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číslo I.
Vážení spoluobčania,

len pred necelými troma mesiacmi sme sa rozlúčili s rokom 2009, v ktorom sme vstúpili do eurozóny a začala platiť nová mena
euro.
Môžem konštatovať, že sme to zvládli bez problémov. Bol to ale aj rok, v ktorom po počiatočnom optimizme sa naplno začali
prejavovať dôsledky zníženia hospodárskych aktivít významných vyspelých ekonomík. Spomalil sa ekonomický rast a výrazne to
zasiahlo aj financovanie verejnej správy. Až v samom závere roka vďaka úsiliu ZMOS sa výpadok v daniach čiastočne korigoval.
Tento negatívny trend sa očakáva aj v roku 2010, preto získané prostriedky na konci roka
2009 si dobrý hospodár nechá na začiatok rozpočtového roka.
Vďaka dobre postavenému rozpočtu i napriek zníženému objemu podielových daní
obec zvláda platenie si svojich záväzkov v dohodnutých termínoch. Vďaka rezervnému
fondu zvládame aj úhradu pohľadávky štátu, ktorá nám vznikla z prevádzky skládky. Rok
2009 bol pre nás odrazovým mostíkom pre realizáciu našich investičných zámerov. V ZŠ
a MŠ sme zrealizovali nevyhnutnú fúziu budov za účelom zníženia prevádzkových nákladov. Do uvoľnenej budovy ZŠ sme získali investora, ktorý už v novembri rozbehol svoju
výrobu. Vďaka tomuto zámeru tam našli naši občania prácu a predpokladá sa, že výroba
sa bude ďalej rozrastať. V závere roka sme podpísali zmluvu s Poľnohospodárskou a
platobnou agentúrou na čerpanie europeňazi na akciu Rekonštrukcia kultúrneho domu
v objeme 380 000 eur. S prácami na tejto stavbe začneme vo februári 2010 a ukončíme
v auguste. Na skládke TKO sme pokračovali v uzatváraní skládky a ostáva nám ešte
preinvestovať 60 000eur. Z MF SR a z Úradu vlády sme obdržali dotáciu, ktorá nám
umožní rekonštruovať budovu bývalého ABC na Komunitné centrum a sociálno vzdelávacie stredisko. V procese schvaľovania je projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia. V stavebnom konaní je stavba Obecný spoločenský dom, ktorý bude situovaný na voľnom pozemku za Jednotou. O finančné
prostriedky sa uchádzame z Environmentálneho fondu za účelom výstavby kanalizácie, rekultivácie skládky a zberného dvora
pre odpady. V OZ sme schváli zapojenie sa obce do Lokálnej stratégie komplexného prístupu za účelom dobudovania miestnej
infraštruktúry.
Chcene pomôcť aj našej mládeži pri realizácii posilovne. V závere roka sme odovzdali do užívania novú zvonicu a autobusovú
čakáreň v Podčičve. V duchovnej oblasti sme finančne vypomohli pri investičných zámeroch rímsko a grécko katolíckej farnosti.
V kultúrnej oblasti sme realizovali všetky plánované akcie. V novom roku nás čaká návšteva z Pohledca a pôjdeme na návštevu
do Repášskej Huty Naše poďakovanie patrí Futbalovému klubu a jeho vedeniu za vzornú reprezentáciu obce. Už tradične sa naši
mládežníci rezervujú prvé miesta v tabuľke.
V závere chcem sa poďakovať OZ, všetkým našim občanom, podnikateľom na území našej obce, pracovníkom na aktivačných
prácach , vedeniu školy, a všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do spoločenského diania.
Dovolte mi vážení spoluobčania zaželať Vám z úprimného srdca, aby nastávajúci rok 2010 bol pre nás všetkých naplnený
hojnosťou Božích milosti, neustálou ochranou Ježišovej Matky, pevným zdravím, hojným pocitom zo vzájomnej pomoci.
Ing. Dobrocký Jozef, starosta obce

