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 Ozveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍC    
Občasník obce Sedlice 

II. ČÍSLO              SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ               November 2009 

SLOVO NA ÚVOD 
 

Drahí občania, začiatkom tohto roka vydal obecný úrad prvé číslo občasníka OZVENY SEDLÍC, ktoré bolo rozdané do 
všetkých domácností a zároveň aj zverejnené na našej internetovej stránke obce. Verím, že uvedené informácie 
a usmernenia si každý z vás prečítal, o čom svedčí aj to, že vo viacerých oblastiach života našej obce sa situácia zlep-
šila. Väčšine občanov na našej obci záleží, preto sa snažia udržiavať a zveľaďovať nielen svoj majetok, ale aj náš spo-
ločný - teda celú našu obec. Bohužiaľ ešte stále sú medzi nami aj takí, ktorým na obci veľmi nezáleží a berú ohľad iba 
sami na seba. Sú to tí, ktorí aj naďalej obnovujú a zakladajú čierne skládky, vypúšťajú fekálie do priekop a potokov, 
púšťajú psov zo svojich dvorov, biologický odpad (lístie, trávu, seno, burinu) umiestňujú k potokom a  spaľujú rôzne 
odpady, neraz aj veľmi škodlivé. Touto protizákonnou činnosťou  vlastne škodia a znepríjemňujú život ostatným čest-
ným a zodpovedným občanom. Veľmi ma teší, že v našej obci sa udialo aj veľa pozitívneho a príjemného, čo skvalitnilo 
celkový život v našej obci a zvýšilo jej spoločensko-kultúrne postavenie. Práve týmto udalostiam sa chceme venovať 
v ďalšom čísle  nášho občasníka.                                                                                    Imrich Krajňák - starosta obce 

V prvom vydaní nášho občasníka sme vymenovali 
úlohy, ktoré sme chceli v tomto roku  zrealizovať. 
Väčšinu z nich sa nám podarilo naozaj úspešne zrea-
lizovať. Ide o tieto projekty: 
• Výmena okien a oprava fasády OcÚ /obecného 

úradu/  
• Výstavba okapového chodníka okolo  OcÚ 
• Výmena okapových žľabov na budove OcÚ 
• Rekonštrukcia zasadacej miestnosti, vrátane vy-

bavenia novým nábytkom 
• Rekonštrukcia skladu- bufetu, vrátane novej dlaž-

by a maľby 
• Rekonštrukcia vstupnej chodby, vrátane novej 

dlažby a maľby 
• Vymaľovanie spoločenskej sály a WC 
• Pokládka zámkovej dlažby na chodník v centre 

obce 
• Dobudovanie –predĺženie chodníka, vrátane zá-

bradlia na zastávke SAD-centrum /podmienka 
realizácie prechodu pre chodcov zo strany Slov. 
správy ciest/ 

• Výmena vstupných bráničiek a brán na obidvoch 
cintorínoch 

• Rekonštrukcia bleskozvodu na budovách Kultúr-
neho domu a obecného úradu, vrátane nových 
zemničov a zvodov 

• Vyčistenie regulácie potoka /je nevyhnutná oprava 
z dôvodu chýbajúcich základov regulácie/ 

• Terénne úpravy priestranstva  smerom do „Hučka“ 
• Spolupráca  pri príprave a realizácii výstavby no-

vej telefónnej ústredne spoločnosti T-com                                                                                                                                                                                               
 Niekoľko ďalších úloh, ktoré sme si naplánovali sme 
z časových a finančných dôvodov odložili na nasledujú-
ce obdobie. 
 

V rámci možnosti čerpania finančných dotácií z Európskej 
Únie, ktoré je veľmi náročné a administratívne zložité sme 
v tomto roku podali niekoľko projektov:  
Modernizácia Základnej školy     
 - 14 mil. Sk 1.kolo  - neschválené 
 - 14 mil. Sk 2.kolo -   schválené   
Rekonštrukcia Hasičskej stanice  
 - 9 mil. Sk 1.kolo -  neschválené                                                    
  - 8 mil. Sk 2.kolo -  podané 
Rekonštrukcia centra obce     
  - 20 mil. Sk 1.kolo -  schválené 
 
V rámci Rekonštrukcie centra obce na vysvetlenie uvádza-
me: Obec mala projektovo pripravenú rekonštrukciu všet-
kých miestnych komunikácii a vydané stavebné povolenie 
a čakali sme iba na vyhlásenie výzvy na predkladanie pro-
jektov s týmto zameraním zo strany Ministerstva Výstavby 
a Regionálneho rozvoja. Na naše veľké sklamanie tak ako 
aj  pri iných výzvach, ministerstvo síce s veľkým oneskore-
ním, ale predsa výzvu vyhlásilo, no s veľkým obmedzením  
a s prísnymi podmienkami. Tomuto sme museli prispôso-
biť aj našu žiadosť, do ktorej sme povinne zaradili tieto 
aktivity:  
- miestne komunikácie iba v centre obce vrátane parkovísk 
- úprava verejnej zelene v centre vrátane  oddychovej zóny 
- oprava mostu pri zdravotnom stredisku, doplnenie  
  chodníkovej časti 
- oprava a výstavba zastávok SAD: pri PDP 2x, výstavba    
  v centre 1x    
 
Ostatné časti miestnych komunikácií, ktoré je treba taktiež 
nevyhnutne rekonštruovať bude musieť obec postup-
ne  z vlastných alebo iných zdrojov zrealizovať sama.   
                                                    
   Fotogaléria na strane č.2   

                                                                      Obecný úrad 

Uskutočnené aktivity, stavby a projekty v tomto roku 
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Fotogaléria 

Fotogaléria ku uskutočneným aktivitám a stavbám v našej obci 

Obnovená vstupná chodba na OcÚ 

Zrekonštruovaná zasadacia miestnosť 

Obnovený chodník Zadná časť OcÚ pred rekonštrukciou 

Obnovený chodník Predná časť OcÚ po rekonštrukcii 

Zadná časť OcÚ počas rekonštrukcie 

Zadná časť OcÚ po rekonštrukcii 
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 OSLAVY 680. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI A 
150. VÝROČIE POSTAVENIA FARSKÉHO KOSTOLA 

Dňa 9. augusta 2009 sa v našej obci Sedlice uskutočnila slávnosť 680. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci a 150. výročia postavenia farské-
ho kostola. Začiatkom osláv bola slávnostná sv. omša vo farskom kos-
tole Premenenia Pána, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, pomoc-
ný biskup košickej arcidiecézy. Pokračovaním bol slávnostný obed pre 
pozvaných hostí. Neskôr sa  na miestnom ihrisku uskutočnil futbalový 
zápas ŠK Sedlice – Old Boys Sedlice, po ňom si mohli hostia aj domáci 
spríjemniť popoludnie vystúpením DFS Sedličan, FS Sedličan 
a vystúpením ľudovej hudby O. Kandráča. Počas celého dňa boli pre 
deti k dispozícii rôzne atrakcie, ako napr. trampolína, autíčka, ale najza-
ujímavejšou atrakciou pre deti bol dobrovoľný záchranný systém          
T. O. R. Rescue o. z. Na maškrtníkov čakal horúci guľáš, na ktorom si 
pochutnali hlavne starší, ale aj deti. Po chutnom guľáši padlo na úžitok 
dobre vychladené pivo. Vyvrcholením slávností bola voľná zábava pre 
mladších aj starších.                                                               Obecný úrad 

