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Občasné miestne noviny obce Brestov

ani sme sa nenazdali a opäť sa nám končí rok, opäť sme 
o rok starší a možno aj plní nostalgie za tým, čo sme v 
tomto roku, či už dobre alebo aj to horšie prežili. Vtieravá 
reklama Vianoc a s tým spojené darčeky, vianočné pies-
ne v každom obchode, či supermarkete sú neklamným 
dôkazom toho, že vôňa ihličia a rodinného krbu v našich 
domovoch sa nezadržateľne blížia. Aj keď my v našej obci 
o očakávaní Vianoc vieme svoje, že práve opak toho, čo 
sa komerčne deje, t. j.  ticho, pokora stíšenie je pre nás to 
pravé orechové.

Pre mňa ako starostu je to okrem toho čas na bilanco-
vanie celoročnej práce celého obecného zastupiteľstva. 
Hneď na začiatok musím povedať, že ma stále mrzí, že 
sme si naše noviny nezobrali akosi za svoje, nakoľko sa 
v nich objavuje veľmi málo príspevkov od vás občanov. Aj 
keď prvé lastovičky sú už tu v čom sa na ďalších stránkach 
presvedčíte. V predošlých novinách som vás vyzval k po-
deleniu sa so svojimi zážitkami z dovoleniek, čo by bolo 
určite tiež zaujímavé. Stále verím, že sa niekto odhodlá 
a spolu sa dozvieme niečo nové a možno aj zatúžime po-
znať nové miesta.

Osobne som veľmi rád, že toho roku nás obišli problé-
my s nedostatkom vody a naše domácnosti sme až na nie-
koľko výpadkov mohli bez problémov zásobovať. Určite 
veľkú zásluhu na tom má aj priemerne leto, ktoré nebolo 
až tak extrémne horúce ako minulý rok.

Za pomoci finančných prostriedkov z Nadácie Sloven-
skej sporiteľne sa nám podarilo obnoviť srdcovú záležitosť 
každého občana, a to našu „kapličku“. Chcem sa poďako-
vať všetkým, ktorí prispeli k jej terajšiemu stavu. Myslím si, 
že vzniklo pekné a dôstojne miesto na putovanie, oddych 

a relax, ktoré si musíme spoločne chrániť a zveľaďovať, 
nakoľko je stánkom a príbytkom TEJ, ktorá nás sprevádza 
a ochraňuje na našej ceste, keď ideme z domu alebo sa 
domov vraciame. A ja tvrdím, že Ona sama si tie peniaze 
na opravu svojho stánku vybavila. Veď z 240 podaných 
žiadosti bolo 22 schválených a naša medzi nimi. Nie je toto 
taký malý zázrak? 

Možno ste v médiách zachytili správu o tom, že všetky 
projekty (výzva 7.4) z rezortu Ministerstva pôdohospodár-
stva medzi nimi aj tá naša na zateplenie a rekonštrukciu 
budovy obecného úradu boli zrušené. Údajne z dôvodu 
zlých podmienok vo výzve Ministerstva pôdohospodár-
stva. Celkovo bolo zrušených cca 1500 žiadosti. Ťažko to 
nejak okomentovať, len konštatovať, že sme do toho vlo-
žili cca 3.000,- EUR, ktoré nám už nikto nevráti. Bohužiaľ 
aj takto to niekedy v našom štáte funguje. Neostáva nám 
nič iné, len sa s tým vyrovnať a čakať na novú výzvu, ktorá 
údajne už v novembri mala výjsť, aby sme projekt opätov-
ne prihlásili.

Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa 
nám podarilo urobiť zasa trochu práce. V materskej škôl-
ke sme vymenili vchodové dvere do budovy a kuchyne, 
opravili bránu a postavili altánok. Altánok, ktorý sa vďaka 
krátkym pekným dňom jesene ukázal opodstatnený.

Nepodarilo sa nám opätovne v tomto roku vyriešiť vy-
kosenie a vyčistenie vodojemu pod Sobranou, čo musíme 
už radikálne vyriešiť na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, nakoľko terajší stav je neúnosný. Poďako-
vať sa chcem našim „vyšniančarom“ konkrétne rodinám 
p. Kordíka, Matika Emila ml., Nagyovej, Paulovského a Val-
ka, ktorí každoročne bez nároku na akúkoľvek výhodu sa 

starajú o vodojem pod Bardiskami.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v mesiaci december budeme schvaľovať okrem iného dô-
ležité a nevyhnutné veci a to: rozpočet na rok 2017 a prís-
lušné VZN-nka. Ich schválenie sa konkrétne premietne aj 
do vašich životov a aj peňaženiek. Návrhy predpokladajú 
približný vývoj poplatkov taký ako minulý rok, nakoľko 
vás nechceme finančné zaťažovať aj keď náklady na chod 
obce stále stúpajú. Ale tomu sme sa snažili prispôsobiť 
rozpočet a hľadať úsporu vo výdavkovej časti. Novinkou 
bude možno platba za komunálny odpad a separovaný 
odpad, nakoľko od 1. 7. 2016 platí nový zákon o odpadoch 
a sadzba je stanovená na občana. Separovaný zber sa 
rozširuje aj o zber plechových obalov (nápoje, konzervy, 
a pod.) a to do vriec, ktoré Vám doručíme a vyvážať sa 
bude spolu s elektroodpadom. Separovať tento druh od-
padu môžete aj do iných nádob, nakoľko odpad sa vysype 
a nádoby sa vám vrátia.

