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 Ozveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍC    
Občasník obce Sedlice 

III. ČÍSLO                                    NEPREDAJNÉ                                    Marec 2011 

 
SLOVO NA ÚVOD 

 
Drahí Sedličania, po čase sa Vám  dostáva do rúk ďalšie číslo občasníka Ozveny Sedlíc. Sme na začiatku ro-
ka a zároveň nového volebného obdobia. V decembri sa aj v našej obci uskutočnili komunálne voľby, 
v ktorých ste si mali možnosť vybrať nových poslancov a starostu obce. Niektorým z doterajších poslancov 
ste opäť dali svoje hlasy a zároveň ste zvolili aj štyroch nových poslancov. Za moje opätovné zvolenie sa 
všetkým tým, ktorí mi prejavili svoju dôveru chcem srdečne poďakovať a zároveň sľúbiť, že sa budem snažiť 
ich dôveru nesklamať. A musím otvorene povedať, že aj tento rok bude opäť náročný. Pred nami je množstvo 
práce na ukončovaní rozpracovaných projektov a zahájenie ďalších. Zároveň je potrebné zdokonaľovať 
a rozvíjať aj ostatné oblasti  každodenného života našej obce, k čomu je potrebná spolupráca Vás všetkých, 
ktorým na našej obci záleží. 
Aj v tomto čísle občasníka Vás chceme informovať o aktuálnych skutočnostiach a práci jednotlivých organi-
zácií, združení a zariadení, ktoré sa aktívne podieľajú na dobrej reprezentácii a rozvoji obce Sedlice. 
                                                                                                                                                            Imrich Krajňák – starosta obce   

 V tomto príspevku sa chcem venovať aktuál-
nemu stavu v realizácii projektov čerpaných 
z fondov Európskej únie. Ešte pred samotným po-
pisom by som chcel upozorniť na to, že proces prí-
pravy je časovo a administratívne veľmi náročný. 
Rozsah a druh jednotlivých aktivít samotných pro-
jektov je určený vo výzvach pre podávanie žiadostí 
a obec sama nemôže ovplyvniť ich druh, ale musí 
realizovať iba vopred určené aktivity - práce 
v jednotlivých projektoch. Zároveň je potrebné 
povedať, že na jednotlivé projekty je obmedzená 
aj výška finančných prostriedkov a to buď na po-
čet obyvateľov, resp. žiakov, alebo aj celkovou výš-
kou pre daný projekt.  Preto sa aj v prípade našej 

obce stáva, že spôsob realizácie nie je úplne 
v súlade s našimi predstavami, no nemôžeme to 
nijako ovplyvniť. Vo všetkých projektoch je fi-
nančná spoluúčasť obce 5%. 
 
V predchádzajúcich rokoch sme aktívne pripravovali 
tieto projekty: 
 
1. Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice 

Sedlice 

2. Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice 

3. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy    

          s materskou školou Sedlice 

 

Aktuálne projekty financované z fondov EU 
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Aktuálne 

1. Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice 
Sedlice 

 
   Tento projekt začala naša obec pripravovať 
z dôvodu toho, že sme ako jedná obec v okrese 
Prešov boli vybraný Prezídiom hasičského 
a záchranného zboru Slovenskej republiky 
a zaradený do zoznamu prijímateľov dotácie na 
rekonštrukciu hasičskej stanice z fondov EÚ. 
Takúto možnosť sme dostali aj preto, že náš 
dobrovoľný hasičský zbor patrí medzi najväčšie 
a najaktívnejšie v okrese. Po výbere projektanta 
a príprave projektovej dokumentácie bolo usku-
točnené stavebné konanie a vydané stavebné 
povolenie. Následne bola pripravená a podaná 
žiadosť o dotáciu na Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Tento projekt nám bol schválený v 2. kole a výška dotácie je 251 tis. € = 7,56 
mil. Sk. V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce a opravy.  Celkové ukončenie a otvorenie predpokladá-
me na jún 2011. Je potrebné ešte zariadiť hasičskú stanicu nábytkom. Zároveň náš hasičský zbor bude vyba-
vený profesionálnym výstrojom   a absolvuje základný kurz pre zásahovú činnosť. Pre tieto aktivity obec 
v minulom roku získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR a v tomto roku máme opäť podanú žiadosť 
o dotáciu na uvedené činnosti. Aj keď ešte stále nie je známy systém prevádzky našej hasičskej stanice, je 
predpoklad, že by sme mali byť zaradený do 1. požiarno-poplachového stupňa. 

2. Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice 
 
V rámci Rekonštrukcie centrálnej časti obce na vysvetlenie uvádzam: 
Obec v nedávnej dobe  projektovo pripravila rekonštrukciu všetkých miestnych komunikácií. Na túto rekon-
štrukciu bolo vydané stavebné povolenie a čakali sme iba na vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov 
s týmto zameraním zo strany Ministerstva výstavby a Regionálneho rozvoja. Na naše veľké sklamanie tak 
ako aj doteraz pri iných výzvach, vtedajšie Ministerstvo výstavby síce s veľkým oneskorením, ale predsa vý-
zvu vyhlásilo, no s veľkým obmedzením rozsahu  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 a doplnenie  chodníkovej časti 
• výstavba zastávky SAD  v centre obce na hlavnej križovatke  

Pohľad z boku 

Obnovená hasičská stanica 

Garáž pre požiarne vozidlo 
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Aktuálne 

3. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Sedlice 
 
     Pri dlhodobom plánovaní rozvojových aktivít v obecnom zastu-
piteľstve už vo volebnom období rokov 2003-2006 bolo jasné, že 
naša základná škola, ktorá bola postavená v r. 1960, bude potrebo-
vať kompletnú rekonštrukciu, nakoľko počas jej doterajšej pre-
vádzky, okrem plynofikácie, v nej boli robené iba nevyhnutné op-
ravy. Na kompletnú  rekonštrukciu obec nemá dostatok finančných 
prostriedkov, a tak jedinou možnosťou bola dotácia z fondov EÚ. 
Preto sme  aj v tomto prípade postupovali podobným spôsobom, 
ako v prípade hasičskej stanice a získali sme dotáciu z EÚ vo výš-
ke 443 tis. € = 13,35 mil. SK. V tomto prípade bola výška dotácie 
určená pre  aktuálny počet žiakov. Nakoľko tieto finančné pro-

striedky nepostačujú na kompletnú generálnu rekonštrukciu, bu-
de potrebné niektoré nevyhnutné opravy realizovať z vlastných 
prostriedkov. Ako je známe v zlom stave je v súčasnosti kuchy-
ňa a jedáleň, preto do tohto projektu sme prioritne zaradili aj 
novú kuchyňu a jedáleň s kompletným kuchynským vybavením, 
ktorá bude situovaná v uvoľnených triedach na prízemí. Ďalšími 
dôležitými časťami rekonštrukcie je kompletná výmena okien, 
zateplenie obvodových múrov, výmena podláh, výmena teplo-
vodných potrubí, prestrešenie chodníka do telocvične, 
a vybavenie jazykovej učebne. V súčasnosti už sú vymenené 
okná a dokončuje sa kuchyňa a jedáleň. Ostatné práce 
a vybavenie by mali byť zrealizované do konca roka 2011. 

Dotáciu na tento projekt máme schválenú vo výške 644 tis.€ = 19,4 mil. Sk a podpísanú základnú zmluvu 
s ministerstvom vrátane dodatku.  Čaká sa už iba na samotné zahájenie stavby. Túto stavbu bude realizovať 
firma EUROVIA  Cesty a.s., ktorá vyhrala verejnú súťaž na obstaranie diela. V súvislosti s touto stavbou ča-
kajú našu obec viaceré obmedzenia počas výstavby. Najvážnejším z nich je dočasná uzávera mostu pri zdra-
votnom stredisku počas jeho rekonštrukcie 
a rozširovania o chodníkovú časť. Počas tejto uzávery 
bude prístup do centra, na Vyšný koniec a Bajerovskú 
ulicu  cez Adzimovú ulicu okolo cintorína, a tak vás 
všetkých chcem požiadať o trpezlivosť a vzájomnú 
ohľaduplnosť. Zároveň počas prác bude v obci obme-
dzená doprava a sťažené podmienky, vrátane rozkopá-
vok a dočasného uloženia stavebných materiálov 
a techniky. Tieto zhoršené podmienky sa oplatí trpez-
livo prekonať, aby sme napokon mohli chodiť po dob-
rých komunikáciách, na ktoré sme čakali veľmi dlhé 
roky. Ostatné časti miestnych komunikácií, ktoré je 
treba taktiež nevyhnutne rekonštruovať, bude musieť 
obec postupne a z vlastných alebo iných zdrojov zrea-
lizovať sama. 

Aj keď je rozsah týchto aktivít veľký a finančne náročný, je dobré, že sa nám podarilo získať tieto dotácie, 
ktoré spolu činia 1,338 mil. € = 40,3 mil. Sk. Takéto investície sa ešte našej obci nikdy nepodarilo získať. Zá-
roveň je potrebné priznať, že je ešte veľmi veľa úloh, ktoré obec postupne pripravuje, aj keď to nie je vôbec 
jednoduché. Niektorým občanom sa  zdá, že sa veci hýbu veľmi pomaly, preto by som ich chcel ubezpečiť, že 
všetko sa budeme snažiť realizovať postupne a podľa toho,  ako sa dajú získavať finančné zdroje.                                
                                                                             Imrich Krajňák       

Projektová dokumentácia 

Výmená okien na ZŠ Sedlice 

Školská jedáleň 
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Čierne stránky našej obce 

Hoci sa naša obec postupne vzmáha  a je v nej 
veľa dobrého, bohužiaľ má aj slabšie stránky. 
Medzi ne patria hlavne tie činnosti niektorých 
našich občanov, ktorými  znečisťujú životné pro-
stredie, kazia vzhľad našej obce, ničia obecný ma-
jetok a znevažujú prácu ostatných čestných ľudí, 
ktorým na našej obci záleží. No sme radi, že väč-
šine ľudí na našej obci záleží, okolitú prírodu 
chránia a chcú ju zanechať aj svojim deťom 
a vnúčatám takú a ešte lepšiu a krajšiu akú ju oni 
prevzali od svojich predchodcov. Všetkých tých 
občanov, ktorí majú na svedomí znečisťovanie 
nášho okolia, zakladanie čiernych skládok, vypúš-
ťanie fekálií do potokov a priekop, znečisťovanie 
verejných priestranstiev a umiestňovanie rôznych 
materiálov na nich, ničenie obecného majetku, 
spaľovanie plastov a iných škodlivín, ako aj vy-
púšťanie psov zo svojich dvorov by sme tu mali  
vymenovať. No určite každý sám vie, kto to robí 
a poprípade už bol aj na to upozornený, a vedia 
to aj ostatní občania. Doteraz nebola nikomu za 
tieto činnosti uložená pokuta, no asi už na to do-
zrel čas. 
A teraz niekoľko otázok pre posledne menova-
ných: 
 
 Zakladanie čiernych skládok 
♦ prečo si dotyční neuvedomia, že čierne skládky 

ničia životné prostredie aj pre budúce generácie – 
svoje deti a vnúčatá a zároveň kazia vzhľad našej 
krásnej okolitej prírody ? 

♦ prečo sami nezodpovedajú za vlastný odpad a dô-
sledne nevyužívajú triedenie odpadov, ktoré má 
obec kompletne zabezpečené?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ prečo si svoje pozemky upratujú takým spôso-
bom, že všetko odvezú malotraktormi alebo prí-
vesnými vozíkmi za obec, do lesa, potoka alebo 
aj susedovi za plot? 

