdačke, ale aj pri spoločne 

strávených 
chvíľach s rodič-
mi a kamarátmi. 
Na akcii nechýba-
lo pohostenie pre 
všetkých zúčas-
tnených a samo-
zrejme niečo slad-
ké pre najmen-
ších. Záver akcie 
patril osvieženiu v 
podobe kúpania. 
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Stretnutie rodákov  

 V nedeľu 6.8.2022 si opäť prišli zaspomínať rodáci z našej obce na časy, keď tu vyrastali a schádza-
li so svojimi priateľmi. Mnohokrát sa aj dlhoročné putá, priateľstvá a kontakty vzhľadom na uponáh-
ľanosť doby či vzdialenosť prerušili no : ,,Ani diaľka nepretrhne puto s rodným krajom“. 

 

 Práve v tomto duchu sa niesol aj tretí ročník 
akcie ,, Stretnutie rodákov“, ktorý sa uskutočnil v 
kultúrnom dome v Šamudovciach. Tohto roku sa tu 
zišli rodáci z obce, ktorí sa narodili v rokoch 1956 - 
1965, ktorí boli podstatne silným ročníkom. Z celko-
vého počtu 58 pozvaných sa stretávky zúčastnilo 30 
rodákov, ktorí prišli v dobrej nálade. Napriek vyťaže-
nosti nás svojou účasťou potešil aj pán Emil Ďurov-
čík. 
 K rodákom sa v úvode prihovorili pán starosta 
Emil Ircha a pani Helena Demková, ktorá je poslan-
kyňou obecného zastupiteľstva a zároveň je aj oso-
bou, ktorej myšlienka stretnutia rodákov skrsla v hla-
ve. Kultúrny program ktorý bol v réžii mužskej skupiny ,, Starší chlopi z Mihaľovec“ príjemne spestril 
posedenie. Nesmela chýbať ani prehliadka ,,Šamudovskej chiži“, v ktorej zúčastnení prispeli aj na zbierku 
na výsadbu listna-
tých stromčekov v 
celkovej sume 160 
€. Za vyzbierané 
peniažky sa kúpilo 
10 listnatých 
stromčekov a ako 
strom rodákov bol 
označený strom 
Platan. Pri dobrom 
jedle, hudbe a ká-
vičke posedenie 
ubehlo ako voda. 
Prítomní odchá-
dzali s pocitom 
príjemne strávené-
ho popoludnia. 
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Úcta k starším 

 

Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel  

 Starnutiu podlieha každý organizmus, je to nezvratný proces života. Mnohokrát je pre nás náročné si 

to pripustiť, že ak sa vekom blížime od päťdesiatky k šesťdesiatke, prechádzame do fázy, ktorú je možné 

označiť ako jeseň života. Už samotné pomenovanie môže evokovať nálepku čohosi, čo už nevytvára spo-

ločensky akceptovaný či uznaný výsledok. Je to však iba uhol pohľadu z akého sa rozhodneme vekom 

starších ľudí vnímať. Staroba je paradoxne najväčší dôkaz múdrosti, láskavosti, zrelosti či nadhľadu. Úcta 

k seniorom by preto mala byť nenásilná, spontánna a predovšetkým by mala predstavovať prirodzenú sú-

časť nášho bytia.  

 Práve október, ako mesiac úcty k starším nám poskytol priestor na to, aby sme sa vám naši milí se-

niori poďakovali za roky, ktoré ste naplnili činmi, mnohokrát aj pre blaho našej obce. V nedeľu 

16.10.2022 sme v kultúrnom dome spoločne strávili prijemné slávnostné popoludnie. Aspoň takto vám 

dala obec najavo, že vás máme radi a myslíme na vás. V úvode akcie vystúpil s príhovorom pán starosta 

Emil Ircha, ktorý následne prenechal pódium folklórnej skupine ,,Moravančan“. Všetci prítomní dostali 

od obecného úradu balíček s produktmi, ktoré určite využijú vo svojich domácnostiach, jubilanti zároveň 

dostali peknú ,, jubilantskú šálku“. Na akcii nechýbalo chutné pohostenie, koláčik a kávička, ktoré bolo 

zabezpečené zo zdrojov obecného úradu. Veríme, že ste si posedenie užili a mali ste z neho príjemný záži-

tok. 
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Martinská kapustnica 

 V sobotu dňa 11.11.2022 sa v kultúrnom dome v Šamudovciach uskutočnila akcia členov Jednoty 
dôchodcov Šamudovce pod názvom ,,Martinská kapustnica“. Akcie sa zúčastnili členovia, ktorí si svojpo-
mocne uvarili chutnú kapustnicu. Prítomným sa prihovoril pán starosta Emil Ircha a predseda Jednoty dô-
chodcov Šamudovce pán Miroslav Čepera. Napriek podstatne nižšej účasti členov sa akcia niesla v uvoľ-
nenej atmosfére, pri káve, koláčiku a spoločnej diskusii. 

Mikuláš 

 Nie je snáď dieťaťa, ktoré by nepoznalo bradatého deduška s červenou čiapkou 
na hlave a vrecom plným sladkostí. Rok čo rok, v noci z 5. na 6. decembra si deti, 
ktoré celý rok poslúchali v čistých čižmičkách nájdu sladké dobroty a ovocie, ktoré 
im tam nenápadne Mikuláš vloží. Počas dlhej cesty, ktorú musel Mikuláš prejsť sa za-
stavil aj v našom kultúrno dome, aby najmenších potešil sladkými dobrotami. Deti 
mu na oplátku zarecitovali krátke básničky či zaspievali pesničku.  



9

Pravoslávna cirkevná obec 

Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť. - píše sa v knihe žalmov (Ž 

64:12). Táto modlitba je ako výzva k Pánovi, aby požehnal kolobeh roka. Koniec koncov, koruna je okrúh-

la ako ročný cyklus. Prosíme Pána, aby požehnal aj budúci rok svojou dobrotou, milosrdenstvom a láska-

vosťou.