Poďakovať sa chcem všetkým občanom, ktorí v dob-
rom pochopili výzvy na vykosenie svojich pozemkov 
a buriny a trávu skutočne odstránili. Je to na prospech nás 
všetkých, lebo aj my môžeme prispieť k tomu ako náš ka-
taster vyzerá, a o to viac že je to naša zákonná povinnosť.

Moje veľké poďakovanie patrí všetkým mojim spolu-
pracovníkom a poslancom, s ktorými som bol v kontakte  
a im rovnako ako aj vám všetkým občanom popriať po-
žehnané, šťastné, veselé vianočné sviatky prežité v pokoji 
a kruhu svojich rodín a rovnako aj šťastný nový rok. 

Jozef Šoltés
starosta obce

Vážení spoluobčania, 



K predvianočnému času už tradične 
patria aktivity, ktoré nám ho spríjemnia, 
či už pečenie medovníčkov, chystanie 
domácej výzdoby, alebo návšteva via-
nočných trhov. V Brestove sa už tretí rok 
snažíme (prevažne mamičky škôlkárov 
a ich pani učiteľky s tetou Martou), aby 
ste našli aj v našej obci kúsok Vianoc 
a nemuseli za punčom, medovinou či krásny-
mi a nápaditými dekoráciami chodiť ďaleko.  

Aj keď nám počasie ani v tomto roku veľ-
mi neprialo a nepodarilo sa nám uskutočniť  
vianočné trhy vonku, myslím, že sa nám aj 

v priestoroch obecného úradu podarilo vy-
tvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru. Už 
tradične ste mohli na stoloch vidieť krásne 
ručne vyrobené ozdoby, ikebany, svietniky, 
venčeky či snehuliakov a škriatkov. A veru 
všetky veci boli prekrásne a mamičky aj pani 
učiteľky s deťmi pri ich výrobe strávili neje-
den dlhý večer.

Pre deti boli samozrejme nachystané 
všakovaké sladké dobroty a tiež dreve-
ný kolotoč, na ktorom sa mohli vyšantiť. 
K dobrej nálade iste prispela aj príjem-
ná hudba, o ktorú sa tohto roku aj so 
svetelnými efektami postaral pán Kla-
marčík (za čo mu samozrejme ďakuje-
me). Tí, ktorí merali cestu na obecný úrad, 

boli odmenený tradične dobrým pun-
čom a medovinou, skvelou kapustnicou 
a pečenými klobáskami. Okrem toho sa 
mohli detičky tvorivo vyblázniť aj pri zdobe-
ní vianočných gúľ otlačkami vlastných rúk 
a zdobení medovníčkov rôznych tvarov.

V tomto roku po dobrých skúsenostiach 
z minulých trhov sme sa rozhodli, že získa-
né finančné prostriedky sa rozdelia medzi 
materskú školu a občianske združenie Ma-
ják nádeje, ktoré sídli v Košiciach a venuje 
sa rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej a so-
ciálnej núdzi nie vlastnou vinou. Celkovo 
sa na trhoch tohto roku vyzbieralo 355 

euro, z ktorých polovica poputuje do Ma-
jáka nádeje. Samozrejme tohto roku je to 
v porovnaní s minulým rokom trochu menej, 
a preto nebudeme zakrývať aj mierne roz-
paky či sklamanie, ale na druhej strane nás 
veľmi teší, že aj napriek tomu, že sme v tom-
to roku tvorili a vyrábali v menej početnej 
zostave sa nám podarilo vyzbierať túto pek-
nú sumu. Vďačíme za to hlavne vám, ktorí 
ste na naše brestovské trhy zavítali a prispeli 
svojou troškou tým, ktorí to najviac potrebu-
jú. A vy ostatní, ktorí ste to z rôznych dôvo-
dov nestihli nezúfajte, na Maják nádeje mô-
žete prispieť aj dobrovoľným príspevkom 
do pokladničky, ktorá bude umiestnená 
v kostole a tam si môžete zobrať aj letáčik 
alebo záložku s informáciami o tomto zdru-
žení.

Na záver by som ešte rada vyzvala všet-
kých, ktorí majú šikovné ruky (mamičky, 
oteckov či babičky) a chceli by svojimi vý-
robkami prispieť na budúci rok, aby sa nám 
ozvali, alebo rovno priniesli svoje výrobky 
na najbližšie trhy. Každá pomoc je vítaná.

No a v neposlednom rade nám do-
voľte ešte raz sa poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 

k úspešnému priebehu vianočných trhov a 
zaželať vám: Príjemné vianočné sviatky plné 
radosti z narodenia nášho spasiteľa a v no-
vom roku všetko najlepšie.

