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VIANOCE
Opäť nám nežne klopú na dvere. 
Prichádzajú ticho, nenápadne, vyšívané 
striebornými stehmi a rozprávkami starej 
mamy. 
VIANOCE
Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, 
známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, 
aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej 
hovoríme rodinné puto. 
VIANOCE
Sviatočné čaro pozamykané do nádher-
ných vianočných piesní, kolied, vinšov i 
do velebného ticha vianočných stromčekov. 
VIANOCE
Symbol očakávaní, naplnenia túžob, 
obdarúvania a nádeje, ale i čas radostí, 
zázrakov a splnených prianí.
Želáme Vám všetkým, aby sa vo Vašich 
dušiach rozhostil krásny vianočný pocit 
nielen v starom roku, ale i v novom roku 
2020.

Alžbeta Ličková a poslanci OZ

VIANOČNÉ INFO



Vážení spoluobčania!
Opäť sú predo dvermi. Čarovné, krásne, veselé, no i uponáhľané, stresové, 

horúčkovité. Predsa však všetkými túžobne očakávané. Kto? No predsa 
Vianoce. 

Najkrajšie sviatky roku, nám klopú na dvere v nádeji, že ich opäť pus-
tíme do našich domovov, do tepla rodinného krbu, do našich rodín i 

do našich sŕdc. Majú v sebe akési neopakovateľné, výnimočné a ra-
dostné čaro. Vôňa ihličia sa preteká s vôňami koláčov a jedál, očí 

sa nám rozjasnia pri pohľade na vysvietený ozdobený stromček, 
darčeky či výnimočne inak pripravený vianočný stôl, zovšadiaľ 
znejú koledy. Všetko je akési iné , krajšie, rozprávkovejšie. I keď 
sú Vianoce každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím na-
hradiť ani napodobniť. Je to obdobie, ktoré má neopísateľnú 
silu pre každého, kto sa na Vianoce nepozerá len očami, ale i 
srdcom.

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým poďakovala za všestrannú 
pomoc, pochvalu i usmernenie. Len vzájomnou spoluprácou sa 
môže naša obec ďalej rozvíjať. Mnohí z Vás sa aktívne zúčastňu-

jete na príprave a realizácii spoločenských i verejnoprospešných 
akcií v obci. Patrí Vám moje úprimné poďakovanie za dobre vy-

konanú prácu, spolupatričnosť a pomoc pri vytváraní podmienok 
pre spokojný a krajší život v našej obci.

Prežite aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spo-
kojnosti. Na stole nech Vám zavonia kapor a Štedrý večer nech za-

nechá vo Vašich srdciach stopu pohody a radosti z narodenia Ježiška.
Prajem Vám krásne, požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020.

S úctou a láskou starostka obce
Jana Kallová

P.S.: Tento rok neprivítame spoločne Nový rok na ihrisku. Finančné prostriedky určené na novoročný ohňostroj venujeme na ve-
rejný účet mesta Prešov na pomoc postihnutým občanom. Verím, že môj návrh a rozhodnutie poslancov obecného zastupiteľstva 
nájde aj u Vás podporu a pochopenie. Nikto z nás nemôže vedieť, kedy bude potrebovať podobnú pomoc. V tomto predvianoč-
nom období zdieľame pocit solidarity a spolupatričnosti. 



V sobotu 7. decembra 2019 priletel k 
nám na snežným saniach Mikuláš. Ne-
prezradil nám, kde ich zaparkoval, no 
svojou kúzelnou paličkou rozsvietil via-
nočný stromček pred predajňou Agro-
milku za potlesku prítomných detí aj ich 
rodičov. 

Krásny ihličnan darovala obci rodina 

Eduarda Gráca. Osadili ho a sviatočne 
vyzdobili už tradične členovia Dobro-
voľného hasičského zboru v našej obci. 
Všetkým spomenutým patrí veľké poďa-
kovanie. 

Vianočný stromček je symbolom, že 
Vianoce sa blížia a jeho svetielka pri-
nášajú svetlo aj do našich duší. 

Rozsvecovanie vianočného stromčeka



Kým sa Mikuláš vybral doniesť darče-
ky pre všetky poslušné deti, v sále kul-
túrneho domu bolo živo a veselo. Mo-
hol za to kúzelník GABI, ktorý viac než 
hodinu zabával deti i dospelých svojimi 
kúzlami, pesničkami a zábavnými hrami. 
Nikto nemal šancu sa nudiť. Nálada bola 
výborná. Pil sa sladký čajík a podával sa 
dospelácky punč. Kto mal chuť a šikovné 
ruky, mohol si ozdobiť perník vo vianoč-
nej dielni alebo vyrobiť voňavú ozdobu 
na stromček s pomocu Dvoch sov. 

Výbornú zábavu na chvíľu narušil zlý 
čert, po ktorom prišiel dobrý anjel a do 
tretice za vyzváňania zvončekov vošiel 
Mikuláš so sladkou nádielkou. Keďže 
všetky deti boli dobré, každému sa ušiel 
sladký balíček. 

Mikulášsky večierok pre deti
a všetkých, ktorí sa nimi bez ohľadu na vek cítia byť



Pani starostka ani tento rok nezabudla na našich starkych.
Osobne ich prišla navštíviť a okrem milého slova im venovala sladkú 
mikulášsku nádielku.

Mikulášska nádielka
pre našich starkých



K nastoleniu vianočnej atmosféry neod-
deliteľne patrí aj vystúpenie žiakov našej 
školy. Aj tento krát sa predviedli krásnym 
kultúrnym programom, v ktorom ukázali 
svoj talent, Stalo sa tak v nedeľu 15. decem-
bra 2019, kedy sála kultúrneho domu opäť 

Vianočná akadémia

raz praskala vo švíkoch. Hovorené slovo sa 
striedalo s pesničkami, tancami i hrou na 
hudobné nástroje. Na pódiu sa vystriedalo 
135 účinkujúcich detí, ktoré pod vedením 
svojich pani učiteliek pripravili obyvateľom 
obce jedinečný umelecký zážitok. 



V sobotu 14. decembra 2019 sa už po 
druhykrát konal na našom futbalovom 
štadióne VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TUR-
NAJ. Futbal si zahrali tieto družstvá: Su-
charis, Legendy, Pivečko team, La Koruňa, 
Usporiadatelia a Šemša. Vsetci zúčastnení 
si po daždivom počasí zaslúžili chutný 
guláš.

Za organizáciu ďakujeme aktívnemu 
tímu TJ Družstevník Malá Ida. 

VIANOčNý FUTBALOVý TURNAJ












