
Krea�vita, prezentácia tvorby tvorcov 
bez rozdielu veku

                                                                                                               
17. číslo Február 2016

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová zorganizovalo dňa 13. decembra 2015 v spolupráci so slovenským reprezentantom a 
zároveň svojím členom Stanislavom Hajdukom už 3. ročník Vianočného bowlingového turnaja. Miestom turnaja bola bowlingová hala 
Bowland v Ľubo�ciach so začiatkom o 10:00 hod. Turnaj vyvrcholil okolo 15:00 hod. finálovými súbojmi. 

Pri účas� dvadsiatky štartujúcich  sa v jednotlivých kategóriách umiestnili na medailových priečkach �to súťažiaci:  
Kategória de�: 1. Barbora Hajduková,  2. Jakub Bilý, 3. Mar�n Knap
Kategória žien: 1. Juliana Hajduková,  2. Alena Hajduková,  3. Monika    Jankovičová  
Kategória mužov:  1. Stanislav Hajduk,  2. Marko Hajduk,  3. Ján Želasko ml. 
Turnaj prebiehal vo veselej predvianočnej atmosfére, k čomu zaiste prispeli aj chutné koláče rôzneho druhu z domácich „dielní“ 

šikovných účastníčok turnaja. Po turnaji odchádzali víťazi dobre naladení a ostatní aspoň zdravo športovo unavení, ale s nádejou, že 
ten nasledujúci ročník bude pre nich azda úspešnejší. Tak teda dovidenia o rok. Športu zdar a bowlingu zvlášť!     Stanislav Hajduk           

Po 3. ročníku Vianočného bowlingového turnaja

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová plánuje zorganizovať prehliadku 
výsledkov tvorivej činnos� miestnych obyvateľov. Vyzývame preto všetkých našich spoluobčanov  

venujúcich sa akejkoľvek tvorivej činnos�, aby sa zapojili do verejnej prezentácie výsledkov svojej tvorivej práce.
Cieľom plánovanej prezentácie je predstaviť produkty tvorivej práce šikovných rúk Šebastovčanov bez rozdielu veku a pohlavia. 

Prezentácia produktov tvorivých ak�vít v oblas� výtvarného či úžitkového umenia bude spojená s možnosťou ich kúpy alebo výmeny.
Oblas� prezentácie: plagátová  tvorba,   fotografia,   počítačová  grafika,   obrazová tvorba, tvorba z kože, patchwork                   

(tvorba z tex�lných zvyškov),  tex�lné výrobky, tvorba  šperkov, aranžovanie, výrobky z dreva a rôzne  iné  techniky.

Produkty tvorivej práce budú prezentované  v Pizerii Markela
1. apríla 2016 (piatok) o 18.00 hodine.

Účasť všetkých vystavovateľov je potrebné nahlásiť do 20. marca 2016 na adrese:nasaniznasebastova@gmail.com 

Prezentované produkty tvorivej práce nebude hodno�ť žiadna porota. Nebudú súťažiaci, nebudú víťazi, nebudú  porazení.
Bude to  stretnu�e tvorivých ľudí a predstavenie výsledkov ich tvorivej práce spojené s výmenou skúsenos� z najrôznejších oblas� 

tvorivej činnos�.
OZ Naša Nižná Šebastová pozýva na prehliadku všetkých miestnych ak�vnych tvorcov, ale aj milovníkov a obdivovateľov výtvarného  

a úžitkového umenia.

Vďaka za prejavenú priazeň a  finančnú podporu 

Dvojo vyhodňare se štretli po Vianococh v roboce, perši hutori: 
- Ta co ci priniesol Jeźiśko, jaki podarunek? 
- Budzeš kukac! Hibaj ku oblaku. Vidziš to nove be-em-ve? 
- Hej, bars šumne... 
- ...ta takej farby ťeplaki!