Keď som bol malý, mali sme s dedkom 
takú svoju vianočnú zábavu. Dedko sa 
snažil na stromčeku schovať sviečky. 
A ja som ich mal všetky zapáliť. Za 5 minút. 
Pokiaľ som prehral, musel som odriekať 
násobilku, keď som vyhral, vzal ma dedko 
do cukrárne. Dedko vedel sviečky veľmi 
dobre schovávať. Stále ich dokupoval, 
nikdy som nevidel vianočný stromček, 
ktorý by bol tak svietil ako ten náš. 

    Ako starnem, spomínam častejšie 
a častejšie na detstvo.  Tiež si spomínam 
na tých, ktorí sedávali okolo nášho stola 
a odchádzali... odchádzali... Dnes som 
z celého osadenstva okolo vianočného 
stola môjho detstva zostal už len ja sám.

    Minule som spomínal na jedny 
Vianoce. Vtedy som bol už vysokoškolský 
študent a dedko bol veľmi starý. Vyzval 
ma ma, aby sme si znova zahrali našu 
hru. Po hre ma dedko musel vziať do 
cukrárne. Myslím, že vtedy rozmiestnil 
sviečky na vianočnom stromčeku preto 
tak nápadne, aby si so mnou užil chvíle 

v cukrárni. „Tieto sviečky,“ povedal mi, 
keď sme sedeli nad tanierikmi s tortou, 
„sú vlastne taký symbol... Človek celý 
život môže nejaké sviečky rozsvecovať 
alebo zhasínať... Keď sa ich snaží 
rozsvecovať,  je odmenený ako ty, keď si 
bol so mnou  toľkokrát v cukrárni... Keď 
sa ich snaží zhasínať,  je okolo neho čoraz 
väčšia tma...“

     Za oknom vianočnej cukrárne snežilo, 
bola to chvíľa ako z krásneho detského 
sna, vianočného sna. „A nikdy si nehovor: 
rozsvietil som všetky sviečky... Vždy je 
možné, že si na niektorú zabudol. Nikdy 
nemáš rozsvietené všetky. Na našom 
vianočnom stromčeku si to mohol urobiť, 
na tom životnom je to ťažšie... Vždy si 
povedz: nezabudol som rozsvietiť nejakú 
sviečku? Niekomu... Tomu, kto je v šere, 
v tme? Niekedy stačí rozsvietiť nejakej 
duši jednu jedinú sviečku, a dal si jej dar, 
dal si jej taký veľký dar, že sa ti o tom ani 
nesnívalo...!“ /Eduard Martin – Ježiško 
pre mňa/

     Mnoho ľudí tápe vo tme... Vianoce sa 
slávia v ročnom období, kedy je cez deň 
najmenej svetla, noci sú dlhé... Práve tu 
preniká a vyniká svetlo, Svetlo Spasiteľa 
a Vykupiteľa ľudí, Ježiša Krista. Môžeme 
aj my to svetlo zapaľovať v srdci druhých, 
slávenie Vianoc je práve o tom, aby sme 
prinášali svetlo a teplo lásky do sŕdc 
ľudí Svetlo Kristovej Lásky, lebo ON JE 
SVETLO A LÁSKA pre nás. Narodil sa, je 
medzi nami a zostáva stále s nami.

Požehnané Vianočné sviatky 
Narodenia Pána.

Pavol Štefurik,
farár 

Vianočné trhy v Brestove už po tretí krát

Rozsvecovanie 
vianočných sviečok

Cintorín
 
dôstojné miesto posledného 
odpočinku

Ako ste si mnohí z vás možno všimli za tento 
rok vám v poplatkoch nebola účtovaná čiastka 
za údržbu cintorínov, ktorú síce máme ukotve-
nú vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN), 
ale nemali sme ujasnený spôsob výberu. Po 
konzultácii s účtovníčkou a kontrolórkou obce 
sa nám ako najvhodnejší spôsob javí faktúra, 
a to jedna domácnosť = jedno hrobové miesto 
= jeden poplatok. Podobne ako voda.

Najsprávnejšie by to bolo cez uzatváranie 
nájomných zmlúv, konkrétne hrobové miesto, 
čo by bola práca pre detektíva a na dosť dlho, 
nakoľko na oboch cintorínoch máme množ-
stvo hrobov, o ktoré sa už nemá kto starať, 
pretože potomkovia sú neznámi. Preto sme 
to vymysleli takto, aby sme pokryli aspoň tie 
najnutnejšie náklady na prevádzku cintorína. 
V najbližších dňoch vám budú do domácnosti 
doručené zmluvy na podpis. Jeden exemplár 
prosíme podpísať a doručiť na obecný úrad 
na základe čoho vám bude vystavený popla-
tok. Všetci si určite prajeme, aby cintoríny boli 
dôstojnými miestami posledného odpočinku, 
preto sa snažme udržiavať patričný poriadok 
nielen na hroboch, ale aj okolo nich, nakoľko 
vence a hlavne sklá nám robia veľký problém 
pri kosení. Rovnako prosíme o likvidáciu odpa-
dov do vyznačených nádob a nie za ploty!    



