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 Ozveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍCOzveny SEDLÍC    
Občasník obce Sedlice 

II. ČÍSLO                                    NEPREDAJNÉ                           December 2012 

V decembri tohto roku uplynulo 10 rokov funkčné-
ho obdobia nášho pána starostu. Pri tejto príleži-
tosti sme mu položili niekoľko otázok, na ktoré 
nám ochotne odpovedal. 
 
1.Od  Vášho nástupu do funkcie starostu obce pre-
šlo neuveriteľných 10 rokov. Neľutujete toto roz-
hodnutie? 
Za tých 10 rokov som v tejto funkcii prežil veľmi ve-
ľa a musím povedať, že to boli doteraz najťažšie roky 
môjho života. Rozhodnutie kandidovať do tejto funk-
cie sa nerodilo ľahko, hoci som  vedel, čo je to samo-
správa, lebo jedno volebné obdobie predtým som už 
bol poslancom obecného zastupiteľstva. No aj tak za-
čiatky boli veľmi ťažké, nakoľko som nastúpil 
v období, kedy sa naplno začala reforma samosprávy, 
ktorou prechádzalo na obce  množstvo kompetencií, 
ktoré doteraz mal štát /ako školstvo, stavebné úrady, 
sociálne veci..../. Niekto spočítal, že každá obec má 
v súčasnosti asi 4 600 rôznych kompetencií. Keď by 
som mal porovnať v tom obec a mesto, tak mestá tie-
to kompetencie zabezpečujú cez množstvo zamest-
nancov, oddelení, odborov, právnikov atď. a my na 

našej obci štyria ľudia. Náročnosť tejto funkcie naj-
viac  vedia pochopiť iba moji najbližší: moja rodina, 
priatelia, kolegovia a spolupracovníci. Za tieto roky 
som získal množstvo skúseností a kontaktov, neraz aj 
s vysokopostavenými ľuďmi, čo nám pomohlo pri 
realizácií významných projektov v našej obci.  Tieto 
úspechy nie sú mojimi úspechmi, ale našej obce 
a nešlo by to bez dobrých poslancov Obecného zastu-
piteľstva, spolupracovníkov a ich podpory. Na druhej 
strane ma veľmi znechucuje a odrádza možno iba nie-
koľko našich spoluobčanov, ktorí  svojím arogantným 
správaním a protizákonným konaním škodia našej 
obci. Myslia si že môžu robiť všetko, čo sa im za-
chce: zakladať čierne skládky, vypúšťať fekálie do 
potokov a do ich tesnej blízkosti, vypúšťať psov na 
verejné priestranstvá, škodiť susedom, ako aj znečis-
ťovať a ničiť zrekonštruované miestne komunikácie. 
Tým vlastne škodia nie starostovi, ale celej našej obci 
– všetkým občanom. Je mi ľúto, že medzi nami žijú aj 
takýto občania, ktorí si nevážia spoločné hodnoty kto-
ré sa snažíme vytvárať.  Pre tých ostatných sa budem 
aj naďalej snažiť urobiť všetko, čo bude v mojich si-
lách a na čo bude mať obec prostriedky. 

