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Šebastovský kostol a kaš�eľ oddávna boli a stále sú nielen miestnymi architektonickými, ale aj kultúrnohistorickými dominantami. 
Tej prvej sa vďaka systema�ckej  starostlivos� farníkov o ňu „darí“ neporovnateľne lepšie, ako tej druhej, ktorá je dlhodobo 
zanedbávaná, rapídne chátra a ak sa v blízkej dobe neprikročí k jej rekonštrukcii, možno po čase už ani nebude čo rekonštruovať. 

Poviete si: „Kaš�eľ je v súkromných rukách, nech sa oň stará jeho majiteľ.“ Áno, malo by to tak byť, ale čo, ak to tak nie je? Aktuálny 
neradostný pohľad na vzácnu, no postupne chátrajúcu miestnu dominantu akiste vyvoláva zmiešané pocity u mnohých 
Šebastovčanov, ktorým nie je jej osud ľahostajný. Najmä ak ide o jedného z posledných nehnuteľných „svedkov“ dávnejšej histórie 
sprítomňujúcich súčasníkom niekdajšie výsadné postavenie obce. 

Mnohé vzácnejšie stavby dotvárajúce architektonický kolorit miest či obcí padli za obeť necitlivým deštrukciám už v čase totality. 
Nebolo to žiadne miestne špecifikum, týkalo sa to mnohých kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska.

Šebastovský kaš�eľ, aj keď postupnými necitlivými dostavbami či prístavbami značne zdevastovaný, architektonicky 
„znetvorený“, prežil nežičlivé obdobie, keď sa nega�vny postoj novodobej vládnucej vrstvy spoločnos� k niekdajším miestnym 
„mocipánom“ prenášal aj na ich vlastníctvo, končiace často v ruinách, v šťastnejšom prípade ako sklad, sýpka či niečo podobné.   

Je preto paradoxné, že dnes, keď sa vzťah spoločnos� ku kultúrnemu dedičstvu zásadne (pozi�vne) zmenil, nielenže sa 
miestnemu architektonickému klenotu nedostáva adekvátnej pozornos�, ale naopak, hrozí mu postupné znehodnocovanie a možný 
zánik.

Pýtate sa: „Čo s tým, ako by bolo možné zachrániť tento vzácny historický objekt?“ Odpoveď na danú otázku nie je ani jednoduchá 
ani jednoznačná. Aj preto, že predpokladá (vy)riešenie viacerých aktuálne zdanlivo neriešiteľných, resp. ťažko riešiteľných 
problémov. 

Pozi�vny posun pri aktuálnych vlastníckych vzťahoch sa dá iba ťažko očakávať a nájsť nového solventného vlastníka, ktorý by sa 
odhodlal dlhodobo zanedbávaný objekt zrekonštruovať je �ež dosť vzdialený od reality. Problém je to�ž aj v tom, že nestačí iba objekt 
zrekonštruovať, treba preň nájsť aj adekvátne využi�e, ktoré by permanentne prinášalo okrem zisku aj dostatok prostriedkov na jeho 
údržbu.

Záchrana nášho kultúrneho dedičstva, a šebastovský kaš�eľ takým nesporne je, patrí však medzi prvoradé povinnos� nás 
všetkých. Nemali by sme sa preto „nečinne prizerať“ dlhodobému neriešeniu existujúceho problému, ale ak�vnejšie konať, apelovať 
na kompetentných, ak si chceme zachovať tvár pred generáciami, ktoré prídu po nás.

Pri spoločnom hľadaní riešenia by mohli a mali výraznejšie pomôcť najmä naši poslanci, „spojky“ medzi občanmi a mestom. 
Zastupujú miestnych obyvateľov v mestskom zastupiteľstve a mali by v ňom tlmočiť zásadné názory a požiadavky väčšiny 
Šebastovčanov. Práve mestské zastupiteľstvo v koordinácii s primátorkou mesta má to�ž kompetencie spolurozhodovať o 
urýchlenom riešení urgentných (neodkladných) úloh jednotlivých mestských čas�. 