NÁVŠTEVA Z ČR - MĚSTO SEDLICE 
V dňoch 21.-23. augusta 2009 navštívili našu obec zástupcovia partner-
ského města Sedlice z Južných Čiech, okres Strakonice.  
Táto návšteva bola naplánovaná pri návšteve zástupcov našej obce 
v měste Sedlice v máji tohto roku. Našu obec navštívil starosta města 
Sedlice p. František Kopáček a traja poslanci mestského zastupiteľstva. 
Na tejto návšteve si naši partneri a priatelia pozreli našu obec, okresné 
a krajské mesto Prešov, Spišský hrad a stretli sa s viacerými zaujíma-
vými združeniami v našej obci: športový klub, dobrovoľný hasičský zbor, 
folklórny súbor. V posledný deň návštevy sme spoločne podpísali 
„Dohodu o partnerstve a spolupráci“  vo všetkých oblastiach života na-
šich obcí a dohodli najbližšie spoločné aktivity. 
Viac informácií o měste Sedlice na: www.mestosedlice.cz.   Obecný úrad 

85. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ 
Dňa 26.07.2009 sme v našej obci oslávili 85.výročie založenia DHZ 
Sedlice. Slávnosť začala zhromaždením členov DHZ pred obecným 
úradom. Za doprovodu hasičskej sirény z našej Tatry 815 CAS sa po-
bral sprievod k miestnemu kostolu, v ktorom bola za náš DHZ odslúže-
ná sv. omša a posvätená stuha, ktorá bola následne pripevnená 
k vlajke DHZ. Po sv. omši nasledoval slávnostný obed. 
Pri tejto príležitosti sa konala aj okresná súťaž mužov nad 35 rokov a 
žien nad 30 rokov. Každé súťažné družstvo malo dva pokusy v PÚ a 
hodnotil sa ten lepší. Medzi prvými a druhými PÚ bola prestávka, počas 
ktorej sme mohli vidieť psovoda  z kynologickej záchrannej brigády v 
Košiciach v spolupráci s T.O.R. Rescue, ktorý nám predviedol verbálne, 
ale aj posunkové povely pre psov  a tiež vyhľadávanie osôb pomocou 
psa. Výsledky súťaže sú takéto: 
Ženy : Hrabkov 27,89 sec, Sedlice 31,22 sec, Radatice NP 
Muži : Chminianska Nová Ves 20,86 sec, Hrabkov 22,47 sec, Bajerov 
24,85 sec, Kendice 24,89  sec, Sedlice 25,95 sec, Župčany 27,01 sec, 
Abranovce 27,35 sec, Kokošovce 62,67 sec, Radatice 38,67 sec, Le-
mešany 57,80 sec, Ľubovec NP. Tradične bolo  vyhodnotené aj najstar-
šie súťažné družstvo, a tým sa stali Lemešany s vekom 478 rokov. Aj 
keď sme nemali prvenstvo v útoku, získali sme ho za najťažšie družstvo 
s hmotnosťou 787 kg. Najstarším hasičom v tejto súťaži bol 78-ročný 
Cyril Sabol z Lemešian. 
Pred odovzdaním krásnych pohárov boli členovia nášho DHZ ocenení 
stužkami za 10 až  40 – ročné členstvo v DPO. 
V závere podujatia, predseda OV DPO Prešov Peter Cápay poďakoval 
obci a DHZ za vzornú prípravu súťaže a odovzdal im pozdravné listy. 
Po súťaži sa naša slávnosť nekončila, ale pokračovala kultúrnym prog-
ramom, ktorý prišli spestriť členovia folklórneho súboru Bystrančan a  
ľudová rozprávačka Mária Triščová ako „Araňa“ z Jarovníc.    DHZ Sedlice 

Uskutočnené akcie 

Obecné slávnosti 

Hasičská súťaž 

Ukážka psovodov 

Podpis partnerskej zmluvy 

Výlet v Prešove 
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Obecná knižnica v Sedliciach bola založená v roku 
1969. Knižnica poskytuje knižnično-výpožičné 
a internetové služby pre obyvateľov našej obce, ale aj 
blízkeho okolia. Pre používateľov knižnice je 
k dispozícii približne 10 000 kníh, denná tlač (Pravda, 
Korzár), časopisy ( Burda, Slovenka, Rebeca, Zdravie, 
Katarínka, Nápady a rady), 4 počítače s pripojením na 
internet, laserová tlačiareň,  počítač s knižničným prog-
ramom na rýchle vyhľadávanie kníh a čitateľský kútik.  
   
V tomto roku bola v priestoroch knižnice urobená rekon-
štrukcia. Vymenili sa okná, urobila sa nová elektroinštalácia 
a osvetlenie, zakúpili sa nové žalúzie a miestnosť bola vy-
maľovaná. 
Knižnica v priebehu roka spolupracuje so základnou 
a materskou školou v našej obci, ale aj z okolitých dedín, 
pre ktorých pripravuje exkurzie, informatickú prípravu, roz-
právkové, náučné a súťažné dopoludnia.  Každoročne sa 
knižnica zapája do celoslovenskej akcie „Týždeň sloven-
ských knižníc“, ktorá prebieha v mesiaci marci. 
Zriaďovateľom knižnice je obecný úrad, ktorý každoročne 
poskytuje  finančné prostriedky vo výške  500 € na zakúpe-
nie nových kníh a časopisov. Pri  súčasných cenách kníh 
a časopisov je táto suma nepostačujúca, preto hľadáme aj 
ďalšie formy financovania. V posledných rokoch sme boli 
úspešní v príprave projektov a z Ministerstva kultúry SR 
sme dostali nasledujúce dotácie: 
• r. 2004 – 663,88 € (20 000,- Sk) na nákup kníh 
• r. 2005 – 1228,17 €  (37 000,- Sk ) na počítač s prí-

slušenstvom, snímač čiarových kódov a knižničný 
program KIS MaSK 

• r. 2007 – 398,33 €  (12 000,- Sk ) na nákup kníh 
• v r. 2007 Národný projekt MK SR „Verejný internet 

v knižniciach SR“ -  8072,21 € (243 183,53 Sk) 

• r. 2008 – 1659.70 €  (50 000.- Sk) na nové dvere 
a zabezpečovacie poplašné zariadenie   do knižnice 

• r. 2009 - 800 € (24 100,80 Sk) na nákup kníh 
Knižnica má vybudovaný autorský a názvový katalóg, ktorý 
môžu využívať všetci čitatelia. Celý knižničný fond (10 000 
kníh) je spracovaný aj elektronicky a čitateľom je 
k dispozícii aj počítač na rýchle vyhľadávanie kníh.  

