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Svätý Ján Krstiteľ – dieťa vymodlené a vychované podľa Božej vôle
Milí bratia a sestry, Sedliščania!
Dňa 22. júna bude v našej farskej obci odpustová
slávnosť z príležitosti nadchádzajúceho sviatku Narodenia
sv. Jána Krstiteľa. Kým u ostatných svätcov slávime zvyčajne
deň narodenia pre nebo – čiže deň ich pozemskej smrti, Ján
Krstiteľ je istou výnimkou. Okrem sviatku jeho mučeníckej
smrti, Cirkev zameriava svoju pozornosť aj na chvíle, spojené s jeho narodením. Je to znak, že patrón nášho kostola
je v Božom pláne výnimočná osobnosť. Ak nechceme zostať
len na povrchu tohto slávenia, potom je dôležité zamyslieť
sa, v akom prostredí prichádza Ján Krstiteľ na svet a k čomu
nás vedie jeho narodenie.
Predovšetkým musíme vidieť, že Ján je takpovediac
vymodlený svojimi rodičmi. Dlhé roky nemohli mať Zachariáš s Alžbetou deti. Tento fakt bol v židovskom prostredí
ťažký, lebo ľudia to chápali ako znak, že Boh manželov
nepožehnáva. Napriek tomu nezúfali. Modlili sa a odovzdali všetko do Božích rúk. Odpoveď prišla v slovách anjela
Gabriela: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja
modlitba.“ (Lk 1,13) Boh im sľubuje syna, ktorému nielenže
dáva meno Ján, ale určuje mu aj životné poslanie: „Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu“. (Lk 1,16)
Táto udalosť zo Svätého Písma nás nabáda rozmýšľať,
ako je to dnes s narodením nového ľudského života, ale aj
s okolnosťami okolo jeho počatia. V biblickom prostredí
bolo dieťa vždy chcené a milované. Deti boli znakom Božieho požehnania a matka odovzdávala život dieťaťu niekedy
aj za cenu straty vlastného. Dnes je situácia diametrálne
odlišná. Hovorí sa tomu zmena priorít vyspelého sveta. Práca, kariéra a zmena hodnôt sa podpisujú pod to, že na svet
prichádza čoraz menej detí. Tento fakt neobchádza ani našu
farnosť. Sú však aj manželia, ktorí túžia prijať deti, ale pre
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rôzne okolnosti ich zatiaľ nemajú. Zachariáš a Alžbeta môžu
byť pre nich a pre všetkých rodičov príkladom, že dar dieťaťa je dôležité si vymodliť. To však nie je všetko. Život nás
učí, že narodenie a krst je začiatok. Po ňom má nasledovať
ďalší krok – výchova v krstnej viere. Zrejme si nemusíme
nahovárať, že tu je všetko v poriadku. Práve naopak. Venujme preto od prvých chvíľ, keď začnú naše deti vnímať
svet, až po ich dospelosť, dostatok lásky, času i trpezlivosti
tomu, aby sme im priblížili Boha ako nášho Otca, ale i Pána
nášho života. Modlime sa s deťmi, prichádzajme s nimi
na svätú omšu a svojim životom podľa evanjelia poukazujme na hodnoty Božieho kráľovstva. Radi prichádzajme
do spoločenstva veriacich a sami ho budujme v kostole
i mimo neho. Nech príklad dobrej výchovy Jána Krstiteľa je pre vás rodičov povzbudením, aby ste sa snažili dať
svojim deťom nielen perspektívu dobrého vzdelania a finančného zabezpečenia, ale hlavne formáciu kresťanského
charakteru. Budúcnosť Cirkvi je totiž v prvom rade založená
na prijatí nového života v kresťanskom prostredí a živote
nás veriacich podľa Božích zákonov. Vtedy sa stávame soľou
zeme a svetlom sveta.
ThLic. Štefan Albičuk, farár