Imrich KRAJŇÁK 10 rokov v úrade starostu 

 Milí čitatelia, prinášame Vám decembrové vydanie nášho občasníka Ozveny Sedlíc. Robíme tak v čase, 
keď niektorí z nás hodnotia uplynulý rok, zamýšľajú sa nad tým, čo urobili, čo mohli urobiť inak a čomu sa 
v nadchádzajúcom roku, poučení z toho končiaceho, vyhnúť. Hodnotiaci charakter má hneď prvý príspevok, 
v ktorom starostovi obce položil Marek Guman niekoľko otázok súvisiacich s desaťročím vo funkcii starostu 
obce. V odpovediach pána starostu cítiť obetavú snahu urobiť pre Sedlice maximum, za čo mu vyjadrujeme 
úprimnú vďaku. Ďalšie štyri príspevky spájajú deti – prvý informuje o postavení detského ihriska, druhý sa 
vracia k výstave s názvom Rozprávková krajina, ktorú sprostredkovala pani knihovníčka, v treťom našej po-
zornosti neunikla iniciatíva Františka Bartka obnoviť činnosť Detského folklórneho súboru Sedličan a štvrtý 
článok, ktorý pripravila pani Veverková, ponúka zhodnotenie práce pobočky Spojenej základnej umeleckej 
školy DAMA. V časopise sa vraciame aj k júlovej družobnej návšteve Sedlíc v Českej republike a od obyvate-
ľov tohto mesta Vám odovzdávame srdečný pozdrav. V roku 2012 sme sa stretli na viacerých podujatiach, 
ktorých spoluorganizátorom bola obec; ponúkame ich prehľad a tešíme sa z toho, že sa viac-menej vydarili. 
A tešíme sa aj z narodených detí a uzavretých sobášov, ktoré sú súčasťou Spoločenskej kroniky. Zo závereč-
ných oznamov dávame do pozornosti najmä oznam o drobných stavbách. 
 Vážení čitatelia, v mene starostu obce, obecného zastupiteľstva, zamestnancov úradu a za redakčnú radu 
Vám želám pokojné a príjemné sviatočné obdobie a v novom roku hojnosť Božieho požehnania a osobných 
i pracovných úspechov.  

Jozef Maďar 
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Rozhovor 

2. V obci sa Vám podarilo zrealizovať viacero uži-
točných stavieb, rekonštrukcií, ktoré pridali Sedli-
ciam na kráse, ale zvýšil sa takýmito investíciami 
aj celkový majetok obce. Ktorý projekt bol pre vás 
najzložitejší a dal vám najviac zabrať? 
 
Možno sa budem opakovať, ale každý kto žije 
v Sedliciach, alebo ich navštevuje, môže vidieť čo sa 
v našej obci v poslednej dobe zmenilo. Najviditeľnej-
šími stavbami v posledných 15 – tich rokoch boli: Re-
konštrukcia a nadstavba hasičskej stanice, Rekon-
štrukcia a modernizácia základnej školy a poslednou 
Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice /cesty 
a parky/. Všetky stavby sa realizovali z fondov Európ-
skej únie a počas prevádzky, čo pre dodávateľov, ale 
aj občanov bolo dosť náročné. Už samotná príprava 
bola administratívne náročná a zdĺhavá a treba dodať 
že samotné projekty a žiadosti museli spĺňať často aj 
pre mňa nezmyselné požiadavky, ktoré som nijako 
nemohol ovplyvniť. Aj preto som sa viackrát stretával 
a stretám s kritikou a  pripomienkami od občanov na 
iné spôsoby riešenia týchto stavieb. No zmluvné pod-
mienky zo strany EÚ a našich ministerstiev sú jasne 
a nemenné. Zároveň chcem povedať, že nie je možné, 
aby každý dospelý občan našej obce /je nás 800/ mo-
hol pripomienkovať a navrhovať jednotlivé projekty. 
Na to máme v obci samosprávu, ktorá zastupuje všet-
kých občanov. Všetky projekty máme úspešne ukon-
čené, zostáva iba preplatenie posledných platieb 
v dvoch projektoch, ktoré nie našou vinou, ale  zo 
strany Vlády SR a EÚ značne mešká. 
      Najviac zabrať mi dal posledný projekt, počas rea-
lizácie ktorého som sa stretával  aj s neopodstatnenou 
kritikou a zlou spoluprácou s niektorými dotknutými 
občanmi. A čo je najhoršie a s čím sa stretávam stále, 
že práve tí najmenej informovaní a pre obec neochotní 
občania rozširujú po obci nepravdy a svoje názory na 
vec rozprávajú nie mne do očí ale za chrbtom, kedy 
nemám možnosť svoje konanie a spôsob riešenia ob-
hájiť.  Chápem že s tým čo sa v obci urobilo nebude 
spokojný každý, aj to, že v našej obci je a bude stále 
veľmi veľa roboty, no bol by som veľmi rád, keby tie 
hodnoty, čo  sa nám podarilo získať a uskutočniť si  
všetci vážili. Nie kvôli  mne, ale preto aby nám čím 
dlhšie slúžili. Musím zároveň dodať  aj  to, že niektorí 
občania si naše obnovené cesty nevážia, znečisťujú 
ich bez následného upratania a čo je najhoršie pre celú 
obec, v uplynulom letnom období boli nové komuni-
kácie značne poškodené kopytami ťažkých lesných 
koní... nepatriacich na miestne komunikácie ale do 
lesa. Názor na moje posledné vety nech si urobí každý 
sám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aké sú Vaše ďalšie pracovné priority? Je prvo-
radou prioritou dlho očakávaná kanalizácia? 
 