Komunitné centrum a sociálno - vzdelávacie stredisko
Projekt stavby rieši rekonštrukciu existujúceho objektu tzv. Klub Mladých alebo predajne „ ABC“.
Práce na rekonštrukcii začali 1. marca 2010. Autorom projektu je Ing. arch. Dzurco Peter. Stavbu realizuje firma KONDOR
s.r.o. Čaklov, ktorá predložila najnižšiu ponuku v rámci Výzvy zákazka s nízkou hodnotou. Realizačný náklad predstavuje
35 360,71 EUR. Na predmetnú stavbu obec obdržala dotáciu z Ministerstva financi SR vo výške 13 280 EUR a z Úradu
vlády SR 11 000 EUR Obec prispieva 10% pre dotáciu z MF SR a 5% pre dotáciu z Úradu vlády. Na dofinancovanie stavby
sme v januári tohto roku. požiadali Úrad vlády o ďalšiu dotáciu. Objekt svojim stavebno technickým stavom nevyhovuje
hygienickým a technickým požiadavkám priestorov s danou funkciou. Zámerom rekonštrukcie je zlepšenie estetického,
hygienického a technického štandardu objektu. Stavba bude po rekonštrukcií slúžiť ako doškoľovacie Komunitné centrum
a sociálno doškoľovacie stredisko pre občanov obce Sedliská. Po dokončení stavby pribudne tak do majetku obce ďalší
objekt s pridanou hodnotou, ktorý v prevažnej miere bude zrealizovaný z cudzích finančných zdrojov.

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Sedliskách
Začiatkom februára 2010 sa začali rekonštrukčné práce na najväčšej stavbe, ktorá je v portfóliu obecného majetku a to
kultúrny dom a obecný úrad. Obec v apríli 2009 podala cestou Pôdohospodárske platobnej agentúry Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. opatrenie č.: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo na stavbu pod názvom „Rekonštrukcia a modernizácia spoločenského domu v obci Sedliská“. Našej žiadosti
bolo kladne vyhoveno. V decembri sme podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 383
670,71 EUR. Obec sa zatiaľ bude podieľať na úhrade DPH.

Základne údaje stavby:
investor : Obec Sedliská
projektant: Ing. arch. Dzurco Peter
zhotoviteľ: GRUND VRANOV n.T:, s.r.o.

Projekt rieši:
1. zníženie energetickej náročnosti objektu
2. zvýšenie hygienického štandardu priestorov
3. zabezpečenie prístupu do 1.np objektu pre osoby so zníženou formou pohybu
4. internetizáciu knižnice pre občanov obce.