Knižnica má zakúpený knižničný program KIS MaSK 
a snímač čiarových kódov. V súčasnosti prebieha registrá-
cia a označovanie celého knižničného fondu čiarovými kód-
mi. Je to zdĺhavá, ale nevyhnutná  práca.  V roku 2010 plá-
nujeme v knižnici začať s elektronickými výpožičkami a za-
vedenie nových čitateľských preukazov pre všetkých použí-
vateľov knižnice. 
 Aj v budúcnosti sa budeme snažiť prispôsobovať nárokom 
a požiadavkám súčasnej doby, možno aj  on-line katalógom 
na www.sedlice.sk, aby naša obecná knižnica poskytovala 
knižnično-informačné služby na patričnej úrovni a bola sku-
točným centrom poskytovania informácií v našej obci.                                     
                                        Ľubica Timková – Obecná knižnica Sedlice 

Klub dôchodcov obce Sedlice je kultúrno-
spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom ve-
ku. Vznikol v roku 1981. Uplynulé roky potvrdili, že je 
stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského 
života ľudí, ktorí už svoju mladosť prežili. Napriek tomu 
sa chcú stretávať, žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli 
vždy krásne, vyplnené zaují-
mavými udalosťami, činnos-
ťou a spoločenskou zábavou. 
Klub dôchodcov je umiestne-
ný v samostatných priesto-
roch kultúrneho domu. Má jed-
nu veľkú klubovú miestnosť, 
kuchynku a sociálne zariade-
nie. Tieto priestory boli v roku 
2007 kompletne zrekonštruo-
vané. Čas stretávania je raz v 
týždni a to každé nedeľné po-
poludnie.  
Členovia klubu dôchodcov sa na 
svojich pravidelných stretnutiach 
vzájomne obohacujú vlastnými 
zážitkami a spomienkami, ako aj 
menšími oslavami jednotlivých 

členov, ktoré často popretkávajú pesničkami 
a „častuškami“, ktoré neraz aj sami zložia. V tomto roku sa 
podarilo naším dôchodcom pod vedením  predsedníčky p. 
Chlebanovej nacvičiť peknú scénku na motív poviedky „O 
troch grošoch“, s ktorou sa dňa 4.10 2009 úspešne predsta-
vili na prehliadke činnosti klubov dôchodcov z okresov Pre-

šov a Sabinov pod názvom PRE-
BUDENÁ JESEŇ. 
Každoročne  Obecný úrad Sedli-
ce organizuje pre členov KD, ako 
aj ostatných dôchodcov  autobu-
sový výlet do rôznych časti nášho 
krásneho kraja. V tomto roku sme 
spoločne vycestovali až za hrani-
ce Slovenska a to do Poľského 
kúpeľného mestečka Krynica 
a na nákup do Leľuchova. Veľmi 
by nás potešilo,  keby sa do tých-
to spoločných aktivít zapojili aj 
ďalší dôchodcovia z našej obce. 
a vzájomne obohatili seba aj 
iných. 
                 Klub dôchodcov v Sedliciach                                                            
 Výlet v mestečku Krynica 

KLUB DÔCHODCOV A ICH ČINNOSŤ 

Obecná knižnica 

Kultúra 

Obecná knižnica s internetom 
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Po veselých a bezstarostných dvoj-
mesačných prázdninách plných od-
dychu a nezabudnuteľných zážitkov  
sa otvorili čerstvo vyleštené brány 
aj našej základnej školy. Začal sa 
ešte stále slnečný a teplý septem-
ber, ktorý opäť pozval všetkých sú-
časných, ale aj budúcich žiakov 
sadnúť si do školských lavíc, aby si 
načerpali zo studnice poznania toľ-
ko múdrosti a šikovnosti, koľko kto 
zvládne.  
 
Ak sme minulý školský rok nazvali ro-
kom odštartovania školskej reformy, 
tak školský rok 2009/2010 bude ro-
kom, kedy vstupujeme do jej ďalšej 
fázy.  K prvému a piatemu ročníku 
základných škôl, v ktorých sa už vyu-
čuje podľa školských vzdelávacích 
programov, pribudne tento rok druhý 
a šiesty ročník.  
V školskom roku 2009/2010 navštevu-
je našu ZŠ s MŠ Sedlice 165 žiakov. 
Okrem detí z miestnej obce Sedlice k 
nám dochádzajú aj deti z Klenova, 
Miklušoviec, Suchej Doliny a Ľubovca. 
V 1. ročníku /tr. uč. Mgr. Olejárová/ 
máme 19 žiakov, v 2. ročníku /Mgr. 
Hricová/ 10 žiakov, v 3. ročníku /
PaedDr. Veverková/ 20 žiakov, vo 4. 
ročníku/Mgr. Kotuličová/  20 žiakov, 

v 5. ročníku /Mgr. Hurajová/ 25 žiakov, 
v 6. ročníku /Ing. Sedlák/  17 žiakov, 
v 7. ročníku /Mgr. Rimáková/ 14 žia-
kov, v 8. ročníku /Mgr. Součková/ 20 
žiakov a v 9. ročníku / PaedDr. 
Boldižár/ 21 žiakov. V porovnaní 
s predchádzajúcim školským rokom 
nám klesol počet žiakov  o troch 
v dôsledku nepriaznivého demografic-
kého vývoja. Vyučovanie sa začína 
o 7.45 hod. Máme 2 veľké prestávky. 
Prvá, desiatová, trvá od 10.20 do 
10.35 hod. a druhá, obedová, od 13.10 
do 13.40 hod. V tomto čase si naši 
žiaci majú možnosť pochutiť na zdra-
vých a výživných obedoch, ktoré im 
pripravili v školskej jedálni. Po skonče-
ní vyučovania  žiaci môžu navštevovať 
školský klub detí , kde sa venujú zväč-
ša oddychovým aktivitám a už druhým 
rokom aj školské stredisko záujmovej 
činnosti /ŠSZČ/, kde členovia stredi-
ska majú možnosť pod vedením kvali-
fikovaných a kreatívnych vedúcich 
aktívne tráviť svoj voľný čas, zúčastniť 
sa rôznych športových i spoločen-
ských aktivít, vybrať si z ponuky záuj-
mových krúžkov podľa svojho záujmu, 
relaxovať, zabávať sa, rozvíjať svoj 
talent či pripravovať sa na vyučovanie. 
V súčasnosti aktívne pracuje v ŠSZČ 
17 záujmových útvarov. Počítačový /p. 
Adzima/, modelársky /p. Seman/, ta-
nečný a spevácky /PaedDr. 
Veverková/, hra na ústnu harmoniku  
/p. Veverka/, novinársky /Mgr. 
Rimáková/, ekologický /Ing. Sedlák/, 
matematický /Mgr. Rimák – riaditeľ 
ZŠsMŠ /, šikovné ruky /Mgr. Hricová/, 
výtvarný /Mgr. Hurajová/, pohybové 
hry /Mgr. Olejárová/, bedmintonový /
Mgr. Kotuličová/, stolnotenisový /Mgr. 
Kaščák/, futbalový /PaedDr. Boldižár/, 
divadelný /Mgr. Makarová – zástupky-
ňa riaditeľa pre ZŠ/, anglický jazyk /p. 
Gumanová/ a cestovná kancelária /

Mgr. Součková/, v ktorých pracujú ok-
rem 164 žiakov základnej školy aj 3 
stredoškoláci. Niektoré záujmové krúž-
ky sa už môžu pochváliť  aj ziskom 
významných úspechov a ocenení. 
Napr., mladí modelári sa už po druhý-
krát tešili zo zisku titulu Majster Slo-
venskej republiky; prvé miesta 
z okresných súťaží sa podarilo priviesť 
talentovaným tanečníkom, spevákom 
či výtvarníkom.   
Nový školský rok sa ešte len rozbieha 
a už má ŠSZČ v  úzkej súčinnosti so 
základnou školou za sebou niekoľko 
vydarených akcií, ako napr., úspešné 
vystúpenia mladých folkloristov 
v nákupnom centre Max v Prešove 
a v obci Ľubovec, popredné umiestne-
nia modelárov na jesenných súťa-
žiach, ocenené práce talentovaných 
výtvarníkov v okresnej  súťaži, prven-
stvo našich futbalistov na turnaji 
v Janove, zisk pohárových umiestnení 
hasičských družstiev dievčat 
a chlapcov z halovej súťaže 
v Prešove, svetový deň zdravej výživy, 
deň školských knižníc, návšteva báb-
kového divadelného predstavenia, 
súťaž mladých fotografov či  súperenie 
v skoku cez švihadlo.   
Činnosť ŠSZČ sa úspešne rozvíja nie-
len zásluhou  šikovných vedúcich, ale 
aj  vďaka pochopeniu rodičov našich 
žiakov a finančnej podpory zo strany 
zriaďovateľa. Všetkým menovaným  
patrí úprimné poďakovanie. 
                                                                                             
Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy 
 
 

Predstavuje sa Vám Základná škola v Sedliciach 

Školstvo 

Deň zdravej výživy v ZŠ Sedlice 4. ročník s tr. u. Mgr G. Kotuličovou 
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K základnej škole v našej obci patrí aj dvojtriedna 
materská škola. V súčasnosti materskú školu navšte-
vuje 46 detí. Deti sú rozdelené podľa veku do men-
ších  tried.   V 1. triede je 24 detí vo veku od 3.r. – 4.r. 
a v druhej triede je 22 detí vo veku 
5r.- 6r.  Predprimárne vzdelávanie 
v tomto zariadení zabezpečujú  štyri 
kvalifikované učiteľky, ktoré sa 
striedajú v týždenných zmenách. 
Prevádzka materskej školy je plne or-
ganizovaná od 6.30 hod. – 16.30 hod.  
Materská škola v našej obci poskytuje 
predprimárne vzdelávanie deťom vo 
veku od 3.r. – 6.r. 
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje 
podľa štátneho vzdelávacieho progra-
mu ISCED 0. Ciele a úlohy školy sú 
rozpracované v školskom vzdeláva-
c o m  p r o g r a m e  s  n á z v o m 
„Zvedavkovia“. Jeho hlavným cieľom 
je rozvíjať u detí všetky kompetencie v kognitívnej, sociál-
no-emocionálnej a perceptuálno - motorickej oblasti. Den-
né činnosti sú usporiadané tak, aby sa stal život detí 
v materskej škole radostný a zaujímavý. V organizačnom 
a obsahovom usporiadaní denného poriadku sa zohľadňu-
jú vnútorné a vonkajšie podmienky školy. Vyvážene sa 
striedajú pohybové, intelektové, pracovné a estetické čin-
nosti, v ktorých sa osvojujú návyky, vedomosti, zručnosti, 
schopnosti a rovnocenne  sa tak rozvíjajú všetky stránky 

osobnosti dieťaťa. Súčasťou školského vzdelávacieho 
programu sú aj aktivity, ktoré si materská škola plánuje 
sama. 
Medzi aktivity, ktoré sa nám už podarilo uskutočniť, sú 

dni otvorených dverí pre rodičov. 
Spoločne s nimi sme vyrezávali tekvice 
a zhotovovali šarkanov. Práca detí 
s rodičmi sa veľmi vydarila. 
K hlavným úlohám školy a školského 
vzdelávacieho  programu patrí aj mo-
dernizácia priestorov a dokupovanie 
nového nábytku do tried, dopĺňanie 
učebných pomôcok. V spolupráci 
s Obecným úradom, Základnou školou 
a financiami z Krajského školského úra-
du sa nám to pomaly darí. 
Zaviedla sa plynofikácia, opravila sa 
strecha, vynovila sa fasáda budovy, 
osadil sa nový plot okolo školy, zrekon-
štruovali sa sociálne zariadenia pre de-

ti, vymaľovala sa šatňa detí, v 2. triede sa vymenili okná, 
vymaľovali sa priestory, zakúpili sme 3 detské stoly a 12 
detských stoličiek, zakúpili sa učiteľské stoly a stoličky 
a novú bielu magnetickú tabuľu. Do triedy pod detské 
stoly sme zakúpili PVC gumu. Do konca roka plánujeme 
zakúpiť detské ležadlá s matracmi v počte 20 kusov.  

O estetiku tried, ale aj ostatných priestorov materskej ško-
ly  sa zodpovedne starajú pani učiteľky.  
                                       Jana Kováčová, zástupca riaditeľa pre MŠ 

Materská škôlka pri ZŠ Sedlice 

MATERSKÉ CENTRUM pri OcÚ SEDLICE 
 
Od roku 2008 pracuje pri OcÚ Sedlice Materské centrum. Stretávajú sa tu mat-
ky s malými deťmi, ktoré oceňujú možnosť tráviť čas s deťmi v inom prostredí 
ako domácom. Navzájom si pomáhajú výmenou skúsenosti pri výchove detí, či 
v oblasti ich zdravého vývoja, deti sa učia spolupracovať a získavajú tiež prvé  
elementárne skúsenosti s cudzím jazykom. Chceme však ubezpečiť všetky ma-
mičky, že rozprávanie s deťmi  v anglickom jazyku nie je podmienkou a ani prio-
ritou materského centra. Stretávame sa každý štvrtok o 16.00 hod. 
v komunitnom centre. 
 Tešíme sa na Vás a na Vaše ratolesti! 
 Príďte medzi nás! 
                                                                                                          Iveta Kotuličová 

Letný tábor v Sedliciach 
 

Aj počas tohtoročných letných prázdnin sme deťom umožnili tráviť tri 
týždne v letnom tábore. Pre deti bol pripravený bohatý program, napr. 
športové dni, návšteva skautského tábora, túry do prírody, .... . 
V posledný deň si deti urobili masky a ukončili ho karnevalomNaše aj 
vaše ďakujem patrí: Mgr. Miriam Gumanovej, Mgr. Marekovi Joščáko-
vi, Jane Gumanovej st., Soni Chomjakovej, Ivete Kotuličovej ml. aj st., 
Silvii Chomjakovej, Gabike Kotuličovej, Lucii Hedvigovej a Mirke Gu-
manovej.  Organizovanie letného tábora malo dobrý ohlas medzi ro-
dičmi, takže sa tešíme na deti opäť o rok. Ďakujeme tiež riaditeľovi ZŠ 
s MŠ p. Štefanovi Rimákovi, ktorý umožnil financovanie letného tábora 
v rámci  Školského strediska záujmovej činnosti.               Iveta Kotuličová 