V predchádzajúcej odpovedi som sa vyjadril, že 
v našej obci je a bude stále veľmi veľa roboty 
a jednou z tých je aj dlho očakávaná kanalizácia.  
 Od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii som začal 
s prípravou ,dovolím si povedať, s najväčším projek-
tom pre našu obec t.j. stavbou kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd /2 mil. €/. Nakoľko sa neustále me-
nili podmienky pre uskutočňovanie týchto stavieb zo 
strany často sa meniacich vlád na Slovensku, ako aj 
Európskej únie, nepodarilo sa nám v minulosti dostať 
do štádia stavebného povolenia, čo je základnou po-
žiadavkou pre získanie dotácie. V súčasnosti je už 
niekoľko rokov platná legislatíva Európskej únie, 
ktorá určuje základnú podmienku pre získanie dotá-
cie z EÚ pre výstavbu kanalizácie a ČOV /čistiarne/ 
a to iba  pre obce nad 2000 obyvateľov. Výnimkou 
sú iba obce v ktorých žijú rómske komunity. A tak 
pre nás ostáva jediná možnosť žiadať o uvedené do-
tácie  Slovenský fond – Environmentálny fond. Na-
koľko tento fond je finančne veľmi poddimenzovaný 
a každoročne  poskytuje dotácie iba do 300 tisíc €, 
výstavba našej kanalizácie môže trvať veľmi dlhé 
obdobie. Musím sa priznať, že začínam byť v tomto 
smere trochu pesimista.  
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Rozhovor, Udialo sa 

No napriek týmto skutočnostiam to nevzdávame.  
Projektová dokumentácia je hotová  a stavebné povo-
lenie je vydané a právoplatné. Tak ako v minulom 
roku, aj teraz máme podanú žiadosť o prvú dotáciu 
na Environmentálnom fonde  a zároveň hľadáme ďal-

šie  možnosti získania finančných prostriedkov na 
túto stavbu. 
V nasledujúcom roku 2013 je našou prioritou pokra-
čovanie v kompletných opravách najpoškodenejších 
miestnych komunikácií v obci. 

Rozprávková krajina 
 
Obecná knižnica v Sedliciach sa v dňoch  29. októbra 
až 15. novembra 2012 zmenila na rozprávkovú kraji-
nu. Zavítala k nám putovná výstava českej spisova-
teľky, grafičky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej  
plná strašidiel, škriatkov, víl a iných čudesných tvo-
rov. Rozprávkové postavičky, ktoré sa od roku 2009 
predstavujú návštevníkom slovenských knižníc, majú 
svoje pomenovanie, ba dokonca aj v latinčine. Pri 
každom je ich charakteristika, kde sa vyskytujú, čím 
sa živia a ako sa prejavujú. Deti tak mohli vidieť tieto 

postavičky: Čert český domáci,  Hnusník drobný piž-
mový, Orieškáčik, Permoník knižný, Babka z klbka, 
Zašívač, Vodníček, Kanálniček, Rodina Trávničkov-
cov a iné.  Výstavu si pozreli žiaci MŠ v Sedliciach, 
žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ v Sedliciach, žiaci MŠ a ZŠ 
z Ľubovca, návštevníci obecnej knižnice, ale aj ostat-
ní záujemci z našej obce a blízkeho okolia.  Výstava 
rozprávkových postavičiek V. Klimtovej, ktorú vide-
lo viac než 300 ľudí, očarila svojou nápaditosťou nie-
len deti, ale aj nás dospelých.  

