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Majster sa zastaví pri robotníkovi: 

- Jožo, tiež by si niekedy mohol niečo prehodiť... 

- Veď viete, pán majster, že ja toho nenahovorím... 

- To je v poriadku, ale ja nehovorím o slovách, ale o piesku!

Po 3. ročníku Šebešského Dňa detí
Krásne slnečné počasie privítalo v nedeľu 29. mája malých i veľkých účastníkov tretieho ročníka Šebešského Dňa 
detí. Podujatie, ktoré každoročne organizuje Občianske združenie Naša Nižná Šebastová pri príležitosti Dňa detí    
si už získalo svojich priaznivcov nielen medzi malými Šebastovčanmi, ale aj ich rovesníkmi v blízkom                     
i vzdialenejšom okolí. Lákadlom pre všetkých sú nielen atraktívne hry a súťaže, ale aj sladké odmeny, ktoré si             
v nich môžu účastníci vysúťažiť. Pre ich rodičov je to zase každoročná príležitosť stráviť príjemné nedeľné 
popoludnie so svojími ratolesťami v príjemnom prostredí pod košatými lipami v miestnej Panskej záhrade, stretnúť 
sa s priateľmi a známymi pri zaujímavom športovom zápolení svojich najmenších či príťažlivom kultúrnom 
programe. A práve o to organizátorom tohto už tradičného podujatia pre deti ide. Veď ako ináč a lepšie utúžiť už 
existujúce alebo nadviazať nové priateľstvá Šebastovčanov, upevniť ich pocit spolupatričnosti, ak nie 
organizovaním spoločných kultúrno – spoločenských podujatí priamo v prostredí kde žijú? I keď je príprava 
takéhoto podujatia náročná tak na finančné prostriedky, ako aj na ostatné aktivity súvisiace s jeho prípravou             
a priebehom, vynaložené prostriedky i všetko úsilie organizátorov stoja zato. Veľkým zadosťučinením sú pre nich 
šťastím žiariace tváre detí a slová vďaky ich rodičov či starých rodičov, ktorí ich prišli podporiť, alebo v prípade 
potreby aj pomôcť pri zvládaní náročnejšej súťaže. Účasť na podujatí jednoznačne potvrdzuje jeho popularitu 
medzi malými i dospelými Šebastovčanmi. Atraktívne súťaže a aktivity  zamerané na zručnosť a tvorivosť 
absolvovalo spolu 310 registrovaných detí. Azda najväčšiemu záujmu detí (ale zaiste aj ich rodičov) sa tešila 
aktivita zameraná na manuálnu zručnosť Poskladaj si drevenú hračku. Deti žiarili šťastím, keď zistili,                    
že vlastnoručne alebo s istou pomocou dospelého poskladanú drevenú hračku (napr. kačku, koníka, slona, psa, 
katapult a iné) si mohli odniesť domov a rozšíriť tak svoju zbierku o nový prírastok. Vlastnú tvorivosť mohli deti 
prejaviť aj pri disciplíne Postav si čo chceš. Malým stavbárom neraz pri práci ochotne pomáhali rodičia či starí 
rodičia, ktorí akoby zabudli na svoj vek a vrátili sa do čias vlastného detstva. Chlapcov priťahovala aj streľba z kuše 
na terč alebo jazda na malých štvorkolesových motorkách, no zahanbiť sa nenechali ani niektoré zručné a odvážne 
dievčatá. Nemenej zaujímavé boli aj ďalšie disciplíny: beh s kruhom, labyrint či kroket. Veľkým zážitkom           
pre najmenších bolo zaiste  aj šmýkanie sa „na zadku“ v nafukovacom hrade.  Absolvovanie každej disciplíny bolo 
odmenené sladkou dobrotou (keksíkmi, cukríkmi, nanukmi či cukrovou vatou). 
Po skončení hier a súťaží nasledoval zaujímavý kultúrny program. V rámci neho vystúpila gymnastická skupina 
odvážnych chlapcov  (b. o. c crew – Boys of Courage), divadelná skupina Králiky z klobúka a zlatým klincom 
podvečera bolo živé vystúpenie speváka Tomáša Bezdedu so skupinou. Jednotlivé vystúpenia sa tešili veľkej 
pozornosti malých i dospelých divákov.
Svoj podiel na úspechu celého podujatia mali okrem členov 
združenia NNŠ, ktorí podľa ohlasov verejnosti skvele zvládli jeho 
organizáciu i servis súťaží či hier, aj jeho finanční sponzori             
( BEKER-MP, s.r.o. Prešov,  Sweety Ice,  s.r.o. Prešov, 5 D kino 
ZOC Max Prešov a mesto Prešov), za čo im patrí naša úprimná 
vďaka. Nemožno však zabudnúť ani na osvedčených 
trebišovských „občerstvovateľov“, ktorí 
v priebehu celého podujatia poskytovali 
prítomným dobré „jedivo a pitivo“.  Tretí 
ročník Šebešského Dňa detí sa vskutku 
vydaril, tešme sa spoločne na ten 
nasledujúci.         