Z roka na rok vítame Nový rok. Keď sme deti, čítame rozprávky a veríme im. Keď vyrastieme, stále 

veríme a dúfame v zázraky. Dúfame, že sa všetko zrazu zmení aj napriek tomu, že vo svete okolo nás vidí-

me viac zla ako dobra. Vieme, že svet okolo nás, sa nezmení až do druhého a slávneho príchodu nášho Pá-

na, Boha a Spasiteľa Isusa Christa. V budúcom roku príde radosť aj smútok, šťastie aj nešťastie, pokuše-

nia, pokojné, ale aj nepokojné chvíle a dni. Svet sa nezmení. Ale ani Boh sa nezmení vo svojom milosr-

denstve. Len my sa môžeme zmeniť. My, kresťania, nie sme povolaní k životu rozprávkami, ale vierou, 

aby sme žili v nádeji v Boha a v láske, ktorú od Neho očakávame.

Tento rok bol pre všetkých znova veľmi náročný. Pravdepodobne sme všetci vyčerpaní. Akoby je-

den problém striedal druhý. Mali by sme prosiť Boha o odvahu a silu, aby sme mohli čeliť všetkým týmto 

útokom, nepokojom a katastrofám ako kresťania, aby sme ich prekonali predovšetkým vo vlastnej duši. 

Už onedlho sa prebudíme do Nového roka. Ale prebudíme sa? Zobudíme sa všetci? Nevieme to s 

istotou – a už vôbec nevieme, čo každého z nás čaká v nasledujúcom roku. Budú šťastní aj naďalej tými 

šťastnými?  Uschnú slzy tým ktorí sa trápia? Prinesie zem ovocie usilovnému farmárovi? Alebo budú se-

mienka, ktoré zasadil pochované do útrob zeme? Budú žiť národy zeme v mieri alebo nový vír vojny roz-

víri tvár zeme? Bude počasie priaznivé alebo príde nejaký anjel smrti a zničí mestá a dediny? Toto všetko, 

drahí bratia a sestry, je zahalené oponou a zapečatené pečaťou.

Prečo je to zahalené a 

zapečatené? Prečo človek 

nemôže poznať budúcnosť 

tak jasne ako prítomnosť a 

minulosť? Príklad mnohých 

svätých mužov, ktorí mali 

dar prozorlivosti 

(jasnovidectva) a videli 

blízku aj vzdialenú budúc-

nosť, poukazuje na opak. 

Človek by mohol mať 

schopnosť vidieť budúc-

nosť, ale v súčasnom stave 

túto schopnosť nemôže mať 

bez ujmy. Preto je o ňu na 

čas zbavený. Aj tohto roku nám na sviatok Paschy, pútnici priniesli blahodatný oheň z Jeruzalema

Duchovné slovo 
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 Zamyslíme sa, 

bratia a sestry, akú 

radosť by mal otec 

alebo matka, obklo-

pený svojimi vese-

lými deťmi, keby 

videl, že objekt je-

ho lásky je budúci 

rok odsúdený na 

záhubu? Akú úte-

chu by prinieslo 

kazateľovi Božieho 

slova, keby vopred 

vedel, že všetky 

jeho slová nebudú 

mať žiadny vplyv 

na srdcia jeho po-

slucháčov? Aký úžitok by bol pre vedca, keby predvídal, že nedokončí veľký objav, na ktorom začal pra-

covať? Je jasné, že vo všetkých týchto a podobných prípadoch by bolo oveľa lepšie nepoznať budúcnosť. 

Nevieme, čo bude o rok, ale jednu vec vieme. Vieme, že raz zomrieme. A čo je istejšie ako toto? 

Len nevieme, kedy zomrieme, ale to by malo vyvolať ešte väčšiu bázeň a potlačiť naše vášne. Musíme tiež 

vedieť, čo sa s nami stane po smrti, ale vie to niekto s istotou povedať? Raj či peklo sú zjavené v evanje-

liách pre všetkých. Nevieme iba tie veci, ktoré sú predmetom našej zvedavosti – napríklad kedy bude ko-

niec sveta, kedy bude posledný súd. Ale poznanie týchto vecí by k našej spáse nepridalo ani kúsok, a preto 

nám nie je dané ich poznať. To, čo je dôležitejšie ako minulosť a budúcnosť, je naša súčasnosť pretože od 

toho závisí jedno aj druhé. A tu je to, čo je v čase najdôležitejšie, to, čo dal Pán času každému z nás: Slo-

bodná vôľa. Prijmi Stvoriteľa alebo ho odmietni, dodržuj zákon alebo ho ignoruj, vyber si miesto svojho 

budúceho večného pobytu – raj či večné utrpenie? Všetko je tak, ako chceš, všetko závisí od teba, všetko je 

ti dané. Nič a nikto ťa nenúti. Božia láska nás neustále volá k sebe, učí nás, poučuje nás hlasom prorokov a 

apoštolov. Ale naša sloboda zostáva nedotknuteľná. Každú minútu sa môžeme obrátiť, kam chceme – k 

Nebeskému Otcovi alebo k nepriateľovi našej spásy. A čo je ešte dôležitejšie, že tým dobrým využívaním 

prítomnosti môžeme mať dobrý vplyv na budúcnosť, pretože budeme žať to, čo sme zasiali. Ovplyvňuje to 

dokonca aj našu minulosť, pretože ak dobre využijeme prítomnosť, môžeme zahaliť zlú minulosť. 

 Do Nového kalendárneho roku prajem celej našej obci, každému človeku, nech prežíva svoju prítom-

nosť čo najzmysluplnejšie. Nech je mu viera v novonarodeného Christa obrovským posilnením v jeho ži-

vote. 

S láskou v Christu,  

duchovný otec PCO v Šamudovciach, jer. Mgr. Patrik Hric  

Požehnanie koliva a lámanie slávskeho koláča michalovsko-košickým  
arcibiskupom Jurajom, počas nášho chrámového sviatku.  
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Dňa 9.10.2022 pri slávení odpustovej 
slávnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky, naši  
gréckokatolícky veriaci Šamudoviec prežívali 
dvojnásobnú radosť. Radosť z odpustovej sláv-
nosti a aj radosť z posviacky zreštaurovaného 
ikonostasu. Ikonostas, ktorého reštaurovanie 
začalo v roku 2016 zreštauroval umelecký reš-
taurátor Mgr.art. Rudolf Boroš. Toto nádherné 
dielo práce ľudských rúk posvätil protosynkel 
košickej eparchie o. Jaroslav Lajčiak. Kristove 
slová „Neboj sa maličké stádo“ boli pre naše 
malé farské spoločenstvo počas šiestich rokov 
reštaurovania ikonostasu uistením, že Boh má 
záľubu v malosti. Bol to On, ktorý sa staral cez 
dobrodincov tohto diela Nadáciu SPP – EUS-
TREAM a štedrých veriacich farnosti, aby ten-
to finančne nákladný projekt bol aj na slávu 
Božiu ukončený. 