Ľubica Timková – Obecná knižnica Sedlice 

Výstavba detského ihriska 
 
Po úspešnom dokončení výstavby detského ihriska pri 
základnej škole podala obec ďalší projekt na výstavbu 
detského ihriska v centre obce. Autorom tohto projek-
tu je Marek Guman. Prešovský samosprávny kraj 
schválil našu žiadosť vo výške 1558 €, čo pokrylo 60 
% celkových nákladov. Aby sa obec mohla spolupo-
dieľať na realizácii projektu zvyšnými 40 %, musela 
z finančných dôvodov znížiť jeho rozsah. 
V budúcnosti však plánuje rozšíriť ihrisko na celú 
plochu oddychovej zóny v centre obce. Postavenie 
a propagácia samotného detského ihriska sa uskutoč-
nila v mesiacoch októbri až novembri 2012. Jednotli-
vé prvky ihriska sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. 
Návštevný poriadok je umiestnený priamo v areáli 
ihriska a na vývesných tabuliach. Pozývame rodiny 
s deťmi, aby prichádzali na toto miesto a nachádzali tu oddych a radosť. 
                                                                                                                                                                                        Jozef Maďar 
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Folklór 

O činnosti Detského folklórneho súboru Sedli-
čan sme v našom občasníku naposledy písali 
v novembri 2009.  
Pripomeňme, že Súbor založila pani Mária Žembe-
ryová v roku 1972 a pod jej vedením fungoval 19 
rokov. V roku 1993 bola jeho činnosť na 3 roky 
prerušená. V roku 1996 sa do náročnej, ale vzácnej 
úlohy pokračovať v rozvíjaní ľudových tradícií so 
zameraním na najmenších pustila pani Irena Ve-
verková, ktorá sa jej však musela v roku 2007 
vzdať, lebo nebolo jednoduché skĺbiť súkromný 
život s funkciou vedúcej súboru. Počas 12 rokov 
ale dokázala vychovať z detí nádherných umelec-
ky cítiacich tanečníkov a spevákov, nacvičiť 
s nimi množstvo pásem a choreografií a zúčastniť 
sa veľkého počtu predstavení v obci i mimo nej. 
Na túto bohatú tradíciu nadviazal v septembri toh-
to roku František Bartko, ktorý ako talentovaný 
odchovanec detského súboru sám chce odovzdať 
svoje skúsenosti a ktorý tak zároveň napĺňa želanie 
rodičov detí, aby pokračovala výchova ďalšej ge-
nerácie folkloristov. Prihlásilo sa 35 detí, z toho 1 
chlapec zo Suchej Doliny, 2 dievčatá z Radatíc, 1 
chlapec z Prešova a ostatní zo Sedlíc, väčšinou deti 
účinkujúcich vo veľkom Folklórnom súbore, vo 
veku od 4 do 15 rokov. To si vyžiadalo rozdeliť 
skupinu na dve časti, pretože časť detí, najmä tie 
staršie, už majú isté skúsenosti s folklórom 
z predchádzajúceho obdobia činnosti Súboru, 
a časť, predovšetkým mladšie deti, sa s folklórom 
ešte len zoznamuje a nadobúda technické schop-
nosti, teda najmä tanečné kroky, rytmus a pod. Ná-
cviky sa uskutočňujú v kinosále obecného úradu 
spravidla každú sobotu dopoludnia s pomocou čle-
nov FS Sedličan. Organizačne patrí Súbor pod Zá-
kladnú školu s materskou školou v Sedliciach 
a funguje ako jeden z krúžkov. Ferkovi a všetkým 
členom Detského folklórneho súboru Sedličan že-
láme veľa tvorivých síl a úspechov pri zachováva-
ní kultúrneho dedičstva v našej obci.                                   

                                                        Jozef Maďar   

Obnovenie činnosti Detského folklórneho súboru Sedličan 
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Kultúra 