Sezóna 2016 
v skratke

Separovať sa oplatí

Majstrami v kategórii muži, sezóny 2016 sa 
stalo družstvo DHZ Kecerovce A v kategórii 
ženy sa majsterkami stali DHZ Čižatice. Obom 
tímom želáme veľa šťastia na ďalších súťa-
žiach ako je VHL a SSP, veríme, že na oboch 
súťažiach sa im bude dariť a nestratia sa 
v silnej konkurencii. Najlepšími prúdarmi se-
zóny 2016 sa stal Pavol Mazák, ľavý prúd DHZ 
Vtáčkovce s časom 14,49 a najlepšou prúdar-
kou Ivana Hvozdovičová, ľavá prúdarka DHZ 
Čižatice s časom 17,17, obom blahoželáme 
a prajeme, aby sa viacerým podarili v bu-
dúcej sezóne také zostreky, aké dosahovali 
počas tejto sezóny oni. Taktiež prajeme všet-
kým účastníkom OHL Košice - Okolie, aby na-
čerpali počas zimnej prestávky nové sily, aby 
v novej sezóne 2017 padali ešte krajšie časy. 

Takmer každý deň z médií počúvame 
informácie o tom, ako sa zhoršuje kvalita 
životného prostredia, ako sa mení klíma na 
zemeguli, ako nám pod očami miznú tro-
pické pralesy, lesy a roztápajúcu sa ľadov-
ce. Ekológovia bijú na poplach, čo donútilo 
sem tam štátnikov sadnúť za rokovací stôl 
a rozhodovať o zákonoch prírody, ktoré sú 
nemenné a len činnosť človeka ich narušu-
je. Aby sa nepovedalo, že rokovania neboli 
úspešné. Prijme sa taký protokol, určia sa 
kvôty emisií, vec vybavená. Len tomu ži-
votnému prostrediu to nejak nepomáha. 
Možno preto lebo u nás platí, že zákony 
a pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Všet-
ci sa však asi zhodneme v tom, že nič sa vo 
svete nezmení, ak každý nezačne od seba. 
Jedným zo spôsobov je tak často diskuto-
vaná likvidácia všetkých druhov odpadov 
s cieľom, čím viac odpadu po jeho spraco-
vaní dostať opäť do systému.

Môžem s hrdosťou povedať, že naša 
obec má pre separovanie odpadu vytvo-
rené tie najlepšie predpoklady. Rovnako 
som hrdý aj na to, že mnohí z vás pochopili 
význam separácie a naša obec má v per-
centách vyseparovaného odpadu slušné 
číslo, hoci celoslovenský priemer je len 
22 % a cieľom  do roku 2018  je dosiahnuť 
70 -80 % separácie. Naša spoločnosť má 
čo robiť aby toto číslo dosiahla. Od nové-
ho roku vám pribudne ešte jedno červené 
vrece bez popisu, a to na kovové obaly 
a plechovky, ktoré sa budú vyvážať spolu 
s elektroodpadom. Kovové obaly môžete 
skladovať aj v nádobách, ktoré vám vy-
sypú a vrátia. 

Čo ma dosť mrzí je, že vo veľkoobjemo-
vom kontajneri aj napriek všetkému stále 
končí veľa vecí, ktoré sa dajú vyseparovať 
a zbytočne zaberajú v kontajneri objem. 

Možno si niektorí z vás položia otázku, čo 
z toho, že separujem mám ja ako občan? 
V prvom rade za odpad, ktorý vyprodu-
kujem si musím platiť, a to hlavne za jeho 
likvidáciu, lebo ináč by sme do mesiaca 
zasypali celú planétu viď. veľkomestá, keď 
štrajkujú smetiari. Systém je momentál-
ne rozdelený tak, že náklady sa delia me-
dzi organizácie zodpovednosti výrobcov 
/OZV/, a to hlavne separovaný odpad 
/plasty, sklo.../ a firmy spracujú komunál-
ny odpad obce. Aj preto možno vnímate, 
že v obci realizuje vývoz viac firiem /Fúra, 
Kosit/.

Chcem vás preto poprosiť, aby ste sa 
triedením komunálneho odpadu zaoberali 
čím ďalej tým viac. Tak budeme potrebo-
vať menej skládok, ktoré najviac zaťažujú 
životné prostredie. Vytriedený odpad sa 
neskladuje, ale ďalej sa separuje a násled-
ne recykluje. V tomto kontexte to bude 
vnímané, keď budete platiť v budúcnosti 
poplatok za odpady. Tieto vaše peniaze 
sú účelové viazané a slúžia len na likvidá-
ciu vášho odpadu, ktorý či chceme alebo 
nie, produkujeme. Ak sa čo najviac odpadu 
zrecykluje a ďalej separuje, sú za to neja-
ké peniažky, ktoré sa cez zvýšenú kvalitu 
služieb, prípadne aj zníženie poplatkov do-
stanú opäť k vám. Preto je veľmi dôležité 
separovať a učiť tomu už aj malé deti, lebo 
hlavne im bude patriť planéta a aj od nás 
záleží akú im ju necháme. 