BOH má záľubu v malosti, 
to môžeme vnímať aj pri slávení 
sviatkov Kristovho narodenia v 
Betleheme. Veď v Betleheme, 
kde nie je nič veľké, je veľký 
BOH a Spasiteľ sveta ako malé 
dieťa zavinuté v plienkach. Ma-
losť je cestou, po ktorej k nám 
prišiel BOH, aby sme si nezakla-
dali na veľkosti, ale na pokore. 
Prijmime s vďačnosťou najväčší 
Dar Vianoc, malé dieťa uložené v 
jasliach, aby sme sa stali tak ako 
On, darom jeden pre druhého a 
boli šíriteľmi pokoja.

Požehnané sviatky Kristov-
ho narodenia vyprosuje všetkým 
Šamudovčanom 

o. Martin Hasaralejko

Christos raždajetsja!

Gréckokatolícka cirkevná obec 
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Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

Milí čitatelia, drahí veriaci,  

 

 Adventný čas je krásnym obdobím, ako keď žena, budúca matka, čaká pod srdcom svoje drahé dieťa 
a nevie sa dočkať toho malého zázraku, ktorý čoskoro uvidí v tvárou v tvár. Pripravuje mu príbytok, výba-
vu i srdce, ktoré ho už teraz miluje.  
 Aj my čakáme, sme nedočkaví, lebo očakávame Vianoce, ktoré nazývame najkrajšími sviatkami v 
roku. Pripomíname si narodenie malého Ježiša, ktorého tak roztomilo zobrazujú pohľadnice, či iné obráz-
ky. Mária nosila pod srdcom Boha i človeka zároveň. Je to slávne a vznešené čakanie. Boh naplnil svoje 
slová zasľúbenia, keď cez proroka Izaiáša ešte dávno pred jeho narodením odzneli slová: „Ajhľa panna 
počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel. Iz 7, 14 

 Slovo sa stalo skutočnosťou. Boh nám bol daný nielen ako malé dieťa, ale predovšetkým preto, 
aby nám spriechodnil nebo. Nebo bolo dovtedy zavreté pre nás všetkých. Zavrelo sa kvôli hriechu, ktorý 
sme spáchali už na začiatku. Boh vedel, že je tu cesta, že existuje možnosť, ako nebo znova otvoriť. A o 
tom je celé kresťanské vyznanie viery, zmysel obete Božieho syna.  
 Kedysi veľmi dávno pred narodením Ježiša, sa túžobne modlila žena menom Anna.  
 1Anna sa takto modlila: „Srdce mi plesá v Hospodinovi, v Hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roz-
tvorili sa mi ústa proti mojim nepriateľom, radujem sa z tvojej pomoci. 2 Nikto nie je taký svätý ako 
Hospodin, niet nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh. 1 Sam 2, 1.2 

 Táto modlitba je jej chválospevom a ďakovaním za to, že si ju Boh vypočul. Modlila sa však dlho 
predtým za dieťa, ktoré nemala. Cítila sa previnilo, odvrhnuto, zabudnutá.  
 Niekedy potrebuje i v nás dozrieť čas, aby sme vedeli naše očakávania vzdať, a svoje vlastné plány, 
či túžby uvoľniť, odovzdať ich do Božích rúk. Nie sme vlastníkmi svojich rodín, nie sme vlastníkmi svo-
jich majetkov, sú nám darom na čas, aby sme sa o ne starali a spravovali. Prijímame ich a zároveň nanovo 
a každý deň odovzdávame do Božích rúk, nech sa stane Jeho vôľa pri nás. Je to náročné aj neraz bolesti-
vé odovzdávanie.  
 Annu Boh vypočul a narodil sa jej krásny syn, ktorému dala meno Samuel. Samuel je od Boha vy-
prosené dieťa. Anna však ešte pred jeho narodením sľúbila Hospodinu, že ak sa narodí, odovzdá ho pre 
vyššie, vznešenejšie účely ako Božieho služobníka do chrámu. Je ťažké takúto modlitbu, čo i len vysloviť, 
je to záväzok dodržať sľub, ktorý len málokto vie vysloviť. Nazdávam sa, že je to prejav hlbokej úcty, 
vďaky, ale i lásky, ktorá sa vzdáva toho najmilšieho, aby ono slúžilo Bohu na česť a chválu. Po tom, čo 
Samuel vyrástol, stal sa z neho výborný prorok. Boh si ho používal ako služobníka, ktorý bol plný viery a 
sily.  
 Drahí priatelia, aj Boh Otec toto rozhodnutie učinil v čase, keď sa rozhodol poslať svojho jediného 
syna na svet. A nebolo mu jedno, kam ho posiela. Boží syn Ježiš Kristus bol odkázaný na našu Zem. Na 
zemský kyslík, ktorý dýchal, na ľudské oblečenie, ktoré nosil, na ľudskú nedokonalosť s jej všetkými ne-
bezpečenstvami. Boh nám dal svojho syna. Dal ho aj tebe aj mne. Zomrel nespravodlivo odsúdený, pre-
tože nič zlé neurobil. Napokon však všetky hriechy ľudstva niesol na sebe. Zobral ich z nás, aby nám 

otvoril dvere do nebies. Ten, kto to prijme a uverí, aká je to láska, ten vie, aká je jeho cena.  
 Milí čitatelia, prajem vám neobyčajné tohtoročné Vianoce. Nech sú pre vás radostné najmä kvôli 
poznaniu Božej lásky, ktorá dala všetko, aby sme my mohli večne žiť. Nech vás prežiari a nech vás zahre-
je. 
Požehnané sviatky a šťastný Nový rok 2023 prajem. 
 