POBYT DETÍ ZO SLOVENSKEJ OBCE SEDLISKÁ
skej chodby vyrastal každý deň strom
V OBCI RÉPAŠSKÁ HUTA
zážitkov z každého dňa ozdobený foto-

grafiami a napísanými názormi a pocitmi
detí. V predvečer ukončenia pobytu sa
obidve skupiny predstavili v kultúrnom
večere v recitácii, speve a tanci, okorenenom diskotékou, spestrenou chutnými
dobrotami od starostlivých rodičov.
V posledný deň rozlúčky zasadili
Cieľom pobytu detí z oboch krajín bol mienky z návštevy krásneho mesta Eger deti spoločne stromy priateľstva, ktoré
rozvoj slovensko – maďarského priateľ- /návšteva obchodného centra, hvezdár- im budú pripomínať krásne okamihy ich
stva, zdokonalenie komunikácie medzi ne, čarovnej izby fyzikálnych vynálezov, spoločného pobytu.
Nám, hosťom, sa patrí za všetko svodeťmi v slovenskom jazyku, poznávanie historickej baziliky/.
zvyklostí života Slovákov žijúcich v MaVo všetkom a zo všetkým sa mohli jim priateľom veľmi srdečne poďakovať –
ďarsku, spoznávanie maďarskej kultúry, deti zo Sedlísk vyrovnať svojím kamará- obecnej samospráve, učiteľskému kolekRiaditeľ školy Mgr. Štefan Straka, bývalá starostka obce p. Marta Sabolová a deti zo ZŠ s MŠ v Sedliskách
V roku 1999 obec Répašská Huta podpísala so slovenskou obcou Sedliská zmluvu o vzájomnej družbe a následnej spolupráci na poli kultúrnom
a spoločenskom. V roku 2006 projektom pobytu detí obce sa rozhodli rozšíriť doterajšiu spoluprácu aj na úsek základného školstva. Táto spolupráca je
zameraná na nadviazanie priateľských kontaktov medzi deťmi oboch obcí.
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krajových zvyklostí, životných pomerov
obyvateľov i krás prírody Bukovských
hôr a okolia.
Po minuloročnej úvodnej návšteve
detí zo základnej školy v Répašskej Hute
u hostiteľov – detí zo základnej školy
s materskou školou v Sedliskách pozvali
učitelia a žiaci z Répašskej Huty svojich
kamarátov k sebe, do krásneho horského prostredia Bukovských hôr v dňoch
3. – 9. mája 2008 . Akcia bola organizovaná vďaka veľkorysému postoju obecnej
samosprávy, ochoty rodičov detí postarať
sa o pobyt detí zo Sedlísk.
Po bezproblémovom príchode detí
do obce sa hostitelia – učitelia, rodičia
i deti postarali o bezchybné ubytovanie
v rodinách, pestrú a bohatú stravu, zaujímavé a pútavé spoločné vyučovacie
hodiny slovenského jazyka, matematiky,
hudobnej výchovy, poprepletané vychádzkami do okolia /jaskyňa, jazda na
koni so streľbou z luku, originálna pastierska jurta/. Deťom zostali trvalé spo-

tom, no dve veci im závideli: telocvičňu,
v ktorej naháňali loptu každú voľnú chvíľu, a kúpalisko v Miškolci – Tapolca.
Takú vodu veru v máji, ba ani celý rok
nemajú.
Každý okamih spoločného pobytu
upevňoval kamarátske vzťahy medzi
oboch spriatelených obcí. Na stene škol-

tívu, rodičom detí v obci Répašská Huta
za všetku starostlivosť a lásku, ktorú nám
počas nášho pobytu u nich preukazovali.
Bude nás stáť veľa námahy a síl, aby sme
im to aspoň z časti v budúcnosti pri najbližšom stretnutí vrátili.
Zo srdca im za všetko veľmi pekne
ďakujeme.

Spolupráca obcí
Sedliská a Répášska Huta
V dňoch 11.-13.7.2008 navštívi obec Sedliská samospráva z maďarskej obce
Répášska Huta. Je to ďalšia z mnohých návštev v našej obci.
Tento družobný vzťah sa realizuje na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná
ešte v roku 1999 v auguste. Zmluvu podpísala starostka zo Sedlísk pani Marta Sabolová a pán starosta z Répášskej Huty Károly Matrai. Iniciátorom bol
pán Stanislav Čupil, riaditeľ Kultúrneho stredika vo Vranove. Táto družba
neskôr prerástla do priateľských vzťahov rodín oboch obcí. V roku 2007 bola
zmluva dodatkom č. 1 rozšírená aj o oblasť predškolskej výchovy a základného školstvá. Na základe tohto dodatku boli v minulom roku na návšteve
v našej obci 11 detí z Maďarska. Tohto roku boli naše detí v Maďarsku.