Marián Bilý  

                                                                                                               

Niektoré cesty a chodníky dostali novú tvár                            
Obyvatelia našej mestskej časti sa v uplynulom mesiaci dočkali opravy niektorých chodníkov a ciest v rámci plánovaných 
rozsiahlych prác na obnove miestnych komunikácií v meste Prešov. V súhrne má vraj ísť až o 66 ciest a chodníkov              
v jednotlivých mestských častiach Prešova. Popraskaný asfalt niektorých chodníkov na Včelárskej či Vranovskej ulici 
alebo vytlčený asfalt ciest na Strážnickej ulici či na Pažici a parkovisku pri nákupnom centre nahradil nový asfaltový 
koberec. Revitalizáciou povrchov chodníkov a ciest sa opravené komunikačné trasy pre chodcov a dopravné prostriedky 
stali nielen bezpečnejšími, ale v porovnaní s nedávnym stavom aj oveľa príťažlivejšími. Pravda, nová živičná hmota 
(asfalt) sa nevyrovná dlaždiciam na Školskej ulici, ale v súčasnej neľahkej finančnej situácii mesta sme jeho 
predstaviteľom vďační aj za tento príspevok k celkovému skultúrneniu prostredia našej mestskej časti.

                 Marián Bilý  

Z oprášených archívov
Pri „odkrývaní tajov“ dávnejšej i menej dávnej histórie šebastovského futbalu sme v súkromných archívoch narazili 
okrem písomných záznamov  aj na zachovanú fotodokumentáciu zachytávajúcu nezabudnuteľné futbalové okamihy a ich 
spoluaktérov. Niektorí z nich už žiaľ nie sú medzi nami, ale viacerí priami učastníci pamätných udalostí našťastie žijú         
a práve vďaka nim si môžeme aspoň čiastočne oživiť minulosť i dnes už skoro zabudnuté futbalové udalosti a spolu s nimi 
pripomenúť aj mená tých, ktorých mladšia generácia Šebastovčanov už skoro alebo vôbec nepozná. 
Vďaka možnosti nahliadnuť do zachovaných fotoalbumov niekdajších aktívnych šebastovských futbalistov (Blažeja 
Marcina, Milana Slaninku či Igora Túša) sme sa prostredníctvom fotografií preniesli do rokov ich mladosti bezprostredne 
spojenej so šebastovským futbalom. 
Viaceré zachované fotografie boli na prekvapenie rovnaké, pochádzali z toho istého zdroja, z fotodielne či azda presnejšie 
z fotokomory toho istého fotografa. Patrí sa preto azda pripomenúť si aj jeho meno, lebo najmä vďaka jeho fotografickej 
vášni majú dejiny šebastovského futbalu aj svoju vizuálnu dobovú podobu. 