Denisa Kuruc Vargová , evanjelická farárka a. v. CZ ECAV Pozdišovce 
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Jednota dôchodcov Slovenska

Milí naši seniori,

dovoľte mi, na sklonku roka prihovoriť sa k Vám. Kalendárny rok sa nám pomaličky konči, rád by 
som teda zrekapituloval nielen činnosť našej organizácie - Jednoty dôchodcov, ale aj dianie v obci za celý 
rok. Našu činnosť v roku 2022 sme začali výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala dňa 27 marca 
2022 v kultúrnom dome v Šamudovciach. Touto schôdzou sme zhodnotili činnosť našej organizácie za 
predchádzajúci rok, ktorý bol značne poznačený pandémiou covid-19. Táto sa podpísala aj na našej obme-
dzenej činnosti. Prvou akciou v roku 2022 bola opekačka, ktorá sa konala dňa 8 mája 2022, čím sme si 
pripomenuli 77 výročie ukončenia druhej svetovej vojny a zároveň aj Deň Matiek, ktorý sa slávi druhú 
májovú nedeľu. Akciu sponzorsky zabezpečoval obecný úrad a môžem skonštatovať, vzhľadom na spo-
kojnosť zúčastnených, že akcia sa vydarila. Naša činnosť sa následne na niekoľko mesiacov pozastavila. 
Akcie, ktoré sme mali naplánované sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav predsedu organizácie ne-
zrealizovali. Po niekoľkomesačnej odmlke sme sa opätovne spoločne s niektorými stretli na akcii stretnu-
tie rodákov. Akciu spolu s obecným úradom organizovala členka miestnej Jednoty p. Helena Demková. 
Návštevníci tohto stretnutia mali možnosť pozrieť si našu Šamudovsku chižu, pokochať sa jej interiérom a 
funkčnými krosnami. Ako dar dostal každý účastník stretnutia pokrovček utkaný na našich krosnách. Ok-
tóber patril oslave mesiaca úcty k starším. Akciu zabezpečoval obecný úrad, ktorý aj tohto roku zabezpečil 
seniorom pekné a zároveň praktické balíčky. Nezabudol na nás ani Košický samosprávny kraj, ktorý pro-
stredníctvom predsedu kraja p. Trnku, ktorý každému členovi doručil ďakovný list a tiež fľaštičku medu s 
čajom. Za tento darček mu vrelo ďakujeme. Kultúrny program na tejto akcii zabezpečovala folklórna sku-
pina Moravančan. V októbri sme sa zúčastnili volieb starostu obce ako aj poslancov do obecného zastupi-
teľstva. Z dvoch kandidátov na starostu s celkovým počtom 188 hlasov bol znovu zvolený pán Emil Ircha 
ml. doterajší starosta. Aj touto cestou v mene svojom, ako aj mne všetkých členov JDS mu blahoželám a 
verím, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať k spokojnosti ako doteraz. O podporu a priazeň žia-
dam aj poslancov obecného zastupiteľstva. Poslednou akciou v tomto roku, ktorá sa uskutočnila dňa 
13.12.2022 bola Martinská kapustnica. Žiaľ zúčastnilo sa jej málo našich členov, čo je škoda, lebo akcia 
bola vydarená. Kultúrnou vložkou nás, ako vždy pobavila p. Margita Lebedová známa, ako teta ENY z 
Ameriky a o výbornú kapustnicu sa postarala p. Smaržíková a členky výboru. Túto kapustnicu nám spon-
zoroval pán starosta za čo mu patrí poďakovanie 

Vážení seniori keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku prajem Vám všetkým aj vašim rodinám do 
budúcnosti hlavne pevne zdravie, šťastie, veľa božieho požehnania, aby sme žili v jednote ako brat s bra-
tom. V tom nám Bože pomáhaj. 
Všetko dobré do roku 2023 vám želá výbor JDS s úctou 
predseda Miroslav Čepera. 

Modlitba otca

Zastav sa zrnko času, postoj,
nepadaj! Daj vychutnať pohár
jediný, zastav sa pred križovatkou
vekov, pred vekom, ktorý venčia
šediny.

Dostal som chvíľ ťažkých plné hrste.
Dúfal som stvoriť zemský raj, stvoril
som slnko, mesiac, svoje hviezdy,
dnes prosím, postoj — nepadaj.

Veľakrát prosil som Ťa ustatý,
ponáhľaj, zrýchli kolo času, dnes Ťa
však prosím, postoj — nepadaj...
Dovoľ mi dopiť mladosti čašu.

Zo sna sa budím, pozerám späť.
Šťastia som prežil veľa vraj,
pot oči zastiera, nevidím, a preto prosím, postoj —
nepadaj.

Všetkým som dosiaľ zaisťoval nebo.
Ešte sebe chcem nájsť nebeský
raj, Bohu vzdať vďaky za prežitý
život, a preto prosím, postoj —
nepadaj.

(Neznámy autor)
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Od roku 2016 je naša obec Šamudovce zapojená do Národných projektov - Podpora vybraných so-

ciálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý je už ukončený a pokračovala v zapojení 

sa do nového projektu pod názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Komunitné cen-

trum sídli v budove bývalej predajne potravín a pohostinstva. Poskytuje služby určené jednotlivcom, skupi-

nám a tiež aj celej komunite v závislosti od potrieb a požiadaviek. Klienti nášho komunitného centra sú 

prevažne deti a mládež, seniori a ostatní obyvatelia obce všetkých vekových kategórii. V súčasnosti je ko-

munitné centrum personálne zastrešené štyrmi pracovníkmi: odborná garantka, odborná pracovníčka, pra-

covník KC a komunitná pracovníčka, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 Komunitné centrum klientom ponúka priestor na vlastný rozvoj a zmenu životného štýlu, pričom 

klienti sa môžu s dôverou obrátiť na pracovníkov, ktorí rešpektujú spôsob ich života, kultúru a individuál-

ne odlišnosti každého klienta. Komunitné centrum sa zameriava na poskytovanie širokej škály odborných 

poradenských činností zameraných na predchádzanie, riešenie, respektíve zabránenie prehlbovaniu problé-

mových situácií v živote klientov. Pracovníci pri riešení týchto situácií spolupracujú a komunikujú s inšti-

túciami, a to so Základnými školami, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou, Vý-

chodoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Východoslovenskou energetikou a Slovenskou plynárenskou 

spoločnosť, súdnymi exekútormi, archívmi, atď. Okrem individuálnej práce s klientom ponúka centrum 

priestor na realizáciu aktivít orientovaných na vzdelávanie, zmysluplné trávenie voľného času, aktivity na 

zvyšovanie čitateľskej a počítačovej gramotnosti a takisto preventívne aktivity s cieľom predchádzania so-

ciálno - patologických javov a to prostredníctvom individuálnych, skupinových, alebo komunitných akti-

vít.  