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová patrí medzi neziskové organizácie, ktoré sa môžu uchádzať o 2% z daní právnických a 
fyzických osôb na skvalitnenie vlastnej činnos�. V minulom roku využilo naše združenie túto možnosť prvýkrát. Na peňažný účet OZ 
NNŠ  došli finančné prostriedky v celkovej sume 2 034,11 eur od viacerých firiem i súkromných osôb, ktoré nachádzajú v nami 
organizovaných poduja�ach na skvalitnenie života v Nižnej Šebastovej zmysel a rozhodli sa ich finančne podporiť. Všetkým darcom 
vyjadrujeme za ich priazeň a finančnú podporu naše úprimné  poďakovanie.

Uvedené finančné prostriedky budú použité v priebehu roka 2016 na kultúrno – spoločenské ak�vity združenia, najmä na 
zorganizovanie tradičného Šebešského dňa de� a Šebešského dňa hudby a tanca, ako aj na vydávanie Šebešských noviniek a na ďalšie 
ak�vity súvisiace so skvalitnením životných podmienok v Nižnej Šebastovej, ktoré chce združenie začať realizovať v priebehu tohto 
roka. O konkrétnom využi� získaných finančných prostriedkov bude združenie informovať začiatkom roka 2017.

OZ NNŠ je aj v tomto roku medzi registrovanými neziskovými organizáciami, ktoré sa môžu opäť uchádzať  o 2% z daní právnických 
či fyzických osôb. Opätovne sa preto uchádzame o Vašu priazeň a finančnú podporu za rok 2015. V prílohe tohto vydania Šebešských 
noviniek nájdete vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky  2 %  zaplatenej dane, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje potrebné na 
darovanie finančného príspevku nášmu občianskemu združeniu.

Ďakujeme za podporu.
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová  ·  Včelárska 23, 080 06 Prešov  ·  IČO: 42341418 
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V roku 2015 uplynulo 700 rokov od prvej dochovanej písomnej zmienky o 
Nižnej Šebastovej z roku 1315. Hoci je zrejmé, že usadlosť existovala už skôr, 
za začiatok jej histórie sa pokladá rok najstaršej písomnej zmienky o nej. 

Spočiatku malá usadlosť sa časom zmenila na významnejšiu obec, v roku 1315 
známu ako Olsebus, ktorá sa stala strediskom  väčšieho panstva zahrňujúceho 
aj niektoré okolité obce, konkrétne  Vyšnú Šebastovú, Podhradík a Okružnú.

V súčasnos� je Nižná Šebastová jednou z miestnych čas� mesta Prešov. Mesto 
Prešov sa preto v závere minulého roka (27. decembra 2015) stalo hlavným 
gestorom a organizátorom osláv vzácneho 700. výročia Nižnej Šebastovej. 

Začiatkom oficiálnej čas� osláv bola slávnostná svätá omša v Kostole 
Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária v Nižnej Šebastovej. Okrem primátorky 
mesta A. Turčanovej sa na slávnos� zúčastnili aj  reprezentan� mestského 
zastupiteľstva a kompetentných orgánov mesta, súčasní i bývalí šebastovskí 
poslanci, viaceré osobnos� mesta, miestnej čas� a ostatná verejnosť. 

Na slávnostnom stretnu� v miestnom kostole odzneli viaceré podnetné 
príhovory svetských i cirkevných hodnostárov prinášajúce pohľady na bohatú 
svetskú a cirkevnú minulosť obce i jej dôležité postavenie v súčasnos�. 
Slávnostnú atmosféru vhodne dotvárala organová hudba a cirkevné piesne 
speváckeho zboru z Prešova. 

Súčasťou svätej omše bolo aj slávnostné posvätenie nového erbu Nižnej 
Šebastovej podľa odborného návrhu heraldika Mgr. Marcela Bodnára a vlajky, 
ktoré sa tak stali oficiálnymi symbolmi Nižnej Šebastovej.  

