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INFORMAČNÝ SERVIS OBCE SEDLISKÁ
NEPREDAJNÉ!

MAREC - APRÍL 2007

ROČNÍK: I

ZO ZASADNUTIA OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo v piatok 13.4.2007 v kancelárií Obecného
úradu v Sedliskách s týmto programom:
1. kontrola uznesenia;
2. správa o činnosti obce od posledného zasadnutia;

Družba s maďarskou obcou
Naša obec udržiava čulé družobné vzťahy s maďarskou obcou Repašská Huta už 8 rokov. Obyvatelia sa
navzájom navštevujú počas rôznych podujatí. V sobotu nadviazali spoluprácu aj žiaci ZŠ. Prišli k nám deti
zo školy v Repašskej Hute, kde je jedným z povinných
vyučovacích predmetov slovenčina. Túto, jednu z mála
slovenských škôl v Maďarsku, navštevuje 37 žiakov.
Ako nám prezradila riaditeľka tejto školy Valika Petöfi, na Slovensku sa chcú počas tohto týždňa zdokonaliť
v našom jazyku priamo v škole, ale aj v rodinách našich
detí, kde sú ubytovaní. Domáci pripravili pre maďarské
deti aj výlet na hrad Čičva, na rybník vo V. Kazimíri,
rôzne športové a vedomostné súťaže, ale aj diskotéky.

Milá mládež, drahí spoluobčania!
Týmto príspevkom chceme poukázať na život
mladých v našej obci, no predovšetkým na možné zlepšenie jeho kvality. Väčšina našej mládeže sa vo voľných
chvíľach stretáva v miestnom bare, medzi mladými
známy ako IHRISKO.
Mladí sa tu stretávajú vo voľnom čase a tiež prevažne na diskotékach. Naše diskotéky sú už dosť známe v celom našom okrese, no každý mi dá za pravdu,
že rekonštrukcia budovy by fakt „bodla“. No prichádzame tiež s návrhom prestavby, resp. nadstavby budovy
ihriska s vytvorením nových priestorov, ktoré by sa dali
využiť ako priestory vhodné pre zriadenie posilňovne.
Túto možnosť by určite privítali nielen mladí všeobecne ale aj naši futbalisti, ktorí nás reprezentujú v celom
vranovskom okrese. Poprípade by sa vytvoril tiež priestor pre vznik možnej kaviarne s oddelenou nefajčiarskou
miestnosťou, ktorú by tiež privítalo nie málo mladých.

3. schválenie projektu viacúčelové ihrisko;
4. schválenie žiadosti o odkúpenie váhy zo skládky;
5. schválenie štúdie – stav el. rozvodov v správe
obce;
6. rôzne - žiadosť p. Bujdošovej vo veci zníženia
nájmu, bar na futbalovom ihrisku; žiadosť
p-Bujdošovej - prevádzkovanie diskoték; žiadosť gréckokatolíckej cirkvi; návšteva detí z
Repašskej Huty, dotácie z Ekofondu, zástavka v Podčičve, stavebné práce na obslužnom
objekte v Podčičve;
7. návrh na uznesenie.
Vzhľadom k incidentu, ktorý sme mohli zaznamenať
v posledných mesiacoch, ktorý sa stal v čase trvania
diskotéky .... preto by sme boli tiež za zvýšenie bezpečnosti na diskotékach napr. prítomnosťou „vyhadzovača“. No aj napriek drobným nespokojnostiam, sme radi,
že máme v našej obci možnosť návštevy diskotéky.
Ďalším prínosom pre našu mládež by mohlo byť
školenie Medzinárodnou Organizáciou Zeleného Kríža
v SR v kategórii „First responder“, ktoré sa už v našej
obci prevádzalo, no školenými boli prevažne dospelí. Je
všeobecne známe, že mnohým úmrtiam pri nehodách by
sa dalo predchádzať, ak by sme vedeli poskytnúť správne
prvú zdravotnú pomoc. Týmto spôsobom by sme zvýšili
schopnosť zachrániť ľudské životy nie len v našej obci.
Na záver už len veríme, že sme vás týmto príspevkom zaujali a naše návrhy sa stanú predmetom rokovaní Obecného zastupiteľstva. Zároveň ďakujeme
za možnosť vyjadriť sa k tejto téme pánovi starostovi.
Mládež zo Sedlísk

TERMÍNY VÝVOZU TKO V SEDLISKÁCH
SEPTEMBER
11.
13.
25.
27.