Tým zanieteným fotografom, ktorý dlhé roky, v čase, keď fotografovanie nebolo ešte bežnou záležitosťou kvalitných 
mobilných telefónov, zachytával svojím Flexaretom neopakovateľné momenty z futbalových zápolení Šebastovčanov     
na domácom trávniku i na súperových ihriskách a potom klasickou cestou vyvolával filmy a fotografie, bol Rudo Jakubčo. 
Jeho fotoaparát nechýbal pri žiadnom významnejšom vystúpení šebastovských futbalistov. Na fotografiách v čierno – 
bielej kvalite  zachytil mnohé vzácne futbalové okamihy, ktoré sa potom ocitli v súkromných fotoalbumoch záujemcov      
o šebastovský futbal, zväčša hráčov či funkcionárov šebastovského tímu.
Vášnivým dokumentátorom histórie šebastovského futbalu však bol najmä Ing. Blažej Marcin. 
Človek telom i dušou po celý svoj život bytostne spätý so šebastovským futbalom. V mladosti hrával 
spolu s bratom Julom či „Ďulom“ v šebastovskom áčku, po skončení aktívnej futbalovej kariéry zostal 
verným fanúšikom zaznamenávajúcim úspechy i neúspechy šebastovského futbalu. Svedčia o tom      
v jeho pozostalosti zachované výstrižky z miestnej tlače prinášajúce aktuálne výsledky zápasov 
Slovana Nižná Šebastová i jeho konečné tabuľkové postavenie v priebehu jednotlivých sezón.           
Aj vďaka jeho iniciatíve máme zdokumentovaný temer celý priebeh úspešného účinkovania 
šebastovského futbalového tímu v jednotlivých súťažných ročníkoch. Blažej žil rodine, práci 
poľnohospodára - manažéra a futbalu, najmä tomu šebastovskému. Len ťažko sa vyrovnával, a ktovie 
či sa vôbec vyrovnal, s jeho zánikom v Nižnej Šebastovej. Viem z prvej ruky, ako sa tešil na oslavy 
okrúhleho výročia založenia futbalu v obci. Bolo mu nesmierne ľúto, že miestny futbalový klub 
zanikol krátko predtým a ešte väčšou ranou bolo preňho rozoranie miestneho futbalového ihriska, 
ktoré bolo akýmsi symbolickým vyjadrením definitívneho konca šebastovského futbalu.
Súťažný futbal v kategórii mužov, dorastencov a žiakov v Nižnej Šebastovej síce skončil, ale spomienky naň, najmä vďaka 
tým, ktorým šebastovský futbal nebol nikdy ľahostajný, sú stále živé. 
Načrime teda aspoň výberovo do studnice spomienok zachytených na čierno – bielych fotografiách v starostlivo  
uchovávaných fotoalbumoch ich majiteľov.  A prostredníctvom dobových fotografií pripomeňme (tým starším) či nanovo 
predstavme (tým mladším) Šebastovčanom nezabudnuteľné udalosti úspešnej šebastovskej futbalovej histórie.         

Marián Bilý  

Zatiaľ čo pri zrode šebastovskej futbalovej tradície stálo 
iba zopár futbalových nadšencov, ktorí podchytili              
a postupne do organizovanej podoby pretavili veľký 
záujem miestnej mládeže o futbal, v priebehu niekoľkých 
rokov vyrástlo v šebastovskom futbale viacero osobností. 
Práve tí výraznou mierou prispeli k nebývalým úspechom 
futbalového tímu Slovan Nižná Šebastová, zlatej ére 
šebastovského futbalu, a preto im právom  patrí čestné 
miesto v galérii osobností šebastovského futbalu. 