Druhá časť osláv pokračovala slávnostným obedom, oficiálnym a kultúrnym 
programom v reštaurácii niekdajších kúpeľov Išľa, na ktorom sa, žiaľ, mohli 
zúčastniť iba pozvaní hos�a. A práve to, podľa ohlasov verejnos�, vyvolalo 
istú nevôľu mnohých obyvateľov Nižnej Šebastovej, ktorí sa tak ocitli v pozícii 
druhoradých občanov. 

V rámci oficiálneho programu v reštaurácii Išľa odzneli zaujímavé prejavy 
primátorky mesta A. Turčanovej, poslanca miestnej čas� Nižná Šebastová M. 
Lipku, heraldika a zároveň autora návrhu nového erbu M. Bodnára, ale aj 
niektorých pozvaných hos� a zainteresovaných spoluorganizátorov 
poduja�a. 

Oficiálna časť programu vyvrcholila  ocenením vybraných občanov Nižnej 
Šebastovej, ktorí výraznou mierou prispeli k jej rozvoju. Medzi ocenenými boli 
Šimon Blichár, Ján Bobot, Mgr. Daniela Dobrovičová, Ing. Ľubomír Duplák, 
Slavomír Fabuľa, vdp. Peter Gombita, Emília Komková, Ing. Anton Neupauer, 
Ján Rimarčík, Ing. Kamil Sedlár, Fran�šek Šofránko, Ing. Milan Šofranek (in 
memoriam), Ján Uhľár, Ing. Jozef Vihonský, PhDr. Mar�n Lipka, PhD. a Ján 
Čižmár. Konkrétny prínos jednotlivých laureátov ocenenia sa však, na škodu 
veci, bližšie nešpecifikoval, takže viacerým zúčastneným zostali skutočné 
zásluhy toho ktorého kandidáta (azda okrem zásluh miestnych poslancov)  
neznáme, zahmlené alebo v rovine domnienok. 

V rámci kultúrneho programu vystúpili viaceré populárne umelecké telesá 
(Šarišan, BB Country, Kollárovci) a známa ľudová rozprávačka Araňa. 
Vyvrcholením kultúrneho programu bol veľkolepý ohňostroj, po ktorom 
nasledovala voľná zábava pri reprodukovanej hudbe.

Napriek niektorým zásadným nedostatkom (nevhodne zvolený zimný termín 
poduja�a) a výhradám (oslavy mali byť organizované pre všetkých 
Šebastovčanov), ktorým sa dalo predísť, treba vyjadriť poďakovanie mestu 
Prešov a jeho primátorke, že napriek zložitej finančnej situácii mesto nakoniec 
podporilo oslavy vzácneho výročia Nižnej Šebastovej a prispelo na ich 
organizovanie. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom a konkrétnym 
realizátorom, ktorí sa finančne alebo konkrétnou prácou podieľali na 
úspešnom priebehu poduja�a.

           Marián Bilý

Po oslavách 700. výročia Nižnej Šebastovej                                                      



V závere tohto roka oslávi Milan Slaninka svoje vzácne životné 
jubileum - 70. narodeniny. Zaželajme mu, hoci v istom preds�hu, aby 
ich oslávil v dobrom zdraví, plný elánu a rados� zo života.   

   Marin Bilý
                   

Z galérie osobnos� šebastovského futbalu

Po zániku organizovaného futbalu v Nižnej Šebastovej vo všetkých vekových kategóriách si mnohí hráčí šebastovského Áčka, ale aj 
� mladší našli nové pôsobiská vo futbalových �moch okolitých alebo aj vzdialenejších obcí či miest. 

Podobný osud s�hol aj viacerých Šebastovčanov, ktorých športový život bol spojený sprvu s ak�vnym pôsobením v šebastovskom 
futbale, neskôr s prácou súvisiacou s futbalom. Keďže sa kvôli strate miestneho futbalového areálu a zániku futbalového života 
nemohli realizovať v domácom šebastovskom prostredí, rozhodli sa pokračovať vo svojich ak�vitách v najbližšom okolí, v ak�vnom 
futbalovom prostredí susedných obcí.