♦ prečo si na vlastných pozemkoch nezaložia kom-
postoviská, na ktorých by si uskladnili biologické 
odpady – pokosenú trávu, burinu, zvyšky 
z ovocia a zeleniny... ktoré sa neskôr dajú využiť 
ako hnojivo, veď podobne to robili aj naši pred-
kovia?  Chcú mať dvor, záhradu čistú a odpad, 
ktorý vyviezli za obec ich už nezaujíma. 

 
Vypúšťanie fekálií do potokov a priekop 
♦ prečo si neobjednáva možno polovica domácnos-

tí riadny vývoz fekálií u Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti Košice /VVS, t.č. 051/ 
7572777 /, respektíve u PDP Sedlice a pritom sa 
všeobecne vie, že sú to dobre finančne  zabezpe-
čené rodiny. Prečo tieto rodiny riadne platia plyn, 
elektrinu, internet, mobilné telefóny, no fekálie 
bez hanby vypustia do potoka alebo priekopy? 

♦ prečo si neuvedomia, že znečisťujú životné pro-
stredie, potoky, priekopy a tým aj spodné vody, 
ktoré potom čerpáme a pijeme z vlastných studní, 
čo má za následok aj čoraz väčšie rozširovanie 
novodobých chorôb - alergií, ekzémov, črevných 
chorôb, dýchacích problémov, onkologických 
ochorení...? 

♦ prečo sú neohľaduplní voči ostatným 
a zápachom z fekálií znepríjemňujú život ostat-
ným?, veď v niektoré večery sa ani nedá vyjsť 
von! 
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V súčasnosti je problém alkoholizmus čoraz 
častejšie  spájaný s osobami mladšími ako osem-
násť rokov. S poľutovaním  musíme konštatovať, 
že tento nový „trend“ je  veľmi aktuálny aj v našej 
obci.  Každý rodič by sa mal nad touto situáciou 
zamyslieť a položiť si otázky: Kde sa moje malole-
té dieťa v neskorých večerných hodinách zdržia-
va? Aké aktivity realizuje vo svojom voľnom čase? 
Alkohol podobne ako ostatné drogy, je pre deti 
a mladistvých nebezpečnejší ako pre dospelých.  
Najaktuálnejšie prieskumy vedú k záveru, že vo 4. 
ročníku základnej školy má už opakované skúsenosti 
s alkoholom asi 35% detí. Čím mladší jedinci pijú 
alkohol, tým väčšie je riziko neskoršieho prechodu na 
iné tvrdšie drogy. Kto môže za to, že deti požívajú 
alkohol v čoraz väčšom množstve? Názory sa rozchá-
dzajú. Škola tvrdí, že sú za to zodpovední rodičia, 
rodičia tvrdia, že škola, iní  tvrdia, že krčmár čo nale-
je dieťaťu... Je bežné, že v piatok sú podniky plné detí 
pod 18 rokov, ktoré beztrestne požívajú alkohol.  Už 
okolo ôsmej sa objavujú prví odpadlíci. Obsahy svo-
jich žalúdkov ukladajú na chodník.  Za rohom si deti 
potajme odpíjajú z litrovej fľašky vodky. Z mobilu im 
k tomu vyhráva hip- hop, hudba ulice. Zábava za 
všetky drobné, doslova. Podgurážení  sa potom odpo-
tácajú na niektorú z diskoték. Tam sa dorazia.  Čo 
piatok a sobota, to rovnaký scenár. Mládež sa zabáva 

do rána, mnohí idú až 
do kolien.  Neraz to 
vyústi do nočných 
bitiek, vandalizmu 
a podobne. Polícia len 
zriedkakedy navštívi 
takéto podniky 
a koná. Krčmár spo-
kojne nalieva (veď 
prečo nie, keď ide 
o biznis,  tomu sa me-
dze nekladú), rodič 
nemá potuchy, kde sa jeho dieťa nachádza, učiteľ mi-
mo školy nemá chuť na kontrolu a my ostatní sa len 
prizeráme a staráme sa radšej len o svoje pohodlie. 
Veď načo by sme sa starali o iných. V najlepšom prí-
pade si len pohundreme, čo je to dnes za mládež a to 
je všetko. Je potrebné neotáčať sa tejto novodobej 
hrozbe chrbtom. Nezatvárajme oči pred touto proble-
matikou. Netvárme sa, že nás sa to netýka, že naše 
dieťa sa takýchto aktivít nezúčastňuje. Je povinnos-
ťou každého jedného z nás venovať viac času neplno-
letým deťom, mládeži, komunikovať s nimi aj 
o témach súvisiacich s alkoholom a jeho následkami.  

                        Spracované podľa www.infodrogy.sk                                                  
                                                    Milan Chomjak 

Vypúšťanie psov zo svojich dvorov 
 
♦ prečo si stále tí istí a verejne známi majitelia psov, 

ktorých  psy sú skoro každý deň, alebo veľmi často 
na ulici neuvedomia svoju zodpovednosť za psov a  
až arogantne sa stavajú k tomuto problému  ? 

♦ prečo majú ostatní občania trpieť nezodpovednosť 
týchto majiteľov?, veď psy za to nemôžu, ale ich 
vlastníci! 

♦ prečo sa majú hrať deti na priestranstvách, kde sú 
exkrementy túlavých sedlických psov?, nech si to 
upratujú vo svojich dvoroch! 

♦ prečo by mali občania znášať celé noci brechot 

psov, ktorých provokujú túlavé psy a zároveň štvú 
a zabíjajú zver v okolí obce? 

♦ prečo vlastne dotyční majitelia  psov vlastnia, keď 
sa o nich vôbec nevedia starať ?Výhovorky typu 
„môj pes nikomu neublíži“, nie sú vôbec na mieste 
a sú neospravedlniteľné. 

 
Sú to skutočnosti, ktoré sa veľmi ťažko píšu, keď 
vieme že tento občasník si cez internet prečítajú aj 
naši známi a príbuzní na celom svete,  ale čo už, je 
to skutočne tak a treba to verejne pranierovať aj 
takýmto spôsobom. 
Verím, že väčšina z Vás ste zodpovední 
a ohľaduplní občania tejto obce, ktorým na nej 
záleží a patrí Vám za to veľké poďakovanie. Tí 
ostatní by mali aj od Vás pocítiť,  že takéto kona-
nie nie je správne a v prípade opakovania by mali 
byť aj spravodlivo potrestaní. 
 