SZUŠ DAMA Sedlice 
 
SZUŠ DAMA, pobočka Sedlice, pracuje s podporou ZŠ s MŠ Sedlice pod vedením Miloša Veverku 

a Ireny Veverkovej štvrtý rok. Nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu výučby nástrojovej hry, ktorá bola 
v Sedliciach vždy obľúbená a svoju históriu začala písať už v roku 1972, keď u nás učili učitelia Prešovského 
osvetového strediska. Dnes máme 15 žiakov, z ktorých ôsmi študujú hru na klavír, piati na gitare a dvaja na 
akordeóne. Okrem toho prvý rok individuálne vyučujeme jednu žiačku spev. Štúdium pozostáva z dvoch 35-
minútových hodín nástrojovej hry týždenne a jednej hodiny teórie. Výsledkom našej práce sú vystúpenia 
a rôzne príležitostné koncerty počas roka, ale najmä záverečný koncert, kde sa každý predstaví s minimálne 
dvoma povinnými prednesovými skladbami, no niektorí, a je ich čoraz viac, predvedú aj duá a triá. Tohto ro-
ku ste mohli počuť dokonca aj gitarové kvarteto v zložení Daniela Hurajová, Barbora Bednárová, Jakub Ma-
gáč a Michal Šoltés. Záverečný koncert v obecnej kinosále vždy spestria aj vynikajúce spevácke výkony, na-
príklad Marianny Čuchtovej, tohtoročnej absolútnej víťazky celoslovenského kola Slávik Slovenska, a Samu-
ela Adama, minuloročného bronzového slávika celoslovenského kola tej istej súťaže a držiteľa druhého mies-
ta na súťaži spevákov ZUŠ v Bardejove. Mohli ste ich však počuť i na viacerých koncertoch usporiadaných 
mestom Prešov či Maticou slovenskou. Teraz im držíme palce v súťaži Lazorikova pišňička v Krivanoch. Te-
šia nás aj úspechy vynikajúcej klaviristky Kristíny Dubeckej, ktorej výborné výkony zneli v Prešove na kon-
certe v Kine Scala či v sále evanjelického gymnázia. Výbornú 
formu nadobúdajú aj mladí gitaristi Daniela Hurajová a Jakub 
Magáč, ktorí tiež prezentovali našu pobočku v Prešove. Po kon-
certe sa tradične pre všetkých zúčastnených žiakov a ich príbuz-
ných koná recepcia, na ktorej sa všetci výborne bavia a dobre 
porozprávajú. Záverečný koncert však ešte neznamená koniec 
práce, pretože všetky skladby nahráva M. Veverka so žiakmi 
v improvizovanom štúdiu v škole. Cez prázdniny ich spracúva 
a v septembri každý z účinkujúcich dostane vlastný CD nosič. 
Sme radi, že stále rastú deti, ktoré nie sú len pasívnymi konzu-
mentmi kultúry, ale dokážu na sebe pracovať. Pre ne je dôležitý 
váš potlesk na ich vystúpení.                         

                          PaedDr. Irena Veverková 

Družobná návšteva v ČR 
Ani tento rok sme nechceli porušiť tradíciu družobných návštev s mestom Sedlice v Českej republike, 
ktorá sa uskutočnila už po tretíkrát. Tentoraz sme dostali pozvánku na Krajkárske slávnosti, ktoré 
organizovali po prvýkrát. 
 Náš folklórny súbor prispel k bohatému programu a ukázal naše sedlické piesne a tance obyvateľom Juž-
ných Čiech. Celú našu výpravu tvorilo 22 ľudí,  z toho 14 členov folklórneho súboru a 8 zástupcov obce. 
Návštevu sme začali v piatok podvečer slávnostným privítaním predstaviteľmi mesta Sedlice na mestskom 
úrade. Po ňom nás ich starosta previedol po meste, ukázal nám novovznikajúcu zónu rodinných domov, ob-
novenú školu a zdravotné stredisko. V sobotu na nás čakal celodenný program spomínaných Krajkárskych 
slávností. Bohatý program nám priniesol hudobné a tanečné vystúpenia miestnych umelcov, pravý juhoče-
ský jarmok s rôznymi stánkami, súťažnú prehliadku v odbore paličkovaná krajka, módnu prehliadku, kader-
nícku šou i mažoretky. Nechýbalo občerstvenie  s rybacími špecialitami, ktoré má v Juhočeskom kraji dlhú 
tradíciu. V nedeľu pre nás vedenie mesta pripravilo 
pekný výlet na známe pútnické miesto Svatá hora Příb-
ram, kde sme sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby. Po 
nej nasledovala prehliadka historického mesta Písek, 
v rámci ktorej sme absolvovali výstup na vežu kostola 
a návštevu  Múzea Křížikovskej elektrárne. Štvrtý, zá-
verečný deň sa niesol v znamení rozlúčky. Opäť sa 
s nami prišlo rozlúčiť celé vedenie mesta s poslancami, 
vymenili sme si vzájomné dojmy, poďakovali sme sa 
za starostlivosť a vydali sme sa na cestu domov.                                                                               