Naše deti 

Halloweenská výzdoba 

Indiánsky deň 
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Drahí veriaci - milí Sedličania, 
ako Váš nový správca farnosti chcel by som zhrnúť jej činnosť za ten krátky čas, čo som tu. Prišiel som v čase, keď nás 
súril termín 9.august. S týmto dňom boli spojené dôležité slávnosti : odpust, 150. výročie kostola a 680. výročie  obce. A 
tak sme sa pustili do práce, ktoré boli samozrejme už vopred naplánované.  Elektrické vedenie zakopať do zeme, pripra-
viť pätky pod verejné osvetlenie, parkovisko (ktoré treba ešte dotiahnuť), náter strechy nad svätyňou kostola, kládli sme 
dlažbu na chodník pri kostole, upravil sa terén okolo kostola, výmena strechy nad hlavnou loďou kostola. Samozrejme 
práce je ešte veľa a preto by som chcel aj týmto poprosiť veriacich o cit pre sväté  veci, ktoré robíme ako prejav našej 
viery na Božiu slávu. Tým myslím aj ochotu pri brigádach, aby to nebolo iba o tých istých ľuďoch, ale aby sme sa zapojili 
všetci.  Všetko, čo urobíme, nevyjde nazmar a čaká nás odmena v nebi. 
Chcem sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom po-
mohli, úprimne poďakovať a vyjadriť Pán Boh zaplať. 
Slávnosti v našej farnosti: 
- 26.júla 2009 slávnostná sv. omša o 10,00 hod. z príle-
žitosti 85. výročia založenia DPZ v obci Sedlice 
- 9.august 2009 slávnostná sv. omša z príležitosti od-
pustovej slávnosti Premenenia Pána, 150. výročie 
- požehnania kostola, 680. výročie obce - hlavným ce-
lebrantom bol Mons. Bernard Bober, pomocný košický 
biskup 
- 7.8. 2009 krížová cesta „Na Skalku“ s následným osa-
dením 5m vysokého dreveného kríža - v rámci duchov-
nej obnovy pred odpustovou slávnosťou 
- 14.9.2009 na sv. Povýšenia sv. Kríža – Krížová cesta 
 „Na Skalku“, požehnanie sv. kríža 
10.10.2009 , v mesiaci sv. ruženca sme uskutočnili  far-
skú púť na Levočskú horu a návštevu  Žakoviec 
 
                                    Mgr. Jozef Kandráč, správca farnosti 

Zo života našej farnosti 

Erko je detská organizácia s celoslovenskou pôsob-
nosťou. V súčasnosti je jednou z najväčších detských 
kresťanských organizácii na Slovensku. Združuje viac 
ako 8000 členov. 
Spoločenstvo Erko funguje v našej farnosti už štvrtý rok. 
S deťmi sa spoločne stretávame každý týždeň v malých 
skupinkách, kde sa spolu rozprávame, hráme, spievame 
a tiež  robíme aktivity spojené s ročnou témou. Počas roka 
sa zapájame do mnohých aktivít, ktoré pre nás chystá spo-
ločenstvo eRko, napríklad: 
 - v  októbri sa každoročne koná  „Detský čin pomoci“, 
v ktorom sa snažíme deti motivovať k skutkom nezištnej 
lásky 
 - 2.11. sa realizuje aktivita s názvom „Sviečka za nenaro-
dené deti“, kedy si uctievame pamiatku nenarodených detí 
spoločnou modlitbou, krátkym zamyslením sa alebo zapá-
lením sviečky v okne 
 -  v decembri prebieha „Dobrá novina“. Deti koledami a 
vinšovaním ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista 
v rodinách.  Je to verejná zbierka, ktorej výťažok je určený 
ľuďom z Afriky. 

 - 25.3. si pripomíname  „Deň počatého života“ , kedy 
chceme šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodené-
mu dieťaťu. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na 
život od počatia. 
 - v máji sa každoročne koná v Levoči celoslovenské stret-
nutie eRkárov pod názvom „Misijná púť detí“. Púť je pre 
koledníkov Dobrej noviny príležitosťou vyjadriť poďakova-
nie sa za ich plné nasadenie vo vianočnom období. Celo-
denný program tvorí putovanie sprevádzané piesňami, 
katechézou a svätou omšou. 
- koncom mája prebieha kampaň „Vypni telku, zapni seba“. 
V rámci kampane sa deti usilujú prežiť týždeň bez televízie 
a sú im ponúkané rôzne voľnočasové aktivity. Chceme 
poukázať na to, že tvorivo prežívaný čas je obohacujúcejší 
a pomáha budovať vzťahy v rodinách. 
V našej dedine sa na stretnutiach eRka zúčastňuje okolo 
30 detí, ktoré vedú 7 animátori. Snažíme sa, aby z detí 
vyrástli kresťansky založení ľudia, ktorí by  dokázali žiť 
podľa kresťanskej viery. 
                                                                          Mária Šoltésová  

eRko v našej obci 

Farnosť 

Slávnostná svätá omša 
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DFS Sedličan založila v roku 1972 pani Mária Žembery-
ová, učiteľka na ZŠ Sedlice. Zapisovala a nahrávala 
všetko, čo sa dalo uchovať po spracovaní materiálu. 
Už od počiatku sa súbor zameriaval na tradičné zvyko-
slovie tunajších obyvateľov. Takto vznikli vynikajúce 
programové pásma ako „Riafaňe ľanu“, „Lúčne hry“, 
„Paľene Šmertky“, „Fendije“ a iné, ktoré sa výrazne 
zapísali do povedomia Sedličanov i odborníkov na fol-
klór vzatých, pretože už vtedy obsadzovali popredné 
miesta na regionálnych súťažiach. 
V roku 1996 prevzala vedenie súboru PaedDr. Irena Ve-
verková, ktorá ho vedie doposiaľ. Pod jej rukami sa vystrie-
dalo mnoho detí. Za čias, kedy do tunajšej školy chodilo 
vyše 200 detí, bolo aj najviac členov súboru, až 64 taneč-
níkov. Rovnako vynikajúco sa zapísali Sedlice aj počas jej 
vedenia. Už v prvom roku získal súbor 2. miesto na okres-
nej súťaži s pásmom „Fendija“. Každý ďalší rok nasledovali 
vždy niektoré z popredných miest. Na krajských súťažiach 
sa zaskveli pásmami „Huši – huši“, „Ej na most dziefky“, 
„Prekáračky“. Tradične veľké úspechy zožínajú speváci 
DFS. K tým najvýnimočnejším patrili V. Krivošová, J. Čan-
dová, L. Fiľakovská, V. Hudáková a P. Bartko, ktorý nám 
svojím hlasom vybojoval 2. miesto v celoslovenskej súťaži 
„Kreácie detského folklóru“. 

Venovať sa takým nadaným deťom je veľkým potešením, 
aj keď práca v súbore je naozaj náročná. Kým sa 
z dieťaťa, ktoré nevie celkom pravidelne kráčať do rytmu 
stane „čardášový“ tanečník trvá niekoľko rokov. Stále pri-
chádzajú nové deti, ktoré je potrebné naučiť celý základ 
a tí „vytancovaní“, skúsení, odchádzajú po skončení ZŠ 
ďalej. Ale mnohí pokračujú v iných mládežníckych súbo-
roch. Najmä, čo nás najviac hreje pri srdci, stávajú sa člen-
mi FS Sedličan. 
Mladý človek dostáva z DFS dobré morálne základy, skú-
senosti s javiskovou kultúrou, spozná mnoho ľudí na zájaz-
doch, stáva sa sebavedomejším, naučí sa pracovať v tíme 
i bontónu vo vzťahu chlapec – dievča. Tanec ideálne for-
muje aj jeho telesné proporcie, fyzickú zdatnosť, lebo od-
tancovať  ½ hodinový program s úsmevom na tvári je vý-
kon hodný športovca. Tým, že súbor má okrem tanečnej 
a speváckej zložky aj hudobnú, mnohí získavajú aj základ 
hry na hudobný nástroj – ústnu harmoniku. 
Tohto roku navštevuje DFS 44 detí, čo je približne 1/3 cel-
kového počtu žiakov ZŠ. Budeme len radi, keď sa naše 
rady ešte rozšíria. Príďte si zatancovať s nami „Šedľicki 
čardáš“, či „Šariš polku“ a ďalšie pripravované tance. Teší 
nás, že môžeme prezentovať kultúru regiónu Čierna hora 
všade tam, kam nás pozvú.                PaedDr. Irenka Veverková 