Igorovi vždy imponovali najmä technicky vyspelí futbalisti s kvalitným futbalovým myslením. Nie div, že medzi jeho 
futbalové vzory patril brazílsky futbalový virtuóz Pelé, ktorého futbalové umenie obdivoval celý futbalový svet. Jeho 
ovládanie lopty a driblérske schopnosti sa Igor usiloval preniesť aj do svojho herného prejavu. 
Rovnaké typy technických futbalistov, ktorých skvelú prácu s loptou obdivoval a v mnohom aj napodobňoval, našiel           
aj medzi vtedajšími prvoligovými českými (Findejs) či slovenskými (Rudolf Pavlovič) futbalistami. Spomedzi 
Šebastovčanov obdivoval hru skvelého záložníka Gira Štefančíka, ktorý však už pred Igorovým príchodom do mužstva 
odišiel hrať do vyššej súťaže.   
V novozaloženom šebastovskom tíme si ako futbalový novic postupne získal pevné miesto aj vďaka žičlivosti niektorých 
vtedy už ostrieľaných či ostrieľanejších futbalových „kozákov“ (Laca Hricišáka, Flaviána Marcina, Jana Dupláka, Jožka 
Okoša a iných), ktorí mu ochotne poradili a zasvätili ho do tajov futbalového umenia (čítanie hry a predvídanie herných 
situácií, plnenie taktických pokynov, pozičná hra  atď.). 
Okrem hráčov to bol samozrejme aj tréner Edo Holinga, ktorý poznal kvality svojich hráčov a dokázal im správne 
„naordinovať“ čo majú hrať. Igorovi často pripomínal, aby sa najprv dostal na správnu „prevádzkovú teplotu“ a až potom 
naplno „rozbehol“ svoje technické futbalové kúsky, ktorými často privádzal svojich protihráčov skoro do zúfalstva.
Igor dobre vedel, že najlepším prostriedkom ako preľstiť fyzicky zdatnejších protihráčov je okrem futbalového umu           
aj dobrá „technička“ (práca s loptou), preto na jej zdokonaľovaní systematicky pracoval a výsledky sa dostavili. Narábal       
s loptou tak obratne, že zobrať mu ju sa často dalo iba za cenu faulu. 
Hrával v strede zálohy pokladanej všeobecne za akýsi motor mužstva. A záloha, v ktorej spolu s ním hrali ďalšie výrazné 
osobnosti šebastovského futbalu ako Jano Duplák, Milan Šofránek či o čosi neskôr Jožo Baláž, pracovala vskutku            
ako dobre namazaný stroj umne dirigujúci hru celého mužstva. 
Okrem najbližších spoluhráčov v zálohe si Igor herne veľmi dobre rozumel aj s útočníkmi Karolom Hricišákom, Tónom 
Gáborom, Jožkom Okošom (Picolom) či Tiborom Marcinom. Spomedzi obrancov to boli najmä spoľahliví stopéri Milan 
Slaninka a Milan Vaľko, ale aj Maximilián Estočák (Nasky) či Milan Holinga na postoch krajných obrancov.  
Za najkrajší zážitok svojej relatívne dlhej futbalovej kariéry Igor pokladá výhru 2 : 0 s mužstvom Smižian na neutrálnom 
ihrisku VSŽ Košice v Šaci, ktorá znamenala postup Slovana Nižná Šebastová do Krajských majstrovstiev. Jeho gól 
spečatil víťazstvo šebastovského tímu.
Nerád spomína na domácu prehru s mužstvom Lokomotívy Košice (4 : 2) v rozhodujúcom zápase o postup do Divízie. 
Šebastovčania nevyužili výhodu domáceho prostredia a nepostúpili do vyššej súťaže. Účasť v nej 
by bola historickým úspechom silnej generácie šebastovských futbalistov, do ktorej nesporne 
patril aj Igor Túš.
Napriek viacerým skvelým ponukám známejších mužstiev zostal Igor v priebehu celého 
aktívneho futbalového života verný šebastovkým farbám. Až po ukončení úspešnej 
futbalovej kariéry pôsobil najprv začiatkom 70. rokov dve sezóny (1973/74, 1974/75) 
ako hrajúci tréner a potom opäť začiatkom 90. rokov ako tréner v neďalekom 
Záhradnom, odkiaľ pochádza Igorova manželka Mária. Aj jeho zásluhou sa tamojšie 
futbalové mužstvo tešilo v sezóne 1991/92 z postupu do najvyššej okresnej súťaže.
1. septembra 2016 oslávi výborný šebastovský stredopoliar, skvelý driblér                 
a ozajstný futbalový žonglér Igor Túš svoje okrúhle životné jubileum. Želáme mu 
dobré zdravie a veľa radosti v ďalších rokoch života. 

        Marián Bilý

Futbalový žonglér Igor Túš (1946) Fotoarchív Igora Túša Foto M. Bilý         

Základom futbalovej abecedy sa Igor priúčal už v ranej mladosti v dorasteneckom klube susedných Ľubotíc.                        
K organizovanému futbalu sa dostal cez svojich kamarátov z detských čias Šebastovčana Štefka Dupláka a Ľubotičana 
Jožka Sedláka.
Nebolo ho treba dlho presviedčať, lebo futbalová lopta bola preňho magnetom, ktorý ho od detstva silne priťahoval. 
Vďaka svojmu nespornému futbalovému talentu získal miesto aj v školskom futbalovom tíme. 
Pod odbornejším trénerským vedením v ľubotickom dorasteneckom mužstve však oveľa rýchlejšie napredoval                    
a už začiatkom šesťdesiatych rokov (1963) ako sedemnásťročný nastúpil za mužov Slovana Nižná Šebastová. Bol to            
v poradí iba druhý zápas po založení šebastovského futbalového klubu.