                          Marek Guman 
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Udialo sa 

Prehľad podujatí máj – december 2012 
 

Oslavy 50. výročia vzniku školy, 27. máj. Budova základnej školy, tak, ako ju poznáme, má už 50 rokov, 
presnejšie 52. Oslavy piateho decénia jej postavenia sa posunuli na tento rok, pretože v roku 2010, na ktorý 
pripadlo okrúhle výročie, začali rekonštrukčné práce a potrvali do októbra 
2011. Osláv sa zúčastnili pedagógovia pôsobiaci v škole päť a viac rokov, 
súčasní učitelia a prevádzkoví zamestnanci. 
Majstrovstvá Šariša v kosení kosou, 2. jún. V poradí 4. ročník súťaže sa 
tentoraz konal v areáli základnej školy v sprievode desiatky podujatí vrá-
tane súťaže vo varení guľáša. V šiestich disciplínach súťažilo spolu 40 
koscov z celého Slovenska, čo bolo z doterajších ročníkov najviac. 
Burza kníh, 3. jún. Obecná knižnica po druhýkrát ponúkla čitateľom kni-
hy vyradené z knižničného fondu. Záujemcovia mali možnosť vybrať si z takmer troch stoviek titulov za 
symbolickú cenu. Burzu však navštívilo iba 11 ľudí, ktorí si kúpili dovedna 12 kníh. Preto budeme ďalší pre-
daj vyčlenených na zozname zverejnených kníh organizovať formou individuálnej návštevy knižnice.    
Záverečný koncert SUZŠ DAMA, 22. jún. Pod vedením PaedDr. Ireny Veverkovej a Miloša Veverku sa 
v kinosále obecného úradu predstavili 14 účinkujúci. Prostredníctvom spevu, hry na klavír, akordeóne 
a gitare ukázali svoj talent všetkým, ktorí si ich prišli vypočuť a svojím potleskom poďakovať za 30 predne-
sených skladieb. 
Letný tábor 2012, 2 až 13. júl. Sedem animátorov sa počas deviatich dní staralo o program pre školákov do 
13 rokov. Priemerne dve desiatky detí (účasť sa každý deň menila) hľadali poklad, hrali loptové 
a spoločenské hry, sledovali filmy, súťažili v olympiádach, boli súčasťou rôznych ďalších činností, a tak tretí 
raz vytvorili radostné spoločenstvo s množstvom nečakaných a neraz veľmi vtipných situácií. 
Diskotéka, 4. august. Nočná disko šou pod holým nebom v areáli športového klubu potešila mladých, zato 
však svojou hlučnosťou nahnevala niektorých ľudí bývajúcich v blízkosti tohto miesta. Vyjadrujme poľuto-
vanie nad vzniknutou situáciu a ubezpečujeme dotknuté strany, že nebolo naším zámerom nikoho obťažovať. 
V budúcnosti budeme rozmýšľať o inej, vhodnejšej lokalite.  
I v Šedľicoch šikovne ľudze, 5. august. Tohtoročná výstava úžit-
kových a dekoračných predmetov, ktoré vytvorili ruky Sedličanov, 
sa tešila mimoriadnemu záujmu návštevníkov, z čoho sa, samozrej-
me, veľmi tešíme. Svoju tvorbu predstavilo 26 umelcov, nechýbali 
ukážky obrazov, háčkovaných, vyšívaných a tkaných výrobkov, 
aranžmánov z prírodných materiálov, predmety z prútia, medovníky 
a mnoho iných nádherných kreácií. 
Súťaž o najlepší koláč, 5. august. 2. ročník súťaže, ktorá sa uspo-
radúva ako sprievodný program odpustovej slávnosti, prilákal 12 súťažiacich s rôznymi druhmi koláčov. 
Tohto roku boli najúspešnejší Iveta Kotuličová s Tiramisu, Anna Timková a Peter Kočiščák . 
Mikuláš, 6. december. Tradičná návšteva Mikuláša neobišla sedlic-
ké deti ani tento rok. Program sviatočného večera, ktorý začal o 17. 
hodine v kinosále OcÚ, sa niesol v znamení biblického životopisné-
ho príbehu o sv. Mikulášovi, biskupovi, a potom nasledovalo neod-
mysliteľné mikulášske obdarovanie detí balíčkami. 
Odber krvi, 12. december. Národná transfúzna stanica v Prešove 
uskutočnila v Sedliciach tretí a zároveň posledný tohtoročný odber 
krvi. Pracovníci mobilnej transfúznej jednotky po vstupnom vyšetre-
ní vzali krv všetkým osemnástim darcom. Pripomeňme, že prvého 
odberu krvi sa 12. marca zúčastnilo 20 potenciálnych darcov, z toho 
krv bola vzatá od 18-ich, a druhý odber prišlo podporiť 20 darcov, z toho krv bola vzatá 18-im.  
Stretnutie seniorov, 16. december. Obecné zastupiteľstvo pripravilo v decembri krásne, predvianočné stret-
nutie pre všetkých seniorov našej obce nad 62 rokov. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, ktorú nám 
obohatilo aj vystúpenie detského folklórneho súboru. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 80 seniorov, ktorí boli ob-
darovaní malým darčekom. V obci však máme 175 seniorov nad 62 rokov, ktorým bude malý vianočný dar-
ček doručený domov.  
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Oznamy 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