Jozef Šoltés 
starosta obce

Dovolenka v krajine 
DOBREstov
Moje prvé prázdniny boli skvelé! Snáď 
mi milí Brestovčania prepáčite, ale ja ešte 
neviem písať, tak som poprosila ocka, 
aby zhrnul niekoľkými vetami moju letnú 
dovolenku. Síce je leto dávno za nami, 
ale človek má skvelú schopnosť vrátiť sa 
v čase - stačí zaloviť v mysli a  hneď cíti 
letné lúče slnka vo svojom srdci.
Ocko píš! V Brestove je super! Už keď 
míňame Prešov neviem sa vynadívať na 
okolitú prírodu. Najradšej mám, keď na 
strome pri ceste sedí orol a vzlietne s pri-
chádzajúcim hukotom motora. 
Alebo, keď vidíme na lúke sa pasúce 
stádo srniek. Zvieratká, človek a Božia 
príroda v súlade. Som síce ešte maličký 
človiečik, ale viem, že práve takýto svet 
je rajom na zemi. 
Boli sme tu celý mesiac. Keď Neil Arm-
strong pristál na Mesiaci vravel, že je to 
malý krok pre človeka, ale veľký krok pre 
ľudstvo. Môj brestovský mesiac mi pri-
niesol prvé malé kroky pre mňa, ale veľ-
kú radosť mojim rodičom. Preto bola táto 
dovolenka výnimočná. 
Všetko je pre mňa nové. Spoznávam 
zvieratká, rastlinky, ovocie i zeleninu. 
Neviem prečo ocko liezol po stromoch 
a oberal tie čudá, ale robilo mu to radosť. 
Tiež som sledovala mamku, ako ide do 
záhrady, niečo tam pozbiera a potom to 
s babkou varia a dávaju do fľaštičiek. Asi 
je to dôležité, lebo dedko musel všetko 
dôkladne skontrolovať. 

Každý deň som niečo nové zažila. Raz 
som kosila trávu, inokedy zbierala pa-
radajky či maľovala traktor. Už viem, čo 
znamená držať hubu, ocko s Dedem mi 
priniesol pravý dubák, celé dva koše. K 
prázdninám patrí tiež výdatný spánok a 
ten som si dosýta užila na dedkovej zá-
hrade. Dovolenka na Slovensku je vždy 
dobrý nápad. 

Najkrajšie sviatky roka sú tu! 
Originálne vianočné a novoročné želania. Niekedy na to, aby 

sme potešili niekoho blízkeho, stačí maličkosť. A tou môže 
byť aj krátka sms-ka, ktorou mu zaželáte krásne a príjemné 
sviatky. Veď nikdy neviete, či práve neprežíva z rôznych 
príčin ťažšie obdobie a práve takáto záležitosť mu vyvolá 
úsmev na perách. Preto sa aj mi brestovsky hasiči pripá-
jame a takýmto prianím vám prajeme príjemné...

Na Vianoce fľašu dobrého moku, veľa zdravia 
a pohody v Novom roku. Kapra, čo má málo kostí, 
ku kaprovi veľa hostí a darčekov do sýtosti. Nech 
radosť a šťastie vládne u vás doma, nech zďaleka 
obchádza vás nešťastie a smola. Veselé Vianoce 
prajú hasiči a hasičky DHZO Brestov.



Keďže sme tento týždeň chceli prežiť v duchu 
naozajstného pátrania a objavovania aj skupin-
ky, ktoré sme vytvorili boli špeciálne: Kobra, Rex, 
Scooby Doo, Sherlock a Monk. Každá skupinka 
mala vlastné vyšetrovacie metódy, silné stránky, 
obľúbené hry, dokonca svoju farbu.

Začali sme 3. augusta v stredu, v Prešove 
u františkánov. Zo stanice na hlavnú 
ulicu naša výprava na čele s duchov-
ným otcom neušla pohľadom oko-
loidúcich, čomu pomohli aj šatky, 
ktoré boli povinnou súčasťou výbavy 
každého účastníka tábora. Najprv 
sme sa v záhrade umenia rozdelili do 
malých skupiniek, potom sme prvú 
táborovú sv. omšu zažili v zaujíma-
vých priestoroch – kaplnke relikvií, 
kde sme si mohli aj tak hmatateľne 
uvedomiť prítomnosť svätých medzi 
nami. Potom nám páter Filip čo to 
prezradil o relikviách, sebe i kláštore 
a ochotne odpovedal na všetky 
zvedavé otázky. Následne sme si 
v jedálni v skratke predstavili tábor 
i skupinky a zvyšok dňa sme strávili 
v kláštornej záhrade, kde sa skupinky mohli 
bližšie spoznať pri rôznych hrách a rozhovoroch 
a spoločne sme si pochutnali na gastronomic-
kom favoritovi tábora – pizza. Cestou domov 
sme sa zastavili v konkatedrále sv. Mikuláša, aby 
sme prešli bránou milosrdenstva.