Inšpira�vnych príkladov na pozi�vne riešenia záchrany kultúrnych pamiatok v meste a jeho bližšom či vzdialenejšom okolí je dosť. 
A nemusí to byť práve národná kultúrna pamiatka akou je tá v mestskej čas� Solivar. Podarilo sa zachrániť aj viaceré ďalšie pamiatkovo 
chránené kaš�ele či zemianske kúrie v okolitých obciach. 

Predpokladom intenzívnej ak�vity našich poslancov je však najmä ich vlastné stotožnenie sa s akútnou potrebou riešenia 
problému šebastovského kaš�eľa a nasledne schopnosť presvedčiť o urýchlenom hľadaní riešenia šebastovského problému aj 
ostatných kompetentných zástupcov mesta. Bez toho zostane riešenie skorej rekonštrukcie kaš�eľa v nedohľadne.                                                                   

                                                                                   Marián Bilý      

Šebastovský kaš�eľ chátra  
Ako ďalej pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva?                                                

Po treťom ročníku Šebešského dňa hudby a tanca
V letnom kalendári kultúrno - spoločenských poduja� organizovaných Občianskym združením Naša Nižná Šebastová si popri 

atrak�vnom a bohato navštevovanom Šebešskom Dni de� postupne získava pevné miesto a priazeň čoraz väčšieho počtu 
Šebastovčanov aj druhé z poduja�, t. j. Šebešský deň hudby a tanca.

V poradí už tre� ročník poduja�a sa konal v nedeľu 4. septembra 2016 popoludní v príjemnom prostredí Panskej záhrady.
Pri jeho príprave sa členovia združenia pomerne dlho zamýšľali nad tým, ako a čím naplniť program, ktorý by prilákal početnejšiu 

skupinu návštevníkov. Skúsenos� z organizovaním poduja� tohto typu ukázali, že najnavštevovanejšími sú �e, na ktorých sa môžu 
zúčastniť rodičia spolu so svojími ratolesťami. Dôkazom toho je aj každoročne početne navštevovaný Deň de�. 

Program poduja�a bol preto koncipovaný tak, aby bol vhodný pre mladšie i staršie  vekové kategórie  Šebastovčanov. Ukázalo sa, 
že to bola vskutku vydarená voľba. Spomedzi všetkých doterajších ročníkov poduja�a zúčastnilo sa na tomto ostatnom ročníku určite 
najviac návštevníkov. Z ohlasov naň je zrejmé, že všetci, ktorí prišli neoľutovali, odchádzali veselí, vysmia� a spokojní.

V rámci súťažných disciplín, ktoré predchádzali hlavnej čas� programu, zaujali najmä Majstrovstvá Nižnej Šebastovej v dojení 
kravy. Pre mnohých súťažiacich bolo veľkým a zaiste aj úsmev vyvolávajúcim prekvapením, keď zis�li, že nebudú dojiť ozajstnú živú 
kravu, ale jej vydarenú napodobeninu. Pri toľkom počte súťažiacich (vyše päťdesiatky) by to to�ž tá ozajstná krava sotva zvládla. Tá 
umelá to zvládla bez väčších problémov, určite aj vďaka dobrej starostlivos� jej majiteľa, ktorý mal v priebehu celej súťaže plné ruky 
práce.

Plné ruky práce (s dojením) mali však aj jednotliví súťažiaci. Mnohí až pri kravskom vemene zis�li, že dojenie vôbec nebude také 
ľahké, ako si mysleli. Rozhodovala nielen sila rúk, ale aj výdrž a technika. To všetko bolo treba vhodne skĺbiť v stanovenom časovom 
limite. Víťazom sa mal stať ten, kto v určenom čase nadojí najviac.

Lákadlom pre súťažiacich boli zaiste aj ceny, o ktoré sa súťažilo. Najmä tá pre víťaza - farebný LCD televízor. Spomedzi päťdesia�ch 
šies�ch mladších i starších súťažiacich najviac nadojili a na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Marián Franko (2799 ml), 2. Matúš 
Oravec (2646 ml), 3. Marián Zlatohlavý (2156 ml). 