Z galérie osobností
           šebastovského futbalu

Kapitola prvá, alebo ako sa v roku 1963 začala písať úspešná história šebastovského futbalu: 

Hráči v hornom rade zľava: 
Milan Holinga, Miroslav Barna, 
Imrich Ogurčák, Ján Duplák, 
Milan Šofránek, Blažej Marcin.
Hráči v dolnom rade zľava:
Dušan Holinga, Milan Desiatnik, 
Pavol Okoš, Karol Hricišák, 
Štefan Duplák, Jozef Okoš. 

Kapitola druhá, alebo postup do súťaže Krajských majstrovstiev v roku 1969, zavŕšenie úspešného napredovania 
šebastovského futbalu:

Hráči a funkcionári v hornom rade 
zľava: 
Štefan Sopko (ošetrovateľ mužstva), 
František Stajanča, Milan Slaninka, 
Maximilián Eštočák, 
Ladislav Hricišák (funkcionár), 
Jozef Slaninka, Milan Homolka, 
Anton Gábor, Sirotňák, Pavol Okoš, 
Gracián Borodáč (funkcionár).
Hráči v dolnom rade zľava:
Tibor Marcin, Milan Holinga, 
Milan Vaľko, Igor Túš, 
Milan Šofránek, Jozef Kočiško. 

Z fotoarchívu Ing. Blažeja Marcina:

Ing. Blažej Marcin 

Foto - futbalové mužstvo Slovana 
Nižná Šebastová v roku 1969:

Foto - futbalové mužstvo 
Nižnej Šebastovej 
v roku 1963: 