                  Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. 

Čierne stránky našej obce 

ALKOHOLIZMUS U MLADISTVÝCH 
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Obecná knižnica v Sedliciach vznikla v roku 1969. 
Knižnica poskytuje knižnično-informačné 
a internetové služby pre miestnych občanov, ale aj 
z blízkeho okolia. Ročne knižnicu navštívi asi 3000 
návštevníkov a knižnica vypožičia cez  6000 kníh 
a časopisov. V súčasnosti knižnica eviduje 10 065 
kníh a 6 titulov dochádzajúcich periodík Knižnica 
v priebehu roka spolupracuje aj s MŠ a ZŠ 
v Sedliciach aj zo susedných obcí, pre ktoré pripra-
vuje exkurzie, informatickú prípravu, rozprávkové  
a súťažné dopoludnia. Knižnica je príspevkovou or-
ganizáciou  OcÚ, ktorý každoročne prispieva na nákup 
kníh a časopisov pre knižnicu vo výške  600 €. Ani 
zďaleka to nestačí, ak chceme, aby naša knižnica mala 
vybudovaný kvalitný knižničný fond a poskytovala 
knižničné služby na určitej požadovanej úrovni. Hľa-
dali sme preto aj ďalšie možnosti financovania našej 
obecnej knižnice. Prostredníctvom projektov, ktoré 
každoročne knižnica podáva na Ministerstvo kultúry 
SR, sa nám podarilo zakúpiť pre knižnicu nielen viac 
nových kníh, ale aj nový PC s príslušenstvom, snímač 
čiarového kódu, knižničný softvér KIS MASK, knižni-

ca je zabezpe-
čená bezpeč-
nostným zaria-
dením, vymeni-
li sa vstupné 
dvere do kniž-
nice a v rámci 
p r o j e k t u 
„Verejný  
i n t e r n e t 
v knižniciach 

 SR“, na základe výberového konania  sme boli zara-
dení medzi 110 knižníc na Slovensku, v ktorých bol  
tento projekt realizovaný s finančnou podporou Európ-
skej únie. Získali sme takto bezplatne  pre našu obecnú 
knižnicu 4 počítače s prístupom na internet a laserovú 
tlačiareň. Celkove v rokoch 2004 – 2010 knižnica zís-
kala dotáciu z MK SR vo výške 5 250 €. Môžeme po-
vedať, že naša knižnica sa tak stala skutočným cen-
trom poskytovania informácií v obci. V roku 2010 
knižnica začala s vypožičiavaním kníh prostredníc-
tvom knižničného softvéru KIS MASK pomocou čia-
rových kódov. Našou prioritou do budúcnosti  je po-
skytnúť čitateľom knižnice aj on-line katalóg na webo-
vej stránke našej obce. 
Knižničný fond v obecnej knižnici tvorí: 
• náučná literatúra pre dospelých 
• krásna literatúra pre dospelých 

• náučná literatúra pre deti 
• krásna literatúra pre deti. 
Náučná literatúra je uložená podľa medzinárodného 
desatinného triedenia. 
Krásna literatúra pre dospelých  je uložená podľa 
autorov alebo podľa tematického členenia: 
• romány pre ženy 
• detektívna literatúra 
• literatúra z lekárskeho prostredia 
• humor, satira 
• cestopisy 
• historické romány 
Krásna literatúra pre deti sa člení na: 
• príbehy 
• príbehy z prírody 
• rozprávky 
• veršíky 

• dobrodružné príbehy 
• povesti, poviedky. 
• dievčenské príbehy 

 
Zápisné pre čitateľov : 
- 1 € pre deti 
- 2 € pre dospelých čitateľov na kalendárny rok. 
Za požičanie časopisov Burda alebo Verena sa platí 
poplatok 0,30 €/ks. 
Časopisy sa vypožičiavajú na 1 týždeň, knihy na 1 me-
siac. 
Poplatky za upomienky: 
1. upomienka – 0,70 € 
2. upomienka – 1,40 € 
3.   upomienka -  2 € 
Knižnica je otvorená: 
Pondelok    14.00 – 17.00 
Utorok        13.00 – 16.00 
Streda         13.00 – 16.00 
Štvrtok        13.00 – 16.00 
Piatok         14.00 – 17.00 
 
                                                                        Ľubica Timková 

Obecná knižnica 

Kultúra 
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 Kroky správnym smerom 

Školstvo 

Už slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011, 
ktoré sa netradične konalo v priestoroch OcÚ Sed-
lice, naznačovalo neobyčajnosť budúcich mesiacov 
v histórii školy. 
Z iniciatívy starostu obce Sedlice a finančným krytím 
EF v celkovej hodnote cca 450 tisíc EUR sa v letných 
mesiacoch začala historicky prvá, už tak veľmi po-
trebná, rekonštrukcia 50 ročnej budovy ZŠ. 
Výmena okien, podláh, vodoinštalačných rozvodov, 
regulácia kúrenia, zateplenie budovy, nová didaktická 
technika a hlavne nosný prvok rekonštrukcie, presíd-
lenie školskej kuchyne a jedálne do interiéru budovy 
školy, vytvorí už od  budúceho školského roka celko-
vo komfortnejšie a modernejšie pracovné prostredie 
pre žiakov a  zamestnancov školy. 
Náročnosť tohto tak dôležitého kroku pre budúcnosť 
školy podčiarkuje aj jeho realizácia počas vyučova-
nia, čo kladie zvýšené nároky pre všetkých zaintere-
sovaných . 
Mať kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie 
je určite našou prioritou, no nezanedbávame ani zónu 
oddychu s regeneráciou fyzických a duševných síl. 
Funkčne vybavená posilňovňa s celodennou možnos-
ťou precvičiť si svoje svalstvo, štandardná plocha te-
locvične určená pre kolektívny, ale aj individuálny 
šport spolu s najnovším prírastkom do rodiny fínskou 
saunou, tvoria ucelený harmonický celok, ktorý vy-
tvára ideálne podmienky pre aktívne využitie voľného 