V rámci hlavnej čas� programu sa predstavila známa a veľmi populárna folkovo – folklórna skupina Drišľak. Pia� skvelí muzikan�, 
ale aj rovnako dobrí zabávači prítomných určite nesklamali. Vzájomne sa skvelo dopĺňali a dokázali úsmevne reagovať na každý 
podnet  publika. Ich v�pné bonmoty a dvojzmyselné narážky neraz sprevádzali salvy smiechu rozveseleného obecenstva. Interak�vne 
koncipovaný program, v ktorom dostali priestor na prezentáciu � najmenší, ale i � starší, dokázal zaujať a zabaviť všetkých bez rozdielu 
veku.

Záverečná časť programu bola venovaná milovníkom tanca v sprievode  reprodukovanej tanečnej hudby. Skvelú prácu pri 
mixážnom pulte odviedol „dídžej“ (diskotékar) Amadeo. 

Tre� ročník Šebešského dňa hudby a tanca sa naozaj vydaril. Nielen zásluhou organizátorov, vystupujúcich, prítomnosťou 
servisného personálu poskytujúceho v priebehu celého programu občerstvenie, ale  zaiste aj hojnou účasťou verejnos�, ktorá malá 
nemalý podiel na spoluvytváraní skvelej atmosféry poduja�a.

                Marián Bilý           
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Pýta sa východniar svojho malého syna: 
-Čím chceš byť, keď budeš veľký ? 
-Ta ako šicke - Blavákom !

Niečo pre zábavu:

VTIP4. ročník Vianočného bowlingového turnaja
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová v spolupráci 

so slovenským reprezentantom Stanislavom Hajdukom organizuje
17. decembra 2016 o 14:00 hod. v hale Bowland v Ľuboticiach

4. ročník Vianočného bowlingového turnaja pre všetkých 
športuchtivých Šebastovčanov o Putovný pohár OZ NNS.

Zúčastniť sa ho možu všetci, muži, ženy, chlapci a dievčatá.
Záujemcovia môžu nahlásiť svoju účasť telefonicky 

na čísle 0905 226 495 alebo e-mailom: hajdukpintea@centrum.sk
alebo osobne v deň konania turnaja najneskôr 15 minút 

pred jeho začiatkom, t. j. do 13:45 hod.
Štartovné je 5,- € pre každého súťažiaceho.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Členovia Občianskeho združenia Naša Nižná Šebastová želajú všetkým 
obyvateľom a priateľom Nižnej Šebastovej príjemné prežitie vianočných 
sviatkov naplnených láskou, radosťou  a pohodou v kruhu najbližších, 
veselú rozlúčku so starým rokom a úspešné vykročenie do nového roka 2017.



Z galérie osobnos� šebastovského futbalu
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, 
zlatej ére šebastovského futbalu, a preto im právom patrí čestné miesto v galérii osobnos� šebastovského futbalu.

Futbalový mysliteľ Ján Duplák (1942)
Pri nadeľovaní talentov sa Jankovi ušli do vienka hneď dva – matema�ka a futbal alebo futbal a matema�ka, nevedno ktorý mu bol 

nadelený vo väčšej miere. Nakladal s nimi však od ranej mlados� veľmi zodpovedne a výsledky sa dostavili. 
V matema�ke sa postupne prepracoval od učiteľa matema�ky na strednej škole (elektrotechnickej priemyslovke) v Prešove až na 

post vysokoškolského pedagóga, docenta a vedúceho katedry matema�ky na Prešovskej univerzite. 
S futbalom začal v 4. triede okresnej súťaže, no vďaka nespornému futbalovému talentu, zodpovednému prístupu k tréningom, 

vytrvalos� a možno tak trochu aj vďaka vrodenej ambicióznos� to postupne do�ahol až do národnej futbalovej ligy v �me Lokomo�vy 
Vranov.

Prvé dotyky s loptou sa u Janka spájajú s rodnou Trnavou. Podľa spomienok rodičov vraj už ako dvojročný veľmi šikovne narábal s 
loptou. V Nižnej Šebastovej sa rodina usadila v čase, keď mal iba tri roky. Jeho záujem o futbal pokračoval aj v novom prostredí, hoci 
podmienky naň tu v tom čase neboli ideálne. 

Spolu s chlapcami z blízkeho okolia si vyhliadli terény ako tak vhodné na futbal. Najčastejšie hrávali na tzv. Loncovej lúčke 
(nazvanej podľa jej majiteľa) či v Rešetárovej záhrade. Tu však neboli vítanými návštevníkmi. Najmä starká Rešetárová často na 
chlapcov nielen hromžila, ale ich aj obháňala tým, čo mala práve poruke. Museli byť pred ňou stále v strehu. Aby s�hli vziať v prípade 
potreby včas „nohy na plecia“, hrávali na vzdialenejšom konci záhrady, čo najďalej od domu.

