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 Ozveny SEDLÍC 
Občasník obce Sedlice 

I. ČÍSLO                                           NEPREDAJNÉ                                    JÚL 2013 

   Milí Sedličania, od posledného vydania nášho    

občasníka Ozveny Sedlíc už ubehlo niekoľko        

mesiacov. Máme za sebou dlhú a ťažkú zimu, ktorá 

dala zabrať každému z nás. Tak ako každý mal vo 

svojom dvore veľké množstvo snehu, aj obecné     

priestranstvá ním boli preplnené. Vďaka                 

zamestnancom OcÚ, poslancom OZ a aj ďalším 

ochotným občanom sme snehovú kalamitu zvládli. 

Boli sme rovnako nápomocní pri odstraňovaní       

prekážok a vyslobodzovaní zapadnutých áut na      

štátnej ceste. Trocha 

horšie to už bolo pri 

čistení miestnych 

komunikácií od zim-

n é h o  p o s y p u .         

Niektorým občanom 

sa akosi nechce za-

metať cesty od pie-

sku, hoci posyp bol 

určený na to, aby 

mohli bezpečne pre-

chádzať a jazdiť po 

ceste, a sú aj  takí, 

ktorí ich vedome a opakovane ničia…V tomto roku 

máme pred sebou niekoľko úloh. Rozsah naplánova-

ných akcií je závislý od prísunu finančných pro-

striedkov. Keďže obec už má konečne preplatené 

všetky finančné prostriedky z troch realizovaných 

projektov z EÚ, postupne začína nabiehať na bežný 

schválený rozpočet. V súčasnosti už máme zrealizo-

vanú rekonštrukciu strechy kuchyne OcÚ a máme 

objednané profesionálne kuchynské odsávanie 

a ďalšie vybavenie, aby bola obecná kuchyňa na pat-

ričnej technickej a hygienickej úrovni. Našou naj-

bližšou úlohou je zrealizovať opravu miestnych ko-

munikácií, na ktorú sme dostali dotáciu 

z ministerstva dopravy vo výške 1 690 €. Naša obec 

bude aj naďalej pokračovať v oprave ciest. Využije-

me na to vlastné finančné možnosti, ako aj štátne do-

tácie. Tieto práce by mali začať v lete. Stále prebieha 

stavebné konanie na Rekonštrukciu elektrického NN 

vedenia a výstavby novej trafostanice na Bajerovskej 

ulici. Slovenský vodohospodársky podnik, Správa 

povodia Hornádu a Bodvy ako správca všetkých po-

tokov v našej obci má v tomto a budúcom roku v plá-

ne vyčistiť korytá najzanesenejších vodných tokov. 

Ďalej má obec v pláne ukončiť prípravu 250-

stranovej knihy o histórii a súčasnosti našej obce, na 

ktorú sme získali sponzorský dar od firmy Eurovia – 

Kameňolomy, s. r. o., a vydať ju ešte v tomto roku. 

Spomenul som len niektoré z množstva naplánova-

ných prác a aktivít 

okrem štandardných 

povinností, ktoré by 

sme chceli v tomto 

r o k u  s p o l u 

s poslancami Obec-

ného zastupiteľstva 

a Obecným úradom 

uskutočniť. Nedá mi 

nevysloviť aj niekoľ-

ko kritických slov na 

adresu niektorých 

n a š i c h  d e t í 

a mládeže. Popri množstve veľmi vydarených podu-

jatí, hlavne v mesiaci  máji, sa niektorí „realizujú“ aj 

vo vandalstve. V poslednom období to bolo vysypá-

vanie kontajnerov s plastmi a s použitým olejom, 

zrúbanie vyzdobeného mája v obecnom parku, pre-

kračovanie povolených rýchlostí na motorkách 

a štvorkolkách, rušenie nočného pokoja, hlavne na 

Bajerovskej ulici a pri ZŠ, vulgárne vyjadrovanie sa 

na verejnosti, ničenie detských ihrísk a iného obecné-

ho majetku a  znečisťovanie verejných priestranstiev. 