Folklórny súbor Sedličan sa už šiesty rok snaží 
zachovávať tradície našich starých otcov a mám 
a taktiež reprezentovať obec Sedlice čo 
v najlepšom svetle. 
Zábavu spojenú so zodpovednosťou si po technickej 
stránke zobrala na starosť naša nová choreografka 
pani Mgr. Mária Frimerová, ktorá s pomocou všetkých 
členov vylepšuje tanečnú úroveň. Cez prázdniny sme 
sa zúčastnili medzinárodného festivalu krajín V4 teda 
Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska, kto-
rý sa uskutočnil v Ostrave u našich českých bratov 
a zožali sme tam veľmi veľký úspech, ktorý ešte viac 
umocnili krásne zážitky. Táto cesta by nebola možná 
bez podpory našich sponzorov, ako sú napríklad Euro-
via, Obecný úrad Sedlice, ktorým aj touto cestou ďaku-
jeme.  Koncom roka sa okrem organizovania tradičné-

ho Štefanského vystúpenia a Štefanskej zábavy chystáme na vystúpenie do nášho hlavného mesta. Kto by mal chuť 
sa podieľať na našich akciách je srdečne vítaný.   
                                                                                                                                                                    Mgr. Marek Joščák 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR SEDLIČAN 

FOLKLÓRNY SÚBOR SEDLIČAN 

Folklór 

Tanečníci z medzinárodného festivalu V4 
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V našej obci má organizované poľovníctvo dlhoročnú tradíciu. Prvé písomné zmienky o poľovníctve 
v Sedliciach sú z roku 1936, kedy bol založený Lovecký spolok, ktorého revír siahal od Sedlíc až po Čiernu ho-
ru. Po rôznych politických, spoločenských a organizačných zmenách bolo v roku 1994 vytvorené terajšie Po-
ľovnícke združenie Sopotnica so sídlom v Sedliciach, ktoré má prenajatý poľovný revír o celkovej výmere 2500 
ha. Táto výmera je tvorená lesnými a poľnými poľovnými plochami v katastroch obcí Sedlice, Suchá Dolina, Ľubovec, 
Janov, Bzenov, Rokycany, Bajerov a Kvačany. Poľovnícke združenie Sopotnica má v súčasnosti 26 členov, ktorí za-
bezpečujú ochranu zveri, jej prikrmovanie v čase núdze a reguláciu početného stavu tak, aby nedochádzalo k jej pre-
množeniu, zhoršeniu zdravotného stavu, ani nadmerným škodám 
na poľnohospodárskych a lesných kultúrach. Aj keď lesné a poľné 
plochy poskytujú dobré podmienky na výživu zveri, pre časy núdze 
máme v revíri vytvorené tri políčka obsiate viacročnými krmovinami 
a topinamburom, a štyri zásobníky krmiva pre jeleniu a diviačiu 
zver. Na celej ploche revíru máme pravidelne rozmiestnené krmel-
ce pre srnčiu zver a soliská, ktoré podľa potreby dopĺňame. 
Dobrou starostlivosťou o zver sa nám podarilo dosiahnuť jej po-
merne slušné stavy. V našom revíre je možné bežne stretnúť srn-
čiu, jeleniu, diviačiu zver a samozrejme líšku. Menej sa vyskytuje 
jazvec, zajac, bažant a jarabica. Ojedinele sa v revíri zdržiava vlk 
a rys.  
Naši členovia sa v rámci dobrej spolupráce s prenajímateľmi po-
ľovných plôch pravidelne zúčastňujú rôznych brigád, ako v lesoch, 
tak aj pre poľnohospodárske družstvá. Činnosť PZ riadi päťčlenný 
výbor, na čele s predsedom Kotuličom Stanislavom.  
Dôkazom dobrej starostlivosti našich poľovníkov  o prenajatý revír 
a zver v ňom sú každoročné chovateľské prehliadky trofejí, na kto-
rých prezentujeme naše úlovky.  
Na priloženej fotografii máte možnosť vidieť rekordnú trofej srnca, 
ktorého sme ulovili v našom revíri.  
                                                                             Stanislav Kotulič, Ing. Jozef Imrich 

Spravodaj 

POĽOVNÍCTVO V SEDLICIACH 

Majstrovstvá Slovenska a Šariša v kosení kosou 
Sedlice 2009  II. Ročník 

 
Obec Sedlice a PDP Sedlice zorganizovala aj tento rok už druhý ročník Majstrovstviev Slovenska a Šariša v kosení ruč-
nou kosou, ktoré sa konali dňa 23. mája 2009 v časti obce zvanej Skalka.Táto súťaž bola súčasťou II. Ročníka Sloven-
skej koseckej ligy a slovenského pohára. V slnečnom počasí súťažilo na Skalke 28 pretekátov z Horehronia, Oravy, 
Abova, Moravy a Šariša, ktorí si zmerali sily v šiestich kategóriách. Naši rodáci sa umiestnili nasledovne: 

Celková súťaž Slovenskej koseckej ligy o Slovenský pohár v roku 2009 pozostavala zo siedmich kôl. Záverečné kolo sa 
uskutočnilo v obci Pohorelá, kde zároveň boli vyhlásené výsledky o Slovenský pohár v ručnom kosení za rok 2009. Cel-
kové umiestnenie reprezentantov z našej obce za rok 2009 bolo nasledovné: 

                                                                                                                                                                  Vincent Sedlák 

Kategória - Chlapi do 60. rokov / 50 m² /:  
• Pavol Hudák – 5.miesto 
• Ing. Ján Hudák – 6.miesto 
• Milan Chomjak – 8.miesto 
• Vladimír Vavrek – 9.miesto 
• Pavol Tlumač – 11.miesto 

Kategória - Chlapi nad 60. rokov / 50 m² /:  
• Ján Šoltés – 3.miesto 
• Alexander Rončík – 4.miesto 

Kategória - Ženy / 25 m² /:  
• Marta Bartková – 3.miesto 
• Zuzana Hudáková - 5.miesto 

Kategória – Nosiči vody - chlapci do 18. rokov:  
• Tomáš Chomjak - 2.miesto 
• František Bartko - 4.miesto 
• Milan Makara – 6.miesto 
• Peter Bartko – 7.miesto 

Kategória – Otcovia a synovia / 50 m² /:  
• Pavol a Ján Hudák – 1.miesto 
• Milan a Tomáš Chomjak - 3.miesto 

Kategória – Päťčlenné družstvá / 250 m² /:  
• Pavol Hudák, Ing. Ján Hudák, Pavol Tlumač, 

Vladimír Vavrek, Ján Šoltés – 3.miesto 

Kategória - Chlapi do 60. rokov / 50 m² /:  
• Pavol Hudák – 3.miesto 
• Ing. Ján Hudák – 6.miesto 

Kategória - Chlapi nad 60. rokov / 50 m² /:  
• Ján Šoltés – 3.miesto 

                                                                                                                  

Trofej na výstave Slov. poľovníckeho zväzu 
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Naši najmenší spoluobčania 

 