Neskôr sa obľúbeným priestorom chlapčenských futbalových zápolení stala najmä Panská záhrada. Práve ona bola miestom, kde 
sa Jankov futbalový talent čoraz viac rozvíjal. K organizovanému futbalu sa však dostal až v mlados�, bez toho, aby absolvoval 
„futbalovú prípravku“ v žiackom či dorasteneckom �me.

Keď sa v poslednú augustovú nedeľu  (29. augusta) roku 1963 začala písať nová éra šebastovského futbalu, v kádri novozaloženého 
�mu Slovana Nižná Šebastová vedeného trénerom Edom Holingom dostal príležitosť aj dvadsaťjeden ročný Ján Duplák, v tom čase 
študent štvrtého ročníka Prírodovedeckej fakulty Komenského univerzity v Bra�slave. 

Domáca premiéra v 4. triede okresnej futbalovej súťaže s mužstvom Šalgovíka sa skončila vysokým víťazstvom 9 : 1. Na skvelom 
výsledku  mal nesporný podiel aj Janko. Strelcovi zápasu Karolovi Hricišákovi to�ž prihral na neuveriteľných sedem gólov. Bol to 
nevídaný vstup nového �mu do súťaže a „husársky kúsok“ tandému Ján Duplák - Karol Hricišák.

Ročnú základnú vojenskú službu si Janko „odkrú�l“ v roku 1965 ako „absík“ vo vojenskom futbalovom �me Dukla Prešov. Práve tu 
si ho všimol známy prešovský futbalista a neskorší tréner Laco Pavlovič, ktorý ho v roku 1966 „zlanáril“ do prvoligového �mu Tatrana 
Prešov.

 Väčšinu zápasov však odohral „iba“ v prešovskom „Béčku“ (v „Áčku nastúpil iba na jeden priateľský zápas), preto sa po skončení 
futbalovej sezóny rozhodol vrá�ť do šebastovskému �mu, v ktorom mohol nadviazať na svoje úspešné futbalové začiatky. 

Rozhodnu�e odísť z vrcholového futbalu bolo do istej miery spôsobené aj tým, že sa nechcel úplne rozlúčiť so svojou druhou veľkou 
láskou – matema�kou, na ktorú by mu pri plnom zápasovom a tréningovom zaťažení nezostal čas.

Po úspešnom zavŕšení vysokoškolského štúdia to�ž získal učiteľské miesto na“ priemyslovke“ v Prešove, čo bolo solídné východisko 
pre jeho budúci kariérny rast.

Pobyty v Dukle a Tatrane Prešov, hoci rela�vne krátke, zanechali pozi�vné stopy na jeho hre i futbalovom myslení. Najmä 
pôsobenie v Tatrane, kde naberal futbalové skúsenos� pod vedením známeho futbalového odborníka Jozefa Karela. 

V �me Slovana Nižná Šebastová patril po návrate z Tatrana medzi výrazné opory. Miesto v zálohe vedľa rovnako tvorivého 
spoluhráča Igora Túša či razantného Jozefa Baláža mu poskytovalo priestor na využi�e jeho tvorivého futbalového myslenia. Spolu s 
nimi dával hre mužstva „myšlienku“, ktorú potom obyčajne úspešne realizovali skvelí zakončovatelia typu Karola Hricišáka či Tóna 
Gábora. 

Práve toto skĺbenie skvelých tvorcov hry a úspešných zakončovateľov bolo „tajomstvom úspechu“ šebastovského futbalového 
�mu a jeho nevídaného napredovania (každoročné postupy z nižšej do vyššej okresnej futbalovej súťaže). Na úspechoch mužstva mali 
však zaiste svoj podiel aj kvalitne obsadené posty obrancov a brankára.

Jankove herné kvality si však krátko po jeho návrate z Tatrana Prešov všimli aj vranovskí futbaloví odborníci, hľadajúci posily do 
divízneho �mu Lokomo�vy Vranov. Opätovná príležitosť hrať vo vyššej futbalovej súťaži bola novou výzvou, ktorú Janko prijal. 