Názorným príkladom uvedeného sú aj už tradičné stretnu�a mladých futbalových nádejí, medzi ktorými sú aj mnohí 
Šebastovčania, s ich úspešnými miestnymi vzormi. Tí v dávnejšej či menej dávnej minulos� pôsobili v tzv. veľkom futbale doma i v 
zahraničí a v súčasnos� odovzdávajú svoje futbalové skúsenos� ako tréneri dospelých alebo mládeže. Iniciátorom týchto inšpirujúcich 
stretnu� je Šebastovčan Ing. Jozef Bubanec. Kedysi ak�vny futbalista, dnes zapálený organizátor odborných diskusií o futbale.

Ostatné takéto stretnu�e zrealizoval v závere minulého roka ako vianočný darček pre mladých miestnych futbalistov v areáli 
futbalového klubu Sokol v Ľubo�ciach v spolupráci s trénerom Marekom Procházkom.

 Medzi pozvanými hosťami bol aj asistent trénera nášho reprezentačného futbalového �mu Štefan Tarkovič či bývalý hráč Tatrana 
Prešov, Slovana Bra�slava i zahraničných �mov Marek Petruš, obaja doslova pupočnou šnúrou spä� s Nižnou Šebastovou. Ďalej 
výborný futbalista a úspešný tréner Štefan Komanický a stále ak�vny futbalista, ale už aj s trénerskou licenciou Peter Šinglár.

V bohatej a podnetnej diskusii pozvaní hos�a odpovedali na otázky z radov futbalovej mládeže súvisiacimi najčastejšie s 
futbalovými osudmi alebo hráčskymi a trénerskými skúsenosťami hos�. 

Nevyužitý futbalový potenciál

Každé takéto stretnu�e futbalovej mládeže s bývalými úspešnými 
futbalistami či terajšími ak�vnymi trénermi je pre mladých adeptov futbalového 
umenia v mnohom inšpira�vne a mo�vujúce. Ide preto o neobyčajne záslužnú 
prácu ich organizátorov pre začínajúcich futbalistov, za ktorú si iste zaslúžia vďaku 
športovej verejnos�. 

Napriek tomu, že ich „duchovným otcom“ je Šebastovčan, nemôžu sa 
realizovať v šebastovskom futbalovom prostredí, pretože také, žiaľ, v Nižnej 
Šebastovej už dlhšie neexistuje. Stále ešte existujúci šebastovský hráčsky i 
odborný futbalový potenciál si tak musí za�aľ (alebo už natrvalo ?) hľadať živnú 
pôdu pre svoje ak�vity mimo nej.  

    Marián Bilý
       

Za�aľ čo pri zrode šebastovskej futbalovej tradície stálo iba zopár futbalových nadšencov, ktorí podchy�li a postupne do 
organizovanej podoby pretavili veľký záujem miestnej mládeže o futbal, v priebehu niekoľkých rokov vyrástlo v šebastovskom futbale 
viacero osobnos�. Práve � výraznou mierou prispeli k nebývalým úspechom futbalového �mu Slovan Nižná Šebastová a zlatej ére 
šebastovského futbalu. V našej športovej rubrike predstavujeme postupne aspoň niektorých z nich.
Milan Slaninka - pevný pilier šebastovskej obrany 

Vďaka svojim telesným dispozíciám (výške a pevnej telesnej konštrukcii) bol Milan Slaninka (1946) priam predurčený na to, aby 
zaujal miesto stopéra v novosformovanom futbalovom �me trénera Eda Holingu zo začiatku šesťdesiatych rokov (1963), kedy začali 
Šebastovčania pôsobiť v najnižšej triede okresnej futbalovej súťaže (IV. trieda, skupina D). 