Súčasťou rekonštrukcie bude zateplenie a farebná úprava fasády objektu. Popri zateplení fasády a strechy objektu budú
vykonané aj doplnkové stavebné práce ako oprava omietok a podhľadov, úprava nenosných priečok, oprava zábradlí a
vstupného schodiska, oprava zatekajúcej strechy, výmena okien, výmena vchodových dverí, oprava sokla, úprava vstupov
krycími strieškami, klampiarské práce, prístavba rampy pre vstup občanov s obmedzenou formou pohybu, výmena vykurovacích telies, realizácia skladu pre náradie občanov pracujúcich na VPP, odvedenie dažďových vôd. Podstatnou zmenou
prejde vybavenie kuchyne.
Realizáciou tejto stavby dôjde k ďalšej estetizácii centra obce. V januári sme podali ďalší projekt na úpravu verejného
priestranstva pred kultúrnym domom v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Rekonštrukcia farskej budovy Gréckokatolíckej cirkvi v Sedliskách
Doterajšia farská budova už potrebovala väčšiu rekonštrukciu a taktiež chýbali priestory farského pastoračného centra, ktoré
má slúžiť všetkým veriacim a obyvateľom obce, kde by sa mohli stretávať a hlavne, aby mali priestory deti a mládež pri svojich
aktivitách .
V júli 2009 sme začali rekonštrukčné práce našej farskej budovy, čomu
predchádzali zbierky našich veriacich na tento úmysel. Dostali sme aj
finančnú pomoc od Obecného úradu v Sedliskách. Rekonštrukcia farskej budovy prebieha v niekoľkých etapách:
I. výmena strechy
II. oprava podkrovných priestorov
III. rekonštrukcia priestorov pastoračného centra
Ako prebiehala rekonštrukcia v I. etape:
18. júla 2009 sa uskutočnila prvá brigáda, kedy chlapi postavili plošinu, po
ktorej sa nosil stavebný materiál na strechu. Nasledoval dovoz stavebného
materiálu, demolačné práce starej strechy a murárske práce. Po odstránení
starej strechy sa začalo sa zbíjaním nosníkov novej konštrukcie strechy.
Odborné práce vykonali p. Jozef Hajduk, p. Martin Babjačok a p. Dušan
Michalov. Za pomoci žeriavu s p. M.Krajníkom a početnej brigády chlapov sa podarilo hotové nosníky pripevniť na betónový veniec. Šalovacie práce vykonali p. Jozef Ivan a p. Jozef Maďarik. Za niekoľko dní už bola nová strecha prikrytá aj strešnou krytinou.
Tieto práce zrealizovali p. Pavol Štec so synmi. Pokračovali murárske práce, ako murovanie priečok, omietky. Murárske práce
boli vykonané p. Jozefom Rakom, p. Jozefom Bakom, p. Martinom Bartejsom. Elektroinštaláciu realizoval p. Michal Zeleňák ml.,
vodárske práce p. Jaroslav Murín a kúrenie p. Ján Duda. Ešte do zimy sme tieto priestory zateplili. Práce neustáli ani počas zimných mesiacov dokončovaním interiéru.
Pri všetkých odborných prácach boli veľmi nápomocní naši pravidelní brigádnici: p. Bartolomej Gracar, ktorý nechýbal ani pri jednej brigáde, p. J. Soták, p. M.
Zeleňák st., p. L. Murín, p. F. Murín, p. Milan Murín st., p. O. Murín, p. P. Mlatiček,
p. Ján Mudroň, p. Jozef Mudroň st., p. P. Sabol, p. Z. Kováč, p. J. Kolesár, p. J.
Frančík, p. M. Horský, p. J. Dzama, p. S. Liber, p. B. Bačinský, p. M. Vožný, p. M.
Grajcar, M. Frančík, p. Š. Zahorodník. Veľkou pomocou boli aj naši mladí futbalisti
pod vedením p. Jozefa Mudroňa ml.: M. Horský, M. Hric, R. Fecenko, M. Drutár, V.
Murín, M. Ďurkoš, K. Michalov, P. Michalov, M. Olach a mnohí ďalší.
V najbližšom období nás čaká rekonštrukcia schodiska a oprava prízemných
priestorov na miestnosti pastoračného centra.