Sú to zväčša tie isté deti a tá istá mládež, ktorej rodi-

čom na ich správaní a konaní zrejme vôbec nezáleží 

a neraz ich konanie aj obhajujú, čo je pre nás ostat-

ných nepochopiteľné. 

Aj napriek týmto negatívam veľká väčšina Sedliča-

nov sú dobrí a usilovní ľudia a kvôli nim sa oplatí 

v našej obci žiť a pracovať pre spoločné dobro. 
                                             Imrich Krajňák – starosta obce 

Starosta informuje 
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Kultúra 

     Týždeň slovenských knižníc 

 
Týždeň slovenských knižníc už tradične nemení svoj základný cieľ, a to pozitívne zvidi-

teľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Tohto roku v dňoch 18. – 24. 

marca 2013  sa uskutočnil už 14. ročník pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. 

Tento ročník bol zameraný na zvieratá v slovenských ľudových rozprávkach. Aj naša 

knižnica sa každoročne zapája do tohto celoslovenského podujatia. Pri návšteve žiakov 

ZŠ s MŠ v našej obecnej knižnici sme si vyhľadali a pozreli knihy, v ktorých hlavnými hrdinami sú práve 

zvieratá. Deti si svoje vedomosti mohli otestovať pri literárnom kvíze a zaujala ich aj doplňovacia tajnička, 

ktorú vyriešili len vtedy, ak správne uhádli odpovede  na 17 položených  hádaniek. V rámci Týždňa sloven-

ských knižníc je už tradične dobrým zvykom zapísať 

nových čitateľov do knižnice bez zápisného poplat-

ku. V tomto roku využilo túto možnosť 5 nových 

čitateľov. Ďalšiu možnosť, ktorú ponúka knižnica 

svojim čitateľom tiež každoročne, a to vrátiť dlhodo-

bo  požičané knihy do knižnice bez sankčného po-

platku, v tomto roku, žiaľ, nevyužil nikto. Kvalitná 

literatúra je studnicou nášho duševného zdravia. Te-

šíme sa na všetkých čitateľov a návštevníkov, ktorí 

zavítajú do knižnice a využijú literatúru ako terapiu 

pre telo i dušu. 
                                                               Ľubica Timková 

Odber krvi naplánovaný na 

10. apríla 2013 sa neusku-

točnil. Možnou príčinou bol 

zvýšený výskyt chrípko-

vých ochorení v tom čase, 

ale aj zrušená úľava na dani 

pre držiteľov Janského pla-

kety, čo niektorých darcov 

znepokojilo. Chceme zdô-

razniť, že toto nepopulárne 

opatrenie si nevymyslela obec, ale bolo ustanovené 

v novelizovanom zákone NR SR. Obec bude hľadať 

iné možnosti, ktorými by kompenzovala predmetné 

znevýhodnenie, a to už pri najbližšom odbere. Ten sa 

však bude môcť uskutočniť iba vtedy, keď sa nahlási 

dostatočný počet darcov. Podmienkou mobilnej 

transfúznej jednotky (MTJ) je mať ich najmenej 20, 

inak sa znižuje ekonomická efektivita výjazdu, ktorý 

sa z tohto dôvodu nemusí uskutočniť. Preto je veľmi 

dôležité, aby sa potenciálni darcovia po prijatí po-

zvánky nahlásili najneskôr 3 dni pred termínom od-

beru a potvrdili tak svoju účasť. Tým, že sa darca 

nenahlási, zneistí ostatných prihlásených (najmä pra-

cujúcich). Sme vďační aj tým, ktorí prídu bez nahlá-

senia, predsa však vyzývame k väčšej disciplíne 

a zodpovednosti, lebo nie je dobré, ak to berieme 

ľahkovážne. Mierne zlepšenie disciplíny sme zazna-

menali pri odbere, ktorý sa konal 12. júna a počas 

ktorého bola vzatá krv 17 darcom, ale ešte stále je čo 

zlepšovať. Veríme, že sa nám spomínané problémy 

podarí vyriešiť a že v tradícii odberov budeme pokra-

čovať.  