Po ročnom pôsobení v šebastovskom �me tak prestúpil do Vranova, kde úspešne pôsobil tri futbalové sezóny pod vedením trénera 
Ocilku a Malagu. V tom čase sa jeho novému �mu neobyčajne darilo. Končil sezónu na popredných miestach tabuľky divíznej súťaže. 
To mu nakoniec v čase prebiehajúcej reorganizácie súťaže vynieslo postup do národnej futbalovej ligy.

Záver futbalovej kariéry zas�hol Janka Dupláka tam, kde pred rokmi začínal s organizovaným futbalom - v mužstve Slovana Nižná 
Šebastová. Šebastovské mužstvo sa síce medzičasom obmenilo a omladilo, ale trénersku taktovku stále držal skúsený Edo Holinga, u 
ktorého si Janko vážil manažérske schopnos� a „psychologické“ vlohy potrebné pri skladbe �mu, hľadaní jeho vhodnej „chémie“ a z 

nej vyplývajúcich kvalitných výkonov hráčov.
Po skončení ak�vnej futbalovej kariéry (dovŕšením tridsiatky), okúsil 

na chvíľu (jednu sezónu) spolu so svojím bývalým spoluhráčom Milanom 
Šofránkom aj trénerské remeslo, ale potom sa už plne sústredil na svoj 
pedagogický a vedecký rast v rámci profesie univerzitného pedagóga, 
pre ktorú sa rozhodol. Získal pedagogické �tuly doktora prírodných vied 
(RNDr.), neskôr docenta (doc.) a vedecký �tul kandidáta vied (CSc.).

Futbalu, hoci už iba rekreačnému, však zostal verný aj naďalej. Ten 
to�ž predstavoval trvalú súčasť jeho života. Bol preňho nielen 
príjemným rozptýlením, ale zrejme aj istým druhom psychohygieny, 
ktorá je pri psychicky náročnej pedagogickej a vedeckej práci veľmi 
potrebná. Hrával ho vo voľnom čase s kolegami na univerzite i so svojimi 
šebastovskými priateľmi aj po odchode do dôchodku. 

V budúcom roku si Janko pripomenie v spoločnos� svojich blízkych 
polookrúhle životné jubileum. Zaželajme mu, aby ho oslávil v dobrej 
kondícii a pohode.

                                                                                                  Marián Bilý

Podarí sa oživiť bývalý športový areál?
Spomienky na slávne obdobie a osobnos� šebastovského futbalu prezentované pravidelne na stránkach Šebešských noviniek sa 

tešia veľkej pozornos� a popularite mnohých Šebastovčanov. Sú to ešte stále živé a radostné spomienky, ale žiaľ už iba spomienky. 
Realita je však iná. Šebastovský futbal zanikol a pohľad na bývalé futbalové ihrisko je aktuálne viac ako žalostný.  

Členovia Občianskeho združenia Naša Nižná Šebastová na svojich stretnu�ach často diskutovali o tom, ako tento neradostný stav 
zmeniť, ako sa v rámci svojich možnos� pokúsiť prinavrá�ť bývalému športovisku aspoň sčas� jeho niekdajšiu tvár. Predpokladom 
toho je však revitalizácia zanedbaného ihriska, aby sa z neho mohlo stať miesto na športovanie šebastovských športových nádejí. 

Očakávaná podpora zo strany mesta alebo výraznejšia ak�vita zo strany poslancov, ktorí nás reprezentujú v prešovskom 
mestskom zastupiteľstve, pri riešení vzniknutého problému žiaľ zlyhala. Hlavným problémom pri hľadaní riešenia ako oficiálne 
prinavrá�ť šport na bývalé futbalové ihrisko bolo to�ž oslovenie pomerne veľkého počtu spoluvlastníkov pozemkov (98), vypoču�e 
ich názorov, pochopenie ich oprávnených finančných nárokov a nájdenie riešenia prijateľného pre obe zainteresované strany. Ani pre 
mesto a ani pre našich poslancov sa však tento akiste nie jednoduchý a ani nie ľahko a rýchlo riešiteľný problém nestal prioritnou 
agendou.