času pre žiakov a širokú verejnosť. O správnosti na-
šich krokov v oblasti vytvárania podmienok pre zdra-
vý životný štýl svedčí aj fakt, že v zimnom období 
sme zaznamenali rekordný nárast počtu záujemcov 
o prenájom spomínaných priestorov, ktorých sme ma-
li neraz problém uspokojiť. Hlavne pozitívne účinky 
príjemnej a útulnej suchej sauny vybudovanej 
v spolupráci s členmi STO Sedlice, si získali za krát-
ky čas veľkú odozvu medzi žiakmi, rodičmi a ďalšími 
sympatizantmi s týmto druhom relaxu. 
Podrobnejšie o týchto, ale aj iných aktualitách zo ži-
vota ZŠ s MŠ Sedlice sa môžete dozvedieť z našej 
web stránky  http://zasedlice.edupage.sk/. 
                                                 Mgr. Štefan Rimák 

Sme dvojtriedna materská škola s počtom detí 45. 
Deti sú rozdelené podľa veku do tried.   V 1. triede 
je 25 detí vo veku od 3.r. – 4.r. a v druhej triede je 
20 detí vo veku 5r.- 6r.  Predprimárne vzdelávanie 
zabezpečujú  štyri kvalifikované učiteľky, ktoré sa 
striedajú v týždenných zmenách. 
Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. – 16.00 
hod. Materská škola v našej obci poskytuje predpri-
márne vzdelávanie deťom vo veku od 3.r. – 6.r. 
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 0. Ciele a úlohy ško-
ly sú rozpracované v školskom vzdelávacom progra-
me „Zvedavkovia“. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať 
u detí všetky kompetencie v kognitívnej, sociálno-
emocionálnej a perceptuálno - motorickej oblasti. 
Denné činnosti sú usporiadané tak, aby sa stal život 
detí v nej radostný a zaujímavý. V organizačnom 
a obsahovom usporiadaní denného poriadku sa zo-

hľadňujú vnútorné a vonkajšie podmienky. Vyvážene 
sa striedajú pohybové, intelektové, pracovné 
a estetické činnosti, v ktorých sa osvojujú návyky, ve-
domosti, zručnosti, schopnosti a rovnocenne rozvíjajú 
v š e t k y 
s t r á n k y 
osobnosti 
dieťaťa. 
Súčasťou 
školského 
vzdeláva-
c i e h o 
programu 
sú aj akti-
vity, ktoré 
si mater-
ská škola 
p l á nu j e .       
                                                Jana Kováčová 

Materská škola 

Školská sauna 

Rozlúčka s predškolákmi 
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Predstavujeme Vám nové možnosti trávenia voľného času 

Už aj v Sedliciach máme posilňovňu 

V obci Sedlice sa mnoho mladých ľudí venuje rôz-
nym druhom športov.  Jedným z atraktívnych 
športov hlavne pre mladých mužov je aj kulturis-
tika.  
Už pred niekoľkými rokmi prejavila skupinka mla-
dých Sedličanov záujem o tento šport a oslovili svo-
jou myšlienkou  starostu obce a obecné zastupiteľ-
stvo. U nás to už tak chodí, kto má záujem niečo ro-
biť obec mu vtom rada pomôže. No v tomto prípade 
bol problém nájsť vhodné priestory pre posilňovňu. 
Nakoniec sa po dohode s vedením základnej školy 
našli priestory v telocvični základnej školy. Zriade-
nie posilňovne malo prispieť k výučbe telesnej vý-
chovy a zároveň umožniť aj ostatným občanom po-
silňovať nielen svoje zdravie, ale aj zdokonaľovať 
svoje telo. Po nie najideálnejšom začiatku činnosti 
posilňovne sa od októbra minulého roka chytila šan-
ce skupinka mladých, ktorí vylepšili pravidlá pre vy-
užívanie posilňovne, ale hlavne sa začali o ňu poriad-
ne starať a vylepšovať. Zo začiatku v nej bolo iba 
staré amatérske vybavenie, no postupne sa zakupuje 
nové moderné, na ktoré sa využívajú financie 
z príspevkov návštevníkov, ktoré je prehľadne evido-

vané. Posilňovňa je sprístupnená všetkým občanom 
Sedlíc a Suchej doliny starším ako 18 rokov 
a mladším je vstup povolený len za sprievodu dospe-
lej osoby, ktorá zaňho zodpovedá. V blízkej budúc-
nosti máme v pláne uskutočniť súťaž v posilňovaní. 
Sme radi, že môžeme pre svoje zdravie a telo niečo 
spraviť a že sa máme kde stretávať a cvičiť.          
                                                                                                                           
       Ján Krajňák 

Odbor klubu slovenských turistov (OKST) Horal Sedlice 

OKST Horal Sedlice vznikol ako samostatný 
právny subjekt (Občianske združenie) v máji 
2009. Výkonný výbor klubu pozostáva z predsedu 
(Ing. Ján Hudák), podpredsedu (Mgr. Miloslav 
Michalko) a hospodára (Stanislav Sýkora).  
Prvých členov – turistov získal už začiatkom roka 
2010, tento rok sa dá považovať za prvý rok fungova-
nia klubu v pravom slova zmysle. Samozrejme ako 
mladý klub sme sa stretali s úvodnými problémami, 
ktoré sme však s prispením aktívnejších členov po-
stupne zvládali. Zorganizovali sme cca 10 turistic-
kých akcií, prvé brigády, prvé schôdze. Tento prvý 
rok nám však otvorili nové možnosti, ktoré by sa jed-
notlivcovi neorganizovanému v nejakej zložke len 
s námahou podarilo presadzovať. Dnes, s členskou 
základňou cca 30 členov, prevažne Sedličanov, orga-
nizujeme turistické akcie, ale máme v pláne 
a samozrejme aj zakotvené v stanovách klubu presa-
dzovať aj záujmy ochrany prírody a krajiny 
a životného prostredia obyvateľov obce, a to aj 
s prispením a spoluúčasťou obce a obyvateľov obce. 
Rôznou osvetovou činnosťou, krajinotvornými 