Všetkým, ktorí doteraz akýmkoľvek spôsobom pomohli pri rekonštrukcii
farskej budovy a pastoračného centra, patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Dobrovoľný hasičský zbor Sedliská (DHZ)
Správa z výročnej členskej schôdze o činnosti výboru a hospodárení DHZ za rok 2009
V úvode musím poznamenať, že v roku 2009 sme nezaznamenali požiar v našej obci. Zásluhu má na tom naša prevencia, ktorú sme uskutočnili v roku 2009. Preventívne prehliadky
boli vykonané v súlade s plánom protipožiarnej ochrany. Pri
kontrolách boli zistené niektoré nedostatky, ktoré boli na mieste odstránené. Na iné závady typu uvoľnený dymovod, či
chýbajúce kozubové dvierka majitelia obydlí prisľúbili termín
ich odstránenia, avšak ani po opakovaných kontrolách sa
tak nestalo. Ďalším pálčivým problémom sú spomínané podomácky vyrobené kozuby, u ktorých chýbajú dvierka so sklom
(poznámka).
Kotolne na tuhé palivo – V súčasnej dobe minimálne
polovica občanov našej obce kombinovane alebo samostatne
vykuruje tuhými palivami t.j. drevom. Obrovský čierny nedokonale spálený dym sa valí z našich komínov tak intenzívne, že
znečisťuje nielen komíny, ale aj životné prostredie. Na tomto
poli musíme pristúpiť k prísnejším kontrolám za účelom zistenia nadmerného zadymovania obce. Nadmerný dym spôsobuje
usadzovanie sadzí v komíne, ktoré sa môžu ľahko zapáliť a
spôsobiť požiar.
Kotolne na plynové kotly – tieto kotolne boli odovzdané
do užívania bezpečnostným technikom, nemal by byť žiaden
problém, avšak niektorí jedinci v snahe ušetriť teplo zatvárajú vetracie prieduchy, neuvedomujúc si, že bránia prístupu
spaľovacieho kyslíka. Takéto spaľovanie plynu môže ohroziť
nielen zdravie, ale aj životy týchto občanov. Žiaľ, pre kontrolu
plynových kotolní nemáme pristroj na meranie úniku plynu
resp. na nedokonalé spaľovanie plynu, aj keď sme si dali záväzok na minulej schôdzi, že si ho zabezpečíme.
Hydranty - Kontrola hydrantových vstupov bola vykonaná
v roku 2008. Pri tejto kontrole boli zistené nedostatky: chýbajúce označenie, znečistené hydranty a chýbajúce hydranty nenájdené.
Tohto roku si dávame do plánu úloh :
1. nájsť chýbajúce hydranty, keď ešte nie je dostatočný zelený porast.
2. spriechodniť hydranty, ktoré sú problémové – lokalita obydlí pána Horného a pána Sabola
3. skontrolovať vizuálne, kde a v akom stave sa nachádzajú
(poznámka -Odhrňovák )
Technika Avia 30 Jedným z hlavných úloh bolo pripraviť
Aviu na STK a emisnú kontrolu. Tento bod bol splnený. Treba
však poznamenať, že Avia si vyžaduje nutnú opravu plynového
akcelerátora a výfuku, ďalej bežná údržba akou je výmena motorového oleja a iné.
Opravy Boli vykonané opravy v roku 2009 na Avii 30. Oprava
majáku a sirény, oprava elektroinštalácie (vybíjanie batérie),
oprava kolesa a iné.
Technika motorovej striekačky PS-12 je vo vyhovujúcom
stave, jej nedostatkom je zhasínajúci motor za studena. Ďalej
je nutná výmena niektorých chladiacich trubiek resp. opráv (
perforácia v dôsledku korózie ).
Športová súťaž - žiaci Aj v minulom roku nás mladí žiaci
zo základnej školy reprezentovali na súťaži Plameň v Bystrom.
Umiestnili sa na 4. mieste. Poďakovanie patri riaditeľovi školy
a pánovi Grajcarovi za technickú prípravu súťaže ( v družstve
boli chlapci a dievčatá).
Na minuloročnej schôdzi som informoval, že technické
zabezpečenie je veľmi slabé, nedostačujúce a preto opätovne
žiadam Obecný úrad o zakúpenie prenosnej ručnej pozberovej