Z histórie Nižnej Šebastovej

Rád františkánov mal v Nižnej Šebastovej dlhoročnú tradíciu. Miestni františkáni vykonali v priebehu svojho 
pôsobenia veľa neobyčajne záslužnej práce, a to nielen v náboženskej, ale aj kultúrnej, umeleckej a vedeckej oblasti 
neraz presahujúcej hranice regiónu. 
Pokojnejšie obdobia šebastovských františkánov, venované najmä duchovnej (dušpastierskej) práci, osobným 
vedeckým či umeleckým záľubám a materiálnym  aktivitám (najmä údržba a zveľaďovanie celého komplexu),            
sa striedali s nepokojnými, ba búrlivými obdobiami, v čase ktorých museli rôznym spôsobom zápasiť o prežitie. 
Medzi najbúrlivejšie udalosti, ktoré miestni františkáni zažili nesporne patrí tá z roku 1644. Súvisela s reformáciou        
a práve prebiehajúcimi krutými bratovražednými náboženskými bojmi protestantov a katolíkov. 22. júna 1644 vtrhlo 
protestantské vojsko do šebastovského kláštora  a kostola, barbarsky zničilo viacero sôch, obrazov i oltárov. Všetci 
rehoľníci z kláštora, v čele ktorých v tom čase ako gvardián stál páter Adalbert Močár,  boli zadržaní, bití a trýznení,     
no podarilo sa im až na jedného újsť. Bol ním páter Mikuláš Krmendy, ktorý kvôli modlitbe zmeškal vhodný okamih    
na útek, dostal sa do rúk útočníkov, čo sa mu stalo osudným. Zomrel mučeníckou smrťou.
Druhá krvavá udalosť súvisiaca s účinkovaním šebastovských františkánov sa udiala v roku 1925. Pri zásahu četníkov, 
podnietenom falošným udaním na jedného z františkánov, došlo k streľbe, pri ktorej bolo viacero ľudí brániacich 
miestnych františkánov zranených a jeden ľudský život dokonca vyhasol.
Okrem krvavých udalostí, ktoré zasiahli do života miestnych františkánov mali rovnako ničivé následky                       
aj administratívne zásahy dobových mocipánov. Takým bol zákaz misionárskych aktivít v rámci rekatolizačnej 
činnosti Jozefom II. v roku 1788, po ktorom došlo aj k prerušeniu činnosti misionárov zo šebastovského 
františkánskeho misionárskeho strediska. Medzi najznámejších patrili autor apologetických (obranných) spisov  páter 
Ján Abrahamffy, páter Kapistrán Krajčinovský, páter Dominik Mokoš či páter Kvido Péry, úspešne misionársky 
(rekatolizačne) pôsobiaci v blízkom i vzdialenejšom okolí. 
Ešte ničivejším zásahom znamenajúcim definitívny koniec šebastovského františkánskeho kláštora bolo zrušenie 
reholí po nástupe komunistov k moci vo februári roku 1948.
V bohatej histórii šebastovského kláštora možno nájsť viacerých významných františkánov, ktorí sa v priebehu 
relatívne pokojných období systematicky venovali popri dušpastierskej a kultúrno - osvetovej práci  aj  vlastným 
umeleckým či vedeckým aktivitám. Vďaka nim si získali renomé prekračujúce  hranice regiónu.
Medzi najvýraznejšie osobnosti šebastovských františkánov patril napríklad páter Henrich Náhlik (1836 – 1897). 
Pôsobil aj ako učiteľ, okrem iného aj na známom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Od roku 1878 stál ako gvardián     
v čele šebastovských františkánov. Bol nielen literátom (publikoval články v Katolíckych novinách a v iných 
periodikách), ale aj skvelým hudobníkom (organistom). 
Páter Náhlik zakladal náboženské spolky a stál aj pri zrode miestneho františkánskeho Tretieho rádu v roku 1883,    
ktorý potom šesť rokov riadil a napísal o ňom aj tzv. terciársku knihu. Pod jeho vedením vzrástol počet členov rádu       
(v roku 1892 ich bolo približne 300) i počet náboženských a kultúrnych aktivít pre veriacich a širšiu verejnosť. Početné 
aktivity rádu prispeli nielen k obrode náboženstva a rozvoju miestnej osvetovej činnosti, ale aj k rozvoju národného 
povedomia miestneho etnika. 
Pre duchovné potreby pospolitého ľudu pripravil na vydanie modlitebnú knižku Cesta k nebeskému Jeruzalemu,     
ktorá vyšla v dvoch vydaniach (prvé v roku 1886, druhé v roku 1887). 
Medzi popredné osobnosti šebastovského strediska viery a vzdelanosti patrili viacerí františkáni, ktorí okrem 
cirkevných pozícií (napr. ako správcovia farnosti)  pôsobili aj na učiteľských postoch významných škôl. 
Takým bol napríklad páter  Jozef František Xaver Király, pôsobiaci ako správca šebastovskej (šebešskej) farnosti          
a zároveň ako profesor na prešovskom gymnáziu.
Rovnako páter Viktor Štefan Marsina (pseudonym S. M. Žilinský), okrem postu gvardiána šebastovských františkánov 
(zaslúžil sa aj o rekonštrukciu kostola a kláštora v roku 1893) pôsobil aj ako profesor na bardejovskom gymnáziu           
a aktívny literárny historik.
K umeniu inklinoval šebastovský františkán páter Teodor Jozef Tekel (1902 – 1975). Prejavoval sa ako dvojdomý 
umelec zachytávajúci a stvárňujúci vnútorné poryvy ľudskej duše nielen umeleckým slovom (ako básnik),                 
ale aj obrazom (ako maliar).
Aj na základe nášho neúplného obrazu o rôznorodých aktivitách šebastovských františkánov je zrejmé, že ich miestne 
sídlo, kde žili a tvorili, bolo v minulosti skutočným centrom viery a vzdelanosti. Podieľalo sa významnou mierou nielen 
na šírení viery, osvety a kultúry, ale v zložitých obdobiach aj na povzbudzovaní národného povedomia v regióne. 
Výrazne pozitívne sa tak zapísalo nielen do dejín Nižnej Šebastovej, ale aj celého východného Slovenska. 

        Marián Bilý  

Zabudnuté františkánske centrum viery a vzdelanosti (dokončenie)

Tešíme sa na stretnutie.

Šebešský deň hudby a tanca
Program:

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová  
Vás pozýva na 