a estetickými prvkami (lavičky, ohniská, chodníky 
a pod.), ako aj prácou s mládežou, zveľaďovaním 
zdravia obyvateľstva a vytváraním hodnôt chceme 
zlepšiť a spestriť život obyvateľov obce a zvýšiť záu-
jem o našu obec aj z pohľadu cestovného ruchu 
a turizmu. 
Medzi najdôležitejšie aktivity v roku 2011, okrem 
turistických akcií, patrí spoluorganizácia filmových 
večerov, spoluorganizácia a koordinácia verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce zameraného na osve-
tovú činnosť v oblasti separovaného zberu, spaľova-
nia odpadov a zamedzeniu tvorby neriadených 
(„čiernych“) skládok, ktoré sa v obci uskutoční dňa 
21. mája 2011 v kinosále OcÚ. V rámci rozvoja turis-
tiky a cestovného ruchu sme sa rozhodli realizovať 
nový náučný chodník trasovaný z Rešetky cez Va-
rich, židovský cintorín až na Banské nad Klenovom. 
Aj v tejto súvislosti chceme požiadať obyvateľov ob-
ce o aktívnu, ale aj pasívnu pomoc, s cieľom zapojiť 
čo najväčší počet obyvateľov do miestneho komunit-
ného života.                                                  Ján Hudák 

Posilovňa v telocvični ZŠ Sedlice 
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Spravodaj 

M i l í  v e r i a c i  f a r n o s t i  S e d l i c e 
vstupujeme do pôstneho obdobia a ako duchovný 
otec tejto farnosti, vám chcem popriať Požehnané 
pôstne obdobie, ktoré nám môže veľmi pomôcť 
aj  v týchto oblastiach:  
1.medziľudské vzťahy - myslím, že často krát trpíme 
na nedostatok dobrého slova, priania si dobra jeden 
pre druhého, zabíjame sa navzájom svojím jazykom, 
ohováraním a osočovaním- jednoducho chceme byť 
dobrými kresťanmi a prestávame  byť ľuďmi. Dobrý 
človek nemôže mať chladné, kamenné srdce, ale žič-
livé, usmievavé. Sv. Písmo nás povzbudzuje: žehnaj-
te a nepreklínajte. Žehnať znamená priať zo srdca 
dobro druhému. Keď Boh vidí našu hriešnosť a pred-
sa nám žehná, miluje nás, prečo nie my sebe navzá-
jom? Je to prejav egoizmu, pýchy?    
2. chrániť životné prostredie - je to otázka svedomia, 
ako si chránime prírodu okolo nás. Pokiaľ máme 
zberné miesta, tak to rešpektujme, neznečisťujme prí-
rodu, ale v zodpovednosti ukazujme príklad aj svojim 
deťom.   

3. duchovný život - Boh vylieva na nás cez svoju lás-
ku a milosrdenstvo hojné milosti a my sme tak často 
hluchí a slepí, že to nechceme počuť a prijať. Boh 
rešpektuje slobodu človeka, ale už pozemským živo-
tom si môžeme zaistiť večný život, preto vás povzbu-
dzujem k hlbšiemu prežívaniu viery cez rodinnú 
modlitbu, sviatostný život, ochotu pomôcť pri Božích 
dielach. Ak to pochopia starší, rodičia prenesú to 
myslenie aj na svoje deti, ak nie, to všetko zostane 
iba v teoretickej rovine a komentovaní. Zapájajme sa 
do sv. omše aj spevom, nosme si do kostola modli-
tebné knihy (číselník už je funkčný), aby som sv. om-
šu iba "neodstal", ale bol aktívne účastný aj modlit-
bou a spevom- nehanbime sa za to. Pripomínam to 
preto, lebo vás mám rád a záleží mi na vašich du-
šiach. Ak to človek takto prijme, uvedomí si , že k 
Bohu sa ide cez človeka. Buďme k sebe dobrí a o to 
viac  Boh požehná nielen nás, ale aj naše rodiny a 
farnosť. K tomu vám aj ja žehnám. 
                                                         Mgr. Jozef Kandráč 

Dobrovoľný hasičský 
zbor v Sedliciach je združenie 
dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 
kedykoľvek pomáhať či zasaho-
vať pri akýchkoľvek život ohro-
zujúcich nešťastiach, ale aj  
iných pomocných prácach. Slovo 
„dobrovoľný“ znamená, že nikto 
z nás to nerobí pre peniaze či iné 
výhody, ale ženie nás dopredu 
vnútorný pocit, že táto činnosť 
má zmysel,  je užitočná a prináša 
aj uspokojenie z dobre vykona-
nej práce. Hasičský zbor je jedi-
nou organizáciou, ktorá pretrvala 
taký dlhý čas,  jediná, ktorej čin-
nosť nikdy nezanikla a stále priná-
šala úžitok pre všetkých nás. Toto 
dobrovoľné združenie vzniklo 
v roku 1924 pod názvom Hasičská 
jednota. Jeho cieľom bolo chrániť 
majetok a zdravie svojich spoluob-
čanov. Nielen našim predkom, ale 
aj nám dnešným dobrovoľníkom 
leží bezpečnosť obce na srdci. Je 
chvályhodné, že dedičstvo našich 