     V roku 2007 sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo  obnoviť tradíciu slávnostného uvítania novonarodených detí do ži-
vota na obecnom úrade, ktoré je spojené aj s darovaním finančného príspevku rodičom týchto detí. V októbri sme sláv-
nostne uvítali  prvých päť detí narodených v roku 2009 v našej obci. Toto slávnostné uvítanie do života prebehlo  v už 
obnovenej obradno-zasadacej miestnosti v nedeľu  za prítomnosti starostu obce a členiek kultúrnej komisie PaedDr. 
Ireny Veverkovej a Mgr. Miriam Gumanovej. 
Deti z Detského folklórneho súboru a základnej školy všetkým prítomným pripravili kultúrny program a na záver 
v dobrej atmosfére bolo krátke spoločenské posedenie s občerstvením, ktoré pripravili rodičia. Uvítanie ďalších deti by 
sme chceli stihnúť ešte v tomto roku. 
Doteraz sa v r.2009 narodili tieto deti:                                                                                                                 Obecný úrad 

• Patrícia Dubecká        -   12.1.2009           
• Tomáš Hanák             -   30.1.2009 
• Jakub Adzima             -   20.4.2009 
• Šimon Sykora             -     7.6.2009 
• Miroslava Šoltésová   -    10.6.2009 
• Šimon Lacko              -    13.7.2009 
• Adam Timko              -     20.7.2009 

• Monika Lyzáková        -      2.8.2009 
• Nina Jakubišinová      -    17.8.2009 
• Martin Fiľakovský       -    26.8.2009 
• Roland Hudaček         -    27.9.2009 
• Zuzana Gáliková        -    15.10.2009 
• Pavol Fedor               -     13.11.2009  
• Timotej Palko             -    15.11.2009 

Spravodaj 

Obecný úrad         051/7782214, 7497181 

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Evin      051/7782229 

Zubná lekárka MUDr. Kopanevová   051/7782365 

Základná škola      051/7782217 

Materská škola      051/7782218 

Farský úrad       051/7782239 

Pošta        051/7782231 

Polícia, Obvodné oddelenie Prešov - Sever                                                                         

                                                         051/7713176, 7733333 

Tiesňové volania: 

Integrovaný záchranný systém   112 

Záchranná služba               155 

Polícia – tiesňové volanie    158 

Hasiči       150 

Kaderníctvo  - p. Homolová     0905 779 209 

Poľnohospodárske družstvo podielníkov  051/7782221 

Kameňolom – Eurovia     051/7782297 

Pohrebná služba PIETA       0907 636 885, 0915 554 814 

Správca domu smútku – p. Petrenčák Anton  051/7782270 

VSE – Východoslovenská energetika – poruchy 

                                                                      0850 123 333 

SPP – Slov. plynárenský priemysel – poruchy                         

                                                                        0850 111 727 

T-Com – poruchy                12 129 

Mikrovlný internet – poruchy            0915 917 187 

VVS, a.s.–Vých. vodárenská spol.–vývoz žumpy 

                                                                         051/7572777 

 

Užitočné telefónne čísla 

Rodičia a ich deti v roku 2009 Uvítanie detí do života 
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Šport 

Športový klub Sedlice vznikol v r. 1996 ako nástupnic-
ká organizácia po TJ Sokol Sedlice. Pracuje formou 
občianskeho  združenia pod vedením 5 – členného 
výboru, ktorý pracuje v tomto zložení:   
• Stanislav Adzima – predseda ŠK 
• Milan Varga – tajomník ŠK 
• Stanislav Guman – člen výboru ŠK 
• Pavol Fedor – člen výboru ŠK 
• Igor Skyba – člen výboru ŠK 
ŠK má 65 členov. Vo futbalovom oddiele pôsobia dve 
mužstvá. V mužstve dospelých je 21 hráčov a v mužstve 
žiakov 20 hráčov. Obidve mužstvá hrajú v okresných súťa-
žiach a sú v nich výlučne hráči zo Sedlíc. Výsledky našich 
futbalistov si môžeme pozrieť na webovej stránke 
 www.obfz-Prešov.sk 
Súpiska dospelých:  

Trénerom mužstva dospelých je pán Marián Kancír. 
                                                                      Stanislav Adzima 

Súpiska žiakov: 

Trénerom mužstva žiakov je pán Stanislav Guman. 
Pre svoju činnosť ŠK využíva futbalové ihrisko, budovu 
šatní so spoločenskými priestormi a terasou. Finančne 
klub podporuje obec Sedlice. Aj touto cestou ďakujeme 
obci Sedlice za finančnú pomoc, ktorú každoročne dostá-
vame a bez ktorej by náš športový klub nemohol fungovať.  

 Stolnotenisový oddiel Sedlice bol založený 
10.07.2006 ako súčasť Športového klubu Sedlice. Na 
jeho vzniku sa podieľal Rastislav Kotulič – vedúci od-
dielu, Ondrej Pavlovič a Ondrej Skyba. V STO Sedlice 
momentálne pôsobí dvanásť hráčov, z toho dvaja žiaci 
ZŠ Sedlice. Ako hracia miestnosť sa využíva telocvič-
ňa ZŠ s MŠ Sedlice. Financovanie oddielu je z veľkej 
časti pokryté z rozpočtu obce Sedlice na tréningovú 
a súťažnú činnosť a z nezanedbateľnej časti zo spon-
zorských darov hráčov a priaznivcov stolného tenisu.  
STO Sedlice bol zaradený do súťaže 6. ligy Oblastného 
stolnotenisového zväzu Prešov. V prvom ročníku 
(2006/2007) sa STO umiestnil na deviatej priečke 

z desiatich štartujúcich klubov. O rok neskôr (2007/2008) 
to už bolo ôsme miesto a v sezóne 2008/2009 STO Sedli-
ce skončil na výbornom štvrtom mieste. Počas troch rokov 
sa v obci usporiadali dva turnaje pre registrovaných hrá-
čov, kde sa zúčastnilo okrem domácich aj veľa hráčov 
z 2.,3. a 4. ligy. Obidva turnaje vďaka tomu dosiahli vysokú 
športovú úroveň, ktorú potvrdili aj všetci pozvaní športovci. 
Uskutočnili sa aj dva turnaje pre občanov obce a  tri turna-
je v kategórii juniorov. Aj tieto turnaje boli úspešné, pretože 
sa vďaka ním podarilo rozšíriť hráčsku základňu a do sú-
ťažného ročníka 2009/2010 boli prihlásené dva tímy – 
Sedlice „A“ a Sedlice „B“. 
                                                                     Ondrej Pavlovič ml. 