Komunitné centrum 



 

 15 

K najobľúbenejším aktivitám patrí hranie spoločenských hier, skladanie skladačiek, hranie stolného teni-

su, kreatívne tvorenie, písanie, kreslenie a ďalšie iné aktivity.  

 Hlavným poslaním komunitného centra je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostred-

níctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti 

pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno-časových aktivít.´ 

 

  Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2023 

 Komunitné centrum Šamudovce 
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Naši žiaci sa tešia na Vianoce 

 

 Vianoce, sú najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj a 

láska. Každému z nás čoraz viac záleží na blízkych, na priateľoch.  

Posledné dva roky boli vianočné sviatky ovplyvnené celosvetovou pandémiou a ich oslavy sa usku-

točnili v obmedzenom režime. Tešíme sa, že tohtoročné Vianoce môžeme osláviť spoločne, za prítomnosti 

rodičov žiakov, zástupcov verejnosti našej obce v kultúrnom dome.  

Žiaci našej školy pod vedením svojich pedagógov nacvičili pásmo, básni, piesni, tancov, vyrábali 

vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili svoje triedy. A pre najmenších nacvičili vianočnú rozprávku O strate-

nej rukavičke, veríme, že tak ako v rozprávke vždy 

zvíťazí dobro nad zlom, tak aj v našich srdciach nech 

zavládne dobro a pokoj.   

Prajeme všetkým obyvateľom našej obce, aby si pod 

vianočným stromčekom našli to, čo najviac potrebujú. 

 

Základná škola  
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 V minulosti nebolo ničím výnimočným, že skoro každá obec mala svoju materskú školu. Nebolo to-

mu inak ani v našej obci, kde škôlka dlhé roky sídlila v prednej časti budovy tunajšej základnej školy. 

Vzhľadom na to, že obyvatelia obce boli neskôr častejšie zamestnávaní prevažne v okolitých dedinách, či 

v okresnom meste, deti boli častejšie umiestňované do predškolských zariadení mimo našu obec. Aj toto 

bolo jedným z dôvodov, prečo škôlka v obci musela ukončiť svoju činnosť.  

 Demografický vývoj a s ním súvisiaca zvýšená pôrodnosť v poslednom období spôsobuje neustále 

narastajúce problémy pri umiestňovaní detí v materských školách. Rozhodnutie ministerstva školstva z ro-

ku 2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre deti od 5 rokov túto nie veľmi dobrú situáciu ešte viac 

skomplikovalo. V minulom roku sme evidovali 6 detí, ktorých sa povinné predprimárne vzdelávanie od 

roku 2022 týkalo. Vzhľadom na skutočnosť, že okolité obce už naše deti kapacitne nemohli prijímať, mu-

sela obec pristúpiť k riešeniu danej situácie. Mnohé susedné začali s výstavbou nových škôlok, k rozšíre-

niu kapacít či k rekonštrukcii už existujúcich priestorov. Zvažovali sa všetky možné cesty a jednou z nich 

bolo aj opätovné zriadenie materskej školy. Bolo zrejmé, že nepôjde o ľahký a samozrejme o krátky pro-

ces. Vedenie obce sa rozhodlo efektívne využiť časť budovy v ktorej sídlilo výlučne komunitné centrum a 

požiadalo stavebný úrad o schválenie zámeru rekonštrukcie časti budovy Komunitného centra na Materskú 

školu. Po vyjadrení príslušných inštitúcií k zámeru mohlo dôjsť k samotnej interiérovej rekonštrukcii a to 

tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu činnosti komunitného centra.  

 Na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola odoslaná žiadosť o za-

radenie Materskej školy Šamudovce 14 a Školskej jedálne pri materskej škole do siete škôl a školských 

zariadení. Rozhodnutím uvedeného úradu došlo k oficiálnemu zaradeniu do siete škôl a školských zariade-

ní. Následne obec požiadala Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach o uvede-

nie priestorov MŠ a školskej jedálne do prevádzky. Po značnom úsilí naša škôlka, dňa 12.09.2022 sláv-

nostne privítala prvé deti, ktoré si dnes už plnia svoje predškolské povinnosti.  

 

 Materská škola v Šamudovciach 
otvorila svoje brány tohto roku v septem-
bri pre všetky prihlásené deti v obci. Pre-
šla si však namáhavou prípravou, zabez-
pečovaním celého chodu a to: pánom sta-
rostom, pracovníčkami z komunitného 
centra a obecného úradu. Pani riaditeľka 
Mgr. Mária Vagaská privítala v ten deň 
rodičov a deti. Tie sa v prostredí Mater-
skej školy veľmi rýchlo zadaptovali a na-
vzájom si našli k sebe cestu.  

  

Materská škola Šamudovce 

Slávnostné otvorenie Materskej školy Šamudovce 
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 Naša cesta s „Usilovnými včielkami“ ( našimi deťmi) je krásna, deti veľmi radi pracujú s ponúkaný-
mi materiálmi. Osobne vidím posun, hoci malý, každého jedného z nich. Verím však, že vložená námaha 
bude prínosom pre samotné deti.  
Na záver ponúknem myšlienku od Jána Ámosa Komenského – veľkého pedagóga: 

 „Môžeme u človeka rozvíjať všetky schopnosti, ktoré potrebuje, môžeme vytvoriť schopného člove-

ka odborníka, alebo virtuóza. Problémom je, že nevieme priviesť človeka k sebe ako k človeku“.  

 Prajem Vám v Novom roku 2023 šťastie, zdravie, lásku, buďte sami so sebou v harmónii a majte ve-

ľa priateľov.  