Tréner Holinga, sám gólman, poznal však aj Milanove brankárske kvality, preto ho na prvý súťažný zápas v Brestove postavil na 
brankársky post. Milan sa zhos�l úlohy brankára veľmi dobre, zápas sa skončil prekvapujúcim víťazstvom Šebastovčanov v pomere     
9 : 1. Za Milanov chrbát v bránke sa dostala futbalová lopta iba raz. Zaiste k tomu však prispela aj výborná hra celého mužstva.

V druhom futbalovom zápase privítali Šebastovčania na domácej tráve mužstvo Šalgovíka a porazili ho opäť rozdielom triedy. 
Svojmu súperovi opäť „naložili“ deväť gólov a dostali iba jeden. Zápas sa skončil v pomere 9 : 1. V tomto zápase už Milan nestál v 
šebastovskej bránke. Mal premiéru na novom poste stopéra v obrane a obstál na ňom nad očakávanie. 

Od zápasu so Šalgovíkom hrával už Milan Slaninka stabilne na novom poste stopéra. Pôsobil na ňom vždy veľmi isto. Výborne 
organizoval obranné rady mužstva. Mal prehľad v hre obrany, dobre spolupracoval s brankárom, ale aj so stredopoliarmi mužstva. 
Jeho veľkou prednosťou bola výborná hra hlavou. Využíval ju nielen na poste posledného muža obrany, ale neraz aj v útoku. Pri 
rohových a trestných kopoch súperovi vždy hrozilo, že lopta z Milanovej hlavy skončí v bránke.

V priebehu rokov sa Milan Slaninka vypracoval na uznávanú a fanúšikmi často oslavovanú osobnosť šebastovského mužstva. 
Pomohli mu k tomu nesporne jeho vrodené futbalové predpoklady, ale zaiste aj svedomitý prístup k tréningovému procesu (tvrdá 
práca na sebe), snaha odviesť  v zápasoch vždy zodpovedný výkon a v neposlednom rade aj hrdosť a nadšenie z možnos� obhajovať 
šebastovské futbalovové farby.

Prejavilo sa to aj v pamätnom kvalifikačnom zápase o postup do súťaže Krajských majstrovs�ev, v ktorej mužstvo Slovana Nižná 
Šebastová chcelo hrať. Zápas s mužstvom Smižian sa uskutočnil na neutrálnom ihrisku VSŽ Košice v Šaci. Šebastovčania v ňom vyhrali 
v pomere 2 : 0 a jedným z úspešných strelcov bol práve Milan Slaninka (druhý z gólov vsie�l Igor Túš).

Milan Slaninka patril v čase ak�vneho pôsobenia vo futbale k ozajstným oporám šebastovského �mu, ktorému bol a zostal verný, 
za čo mu patrí naša úprimná vďaka. Pevný pilier šebastovskej obrany sa stal príkladným vzorom pre mnohých mladších miestnych 
futbalistov. 

V predošlom čísle Šebeškých noviniek sme informovali o niektorých dlhodobejšie neriešených problémoch na ulici Pažica a s tým 
súvisiacou nespokojnosťou jej obyvateľov, ktorá vyús�la do pe�cie predloženej kompetentným orgánom mesta. Článok podnie�l 
diskusiu  zainteresovaných obyvateľov Pažice. Nové informácie, ktoré sme získali od niektorých z nich (Dr. J. Šofránková, Ing. J. Stošek)  
spresňujú konkrétne občianske ak�vity, dopĺňajú mená ich iniciátorov a aktualizujú pohľad na dosiahnuté čiastkové ciele. Ich ohlasy 
prinášame v plnom znení s minimálnymi redakčnými úpravami.