striekačky s hodnotou približne 130 €.
Ďalšou témou je športová súťaž výzbroje a výstroje
požiarnej techniky. Aj v minulom roku sme sa zúčastnili previerky pripravenosti požiarnych družstiev v Jasenovciach, kde
sme obsadili v okrskovom kole 2. miesto. V ten istý deň sa
konala súčasne aj súťaž o pohár memoriál Jana Bednára, kde
už sme také šťastie nemali a skončili sme na 7. mieste. Chcem
poznamenať, že niekedy rozhodujú sekundy, inokedy šťastie,
no šťastie bude stáť na našej strane len vtedy, keď sa budeme
viac pripravovať na súťaž. Dovolím si tvrdiť, že štafetový beh
8 x 50 metrov máme jeden z najlepších okrese. V požiarnom
útoku je čo doháňať, keďže s novo zakúpenými ľavicami ešte
nemáme dostatočné skúsenosti resp. naberanie vody do savic si
vyžaduje niekoľkoročnú prax. Podmienky pre výcvik sú časovo
obmedzené. Skĺbiť účasť 10 členného mužstva s priazňou
počasia je ako vyhrať zlatú medailu pre Nórsko v hokeji.
Požiarna výstroj Okrem monterkových súprav, skôr
pripomínajúcich smetiarov než hasičov nemáme nič. Preto
by som v tejto chvíli chcel vysloviť minimálnu požiadavku na
Obecný úrad o zakúpenie tričiek s logom.
Ciele na rok 2010
- kontrola a oprava hydrantových vstupov
- cvičný poplach v oblasti rybníka - Horí les
- cvičný poplach s využitím hydrantu miesto - Obec Sedliská
- nácvik športovej súťaže miesto - Základná škola Sedliská
- nácvik športovej súťaže miesto - Futbalové ihrisko
- oprava Avie 30 - akcelerátora a výfukové potrubie
- zúčastniť sa športovej previerky pripravenosti
- zapojenie žiakov základnej školy do súťaže hry Plameň
Financie Jednou z úloh výboru bolo založiť účet pre hasičov.
Nestalo sa tak. Účelom dobrovoľného hasičského zboru v
našej obci je v prípade nebezpečnej situácie - požiar, povodne,
lesné požiare a pod. na pokyn starostu zasiahnuť, bezodplatne
pomáhať zachraňovať ľudské životy a zabrániť materiálnym
škodám.
Bežná činnosť , spojená s plánom úloh Obecného
úradu:
- Kontrola hydrantových vstupov
- Preventívne prehliadky
- Príprava techniky výzbroje
- Nácvik k pripravenosti previerky
- Účasť na súťažiach
Táto vyššie uvedená činnosť by mala byť spojená s finančným
ohodnotením alebo občerstvením. Považujem za nutné zaviesť
vlastné financie pre náš zbor, ktoré budeme používať na plnenie
úloh na základe pokynov Obecného úradu.
Záverom by som
sa chcel poďakovať
všetkým
členom
hasičského zboru,
ktorí sa podieľali
či už na športovej
súťaži, alebo na
plnení
obecného
programu.