 

Mgr. Mária Vagaská 

riaditeľka Materskej školy Šamudovce 
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Úprava interiéru budovy Komunitného centra pre účely Materskej školy Šamudovce 

 Zriadenie a uvedenie priestorov materskej školy do prevádzky bol náročný proces. Úprava priesto-

rov komunitného centra pre potreby materskej školy bola jednou z kľúčových aktivít. Prerábka vnútorných 

priestorov prebiehala v súlade s aktuálnymi platnými požiadavkami úradu verejného zdravotníctva. Musí-

me podotknúť, že podmienky, ktoré sme museli zabezpečiť boli oproti už fungujúcim škôlkam na oveľa 

vyššej úrovni. Dobudovanie skladov na jednotlivé druhy potravín, stavebné oddelenie už existujúcich 

miestností či materiálne zabezpečenie boli 

nevyhnutné. Najdôležitejšou a zároveň naj-

náročnejšou bola úprava priestorov kuchy-

ne a výdajne stravy. Stálo to nemalo úsilia a 

zároveň financií, no myslíme si, že mater-

ská škola sa môže pýšiť profesionálne vy-

bavenou kuchyňou, funkčne vybavenými 

priestormi a zároveň útulným prostredím, 

ktoré určite teší deti, ale aj personál škôlky. 

Práce a zaujímavosti z obce 
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Technická vybavenosť k rómskym obydliam 

 Projekt ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam v obci Šamudovce“ bol z hľadiska finančnej 

náročnosti a náročnosti samotnej výstavby doposiaľ najväčším a najrozsiahlejším projektom, ktorý v obci 

Šamudovce prebiehal. Samotný projekt pozostával z piatich samostatných objektov, a to: chodník pre pe-

ších, spoločná cestička pre chodcov, distribučná sieť plynu, verejná kanalizácia a rekonštrukcia verejného 

vodovodu. Myslím si, že netreba zmieňovať, koľko práce stálo vedenie obce systematicky a pružne reago-

vať na jednotlivé požiadavky od zhotoviteľov jednotlivých stavieb a tiež na požiadavky príslušných úra-

dov pri ukončovaní stavieb, ich kolaudácií, odovzdávaní do užívania a v neposlednom rade i pri ich zápise 

do katastra nehnuteľností. Projekty z hľadiska finančnej náročnosti sú uhradené takmer v plnom rozsahu, 

zostáva dofinancovanie iba stavebného objektu SO 01 a SO 02 - záverečnou zálohovou platbou, ktorá ne-

bola zrealizovaná z dôvodu zatvorenia štátnej pokladnice SR. Táto platba bude zrealizovaná po 15 januári 

2023, keby bude opätovne štátna pokladnica otvorená. 

 V súčasnej dobe sú jednotlivé stavby dokončené, v užívaní a zapísané v katastri nehnuteľnosti. Sta-

vebné objekty SO 03 a SO 04 t.j. vodovod a kanalizácia sú už občanmi obce využívané. Napojenie na in-

fraštruktúru je u vodovodu na 100 % čo sa týka kanalizácie, napojených je 80 % občanov. Napojenie na 

distribučnú sieť plynu, teda objekt SO 05, je momentálne nulové, keďže stavba bola skolaudovaná a daná 

do užívania až v neskorej jeseni tohto roku, kedy už mali občania nakúpené zásoby dreva na zimu. Vyjad-

rujeme však presvedčenie, že ani táto stavba nebola vystavaná zbytočne a v nasledujúcom roku dôjde k 

napojeniu občanov na uvedenú infraštruktúru.  

 Významným objektom je aj chodník, ktorý už občania naplno využívajú, dúfame, že k ich spokoj-

nosti. Aby bolo možné objekt využívať naplno a bez obmedzení, chceli by sme poprosiť občanov, ktorí 

majú v blízkosti oplotení vysadené kroviny, aby dohliadali na ich pravidelnú údržbu tak, aby nezasahovali 

do priestorov chodníka. Zároveň by sme chceli poprosiť o využívanie chodníka výlučne chodcami. Verí-

me, že všetky vystavané objekty vám budú naplno slúžiť k vašej spokojnosti.  
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Výstavba oplotenia pri budove Komunitného centra 

 

 Vzhľadom na to, že v našej obci pribudla ďalšia organizácia, ktorou je Materská škola Šamudovce 

obec pristúpila k úpravám 

areálu pred, ale aj za budo-

vou. V prednej časti areálu 

bolo vybudované oplotenie, 

ktoré plní nielen estetický, 

ale aj funkčný účel. Úplné 

uzatvorilo areál, čo bolo ne-

vyhnutné hlavne pre bez-

problémové a bezpečne fun-

govanie materskej školy. V 

zadnej časti budovy prebehli 

opravy chodníka a schodiska, 

ktoré boli značne zničené. 

Bol upravený dvor a osadili 

sa na ňom detské herné prv-

ky, ktoré slúžia deťom zo 

škôlky. 

 

 Úprava priestorov garáže  

 

 V minulom roku sa začala rekonštrukcia vonkajších priestorov budovy garáže. Urobila sa nová fasá-
da a zároveň sa upravilo okolie budovy. Tohto roku boli realizované práce vo vnútorných priestoroch. 
Časť opravených priestorov bolo dispozične pričlenených k budove materskej školy a v súčasnosti sú vyu-
žívané ako skladové priestory. Zvyšná časť garáže po oprave slúži na uskladnenie materiálu a obecnej 
techniky.  

Pred realizáciou úprav 

Po rekonštrukcii garáže 
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Vybudovanie oplotenia a úprava priestranstva za budovou obecného úradu Šamudovce 

  