Členovia OZ NNŠ sa preto rozhodli chopiť inicia�vy a skúsiť tento zdanlivo neriešiteľný problém riešiť. Viedli ich k tomu isté 
pozi�vne signály, ktorých sa im dostalo na nimi pravidelne organizovaných letných kultúrno – spoločenských poduja�ach pre de� i 
dospelých Šebastovčanov od niektorých vlastníkov pozemkov pod bývalým futbalovým ihriskom. Ukázalo sa to�ž, že viacerí z nich by 
boli radi, keby sa tento priestor mohol opäť využívať na športové účely.  

Pozi�vne signály viedli členov združenia k rozhodnu�u pokúsiť sa zmluvne dohodnúť s vlastníkmi pozemkov pod bývalým 
futbalovým ihriskom na ich prenaja� na opätovné športové využi�e. Na marcovej Výročnej členskej schôdzi občianskeho združenia sa 
preto jeho členovia rozhodli vyčleniť adekvátnu časť finančných prostriedkov na nájomné pre majiteľov pozemkov, s ktorými sa 
podarí uzatvoriť nájomnú zmluvu.  

Išlo nesporne o odvážny zámer, keďže združenie má k dispozícii iba finančné prostriedky z členského a darov od spriaznených 
sponzorov. Paradoxne mesto, ktoré hospodarí s niekoľkomiliónovým rozpočtom, nemalo ani najmenší záujem riešiť problém 
šebastovského športoviska prenaja�m pozemkov pod ním od ich vlastníkov.  

Hlavnej inicia�vy pri kontaktovaní jednotlivých vlastníkov či spoluvlastníkov pozemkov pod bývalým futbalovým ihriskom a pri 
následnom jednaní s nimi sa chopil člen združenia Ing. Mar�n Fecko, ktorému preto patrí veľká vďaka všetkých členov OZ NNŠ. Mar�n 
venoval nielen svoj voľný čas, ale aj potrebné finančné prostriedky na to, aby bolo možné pripraviť seriózne nájomné zmluvy, 
skontaktoval sa s vlastníkmi pozemkov, priebežne s nimi komunikoval a odpovedal na všetky ich otázky.  Vďaka jeho ročnej ak�vite má 
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová k 1. decembru 2016 podpísané zmluvy a zaplatené nájomné za približne 41% hracej 
plochy ihriska.  Ide o súvislú plochu, na ktorej možno po terénnych úpravách a položení trávnika  vytvoriť za�aľ aspoň „zmenšené“ 
ihrisko. 

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým tým vlastníkom,  ktorí boli ochotní prenajať  svoje nevyužívané pozemky pod 
bývalým futbalovým ihriskom občianskemu združeniu. Ukázalo sa, že je medzi nimi veľa takých, ktorí pochopili snahu združenia 
zlepšiť miestne podmienky na športové vyži�e sa de�, mládeže, prípadne starších záujemcov a opätovne pripraviť vhodnú športovú 
plochu. Dokonca sa medzi nimi  našli aj takí, ktorí boli ochotní prenajať svoje pozemky  bez nároku na finančnú náhradu,  pretože 
vzťah k futbalu či športovaniu v Nižnej Šebastovej  je pre nich doslova srdcovou záležitosťou. 

Pravda, nie všetci vlastníci pristúpili k riešeniu existujúceho problému pozi�vne a ústretovo. Reakcia niektorých bola žiaľ za�aľ 
nega�vna. Napriek vysvetľovaniu a argumentovaniu  neboli ochotní ustúpiť zo svojich pozícií a podpísať nájomnú zmluvu s 
občianskym združením. Ich prioritou je nateraz snaha o predaj vlastnených pozemkov. Žiaľ občianske združenie nemá k dispozícii také 
finančné zdroje,  ktoré by mu umožnili riešiť problém pozemkov pod ihriskom kúpou. Preto sa aj naďalej môže opierať iba o trpezlivé 
vysvetľovanie a presviedčanie dotknutých vlastníkov v nádeji, že sa podarí dospieť k pozi�vnej zmene postojov viacerých ďalších z 
nich vyjadrenej podpisom nájomnej zmluvy.