VYDARENÉ
STRETNUTIE

Pozvánka
Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Obecný úrad Sedliská
a spoluorganizátori slávnosti:

30. mája 2008 sa na ZŠ s MŠ
v Sedliskách uskutočnilo v rámci
osláv MDD priateľské stretnutie
detí z tunajšej školy a detí z CZŠ v
Hencovciach.

Hornozemplinské osvetové stredisko Vranov n.T.
a Vlastivedné múzeum Hanušovce.

Po dobrých skúsenostiach s družobnými stretnutiami s deťmi
z Maďarska /Répašská Huta/
nadviazal pedagogický kolektív
školy za aktívnej pomoci starostov obidvoch obci v rámci osláv
MDD spoluprácu so školou
v Hencovciach organizovaním
spoločného dňa pre detí obidvoch
škôl na ihrisku športového areálu
v Sedliskách. Pedagógovia im pripravili zaujímavé netradičné športové disciplíny, v ktorých si súťažne
overili svoje schopnosti v ovládaní
lopty, streľbe na cieľ zo vzduchovky. Veľkým zážitkom pre všetky
deti bolo vystúpenie členov zásahového vozidla HaZZ z Vranova a
ich ukážky použitia protipožiarnej
techniky pri záchrane ľudských životov, ktoré deti odmenili veľkým
potleskom. Nasledoval dlho očakávaný súboj chlapcov vo futbale,
ktorý vyhrali chlapci z Hencoviec
a vo vybíjanej dievčat, kde boli
úspešné dievčatá zo Sedlísk.
V závere úspešného podujatia
boli odmenení víťazi súťažných
disciplína všetci si posedeli pri
chutnej pečenej klobáske. Poprajme všetkým organizátorom úspech
a dobré počasie aj o rok v Hencovciach, kde sa už teraz všetci
/veľkí i malí/ na toto stretnutie
tešia.

„SLÁVNOSTI REMESIEL 2008“
pod hradom Čičva,

Mgr. Štefan Straka

pozývajú občanov Sedlísk a širokú verejnosť
NA 14. ROČNÍK

ktorý sa uskutoční

27.7.2008 (nedeľa) o 15.00 hod.
V programe vystúpia:
deti zo ZŠ a MŠ zo Sedlísk, spevácke duo ADJA,
Jarka Hubcejová, cimbálovka Kandráčovci, Jožko - Jožka, Zamutovčan.
Slávnosti budú už neodmysliteľne späté s ukážkou remesiel.

STAVANIE
MÁJOV

Stavanie „mája” má svoju
históriu. Bolo rozšírené na celom
Slovensku, často sprevádzané
muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným
dievčatám pod obloky máje. Aby
nebolo ľúto ostatným dievčatám,
ktoré ešte nemali vhodný vek
na vydaj, stavali mládenci ako
spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny. Máj bol ako symbol lásky
vystavený celý mesiac
Pretože aj v našej obci sa snažíme
o udržanie ľudových tradícii a ich
približovanie ďalšim generáciam, už
druhý rok sa stavaniu májov venujeme
aj u nás, v Sedliskách. Mladí chlapci,
„parobci” v sprievode dievčiat priniesli strom. Na statnom smreku olúpali
kmeň a ponechali zelený vrcholec.
Dievčatá si pripravili pestrofarebné
stužky a ružičky, ktorými ozdobili
korunu stromu a nazvali ho májom.
Akciu spestril aj sprievodný program,
o ktorý sa postarali deti zo ZŠ pod
vedním pani učiteľky Kolesárovej.
Samotné stavanie mája so záujmom
sledovali aj ostatní očania našej obce.
Nechýbalo ani pohostenie pre okolostojacích ľudí.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OZ SEDLISKÁ,
konaného dňa 23.5.2008 o 18.00 hod v kanc. OÚ Sedliská

Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská
A. BERIE NA VEDOMIE:

9. Komisiu pre preberanie kanalizácie (prepychy) v zložení:
Ing. Murín Jozef, Ing. Zajac Pavol, Ing. Dobrocký Jozef.

1. Správu o plnení uznesení prijatých OcZ zo dňa 14.3.2008.

C. NESCHVAĽUJE:

2. Správu o činnosti Obecného hasičského zboru za rok
2007, ktorú predniesol Grajcar Michal.

1. Žiadosť Kataríny Šmatkovej vo veci odkúpenia pozemku
kde je školská studňa.