Vo štvrtok sme navštívili metropolu východu 
– Košice, konkrétne kláštor dominikánov. Tu nás 
privítala známa tvár s nezameniteľnými vlasmi 
alebo páter Hilár alias náčelník Sivý vlas. Znova 
sme začali sv. omšou v rámci ktorej nám páter 
poodhalil cestu k svojmu povolaniu, v skratke 
priblížil život dominikánov a neskôr nám ukázal 
najstaršiu kaplnku v meste. Potom nás už vy-
pustil do kláštornej záhrady, kde sme spracovali 
suchý obed a už sme vyrazili objavovať atrakcie 
kreatívnej fabriky – Steel Park. Myslím, že každý 
si tam čo to našiel a dozvedel sa niečo nové, ale 
nepochybne sme výberom ulahodili pánskej 
časti zájazdu a mám také tušenie, že čím starší, 
tým viac boli unesení, že pán gitarista? 

V piatok sme sa vrátili do Prešova a tentoraz 
sme zavítali medzi sestry z Congregatio Jezu. 
Na sv. omšu sme si vypožičali dovolenkujúceho 
rodáka pátra Daniela, ktorý sa v kázni pokúsil na-
črtnúť niekoľko praktických rád ako nepremárniť 
prázdniny. Potom sme mali možnosť pozrieť si 
priestory hostiárne, hoc práve nebola v prevádz-
ke a tiež porozprávať sa so staršími sestrami, 
ktoré zažili Barbarskú noc. Musím povedať, že to 
bolo také vzájomné obdarovanie, ich tešila naša 
prítomnosť a nás povzbudilo ich svedectvo.  Ani 
tu sme neobišli kláštornú záhradu, ktorú sme 
využili na rozhovory v skupinkách a konzumáciu 
obeda, takého piatkového, ale s láskou pripra-
veného. A už sme sa ponáhľali objavovať tajom-
stvá vesmíru do planetária, kde sme sa najprv 
schuti zasmiali a potom si niektorí aj zdriemli, 
no priznajte, tie kreslá sú na poobedňajší spánok 
ako stvorené.

Po víkendovej regenerácii nás v pondelok 
hostili bratia augustiniáni v Košiciach. Ani tu sme 
neporušili tradíciu začať sv. omšou, na ktorej 
sme si pravdaže zaspievali a niektorí odvážlivci 

mali miništrantskú premiéru. Na omši sa nám 
prihovoril páter Juraj, ktorý pred časom navští-
vil našu farnosť. Potom sme si prezreli kaplnku, 
knižnicu a prednáškovú miestnosť, čo to sme sa 
dozvedeli o sv. Augustínovi, sv. Monike a sv. Rite 
a tiež o spôsobe života augustiniánov. Nedá mi 
nespomenúť, že tento deň a zvlášť rozprávanie 

o svätých spomínali deti ako jeden z tých mo-
mentov, ktoré ich veľmi oslovili. Stolovali sme, 
ako inak, pod holým nebom, ale výnimočne pri 
stoloch a augustiniáni nezapreli svoju blízkosť k 
Taliansku a ponúkli nám cestoviny. Trávenie sme 
si spríjemnili hrami a ani sme sa nenazdali a už 
nás čakal autobus. 

Tábor sme ukončili v utorok v Prešove v Ko-
munitno-pastoračnom centre Jána Pavla II., kde 
nás prijali školské sestry sv. Františka. Poslednú 
sv. omšu slávil náš duchovný otec a po nej sa 
krátko prihovorila sestra Bernadeta, ktorá nám 
prenechala centrum aby išla pripraviť slávnost-
ný obed. Sústredili sme sa v záhrade, kde sme 
hodnú chvíľu strávili v malých skupinkách. Na-
šou úlohou bolo ohliadnuť sa za táborom, naj 
momentmi, tiež vymyslieť ako odprezentujeme 
svoju skupinku pred ostatnými, ale aj zaželať si 
navzájom niečo pekné a oceniť ostatných členov 
skupinky. Obed bol hodný slávnostného ukon-
čenia – s príborom za prestretým stolom v je-
dálni, kde sa autobusový pokrik „ryža s mäsom“ 
stal skutočnosťou. Poobede sme mali slávnostné 
ukončenie s pozvanými hosťami, kde sa predsta-

vili všetky skupinky, zhrnuli čo sa im na tábore 
najviac páčilo a samozrejme nechýbalo vyjadre-
nie vďačnosti.