Začiatkom nového roka sa už môžu „rozbehnúť“ prípravné práce aspoň na rekonštrukcii a sprevádzkovaní ihriska na doposiaľ 
prenajatých pozemkoch. Roky nevyužívaná plocha futbalového ihriska je však v súčasnos� značne zdevastovaná a v dezolátnom, ba  
život ohrozujúcom stave je aj betónový plot okolo areálu.  Na celej ploche bývalého ihriska vyrástli v priebehu uplynulých rokov 
náletové dreviny s bohatým koreňovým systémom, ktoré bude treba vyklčovať. Veľa práce a zaiste aj nemalé finančné prostriedky 
budú potrebné  nielen na prípravu a sprevádzkovanie novobudovaného športového  mini areálu, ale aj na jeho údržbu. 

Občianske združenie sa spolieha na Nižnej Šebastovej naklonených sponzorov, ktorí, ako verí, v rámci svojich možnos� finančne 
prispejú alebo akoukoľvek inou formou pomôžu pri príprave tohto ambiciózneho športového projektu. Jeho realizácia pomôže zlepšiť  
podmienky na ak�vne športové vyži�e sa mladších i starších Nižnošebastovčanov.  

Všetkým tým majiteľom pozemkov, ktorí pochopili zámer OZ Naša Nižná Šebastová a zmluvne sa dohodli na prenájme svojich 
pozemkov na športové účely patrí úprimná vďaka nielen členov občianskeho združenia, ale aj ostatných športovo založených 
Nižnošebastovčanov. Ich príkladné konanie by mohlo 
inšpirovať aj ďalších vlastníkov pozemkov pod bývalým 
ihriskom. Akceptovanie nájomnej zmluvy by bol z ich 
strany „správny krok“ v prospech dobrej a užitočnej veci na 
úžitok celej miestnej komunity.

Na záver pripájame zoznam vlastníkov pozemkov, ktorí 
sa dohodli na nájomnej zmluve:

Milan Smolko, Ladislav Vrábeľ, Marta Molnárová, 
Mária Balážová, Dana Kmecová, Eva Kmecová, Terézia 
Litecká, Ing. Miroslav Lenárt, Ing. Marián Boľanovský, Ing. 
Milada Sedláková,  Milan Kuzár,  Magdaléna Puzderová, 
Cecília Mižáková, Jozef Baran, Mária Kišová, Darina 
Sabová, Norbert Litecký, Jozef Kuzár, Ružena Ružičková, 
Ondrej Slebodník, Helena Hudáková, Fran�šek Slebodník, 
Eva Ďurčeková, Mgr. Daniela Kontrová, Mária Lapošová, 
Ing. Miroslav Gogoľ, Jaroslav Baran, Anna Derevjaniková, 
Emília Lenhardtová, Dr. Emília Gmitrová, Peter Gmitro a 
Ing Eduard Ižar .  

Miroslav Rusiňák
Marian Bilý



Občianske združenie Naša Nižná Šebastová
Si vás dovoľuje pozvať na 

                     

00 dňa 4. februára 2017 o 19 hod.
v reštaurácii Išľa

                     

Šebešský ples
                     

Šebešský ples

Cena vstupenky 27,- €

kontaktná osoba na zakúpenie vstupenky: 
Janko Želasko, tel. kontak  0911 213 397   

e-mail: janko.zelasko@gmail.com

· hudobná skupina Wendigo  ·  kultúrny program · 
· tombola  ·  občerstvenie ·



Silvester v Išli
,

31. 12. 2016 od 19:00 hod.

sa budeme v našej reštaurácii 
lúčiť s rokom starým 

a pripíjať na ten Nový!
Čaká na Vás welcome drink, 

skvelá večera, novoročná 
kapustnica a o polnoci prípitok!

Celý večer Vás bude zabávať Dj 
a na oslavu Nového roka bude 

pre každého hosťa pripravený 
na vypustenie lampión šťastia!

Tešíme sa, ak sa rozhodnete 
osláviť Silvester u nás!

Rezervácie prijmame na čísle:
 0907 276 707 alebo 0904 359 646

Cena za osobu je 30 €

V cene je zahrnuté: 
welcome drink, večera, kapustnica, 

prípitok, hudba i lampión šťastia

Reštaurácia Išla Vás pozýva na
,

Silvester v Išli
,