B. SCHVAĽUJE:
1. Návrhovú komisiu v zložení pp. Ing. Murin Jozef, Marta
Baníková, Ján Rusin.
2. Overovateľov zápisnice: pp. Ing. Zajac Pavol, Džurdženík Ján.
3. Záverečný účet za rok 2007 a jeho prerozdelenie
10% rezervný fond a 90% na kapitálové výdavky.
4. Zmluvu o službách - Opatrenie 4.1 ROP: Regenerácia
sídiel s firmou OPEN DOOR INTERNETIONAL, s.ro.
oddelenie EUROTREND a poveruje starostu jej podpisom.
5. Smernicu o zadávaní zákaziek na dodávanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb
podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Ideový návrh projektu „Hradný vrch Čičva” vypracovaný Agentúrou reg. rozvoja Poloniny.
7. Termín návštevy samosprávy z Repašskej Huty v dňoch
11 - 13.7.2008 a menuje komisiu pre jej zabezpečenie: Marta Sabolová, Marta Baníková, Marta Paľková,
Monika Oláchová, Ján Rusin, Ing. Polák Ján, Vožný
Miroslav.
8. Dotáciu pre Futbalový klub Sedliská vo výške 15 000 Sk
pre zabezpečenie akcie POHLEDEC 2008.

D. Menuje
1. Komisiu pre zavedenie eura v zložení: Ing. Murín Jozef,
Hubcejová Anna, Jevčáková Mária, Ing. Dobrocký Jozef
Ing. Pavol Zajac.
E. POVERUJE
1. Starostu vypracovaním harmonogramu kontroly o voľnom pohybe psov.
2. Zabezpečením veterinára za účelom odchytu psov.
F. UKLADÁ
1. Zabezpečiť dodržiavanie prevádzkových hodín a trvale
prevádzkového poriadku na otvorenom ihrisku: riaditeľ
ZŠ s MŠ.
2. Vykonať previerku označenia hydrantov v obci 30.6.08:
M. Grajcar.
3. Vykonať súpis materiálu pre zabezpečenie chodu OHZ
pre rok 2008.
4. Vykonať previerku kotolní na spaľovanie palív v obci
so zameraním na tuhé paliva 30.9.2008: M Grajcar.
G. NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie OcZ predniesol Ján Rusín. Hlasovanie
za predložený návrh: 9 prítomných poslancov - za návrh : 9,
proti 0, zdržalo sa 0.
Zapísala: Jevčáková Mária, Sedliská 29.5.2008
Ing. Dobrocký Jozef, starosta

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O UDRŽIAVANÍ
ČISTOTY, OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
NA ÚZEMÍ OBCE SEDLISKÁ č. 1/2008 (skrátená verzia)
Obec Sedliská na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) ta a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
Vodného zákona č.364/2004 Z.z., Zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, vydáva pre územie
obce Sedliská toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY, OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Sedliskách v súlade s §11 ods.4 písm. g) zákona SNR číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci
svojej právomoci a v súlade s platnými predpismi usmer-

ňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného
prostredia na území obce Sedliská
2. Nariadenie určuje všetkým obyvateľom i návštevníkom obce, fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim

na jeho území, práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty,
ochrane zelene a ostatných zložiek životného prostredia,
ako aj jeho vzhľadu.
3. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia
považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie,
resp. sú verejne prístupné ( ulice, námestia, chodníky,
parkoviská, zastávka SAD, obecná zeleň, uličná zeleň,
areály škôl, detské a školské ihriská, futbalové ihrisko,
cintoríny, , amfiteáter, okolie a hrad Čičva, vodné toky
a ich nábrežia a pod.).
4. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia,
ako i vzhľadu obce je na verejných priestranstvách zakázané:
a) odhadzovať, či odkladať odpad mimo odpadových
nádob na tento účel vyhradených (papier, obaly,
zvyšky jedál, ohorky z cigariet, ovocie, zeleninu a iné
odpady),