9. 2007
9. 2007
9. 2007
9. 2007

utorok
štvrtok
utorok
štvrtok

-

TKO
sklo
TKO
plasty a papier

OKTÓBER
9. 10. 2007
23. 10. 2007

utorok
utorok
utorok

- TKO
- plasty a papier
- TKO

6.11. 2007
8.11. 2007
20. 11. 2007

pondelok
pondelok
utorok
utorok
piatok

-

utorok
štvrtok
utorok

- TKO
-plasty a papier
- TKO

DECEMBER

MÁJ
7. 5. 2007
21. 5. 2007
22. 5. 2007
22. 5. 2007
25. 5. 2007

- TKO
- TKO

NOVEMBER

APRÍL
10. 4. 2007
17. 4. 2007
24. 4. 2007

utorok
utorok

TKO
plasty a papier
elektroodpad
TKO
sklo

4. 12. 2007
7. 12. 2007
13. 12. 2007
18. 12. 2007

utorok
piatok
štvrtok
utorok

-

TKO
sklo
plasty a papier
TKO

JANUÁR
JÚN
5. 6. 2007
18. 6. 2007
19. 6. 2007

utorok
pondelok
utorok

- TKO
- plasty a papier
- TKO

2.
15.
22.
29.

1. 2008
1. 2008
1. 2008
1. 2008

7. 2007
7. 2007
7. 2007
7. 2007

utorok
utorok
utorok
utorok

-

-

TKO
TKO
plasty a papier
TKO

FEBRUÁR

JÚL
3.
10.
17.
31.

streda
utorok
utorok
utorok

TKO
plasty a papier
TKO
TKO

12. 2. 2008
26. 2. 2008
28. 2. 2008

utorok
utorok
štvrtok

- TKO
- TKO
- sklo

MAREC
AUGUST
2. 8. 2007
14. 8. 2007
28. 8. 2007
31. 8. 2007

štvrtok
utorok
utorok
piatok

-

plasty a papier
TKO
TKO
plasty a papier

10. 3. 2008
11. 3. 2008
25. 3. 2008

pondelok
utorok
utorok

- plasty a papier
- TKO
- TKO

STOLNÝ TENIS
0. ročník stolnotenisového turnaja sa uskutočnil
17.3.2007 v KD v Sedliskách pod Názvom Jozefovský
turnaj. Víťazom turnaja sa stal Ondrej Murín pred svojím susedom Milanom Murínom st.

GASTRONOMICKÝ VEČER
Gastronomický večer 10.3.2007 - vznikol na podnet skupinky žien,ktoré sa pravidelne schádzali v KD v Sedliskách,
kde pod vedením p.Marty Paľkovej sa učili pripravovať
jedlá na rôzne príležitosti.Vyvrcholením tejto činnosti bol
galavečer spojený s modnou prehliadkou, ktoru reprezentovali dievčata zo ZSŠ A. Dubčeka z Vranova n.T.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA (1.1.2007 - 1.4.2007)
NARODILI SA:
ZOMRELI:

24.1.2007 Alexandra Faková
13.2.2007 Ján MURÍN (1960)
20.2.2007 Mária Grajcarová (1921)
5.3.2007 Ján Rak (1930)
SOBÁŠE:
Viera Mražiková - Ľuboš Rak
Katarína Olachová - Martin Kopina
ODSŤAHOBALO SA: 8 ľudí PRISŤAHOVALI SA : 2 ľudia

ODCHODY AUTOBUSOV
zo zastávky Sedliská - kostol

Platí od 1.1.2007

UROBTE SPRÁVNY ŘAH...

• ORIGINÁLNE GRAFICKÉ NÁVRHY
• DIGITÁLNA TLAÿ DO FORMÁTU A3
• PEÿIATKY DO 15 MIN.
• VIZITKY DO 30 MIN.
• REKLAMNÉ VÝLEPY
Predaj aj na splátky!
Hronského 1115, (Autosalón Škoda, 1. poschodie vedľa BILLY)
0907 990 880

www.delfin.sk

Najširší výber mobilných telefónov
a príslušenstva v meste!

HRONSKÉHO 1115
(AUTOSALÓN ŠKODA, VEDĹA BILLY)
TEL./FAX: 057/446 25 52
MOBIL: 0915 525 700

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA a.s.
Poskytuje výhody pre Vás

% VÝHODY PRE VÁS

O ročná štátna prémia vo výške 9,5% z vašich vkladov, maximálne 2.000 Sk pre každého člena
rodiny, dospelého aj dieťa
O sporenie pre deti junior extra s extra istotou až do výšky 280.000 Sk
O garantované úroky k vašim vkladom aj štátnej prémii vo výške 2% ročne v závislosti od zvolenej
tarify sporenia
O ochrana vašich vkladov až do výšky prepočtu 20.000 eur v slovenských korunách
O stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou len 2,9% a do 1.000.000 Sk
bez záložného objektu a preukazovania príjmov
O voliteľný medziúver pre rýchlejšie financovanie
ky
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i
l
e
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t
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KONTAKT:
Elena Cvejkušová
Kancelária PSS a.s.
Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou
(v budove Max – vedľa pošty)
mobil: 0907 147 211

Všetko pre Váš dom a byt.

SEDLIŠČANSKÉ ZVESTI - Informačný servis obce Sedliská. VYDÁVA: OcÚ Sedliská. Náklad: 350 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
Tlač: PRINTON s.r.o., Vranov nad Topľou, www.printon.sk