otcov a dedov, preberajú vždy na-
sledujúce generácie, a tak aj náš 
104 členný hasičský zbor, nezabú-
da na pocit spolupatričnosti 
a ochotu pomôcť blížnemu. Aj keď 
táto práca je skôr mužskou záleži-
tosťou, neštítia sa ňou ani ženy, 
ktorých je v zbore 35. Aby sme 
boli vždy pripravení a naše zásahy 
boli v prípade potreby rýchle a 
účinné, k tomu slúži naša príprava 
a zdokonaľovanie po fyzickej 
a odbornej stránke, čoho dôkazom 
je naša zapojenosť do súťaží 
v požiarnickom športe. 
S výcvikom a súťažami začínajú 
najmladší hasiči, žiaci a žiačky Zá-
kladnej školy. Ako dobrovoľníci sa 
nezúčastňujeme len súťaží 
a previerok pripravenosti, ale ve-
nujeme sa aj brigádnickej činnosti, 
ktorou taktiež napomáhame svojim 
spoluobčanom. V roku 2010 sme 
v rámci možnosti čerpania finanč-
ných dotácií z Európskej Únie vyu-
žili túto ponuku a začali 

s rekonštrukciou novej hasičskej 
zbrojnice. Túto rekonštruovanú 
hasičskú stanicu by sme radi spolu 
so starostom Imrichom Krajňá-
kom, ktorému patrí najväčšia vďa-
ka za jeho úsilie, radi slávnostne 
uviedli do prevádzky v lete tohto 
roku. Nech nám pomáha sv. Flo-
rián patrón hasičov, aby sme spo-
ločnými silami dokázali urobiť 
všetko pre naplnenie nášho posla-
nia, pre dobro každého spoluobča-
na. 

              Lívia Fiľakovská 

DHZ Sedlice 

Naša farnosť 
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Spravodaj 

Obecný úrad Sedlice.....................7782214, 7497181 
OcÚ Sedlice mobilný kontakt................0917840473 
Praktický lekár MUDr. Evin...................... 7782229 
Zubná lekárka MUDr. Kopanevová.......... 7782365 
Lekáreň Sedlice.............................................7782025 
Základná škola..............................................7782217 
Materská škola..............................................7782218 
Farský úrad...................................................7782239 
Pošta...............................................................7782231 
Kaderníctvo p. Váhovská...................... 0905604737 
Masérske služby p. Voľanský................0907395530 
Kozmetické služby p. Skybová............. 0948009559 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov...7782221 
Kameňolom Eurovia....................................7782297 
Správca domu smútku p. Petrenčák..........7782270, 
0915460227 
Vývoz fekálií zo žúmp – VVS, a.s..................572777 
Polícia Prešov – Sever...................7713176, 7733333 

Pri poruchách v dodávke energií a služieb  
volajte !!! 

Plyn - SPP Slov. plynárenský priemysel  
poruchy ...................................................0850111727 
Elektrina – Východoslovenská energetika  
poruchy....................................................0800123332 
Telefón – T-com................................................12129 
T- mobile................................... 12345, 0903 903 903 
Orange.................................................. 0905 905 905 
O 2..........................................................................949 
Mikrovlny internet Presnet................. 0915 917 187 

 
Tiesňové volania !!! 

Integrovaný záchranný systém............................112 
Záchranná služba.................................................155 
Hasiči ....................................................................150 
Polícia.....................................................................158 

Užitočné telefónne čísla 

Novozvolené zastupiteľstvo a komisie pri OcÚ Sedlice 

Starosta obce:    
Imrich Krajňák 
Sedlice č. 120, 082 43 SEDLICE 
Telefón domov:051/7782450 
TelefónOcÚ:051/7782214  
Mobil:0907531718  
E-mail: starosta@sedlice.sk 
Zástupca starostu: 
Milan Chomjak 
Sedlice č. 40, 082 43 SEDLICE 
Telefón domov:051/7782445 
Mobil:0907996598 
E-mail: chomjak@sedlice.sk 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
Emil Fiľakovský        0910104800   e.filakovsky@sedlice.sk 
Mgr. Marek Joščák    0908409789   marek.joscak@gmail.com 
Ladislav Dzurenda     0911979282   ladislav.dzurenda@centrum.sk 
IvetaKotuličová         0910458584    i.kotulicova@sedlice.sk 
Mária Chomjaková    0918539680   mariachomjak@gmail.com 
Mgr. Marek Guman   0908318133   gumanm@centrum.sk 
Milan Chomjak          0907996598   chomjak@sedlice.sk 
Imrich Timko             0907276446   timko@sedlice.sk 
František Fedor          0907594411   ferofedor221@gmail.com 
 
Kontrolórka obce: 
Beáta Palková            051/7782241  palková@sedlice.sk 

A/ finančná komisia – predseda Mária Chomjaková,  
členovia: Štefan Liba, Iveta Kotuličová 
B/ komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – predseda Emil Fiľakovský,  
členovia: Milan Chomjak, Marek Guman, František Joščák, Pavol Fiľakovský, Peter Štvarták, Jaroslav 
Kotulič, Miroslav Šebeš-Onduš 
C/ komisia pre výstavbu, rozvoj obce a cestovného ruchu – predseda Imrich Timko, 
členovia: Stanislav Kotulič, Ladislav Dzurenda 
D/ komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a služby – predseda Iveta Kotuličová, 
členovia: Lýdia Jurášková, Margita Harčárová, Miriam Gumanová 
E/ komisia pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou – predseda Marek Joščák, 
členovia: Marek Guman, Ján Hudák, Soňa Chomjaková 
F/ komisia pre šport a telovýchovu – predseda František Fedor,  
členovia: Stanislav Guman, Tomáš Sýkora 
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Spravodaj 