v bezprostrednom okolí svojich objektov a v prípade potreby tu umiestniť a pravidelne vyprázdňovať odpadkové koše.
Rozsah tejto činnosti je oprávnený v jednotlivých prípadoch
upresniť Obecný úrad.
Majitelia (užívatelia) nehnuteľností sú povinní ich
udržiavať v takom stave, aby nezhoršovali vzhľad obce.
Ide najmä o údržbu fasád, oplotení, vstupov do objektov,
výkladných skríň, a pod.
Vlastníci nehnuteľností sú povinní zamedzovať rozširovaniu hlodavcov udržiavaním čistoty, najmä v pivničných
a hospodárskych priestoroch. V prípade zvýšeného výskytu alebo na pokyn okresného hygienika v zmysle Zákona
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí sú povinní zabezpečiť na vlastný náklad deratizáciu objektu.
Vlastníci nehnuteľností a užívatelia domov a bytov
sú povinní vykonať opatrenia k zamedzeniu šírenia nepríjemného hmyzu a v prípade potreby zabezpečiť na vlastný
náklad dezinsekciu.

b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, chemickými látkami, olejmi, alebo inými látkami, zdraviu škodlivými. Zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách a komunikáciách s výnimkou nutného čistenia skiel reflektorov, brzdových a koncových
svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou vodou
bez saponátov a iných prípravkov,

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť
pokutu, výška ktorej sa určí podľa závažnosti a miery
zavinenia s prihliadnutím na to, či ide opakované porušenie tohto nariadenia.

c) poškodzovať, znečisťovať a ničiť zeleň, vrátane drobnej architektúry, pamätníkov a detských ihrísk,

2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie dopustí
sa priestupku proti verejnému poriadku.

e) zakladať ohne za účelom vypaľovania trávy, spaľovania organického odpadu a odpadov všeobecne. Zákaz
sa vzťahuje aj na záhrady a dvory v intraviláneobce
umiestňovať reklamy (plagáty) na stĺpoch, stožiaroch
elektrického a telekomunikačného vedenia, zábradliach a iných pevných zariadeniach a vodných tokoch,
v blízkosti značiek, optických a zvukových signálov, ktoré slúžia riadeniu a regulácii cestnej dopravy
bez povolenia OÚ,

3. Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie možno uložiť
pokutu do výšky 500.-Sk; pokuta je príjmom rozpočtu
obce.

i) iným spôsobom znečisťovať, alebo poškodzovať
verejné priestranstvá a zhoršovať ich vzhľad.
5. Za znečistenie, alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto sú povinné bezodkladne
spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady. Nesú právnu zodpovednosť
za následky vzniknuté týmto poškodením. Ak tieto osoby nie sú známe, je povinný závadu odstrániť správca
príslušného priestranstva.
6. Dvory, záhrady, areály podnikov a pod. sú vlastníci povinní upratovať a udržiavať v takom stave, aby neboli
zarastené burinou a neboli zdrojom prachu. V prípade,
že sú viditeľné z verejných priestranstiev alebo len čiastočne prístupné, musia pôsobiť esteticky.
Prevádzkovatelia obchodných priestorov, pohostinstiev,
reštaurácií sú povinní po dobu prevádzky udržiavať čistotu

UKLADANIE POKÚT

4. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže
starosta uložiť pokutu do výšky 100 000.-Sk; pokutu
možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však
do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty; pokuta je príjmom obce.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného
prostredia obce Sedliská sa v súlade s § 11 ods. 4 písm.
g) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách dňa 14.3.2008 uznesením číslo 3/C1.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty,
ochrane životného prostredia, bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 28.2.2008 a zvesené
dňa 14.3.2008.
3. Toto VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného
prostredia nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa
vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 1.4.2008.
Ing. Dobrocký Jozef, starosta
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HISTÓRIA DRUŽBY POHLEDEC - SEDLISKÁ
hledca, ktorý účinkoval v 1.B triede.
Sedliská vyhrali 3:0. Stretnutie vtedy
sledoval ako hosť aj predseda futbalového oddielu SPARTY PRAHA dr.
Ladislav KARDA, ktorý v prítomnosti
Ing. Vojtecha Christova prisľúbil funkcionárom, že v najbližšom možnom čase
budú
môcť vidieť hrať „veľkú Spartu“
(foto: kronika)
v Sedliskách, čo sa ale neuskutočnilo.
Michal Krajňák dal v tom zápase gól
z 35 m.
Všetci traja spomínajú aj na roky
1986-1987, kedy sa začalo s výstavbou viacúčelového sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku a do užívania bolo odovzdané v roku 1987 práve
pri návšteve z Pohledca.
Po 15 rokoch 2.4.2004 sa znova
obnovila družba s TJ Pohledec vďaka
novému futbalovému výboru na čele
s prezidentom FK Jožkom Mudroňom.
Fotografia k článku pod názvom „Družba ako sa patrí” uverejnenom 15.7.1988
vo Vranovských novinách zachytáva zástupcov družobných obcí Sedliská
a Pohledec pred hotelom Ski v Novom Meste na Morave
(foto: J. Mudroň)