 Priestranstvo za obecným úradom 
je už zopár rokov udržiavané pravidel-
ným kosením, no nikdy nemalo žiadne 
špecifické využitie. Približne dva roky 
dozadu p. Helena Demková oslovila ve-
denie obce s myšlienkou výsadby rôz-
nych druhov stromov a kríkov, ktoré mali 
slúžiť nielen na náučný, ale aj na relaxač-
ný účel. V minulom roku sa tak začalo s 
úpravou priestranstva a vysadili sa aj pr-
vé stromčeky. Nakoľko opakovane do-
chádzalo k ich poškodzovaniu lesnou 
zverou, rozhodlo sa, že sa priestranstvo 
uzatvorí oplotením. Za pomoci pracovní-
kov aktivačných prác boli osadené želez-
né stĺpiky a následne bol pripevnený no-
vý plot. Práce na priestranstve sa neukon-
čili, naopak malými krôčikmi pokračujú 
ďalej. Pani Helena Demková pravidelne 
priestor skrášľuje, upravuje jednotlivé 
zóny, vysádza nové rastlinstvo. V hlave 
má mnoho nápadov, ktoré čakajú na rea-
lizáciu, no všetko chce svoj čas. Nepo-
chybujeme, že tento priestor bude tešiť 
každého, kto ho navštívi.  
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 Mnohí ste si zvykli, že sa v našom obecnom časopise dozviete niečo o kultúrnych či 
pracovných aktivitách, ktoré sa v danom roku udiali, o organizáciách fungujúcich v obci, 
alebo sa k vám prostredníctvom novín prihovárajú duchovní správcovia.  
Zamýšľali sme sa aj nad tým, že by sme venovali trochu viac priestoru aj konkrétnym 
ľuďom. Veľakrát netušíme, že náš sused, kamarát, alebo rodinný príslušník je výnimočný či 
už svojimi schopnosťami, záujmami, alebo šikovnými rukami. Prvýkrát sme vám priblížili 
prácu obyvateľa z našej obce v druhom čísle nášho časopisu. Predstavili sme vám tvorbu už 
nebohého pána Ďuráša, ktorý tvoril zmenšeniny známych stavieb zo špiliek.  
 Pani Annu Berešovú nemusíme hádam predstavovať nikomu. Je majiteľkou miestnej 
predajne so zmiešaným tovarom. Vo svojom voľnom čase, ktorého určite nie je nazvyš sa 
venuje šitiu. Práve v čase, kedy panovala pandemická situácia začala pani Berešová tvoriť 
svoje pekné diela. Pozná to asi každý, deti odrastú a skrine sú preplnené oblečením, ktoré 
už nikto nenosí. Pani Berešová sa rozhodla premeniť nepotrebné oblečenie na funkčný do-
plnok, ktorým nákupná taška nepochybne je. Veciam, ktoré boli opotrebované a stratili svo-
je čaro tak vdýchla nový život. Pri svojej práci kombinovala rôzne druhy materiálov, dotvá-
rala ich rôznymi stužkami, nášivkami či inými doplnkami. Výsledkom jej práce boli krásne 
nákupné tašky, ktoré rozdala priateľom a známym a potešila nimi tak nejedného človeka. 
 

Zaujímavosti z obce 
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 Druhým človekom ktorého by sme vám chceli prestaviť aj z inej stránky, ako ho mož-
no poznáte je pán Drahoš Hreňo. Je to človek, ktorý svoj život zasvätil profesii hasiča. Ne-
môžeme si predstaviť lepšiu kombináciu ako to, keď je pre človeka práca aj jeho vášňou a v 
tom mal pán Drahoš šťastie. Dnes si už užíva zaslúžený dôchodok, napriek tomu sa hasič-
stvu venovať neprestal, aj keď iba formou zberateľstva. Pán Hreňo je filatelista, ktorý sa 
svojej aktivite venuje s vysokým zanietením. Známky získava doslova z celého sveta a to 
výlučne s tematikou oboru, v ktorom doslova prežil podstatnú časť svojho života - hasič-
stva. Známky si veľmi starostlivo uschováva a aj napriek tomu, že jeho zbierka je pomerne 
veľká, v jej rozširovaní neprestáva.  

 Veríme, že sme vám predstavili našich spoluobčanov aj v inom svetle, ako ich možno 
poznáte vy. Bu-
deme radi, keď 
vám aj v nasle-
dujúcich číslach 
časopisu bude-
me môcť bližšie 
predstaviť 
ďalších obyva-
teľov s ich zau-
jímavými zruč-
nosťami alebo 
hobby.  
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Vianočné zamyslenie 

 

 Je tu december. Zimným časom sa nám kráti deň, tma sadá rýchlo na zem. Studený vetrík nás už aj 

poriadne zaštípe na lícach. V domácnostiach sa nám ,,zvianočnieva“. Spoza záclon nám blikajú farebné 

svetielka, po domoch sa nám šíri vôňa ihličia. Možno už aj u vás finišujú predvianočné zhony, u niekto-

rých začína hon na darčeky. 

 Túžba po dokonalosti zatieňuje tú najjednoduchšiu a zároveň najdôležitejšiu podstatu Vianoc´- pre-

žívať pokoj a lásku. Stratili sa pod hŕbou baliaceho papiera, kopami darčekov a vianočných dobrôt od vý-

myslu sveta. Biznis zvíťazil nad tradíciami. Možno sme zabudli slovami povedať mám ťa rád, mám ťa ra-

da, záleží mi na tebe a preto si to kompenzujeme darmi. Mnohokrát dávame dary lebo musíme, lebo sa to 

patrí.  

 No Vianoce nie sú o daroch, sú príležitosťou prežiť spoločné chvíle s našimi blízkymi, sú príležitos-

ťou upevňovania rodinných väzieb, šťastia, ale aj šancou obzrieť sa, kam náš život smeruje. Vianoce sú 

pre nás príležitosťou prehlbovania viery a odpútania sa od materiálnych vecí. Veľmi dobrým príkladom by 

pre nás mohol byť aj príbeh dievčatka. 

 Malé dievčatko ozdobovalo malú krabičku so sviatočným baliacim papierom, aby ju potom mohlo 

položiť pod vianočný stromček. Otec, ktorý ju pozoroval ju vyhrešil. Peňazí nemali nazvyš a ona minula 

všetok ten krásny a hlavne drahý baliaci papier na tú malú krabičku. Na ďalší deň boli Vianoce. Dievčatko 

s rozžiarenými očami hrdo podalo ockovi svoj darček. „Ocko, toto je pre teba,“ povedala. Otec pomaly 

otvoril krabičku, no čuduj sa svete nič v nej nebolo. Vyčítavo na ňu pozrel a prísne povedal: „Ty nevieš, 

že ak chceš dať niekomu darček a potešiť ho, tak sa predpokladá, že obdarovaný si v krabičke niečo ná-

jde?“ Dievčatko smutne so slzami v očiach pozrelo na otca a povedalo: „Ocko, ale táto krabička nie je 

prázdna. Celú som ju naplnila božtekami , ktoré sú iba pre teba. Otec zaskočený a zároveň očarený jej ná-

padom ostal zahanbene stáť. Podišiel k nej, silno ju objal a poprosil o odpustenie. Po celé roky si muž 

opatroval túto krabičku plnú bozkov vedľa svojej postele. Vždy, keď sa cítil osamelý a smutný, otvoril 

malú krabičku a myslel na lásku, ktorú do nej jeho dievčatko vtedy dávno vložilo.  