V Sedliskách
21.02.2010

Michal Grajcar – strojník DHZ
Pán Michal Grajcar bol povýšený do hodností mladšieho technika predsedníctvom Okresného výboru DPO na návrh Okresného výcvikového štábu Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Toto ocenenie prevzal z rúk Okresného veliteľa Dobrovoľnej požiarnej
ochrany pána Jozefa Klapaka.

Chvála Sedlísk
Osobnosť so vzťahom k Sedliskám
V obci Sedliská istý čas pôsobil ako učiteľ významný
rusínsko - ukrajinský pedagóg a národný činiteľ Ján
Polívka, ktorého okrúhle 80. výročie úmrtia pripadá na
tento rok. Je nie chvályhodné, že často o významných
ľuďoch svojho regiónu obyvatelia máločo vedia.
Poďme sa teda oboznámiť s touto už takmer zabudnutou postavou.
Ján Polívka / Ivan Andrijovič Polívka / sa narodil
12. februára 1866 v Brezničke v okrese Svidník, v
mnohopočetnej učiteľskej rodine. Do základnej školy
chodil v Bukovciach a dva roky sa učil maďarčinu v Mariapécsi. Študoval na Gymnáziu v Prešove a neskôr na
Učiteľskom ústave v Užhorode. Pre nás je dôležité, že v
rokoch 1884 až 1887 pôsobil ako učiteľ v Sedliskách.
Musíme si uvedomiť, že v tomto čase žilo na území
nášho okresu viac obyvateľov rusínsko - ukrajinskej
národnosti ako dnes, a teda sa aj viac učilo v tomto
jazyku.
Po odchode zo Sedlísk pôsobil ako učiteľ až do roku
1919 vo Svidníku. Venoval sa nie len svojej učiteľskej
práci, ale pôsobil aj ako rusínsko - ukrajinsky národný
buditeľ, tvoril učebnice, písal národno-politické články do
národnostnej tlače, zbieral ľudové rozprávky a piesne,
venoval sa aj vydavateľskej práci.Jeho najvýznamnejšou
pedagogickou prácou bola šesťzväzková učebnica reálií
s názvom Učebnaja kniga reáľnych nauk dľa podkarpatskich ugroruskich národných škol. Vyšla v rokoch 1896 až
1901 v Prešove. Spolupracoval aj s významným ukrajinským činiteľom A. I. Pavlovičom.
Po vzniku ČSR pôsobil ako inšpektor rusínskych škôl
Užhorodskej župy. Od roku 1923 žil na dôchodku v Bukovciach. Zomrel v roku 1930. Jeho osobnosť by si iste
zaslúžila väčšiu pozornosť a výskum jeho života a pôsobenia.
M. Michálek

Dobrých 35 rokov som denne cestoval do práce cez
Sedliská. Pamätám si ešte aj starú budovu v strede obce
s obchodom, a neviem, čím ešte. Postupne som si však
všímal, ako obec skrásnievala.
Bola radosť pozerať na pekne upravené predzáhradky
pred domami pri hlavnej ceste. Bolo to čosi iné ako v iných
obciach regiónu. Najmä to bohatstvo kvitnúcich kvetov.
Pri pohľade na krásu záhradiek som si neraz spomenul aj
na tvorcov tejto krásy, teda na obyvateľov Sedlísk.
Patril im môj obdiv a uznanie. Veď vytvoriť a
udržiavať živú krásu - na to treba vedomosti, schopnosti
i pracovitosť.
Chcem však Sedlišťanov potešiť, že krásu ich obce si
všimol a vyjadril sa o nej aj ktosi podstatne dôležitejší ako
ja, obyčajný človek. Počúval som raz v rozhlase Nočnú
pyramídu, ktorej hosťom bol vzácny človek, ekonóm,
bankár, univerzitný pedagóg, vtedy veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Doc. Dr. Ing. Vladimír
Valach. Chcem dodať, že vždy bolo pre mňa potešením
počúvať tohto veľkého Slováka, ktorý si mimo iné veľmi
vážil ďalšieho slovenského velikána Milana Rastislava
Štefánika a veľmi miloval svoju vlasť a Francúzsko, ktoré
úžasne obdivoval a poznal. V rozhovore pán veľvyslanec
chválil krásu, vzhľad a upravenosť francúzskeho vidieka.
Potom však vyslovil nasledujúce slová: „ Aj u nás sa už
pomery menia, bol som nedávno na východnom Slovensku, v Humennom, a prechádzali sme cez jednu obec,
Sedliská sa volá, a mali by ste vidieť, ako táto obec vyzerá. „ Tieto slová iste stoja pre vás Sedlišťanov, za to,
aby ste si ich znova prečítali. Veď je to vaše vzácne a
krásne ocenenie.
Po odchode z funkcie veľvyslanca pôsobil tento pozoruhodný, mimoriadne vzdelaný Slovák Vladimír Valach
ako vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Žiaľbohu už nebude mať možnosť vidieť Sedliská
a povedať o nich ďalšie vzácne slová. Predčasom zomrel. Ale v Sedliskách by bolo dobré pamätať na jeho vyznanie.
M. Michálek
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