PaedDr. Janka Šofránková písomne informovala, že:
- o podpisy pre zlepšenie podmienok na ul. Pažica sa okrem p. Ing. Jozefa Bubanca zaslúžili i PaedDr. Janka Šofránková a Ing. Ján 
Stošek, ktorý to všetko dokončil a práve on odniesol pe�čné hárky na MsÚ Prešov 
- v mesiaci jún (2015) p. poslanci m. č. 3 si vypočuli požiadavky obyvateľov ulice Pažica, ktoré predniesli p. Vejčík a Dr. J. Šofránková a v 
mesiaci júl boli po dlhých rokoch vyčistené priekopy.

Ing. Ján Stošek predstavil problémy Pažice v historickom priereze: 
Komunikácia na ulici Pažica bola postavená pred 52 rokmi, žiaľ, za posledných 22 rokov nebola inovovaná. Inžinierske siete sa 
nerealizovali komplexne a naraz, ale s odstupom po samostatných rokoch – plynovod, kanalizácia a vodovod. Výkopy po nich boli 
zasypávané, pásy asfaltované a neskôr znovu a znovu rozorávané. Výsledkom je jej havarijný stav.

Občania na ulici Pažica boli v priebehu niekoľkých volebných období svedkami toho, že obnova povrchov komunikácií sa veľakrát 
aj v našej miestnej čas� robila podľa zvláštnych kritérií – cesty v najhoršom stave sa neobnovovali, presadzovali sa rôzne individuálne 
záujmy a dokonca sa investovalo do ciest na cudzích pozemkoch ...

S postupom času získava táto ulica na dôležitos� z hľadiska svojej funkcie aj preto, že na ňu vyusťujú ďalšie tri ulice - Jedľová, 
Agatová a Borovicová. Je teda peším komunikačným ťahom nielen pre občanov týchto ulíc, ale aj pre občanov z horných čas� 
Limbovej a Herlianskej ulice do miestneho centra občianskej vybavenos� – predajní potravinárskeho i nepotravinárskeho tovaru, 
reštaurácií, pohos�ns�ev, kaviarní, predajní kvetov, ale aj k zastávkam mestskej a medzimestskej dopravy. Žiaľ, je to komunikácia bez 
chodníkov, s hrbolcami, výmoľmi, stojatou vodou v jamách po daždi, v zime so zmrznutým ľadom či neodstráneným snehom. To sú 
výstrahy pre autá, de� a starších ľudí.

Dlhotrvajúci neutešený stav vyvolával nespokojnosť obyvateľov ulice. Skupina občanov zorganizovala preto pe�ciu podľa 
pe�čného zákona – nie však pe�ciu ako sťažnosť, ale pe�ciu ako žiadosť o preverenie reality a prosbu o zahrnu�e rekonštrukcie cesty 
do zoznamu obnovy mestských komunikácií v roku 2016. V krátkom čase ju svojimi podpismi podporilo 131 občanov. 

Zástupcovia občanov sa obrá�li na výbor miestnej čas� č. 3, na komisiu pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, 
na nášho poslanca v mestskom zastupiteľstve, na kompetentný odbor mestského úradu a nakoniec aj na primátorku mesta. 
Obhajobu požiadavky podloženú jasnými faktami a argumentmi deklarovali zástupcovia občanov aj svojou osobnou účasťou na 
zasadnu� mestských orgánov a výsledok sa dostavil.

Kompetentné orgány mestského úradu, ako aj komisia pre výstavbu a dopravu potvrdili opodstatnenosť pe�cie, potvrdili 
havarijný stavebno – technický stav komunikácie a podporili jej obnovu. Primátorka mesta pani Ing. A. Turčanová písomne 
informovala o zaradení komunikácie do zoznamu rekonštrukcií ciest na rok 2016, konkrétne pôjde o výmenu jej živičného povrchu. 
Rozhodnu�e mestského zastupiteľstva o schválení zoznamu rekonštrukcií (vrátane ich komunikácie) prijali obyvatelia ulice s 
uspokojením a vďakou.