Folklórny súbor Sedličan vznikol už v roku 1983 a 
zakladajúcimi členmi bolo 45 folklórnych nadšen-
cov. Pod vedením Metoda Kaľavského sa tešil ús-
pechom ako v dedine, tak aj v celom kraji. Svedčí 
o tom aj natáčanie filmu Československou televí-
ziou s názvom „Šarišské Vianoce“. Terajší kolektív 
súboru, čiže „mladá generácia“ vznikol v roku 2003. 
Skladá zo speváckej a  tanečnej zložky. Doprovodom 
sú dve heligónové hramoniky. Vedúcim je František 
Joščák a choreografiu vytvára Mgr. Mária Frimerová 
a Mgr. Marek Joščák. Súbor má vo svojom repertoári 
zahrnuté sólo spevy, duo spevy – ženské, mužšké, 
chorovodné pásma, obradovo-folklórne pásma, diev-
čenské karičky, mužské čapášové tance, párové tance, 
ako aj hru na ústnych harmonikách. S pásmom   „V 
ňedzeľu na valaľe“ sa kolek-
tív predstavil aj v televíznej 
relácii Kapura vysielanej 
STV 2, kde sa po nasadení 
umiestnil na prvom mieste, 
ktoré si udržal až do konca. 
Aj to je znakom spolupatrič-
nosti Sedličanu a Sedličanov. 
Pred pár dňami ste nás zase 
mohli vidieť na domácom 
vystúpení „Fašengy“, ktorým 

sme Vám chceli spríjemniť predpôstne obdobie. Ok-
rem domácich vystúpení sa počas svojej kariéry súbor 
zúčastnil na vystúpeniach v Bratislave, Žiline, Popra-
de, Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Prešove, Koši-
ciach, ako aj v dedinách regiónu Čierna Hora, či vy-
stúpeniach na hasičských slávnostiach alebo život-
ných jubileách. Okrem Slovenska sa môže pochváliť 
zahraničnými cestami a vystúpeniami v Maďarsku, 
Česku či Srbsku. Medzi ďalšie krajiny, ktorým FS 
Sedličan predstaví  sedlické zvyky, tradície a piesne, 
bude v roku 2011 patriť aj Poľsko. Tam sa  FS Sedli-
čan zúčastní ako hosť na folklórnom festivale.  
V súčasnosti je prioritou súboru zachovanie piesní 
formou natočenia vlastného CD nosiča, ktorý bude 
reprezentovať našu obec a zachová piesne pre ďalšie 

generácie. Tak nám držte pal-
ce a myslite na nás, nech sa 
nám to nahrávanie podarí. 
Veríme, že čoskoro si budete 
vo Vašich domácnostiach 
púšťať „šedľicke pešňički“. 
PS: Srdečne k nám pozývame 
všetkých milovníkov 
a nadšencov folklóru, aby 
obohatili a rozšírili naše rady.                    
           Marek Joščák 

Rok 2010 sa pre členov Stolnotenisového oddielu nie-
sol v znamení organizačných, ako aj športových úspe-
chov. Po skončení jesennej časti STO  rozšíril aktívnu 
členskú základňu na 20 členov.  Úspešne sme uspo-
riadali dva celodenné turnaje.  Vďaka dobrovoľnosti 
našich hráčov sme realizovali výstavbu sauny a reno-
váciu miestnosti pre potreby oddielu v telocvični ZŠ. 
Miestnosť pre potreby STO bola slávnostne otvorená   
na vianočnom turnaji starostom obce a obecným za-
stupiteľstvom. Organizačne sme sa podieľali na tur-
naji  žiakov základnej školy v súťaži jednotlivcov.  

Zo športových úspechov je potrebné predo-
všetkým spomenúť účinkovanie „A“ tímu, ktorý 
v súťažnom ročníku 2009/2010 skončil na druhom 
mieste v 6.lige a vybojoval si tak postup do 5.ligy. V 
nej ukončil jesennú časť súťaže na solídnom  ôsmom 
mieste. Vďaka zvýšenému záujmu o stolný tenis 
v obci Sedlice sme do ročníka 2010/2011 6.ligy pri-
hlásili dva tímy - “B“ a „C“.V priebehu súťaže sme 
získali do Sedlíc troch výborných hráčov z Košíc, a aj 
vďaka nim je „B“ tím pod vedením Jozefa Čuchtu na 
prvom mieste v 6.lige bez straty bodu. Veľkú radosť 

nám robia aj naši mladí hráči, ktorí pod vedením Du-
šana Timka úspešne zbierajú skúsenosti a hernú prax 
v ligových aj tréningových zápasoch. Jeseň ukončili 
na deviatom mieste. V budúcnosti by sme chceli po-
kračovať v tradícii turnajov organizovaných pre širo-
kú verejnosť.               

                                                          Rastislav Kotulič 

Zo zelených stolov 

Ako si žije Folklórny súbor Sedličan 

Turnaj STO 

FS Sedličan 
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Spravodaj 

V roku 2010 zomreli títo občania 
Juraj Thur   18.01.2010 
Štefan Štvarták  29.01.2010 
Imrich Krajňak  11.03.2010 
Mária Prokopová  16.05.2010 
Emil Fiľakovský  18.05.2010 
Marta Petrenčáková 31.05.2010 
Anna Verčimáková 27.07.2010 
Verona Martonová 26.08.2010 
Ján Chomjak  08.09.2010 
Margita Prokopová 24.10.2010 

Naši najmenší spoluobčania 
 
 
Tamara Trojanová                        09.03.2010 
Michaela Chovanová                  01.06.2010 
Bianka Gočová                              10.06.2010 
Zuzana Adzimová                         22.06.2010 
Abigail Rachel Liptáková                   22.06.2010 
Anton Sirotňak                         05.09.2010 
Mária Magdošková                       18.10.2010 
 

Ročná štatistika obce 

 
 

na stretnutie so starostom obce a  
poslancami obecného zastupiteľstva 

na tému ochrany životného prostredia. 
 

Čo bude pre Vás pripravené? 
♣ Témy ako separovaný zber, spaľovanie odpadov a zamedzovanie 

tvorby neriadených „čiernych“ skládok 
♣ Prednáška a beseda so zástupcom občianskeho združenia  
        PRIATELIA  ZEME na tému ochrany životného prostredia 
♣ Voľná diskusia s možnosťou predniesť vlastné návrhy, pos-

trehy, pripomienky a problémy 

Tešíme sa na Vás 

21. mája 2011 o 18:00 
v kinosále OcÚ.  

 
Pozvaní a vítaní sú všetci, ktorým nie je ľahostajná súčasnosť, ani bu-

dúcnosť našej obce. 
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