Deti narodené v roku 2012: 

♣ Dominik Štefko, nar. 10.01.2012 

♣ Ondrej Senderák, nar. 16.02.2012 

♣ Ester Faustína Liptáková, nar. 23.05.2012 

♣ Ivana Šebešová, nar. 02.06.2012 

♣ Michal Timko, nar. 04.09.2012 

♣ Rebeka Sirotňaková, nar. 28.09.2012 

♣ Martin Ondáš, nar. 10.10.2012 

♣ Zuzana Fiľakovská, nar. 30.10.2012 

♣ Tomáš Korekáč, nar. 22.11.2012 

Zomrelí v roku 2012: 
 

† Mária Chlebanová 

† Štefan Jurčák 

† Stanislav Adzima 

† Irena Kohútová 

† Magdaléna Stachurová 

† František Bartko 

† Terézia Senčáková 

Sobáše rok 2012: 
Tibor Romada a Anna Timková 

Kamil Mudrý a Klaudia Murinová Bc. 
Tomáš Straka a Ivana Lacková 

Tibor Kotulič a Jaroslava Vašková 

CESTOVNÝ PORIADOK SAD PREŠOV, A. S. 
Grafikon, aktualizovaný 9. decembra 2012, je celoročne k dispozícii vo vývesnej tabuli pri zdravotnom stre-
disku a na www stránke obce. Obecný úrad poskytne aj xeroxovú kópiu cestovného poriadku SAD Prešov, a. 
s., záujemcom, ktorí mu to oznámia na tel. č. 7782214 alebo osobne.  

ŠPORTOVÉ MOŽNOSTI 
Pre milovníkov zimných športov pripravila obec a športový klub klzisko, ktoré je po prvýkrát umiestnené 
v areáli ŠK Sedlice. Okrem tohto klziska možno využiť aj klzisko za obcou na Vyšnom konci. 

PROBLÉM TRIEDENIA ODPADU 
Pred časom sme zistili, že niektorí nezodpovední občania, ktorí pre obecný úrad nie sú anonymní, vhadzujú 
do nádob určených na separáciu plastov použité plienky a polystyrén, čo je neprípustné. Tento odpad je kaž-
dý občan povinný likvidovať sám ako komunálny odpad. Na jeho likvidáciu si možno zakúpiť na obecnom 
úrade jednorazové vrecia (1,60 €/kus). V prípade, že odhalíte podobné konanie, žiadame Vás, aby ste vinní-
kov nahlásili pracovníkom obecného úradu. Dôsledky tak nebudú musieť znášať zodpovední spoluobčania. 
Nezáujem riešiť tento problém skôr či neskôr povedie k zvýšeniu dane za odvoz komunálneho odpadu, pre-
tože vývozca firma AVE zvýši náklady za službu. 