V dňoch 27.6. - 30.6.2008 navštívia našu obec futbaloví priatelia
z Moravy - z dediny Pohledec, ktorá dnes je súčasťou Nového Mesta na Morave. Samotný Pohledec má 495 obyvateľov a jeho futbalové mužstvo hraje okresnú futbalovú ligu. O tom, ako sa toto priateľstvo na športovom poli zrodilo sme sa pozhovárali s pamätníkmi a to
s Jurajom MURÍNOM, Jánom BANÍKOM a Františkom FUGOM.
Pred družobným zápasom v r. 1979
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Prvá návšteva v Pohledci sa uskutočnila 2.8.1972. Udialo sa to na základe toho, že náš občan Ján Hudák bol
na Mrave na vojenčine. Zamiloval sa
tu do zdravotnej sestry a táto láska bola
spečatená svadbou. Jano tak zakotvil
na Morave.
Na základe tejto skutočnosti prišiel
Juraj Murin s myšlienkou založiť družobné vzťahy. Oslovil Jána Hudáka.
Slovo dalo slovo. Tak mohla uskutočniť naša prvá návšteva.
Na Moravu sme sa viezli autobusom značky IKARUS, ktorý premával na linke Vranov - Ruský Kazimír
(terajší Vyšný Kazimír). Spalo sa
v rodinách a takto sa rodili prvé priateľstva. Na prvej návšteve bolo z našej
strany 53 ľudí.
Prehrali sme 5:3. Spomienky ostali na návštevu Prahy a spartakiádneho Strahova, ale aj na veselú zábavu
pri Moravanke.
Po tejto návšteve sa už ďalšie pravidelne opakovali a to až do roku 1989,
kedy sa uskutočnila posledná pred
15 ročnou odmlkou.
František Fuga zakladateľ novej etapy futbalu v Sedliskách najradšej spomína na návštevu z 20.7.1979. O tejto
návšteve písali aj Vranovské noviny,
že v rámci predspartakiádnej aktivity
TJ Družstevník SNP Sedliská odohral
v nedeľu priateľské stretnutie pred takmer 300 divákmi s kolektívom z Po-

Kolektív priateľstva Sedliská - Pohledec v roku 1988

(foto: kronika)

PROGRAM DRUŽOBNEJ
NÁVŠTEVY Z POHLEDCA
27.6.2008
Príchod návštevy - ubytovanie v hoteli -posedenie na
futbalovom ihrisku.
28.6.2008

Pozvánka
Organizačný výbor
pozýva „starých pánov“ zo Sedlísk na

FUTBALOVÝ
ZÁPAS

Návšteva opálových baní - príchod na futbalové ihrisko (vo večerných hodinách) - diskotéka na futbalovom
ihrisku.

„STARÝCH PÁNOV“

29.6.2008

Sedliská - Merník,

13.00 hod. športové odpoludnie na futbalovom ihrisku
14.00 hod. futbalový zápas
Pohledec - Sedliská „A mužstvo”
16.00 hod. futbalový zápas
Pohledec - Sedliská „starí páni”
19.00 hod. zábava na futbalovom ihrisku

ktorý sa odohrá

30.6.2008
Ukončenie návštevy.

22.7.2008 (nedeľa) o 17.00 hod.
na futbalovom ihrisku v Sedliskách
so „starými pánmi“ z Merníka.
Tento zápas bude generálkou na Pohledec.
Po zápase bude podaný dobrý guľáš a občerstvenie.
Starí páni nezabudnite si zobrať kopačky!