A tu už chcem svoje rozprávanie presunúť do 
súčasnosti. A tiež chcem vysloviť vďaku všetkým, 
ktorí sa na príprave a zdarnej realizácii tábora 
podieľali. Ďakujem všetkým sponzorom, kto-

rí prispeli finančne, materiálne, časom 
i modlitbou k zdarnému priebehu tá-
bora. Zvlášť ďakujem pánom starostom 
z Brestova a Šarišských Bohdanoviec 
a farskému úradu za zastrešenie tábora 
a finančnú dotáciu. Tiež chcem poďako-
vať všetkým žienkam, ktoré nás zásobili 
suchým obedom a zákuskami – fajne 
bolo, nič sa nezvýšilo. Veľká vďaka patrí 
animátorkám (keďže chlapci odvahu ne-
nabrali) za vedenie skupiniek, kreatívne 
nápady, dohliadanie na bezpečnosť, fú-
kanie boľačiek, pot, nervy a vytváranie 
pohodovej atmosféry. Teraz by sa mi žia-
dalo povedať viac ako ďakujem manže-
lom Červenickým za nápad, celú organi-
záciu, vymýšľanie programu, zosúladenie 
nezosúladiteľných termínov, trpezlivosť, 

čas a srdce ochotné poslúžiť... chcem povedať 
viac ako ďakujem, a tak hovorím Pán Boh štedro 
odmeň! Naši hostitelia síce tento článok asi čítať 
nebudú, ale ich ochota otvoriť nám svoje brány 
umožnila takýto tábor a tak ich milí čitatelia, 
zvlášť rodičia a starí rodičia detí, ktoré sa zúčast-
nili tábora odporúčam do vašich modlitieb. 

Toto podelenie sa chcem zakončiť tými naj-
dôležitejšími osobami, a to deťmi, ktoré sa zú-
častnili tábora, lebo bol o vás a pre vás. Ďakujem 
rodičom, ktorí nám možno s nejakými otáznikmi 
na 5 dní zverili svoje ratolesti s nádejou, že ich 
vrátime nepoškodené. Tak verím, že všetky sa 
vrátili domov v pôvodnom balení, ale s pridanou 
hodnotou. Nekládli sme si za cieľ meniť životy, 
ale ten krátky úsek prázdnin naplniť zmyslom, ra-
dosťou a zameraním pozornosti od seba na tých 
druhých. Verím, že naň budete spomínať s láskou 
a vďakou, tak ako ja. Tak čo, vidíme sa o rok?

Ps: Pán Boh zaplať za Fartábor 2016

Že čas veľmi rýchlo uteká, vidíme aj na 
deťoch v našej materskej škole. Len pred pár 
mesiacmi sme vídavali ustráchané a uplaka-
né detské tváričky, dnes sú už z nich smelé 
a šikovné deti.  V mesiaci november nám výs-
kyt detských kiahní znížil počet detí na mini-

mum, avšak Mikuláš, ktorý tento rok prišiel 
priamo k nim domov, našiel ich už zdravých 
a tak si radosť z jeho darčekov mohli naplno 
vychutnať.  Deti sa zapojili aj do príprav na 
vianočnú tržnicu, ktorá bola 11. decembra.

          Každý človek má azda najkrajšie spo-
mienky na Vianoce. Všetci ich prežívame ako 
sviatky lásky a pokoja, sviatky rodinného 
šťastia a úprimného porozumenia. Na Via-
noce má aj ten najmenší darček oveľa väčšiu 
hodnotu. Každé slovo, ktorým sa prihovo-
ríme iným ľuďom, vyznie milšie a nežnejšie. 
Všetko nás dojíma. Vtedy sme si akísi bližší. 
Ľahšie zabúdame na zlo a neprávosti, ktoré 
sme si navzájom spôsobili a chceme byť lepší, 
ľudskejší. Je to pochopiteľné. Práve na Viano-

ce chcú ľudia viac ako inokedy napodobňo-
vať Božiu dobrotu. 

          Čo dodať na záver? Azda to, že hoci 
Vianoce sú iba raz do roka, predsa len lásku 
a úsmevy môžeme rozdávať počas celého 
roka.  Prajeme vám nech Božie dieťa zdvihne 
svoju rúčku  a požehná vaše rodiny, nech vás 
v radostiach i starostiach neopúšťa úsmev 
Božieho dieťaťa. 

Mária Humeňajová 
riaditeľka MŠ

Novinky z materskej školy

Tesne pred Vianocami, keď vonku prituhuje 
hovoriť o lete sa môže zdať zvláštne, ale pred-
sa sa chcem pokúsiť oživiť spomienky na jeden 
nezabudnuteľný týždeň, ktorý mohlo zažiť nie-
koľko detí z celej farnosti, presnejšie povedané 
toľko koľko sa vmestilo do jedného autobusu, 
keďže toto bol prvý tábor s denným výjazdom 
v Brestove. 

Spomenula som týždeň, ale to nie je tak cel-
kom pravda, išlo o 5 dní, pričom 3 sme ukrojili 
z jedného týždňa a 2 z druhého. Takéto usporia-
danie vyplynulo jednak z dôvodu zosúladenia 
všetkých termínov v jednotlivých destináciach, 
ktoré sme navštívili a tiež sa víkend ukázal ako 
veľmi dobrá oddychová pauzička, ako pre účast-
níkov, tak aj organizátorov. 

Nápad sa zrodil ako akési pokračovanie či za-
vŕšenie aktivít duchovného otca počas roka za-
sväteného života, kedy k nám pozýval rôznych 
rehoľníkov, aby nám čo to o svojom spôsobe 

života povedali. Ale prečo sa teda nepresvedčiť 
aj na vlastné oči a nestráviť s rehoľníkmi aj celý 
deň? Svoje brány nám ochotne otvorilo niekoľko 
kláštorov, a tak sa predstava stala skutočnosťou. 