PONUKA SPOLUPRÁCE 
 

Časopis, ktorý práve čítate, môže byť lepší aj vďaka Vám. Všetkým čitateľom ponúkame možnosť spolupráce, a to 
tak, že sa pridáte k redakčnej rade alebo súčasnému kruhu autorov priamo adresujete svoje návrhy, príp. príspevky. 
Vzhľadom na to, že ide predovšetkým o časopis informatívneho rázu (charakteru), od potenciálnych prispievateľov sa 
očakáva, že nepodľahnú tendencii využívať či zneužívať priestor na vyjadrovanie vlastných, subjektívnych názorov. 
Bližšie informácie priamo na obecnom úrade, alebo na tel. čísle: 7782214.                                                          
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Oznamy 

DROBNÉ   STAVBY 
 
           V poslednom období sa v našej obci vo veľkej miere rozšírilo  sta-
vanie rôznych druhov drobných stavieb ako sú altánky, prístrešky, prí-
stavby, hospodárske stavby, zatepľovanie rodinných domov a rôzne iné 
stavebné úpravy. Niektorí zodpovední občania - stavebníci si tieto stavby 
ohlásili na obecnom úrade, doložili príslušné doklady a obec im tieto 
stavby povolila /Oznámením k ohláseniu drobnej stavby, stavebnej 
úpravy/ . 
Veľká časť občanov však vôbec neohlásila tieto  drobné stavby alebo 
stavebné úpravy. Preto chceme týchto, ako aj budúcich stavebníkov upo-
zorniť na porušenie stavebného zákona a zároveň ich žiadame 
o legalizáciu týchto stavieb ako aj o ich priznanie v daňovom priznaní. 
Stavebný úrad prostredníctvom Štátneho stavebného dohľadu   je oprávnený zisťovať aj tieto neohlá-
sené stavby, pozastavovať ich výstavbu ako aj nariadiť ich odstránenie. V najbližšom čase obec uplat-
ní tieto svoje právomoci a uskutoční zisťovanie v celej obci.   

PRE   MAJITEĽOV   PSOV 
 
             Upozorňujeme všetkých majiteľov psov na dodržiavanie Všeobecného 
záväzného nariadenia obce Sedlice /VZN/ „O podmienkach držania psov“ a  na 
povinnosti z neho vyplývajúce, hlavne povinnosť o evidencii psa,   voľnom po-
hybe psa a o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 
V najbližšom čase obec v rámci svojich právomocí uskutoční kontrolu 
týchto ustanovení VZN, preto žiadame majiteľov neprihlásených psov, aby 
týchto neodkladne zaevidovali na obecnom úrade najneskôr do 31.1.2013. 
Za nedodržanie uvedených podmienok obec uloží majiteľovi pokutu. 

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
Do 31.1.2013 je potrebné nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa vlastníckych vzťahov t.j. zmena vlastníka - 
dedičské konanie, darovacie  a kúpne zmluvy, zmena výmery pozemkov, prístavby, drobné stavby atď . 
Zmeny je potrebné nahlásiť aj v prípade, že nedošlo ešte k zápisu v katastri nehnuteľností. K podaniu /
zmene/ daňového priznania stačí doniesť niektoré z hore uvedených zmlúv alebo zápisnicu z dedičského 
konania. 

                                POPLATKY  ZA ODPADY 
Poplatok  je 10,- € na osobu a rok. 
Obec poplatok odpustí za obdobie / dni/, za ktoré poplatník obci preukáže na zákla-
de podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava v obci. 
K tomu je potrebné doložiť do 31.1.2013  tieto doklady: 

• čestné prehlásenie o počte dní, ktoré sa v obci nezdržiava 
• potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a o mieste vý-

konu práce spolu s čestným prehlásením o počte dní, ktoré sa v obci ne-
zdržiava 

• potvrdenie o návšteve školy spolu s čestným prehlásením o počte dní, kto-
ré sa v obci nezdržiava 
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