HISTÓRIA FUTBALU V SEDLISKÁCH
Pamätníci tvrdia, že v Sedliskách sa začal hrať futbal od roku 1946.
Prvé futbalové zápasy odohrali
s loptou, ktorej výplň tvorili handry
a stretnutie sa hralo na pastvisku „ Makovica“ a neskôr na ihrisku zvanom
„Dolina“ za obcou. Tu po prvýkrát
chlapci hrali s „koženou“ vlastnoručne šitou loptou. Podľa slov pamätníkov (Juraja Grajcara) si chlapci kúpili
ozajstnú loptu po prvýkrát v roku 1948

HASIČI V AKCII
(h) - Obvodové kolo dobrovoľných

za vlastné peniaze v Košiciach.
Za spoločne vyzbierané peniaze si kúpili aj dresy, ktoré obliekli na spomínanom ihrisku. Dievčatá im prišili oddielové znaky s nápisom „Sokol strela“.
Futbalový oddiel vtedy riadil futbalu
oddaný človek Ján Grajcar st., vtedajší
predseda akčného výboru. Počas jeho
pôsobenia „Sokol strela“ dostala nové
futbalové ihrisko na terajšom mieste.
V r. 1979 sa tiež konal „futbalový zápas starých pánov”. Na trávnik vybehli
vtedajší 40-50 roční bývalí futbalisti. Najväčšej pozornosti divákov sa tešili tí najstarší - Klamer, Poľak, Michalov, Šatník, Jonek, Murín a ďalší
(fotky: kronika)

hasičských zborov v Jasenovciach
vyhrala Nová Kelča pred Sedliskami, Jasenovcami a Giglovcami. Z
dorastencov súťažili len Jasenovce.
Poradie súťaže DHZ v Kladzanoch: 1. Staré, 2. Soľ, 3. Kladzany A, 4. Merník, 5. Kladzany B,
6. Kladzany - ženy, 7. Sedliská, 8.
Čaklov.
V piatok 13. júna 2008 bude
v Poprade a Kežmarku krajská súťaž hasičov profesionálov
a v nedeľu 15. júna 2008 obvodové kolo DHZ v Merníku.
7

Pozvánka
Usporiadatelia: Bežecký športový klub Sedliská
obce Sedliská a Vyšný Kazimír
Termín:

10.8.2008, štart o 15.00 hod.

Miesto:

futbalový štadión Sedliská.

Trať:

Sedliská - Vyšný Kazimír

Kategórie:

detský pretek (žiaci MŠ a ZŠ)
kategória A - muži do 40 rokov
kategória B - muži nad 40 do 50 rokov
kategória C - muži nad 50 do 60 rokov
kategória D -muži nad 60 rokov
ženy (bez vekovej kategórie)

Prezentácia:

13.00-14.30 hod., na futb. štad. v Sedliskách

Štartovné:

pri prezentácií - kat. muži a ženy 100,- Sk
Každý pretekár po zaplatení štartovného
v kategóriach muži a ženy dostane prezentačný materiál. U pretekárov štartujúcich
v kategórii muži a ženy sa vyžaduje lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.

Vyhodnotenie: o 16.15 hod. na futb. štadióne v Sedliskách
Ceny:

- pre každého pretekára v detskom preteku
- sladká odmena
- detský pretek - prví traja - vecné ceny
- ženy a muži: prví traja v každej kategórii
- finančná hotovosť
- 1. žena a 1. muž na otočke - finanč. prémia

Informácie:

Peter Olách, tel.: 057/ 447 63 12,
0908 037 054, 0905 440 948

Foto z minuloročného 0. ročníka Sedliščanskej pätnástky

SEDLIŠČANSKÉ ZVESTI - Informačný servis obce Sedliská. VYDÁVA: OcÚ Sedliská. Náklad: 420 ks
Vaše príspevky nám zasielajte:
OcÚ Sedliská, 094 09 Sedliská 85, tel.: 057/ 447 62 47, fax: 057/ 488 64 40, e-mail: ocu.sedliska@slovanet.sk
Sadzba a tlač: PRINTON s.r.o., Vranov nad Topľou, www.printon.sk