Hlavnou myšlienkou celého tábora bolo 
pátranie. Hľadali sme výšky, hĺbky, diaľky, chute, 
vzťahy a nepoznané. Dnes, keď mnoho detí trávi 
priveľa času doma osamote a spoločníkom sa im 
stávajú technológie sme sa pokúsili ich zaktivi-
zovať, vytiahnuť von zo stereotypu, virtuálnych 

priateľstiev a sedenia pred monitorom.  Našou 
túžbou bolo ukázať im iný spôsob trávenia času, 
vytvárania reálnych vzťahov, prežívanie skutoč-
ných dobrodružstiev, ponúknuť nový pohľad 
na svet okolo nich a tiež im predstaviť hodnoty, 
ktoré hrdza ani moľ nezničia. Tiež sme nenechali 
bokom ani tému milosrdenstva a v skupinkách 
sme hľadali konkrétne spôsoby, ako môžu byť 
milosrdné naše oči, uši, ruky, nohy, jazyk, no naj-
mä srdiečko.

Fartábor



Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. 
Okrem neopakovateľných chvíľ, strávených v kruhu 
tých najbližších je jeho atmosféra spojená aj s rúškom 
tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už po stáročia spá-
jajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši 
predkovia, no mnohý z vás na ne nedajú dopustiť ani 
dnes. Na štedrovečernom stole podľa týchto povier 
nemôžu chýbať niektoré dôležité drobnosti, pretože 
z ich neprítomnosti by mohli plynúť po celý nasledu-
júci rok a pre celú rodinu negatíva. Na čo by ste teda 
nemali zabudnúť?

Korene v dávnych dobách
Tradícia dodržiavať v tento deň určité povery ale-

bo zvyky plynie z histórie. Štedrému dňu je už po 
stáročia pripisovaný veľký význam a pre kresťanov 
sú tieto dni jednými z najvýznamnejších v roku, pre-
tože si pripomínajú narodenie Ježiša Krista. A tak je 
toto obdobie magické už samo o sebe a ľudia si ho už 
v dávnych dobách prirodzene spojili s určitými zvyk-
mi. Tie majú zabezpečiť najmä šťastie, zdravie a tiež 
dostatok úrody a financií v budúcom roku.

Štedrý deň
Už samotný názov vypovedá o tom, že v tento 

deň by si mali všetci dopriať hojnosti a do sýtosti 
sa najesť. Pred večerou však naši predkovia dodr-

žiavali prísny pôst, kedy sa počas celého dňa malo 
jesť čo najmenej, alebo aj vôbec a nemohli sa jesť 
mäsité jedlá, ani nijaké z jedál, ktoré bude súčasťou 
večere. Štedrosť sa ale počas tohto dňa nespája len 
s hodovaním, ale aj s asi najobľúbenejším zvykom, 
ktorý predstavuje nádielka darčekov pod vianočným 
stromčekom.

Najdôležitejšie vianočné zvyky
Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých 

rodinách. Ktoré zvyky ešte stále pretrvali a nemali by 
chýbať ani u vás?

• šupiny z kapra alebo kôpka peňazí – vložili sa 
pod obrus na štedrovečernom stole a mali zabez-
pečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka 
rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu ná-
sledne dáva do peňaženky. V tento zvyk verí, resp. 
dúfa ešte aj dnes asi najviac ľudí. Veď kto by si neprial 
zlepšiť rodinný rozpočet, najmä v tak ťažkej dobe v 
akej žijeme?

• cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších 
prírodných liekov mal zabezpečovať pevné zdravie 
celej rodiny počas nasledujúceho roka.

• med – tento tradičný sladký produkt mal v ná-
väznosti na svoju chuť zabezpečiť dobrotu, hojnosť 
či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste celý bu-
dúci rok boli dobrí a milí. Mnoho rodín si ešte pred 

štedrou večerou robí z medu krížik na čelo, čo sym-
bolizuje požehnanie v spojitosti  s dobrotou,

• jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno 
jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri rozkrojilo priečne na 
polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamena-
lo to pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník 
v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, 
alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na 
toľko kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo 
malo symbolizovať ucelenosť rodiny.

• modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tra-
dície mali poďakovať za jedlo, ktoré máte a spoločne 
sa pomodliť.

• orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole 
chýbať ani orechy, ktoré sa po nej nahádžu do každé-
ho kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť 
ako v štedrý deň, aj počas celého roka.

• jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý 
dodržiava veľa ľudí. Podľa starej zvyklosti by sa mal 
totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. 
Jedná sa o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. 
Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými 
členmi rodiny, pre ktorých je prestreté.

Slovenské vianočné tradície: 
Čo nemôže chýbať na Vianočnom stole?

Na stole kapor a iné dobroty, uprostred sviečka a stromček oproti. 
Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný a plným lásky je čas vianočný.

Všetko dobré v novom roku Vám želá