Osobná ak�vita, záujem občanov o problémy vo svojom okolí, pomoc poslanca a objek�vne posúdenie problému odborníkmi 
dávajú nádej, že mesto zrealizuje čo najskôr všetko potrebné (výberové konanie a vyrokovanie ceny realizácie rekonštrukcie jej 
zhotoviteľom) a v krátkom čase pristúpi k odstráneniu havarijného stavu komunikácie.

Ani rekonštrukciou cesty sa však všetky problémy na ulici Pažica nevyriešia. Bude treba doriešiť zaplavovanie ulice dažďovou 
vodou, úpravu priepustov, chodníky, verejné osvetlenie a v súvislos� s tým aj podnie�ť väčší záujem obyvateľov ulice o veci, ktoré sa 
ich bezprostredne dotýkajú.

Na Pažici „sa ľady pohli“

Do kalendára kultúrnych a športových poduja� organizovaných Občianskym združením Naša Nižná Šebastová pribudla na 
začiatku tohto roka ďalšia zaujímavá položka – Šebešský ples. 

Okrem už tradičných letných kultúrno – spoločenských poduja� pre de� (Šebešský Deň de�) a dospelých (Šebešský Deň hudby a 
tanca) a zimného športového poduja�a (Vianočný bowlingový turnaj), je tu teda ďalšie atrak�vne poduja�e, ktoré by mohlo 
pri�ahnuť pozornosť zábavy ch�vých Šebastovčanov a založiť tak istú tradíciu v rámci každoročnej plesovej sezóny. 

Šebešký ples sa konal 30. januára 2016 v priestoroch reštaurácie Išľa uprostred areálu v minulos� známych a vyhľadávaných, dnes, 
žiaľ, schátraných a temer zabudnutých kúpeľov. Príťažlivé prírodné prostredie, ktoré by pri istej dávke manažérskej invencie mohlo 
byť tak ako kedysi centrom kultúrneho života však  dlhodobo zápasí doslova o preži�e. Interiér reštaurácie pritom poskytuje azda 
jediné reprezenta�vne a primerane veľké priestory na poriadanie väčších spoločenských poduja� v Nižnej Šebastovej, čoho dôkazom 
sú aj viaceré nedávne tu organizované akcie pre Šebastovčanov. 

Šebastovčania „plesali“

Práve to rozhodlo aj pri voľbe miesta konania plesu, pred ktorou stáli členovia OZ NNŠ. Prípravné práce prebiehali podľa 
premyslenej a schválenej koncepcie. Plnenie čiastkových úloh sa priebežne kontrolovalo a hodno�lo. Nové nápady a návrhy sa pružne 
dopĺňali do už dohodnutého programu. Nadšenie a zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných mali nesporne veľký podiel na 
celkovom úspechu poduja�a. Svedčia o tom pozi�vne ohlasy mnohých z vyše stovky účastníkov plesu. Niektorým pripomienkam a 
požiadavkám zúčastnených bude možné vyhovieť už pri organizovaní nasledujúceho plesu.

Celý ples sprevádzala skvelá, vskutku priateľská atmosféra. Podiel na nej zaiste mali nielen všetci 
vystupujúci (hudobná kapela, pohľadný mladý tanečný pár predvádzajúci klasické i la�nskoamerické 
tance, talentované mladé speváčky ľudových piesní) či povzbudivé slová predsedu občianskeho 
združenia Ing. M. Rusiňáka a v humornom tóne ladené sprievodné slovo člena združenia S. Hajduka, ale 
určite k nej prispel aj osobný vklad všetkých zúčastnených. Dalo sa to postrehnúť nielen v tanci, ale aj v 
prejavoch spontánnej rados� pri preberaní cien bohatej tomboly, do ktorej prispeli viacerí sponzori, 
začo im patrí vďaka. Vydarené poduja�e je prísľubom pre zorganizovanie jeho ďalších ročníkov.

Marián Bilý