 Azda každý z nás už dostal od svojich detí, rodiny či priateľov darček venovaný z čistej lásky. Je to 

ten najvzácnejší majetok, aký ste mohli dostať. Hodnotu daru vnímajme vždy očami toho, kto nám ho da-

roval. Pre nás to možno nebude na prvý po-

hľad cenný dar, alebo taký po ktorom sme 

túžili, no pre človeka, ktorý nám ho venoval 

to možno predstavovalo najviac čo nám v 

danej chvíli mohol dať.  

 Dúfam, že každý si pod tým svojim 

stromčekom nájdete dar venovaný len z čis-

tej lásky. 
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Niečo na pobavenie

Sedí zajac pod stromom a ide okolo neho líška:
- Zajac čo robíš?
Zajac odpovedá: Brúsim si zuby na medveďa.
Dozvie sa to medveď a príde za zajacom:
- Zajac čo robíš?
Zajac odpovedá:
- Sedím a táram nezmysly.

Zajac našiel v lese jednu korunu a ostatné zvieratá mu 
hovoria, že je milionár. Išiel zajac do obchodu s elek-
tronikou kúpiť si DVD..... Vyloží všetko na pult a pre-
davačka mu povedala sumu. Zajac vyložil tú jednu 
korunu. Predavačka na neho nechápavo pozrie a zajac 
hovorí:
- No čo čumíš?! Vydávaj!! 

Príde kapitán Titaniku k námorníkom a hovorí im:
"Mám pre vás dve správy, jednu zlú a druhú dobrú, 
ktorú chcete počuť ako prvú?"
"Tú dobrú."
"Dostaneme 11 Oskarov!"

V televízii hlásia, že na Slovensku sa vyskytli mimo-
zemšťania a keď ich stretnete tak sa máte predstaviť. 
Na druhý deň jeden oráč oral a videl v kríku niečo ze-
lené. Prišiel k tomu a povedal:
- Ja som oráč a oriem.
A v tom kríku:
- A ja som horár a seriem.

Drahý, naše deti sú už veľké. Budeme si musieť dávať 
trochu pozor a nehovoriť pred nimi otvorene. Začínajú 
už kadečomu rozumieť a kladú potom nepríjemné 
otázky.
"Aké napríklad?"
"Napríklad prečo som sa za teba vydala." 

Ide mama blondínka zo synom vlakom. Po desiatich 
minútach vlak zastane a syn sa spýta:
- mami prečo sme zastali?
A mama mu odpovie:
- Asi sme dostali defekt. 

Sudca na súde sa pýta obžalovanej blondínky:
- Povedzte súdu, čo predchádzalo usmrteniu vášho 
muža vami?
- Povedala som mu: Vymaľuj byt, idú sviatky!
- A čo bolo ďalej?
- Odvetil, že až po jeho smrti. 

Dve blondínky cestujú vlakom. Oproti nim sedí jeden 
prešedivený, bradatý muž. Jedna hovorí:
- Ty počuj, to nie je kráľ Štefan?
Druhá blondínka:
- Šibe ti, veď ten zomrel pred 100 rokmi.
O nejaký čas vojde do kupé muž a hovorí:
- Hello Štefan! Ako sa máš? 100 rokov som ťa nevidel.
Na to blondínka:
- No... Komu tu šibe? 

Traduje sa, že túto logickú hádanku vymyslel sám Albert Ein-
stein. Údajne ju vraj nedokáže vyriešiť až 98% populácie ale 
iba 2% to dokážu bez pomoci papiera. Podarí sa Vám ju vyrie-
šiť?

Na ulici je rad 5 domov, pričom každý má inú farbu. V každom 
dome žije osoba inej národnosti. Každý obyvateľ domu pije iný 
typ nápoja, fajčí inú značku cigariet a chová iné zviera. Nikto z 
nich nepije, nefajčí a nechová to čo ostatní.

1. Angličan žije v červenom dome.

2. Švéd chová psy.

3. Dán pije čaj.

4. Zelený dom je hneď naľavo od bieleho.

5. Obyvateľ zeleného domu pije kávu.

6. Ten, kto fajčí cigarety Pall Mall, chová vtáky.

7. Obyvateľ žltého domu fajčí cigarety Dunhill.

8. Ten, kto žije v prostrednom dome, pije mlieko.

9. Nór žije v prvom dome.

10. Ten, kto fajčí cigarety Blends, žije vedľa chovateľa mačiek.

11. Chovateľ koní žije vedľa toho, kto fajčí cigarety Dunhill.

12. Ten, kto fajčí cigarety Blue Master, pije pivo.

13. Nemec fajčí cigarety Prince.

14. Nór žije vedľa modrého domu.

15. Sused toho, kto fajčí cigarety Blends, pije vodu.

Otázka : ,,Kto chová rybičky“?

Odpoveď:
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Spoločenská rubrika

               

Narodenia:

   Kančiová Stacy Carin
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Životné jubileá

50 rokov:

František Tokár

Svetlana Muňová

Dana Jurková

Milan Feri

Agáta Horvátová

Arnošt Horvát

Slávka Mikulková

60 rokov:

Ing. Beáta Pavlová 

Jaroslav Milko

70 rokov:

Marta Mojcíková

Bernardína Miženková

Mária Horvátová

Mária Čeperová

Angela Varechová

Darina Plutková

80 rokov:

Ján Dziak

Zuzana Ďurovčíková

Blahoželáme

Navždy nás opustili
Juraj Ďurovčík

Marcela Koribaničová

Andrej Smaržík

Anna Kostovčíková

Juraj Miženko

Zuzana Hreňová

Jiří Šváb

Anna Koščová

Do stavu manželského vstúpili

Miroslav Mojcik - Eva Bechnerová        24.03.2022

Vincent Tokár - Klára Mihaľová            28.04.2022

Nech osud v živote vašom Vám cestu ružami skrášli, aby ste tým sobášom 
ľudské šťastie našli. Nech

 vašom Vám
li. Nech ruže kvitnú Vám na ceste, ktorou chcete ísť, lebo 

milovať je krásne, no umenie je žiť.