„A“ tím                                                       
 

1. Maroš Rusinko  

2. Ondrej Pavlovič  

3. Ondrej Skyba   

4. Daniel Mrúz 

5. Peter Fedor 

„B“ tím 

 

1. Jozef Čuchta 

2. Rastislav Kotulič 

3. Peter Stachura 

4. Marek Vaško 

5. Dávid Štofan 

6. Michal Rončík 

7. Igor Skyba 

Zo zelených stolov 

• Jaroslav Makara 
• Peter Bartko 
• Richard Fedor 
• Daniel Mitrík 
• Tomáš Chomjak 
• Dávid Kotulič     
• Juraj Thur 
• Michal Rončík 
• Lukáš Hedvig 
• Marek Fedor 

• Peter Dubecký   
• Juraj Stachura 
• Marcel Halčin 
• Marek Kotulič 
• Damián Jakubík 
• Nikoleta Dzurendová 
• Daniel Štefko 
• Štefan Stachura 
• Roman Kollárčik 
• Andrej Onofrej 

• Róbert Hric - brankár 
• Erik Huňady - brankár  
• Michal Čuchta - brankár  
• Patrik Krajňák – obranca  
• Patrik Halčin – obranca 
• Patrik Fiľakovský – obran-
ca 
• Pavol Fedor – obranca 
• Erik Murín – obranca 
• Miloš Timko – obranca 
• Michal Vaško - obranca 

• Martin Krajňák – záložník 
• Tomáš Dubecký – záložník 
• Martin Kotulič – záložník 
• Michal Tlumač – záložník, 
kapitán mužstva 
• Patrik Lorinc - záložník 
• Dominik Fedor – útočník 
• Radovan Huňady – útočník 
• Richard Popadič – útočník 
• Patrik Mitrík – útočník 
• Frederik Bagin – útočník  

Športový klub Sedlice 

Členovia ŠK Sedlice 
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V minulom čísle sme vás 
v krátkosti informovali o zmenách, 
ktoré obec  podľa zákona 
o pohrebníctve pripravovala. 
Z  týchto dôvodov došlo aj 
k podstatným zmenám pri pocho-
vávaní zosnulých v našej obci. 
Obecné zastupiteľstvo po pred-
chádzajúcom schválení Regionál-
nym ústavom verejného zdravot-
níctva /predtým Hygiena.../
schválilo svojím uznesením 
č.3/2009 zo dňa 29.5.2009  
Všeobecne záväzné nariadenie – 
Prevádzkový poriadok obecného 
pohrebiska v obci Sedlice.  
 
Tento poriadok je v súlade so záko-
nom o pohrebníctve. Jedná sa 
v podstate o to, že obec môže pre-
vádzkovať pohrebisko iba na základe 
preukázanej odbornej spôsobilosti 
určenej na túto činnosť. Nakoľko sa 
jedná o špeciálnu, odbornú a často aj 
hygienicky nebezpečnú prácu, obec-
né zastupiteľstvo sa  v rámci svojich 
kompetencií a možností rozhodlo pre 
túto činnosť zabezpečiť odborne spô-
sobilú osobu s osvedčením. Tento 
odborný dohľad pri prevádzkovaní 
pre našu obec zmluvne zabezpečuje 
Pohrebná služba PIETA – Miroslav 
Holinga, Vajanského 57, Prešov. Zá-
roveň pre občanov zabezpečuje vý-
kopové práce, pochovávanie, exhu-
máciu, dezinfekciu chladiaceho zaria-
denia a vedenie odbornej evidencie. 
V prípade, že si občania vyberú inú 
pohrebnú službu, respektíve zvolia 
pri pochovávaní iný spôsob, obecný 
úrad bezpodmienečne trvá na dodr-
žiavaní Zákona o pohrebníctve 
č.470/2005 a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov, ako aj na do-

držiavaní VZN č. 3/2009 . Zároveň 
obecný úrad  trvá na dezinfekcii chla-
diaceho zariadenia odborne spôsobi-
lou osobou potvrdením v evidencii 
v Dome smútku, schválené uznese-
ním č.4/2009 zo dňa 10.7.2009,  kto-
rú si pozostalí zabezpečia na vlastné 
náklady. Pri nedodržiavaní týchto 
zákonných nariadení budú pozostalí 
v plnej miere znášať dôsledky, resp. 
sankcie zo strany kontrolných orgá-
nov.  
Vzhľadom k tomu, že pri uskutočňo-
vaní pohrebu dochádza v poslednej 
dobe k rôznym nedorozumeniam, 
odporúčame takýto postup: 
• neodkladne nahlásiť úmrtie na 

obecný úrad 
• pri výbere hrobového miesta po-

stupovať podľa pokynov správcu 
p. Antona Petrenčáka č.d. 65 /tel. 
7782270, 0915 460 227/, je mož-
nosť výberu do pripravenej hrobky 
alebo do trávy 

• telefonicky kontaktovať Pohrebnú 
službu PIETA/24 hod. služba-   
tel. 0907 636 885, 0915 554 814/ 
respektíve inú pohrebnú službu, 
ktorá zabezpečí truhlu podľa vý-
beru, dôstojný prevoz, výkop hro-
bu, samotné pochovanie 
a odbornú dezinfekciu chladiace-
ho zariadenia s potvrdením, podľa 
požiadavky aj všetky pohrebné 
náležitosti a iné súvisiace služby  
s doložením faktúry. /pri vlastnom  
zabezpečení truhly pohrebné 
služby nie sú ochotné pohreb 
realizovať/ 

• dohodnúť čas pohrebu so správ-
com farnosti 

• dohodnúť na obecnom úrade prí-
padné prenajatie sály a kuchyne 
na kar  

• uzatvoriť na obecnom úrade zmlu 

vu o nájme hrobového miesta.  
Určite každému z vás záleží na 
dôstojnej rozlúčke s našimi zosnu-
lými.           
 
Ďalšie pokyny na cintorínoch: 
     Nakoľko sa v poslednom čase na 
cintorínoch neúmerne zvýšilo množ-
stvo nevytriedeného odpadu, obec 
pristúpila k separácii aj biologického 
odpadu a umiestnila na oboch cinto-
rínoch malé kompostoviská, do kto-
rých je treba dávať iba biologický 
odpad. Do  nádob na triedený odpad 
je treba vhadzovať: 
• Plasty - iba plastové obaly 

a predmety, t.j., stlačené pet-fľaše, 
prázdne plastové kahance a iné 
plastové nádoby a fólie  

• Sklo - iba sklenené obaly, t.j., 
prázdne sklenené kahance, fľaše, 
iné sklenené predmety 

• VKK - veľkokapacitný kontajner 
- použité plastové vence, plastové 
a iné ozdoby z vencov a kytíc, 
umelé kytice, iný nebezpečný od-
pad 

• Kompostovisko - iba biologický 
odpad, suché kvety, čečinové ven-
ce zbavené všetkých plastov, lís-
tie, iný biologický odpad 

 
Iba pri takejto dôslednej separácií 
bude na našich cintorínoch poriadok 
a obec nebude musieť pristúpiť 
k zvýšeniu poplatkov za odpad od 
občanov.  
     Na obidvoch cintorínoch  dala 
obec vyrobiť nové vstupné bránky 
a uzamykateľné brány, preto je po-
trebné každý vjazd áut za účelom 
dopravy materiálu k výstavbe alebo 
oprave hrobky/ náhrobného kameňa/ 
nahlásiť na obecnom úrade.  
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľ-
stva 

Prevádzka cintorína – usmernenie pri pochovávaní 

Obecné oznamy 

Obecný občasník  „Ozveny SEDLÍC“ vydáva Obecný úrad Sedlice pre vnútornú potrebu obce ●  Ročník II ● 
Číslo 02/2009 ● Za obsah článkov zodpovedajú prispievatelia ● Bez jazykovej úpravy ● Grafická úprava  

Marek Guman ● Náklad 350 ks ● Počet strán: 12 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v priebehu roka 2009 k rozvoju a dobré-
mu menu našej obce. K blížiacim sa vianočným sviatkom Vám prajeme veľa Božích milosti, pokoja, vzájomnej lásky, 
porozumenia a v Novom roku 2010 veľa šťastia a zdravia. 

        starosta obce – Imrich Krajňák   
          poslanci obecného zastupiteľstva 
          zamestnanci obecného úradu 

Slovo na záver 