(V poslednom čísle Ozvien Sedlíc sme uviedli nepre-

sné údaje o dátumoch odberov a počte darcov v uply-

nulom roku, preto uvádzame opravené údaje: počas 

prvého odberu krvi 7. marca darovalo najvzácnejšiu 

tekutinu 27 darcov, počas druhého odberu 11. júla 16 

darcov. Za chybu sa ospravedlňujeme.) 
Iveta Kotuličová 

Odber  krvi 
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Folklór 

V tich Śedľicoch už 10 roki dobre 
 

Práve pod týmto názvom sme sa Vám, milí 

Sedličania, prednedávnom pripomenuli vystúpením. 

Toto vystúpenie sme pripravili pri príležitosti osláv 

prvého krížika, čiže desiatich rokov obnoveného 

Folklórneho súboru Sedličan. Vystúpenie bolo tema-

ticky rozdelené do troch samostatných vstupov. Kaž-

dý vstup zhrňoval približne tri roky pôsobenia FS 

Sedličan a nachádzali sa v ňom tance a piesne, ktoré 

tvorili náš repertoár v danom období. Veľmi špecific-

ký bol celý prvý vstup, keďže tance a piesne z neho 

už na terajších vystúpeniach nepoužívame. V druhom 

vstupe boli pospájané spevy a tance v pôvodnej podo-

be, ktoré sme neskôr upravili a začali tancovať osobit-

ne. Tretí vstup bol tvorený najnovšími tancami, ako aj 

spevmi, ktoré sme umiestnili na naše premiérové CD 

V tich Śedľicoch dobre. Medzi jednotlivými vstupmi 

sme púšťali videozáznamy, ktoré sa nám podarilo na-

točiť v spolupráci so Slovenskou televíziou. S malými 

vylepšeniami ešte určite plánujeme vystúpenie zopa-

kovať, lebo 10 rokov máme len jeden rok. Desať sto-

tín si nevšimneme, desať sekúnd je prikrátkych, desať 

minút si možno všimnúť, desať hodín je citeľných, 

desať dní je dôležitých, desať mesiacov je skoro rok, 

no desať rokov je už dlhý čas. Desať rokov bol pre 

nás, ktorí sme v ktorejkoľvek fáze tvorili tento kolek-

tív, veľmi zaujímavý čas. Veľakrát plný odriekania, 

únavy, boja s lenivosťou, ale na druhej strane to bol 

čas neraz plný smiechu, zábavy, priateľstva či zaují-

mavých zahraničných ciest. Pred pár dňami sa asi 

štvrtina z nás zúčastnila na vystúpení na zahraničnej 

ceste v Poľsku, kde reprezentovala náš kraj, región či 

obec a tiež si doniesla veľa krásnych zážitkov. Po 

spätnej väzbe vieme, že zanechala veľmi dobré ohla-

sy. Za možnosť zúčastniť sa tejto cesty takto ďakuje-

me Lenke Čuchtovej z Miklušoviec. Drahé publikum, 

naša veľká vďaka patrí aj Vám, lebo bez Vás by ne-

bolo komu hrať. No a bez Vašich potleskov, ktoré 

vedia nakopnúť v ťažký čas, by bolo veľmi ťažké nie-

kedy sa zmotivovať. Najväčšia vďaka však patrí na-

šim rodinám, bez ktorých podpory by to nikto z nás 

nerobil. Nakoniec ďakujeme za podporu aj nášmu 

obecnému úradu. Veríme, že neostaneme len 10-

ročným mladíkom, ale že to potiahneme do 15-ročnej 

puberty či 18-ročnej dospelosti.                                       

                                                                   Marek Joščák 

 

Činnosť DFS Sedličan 
 

Obnovenie činnosti Detského folklórneho súboru Sedličan prinieslo prvé úspechy. František Bartko, vedúci 

súboru, pripravil s deťmi doposiaľ tri vystúpenia: 16. decembra minulého roku premiérové predstavenie pre 

dôchodcov, 6. decembra tohto roku 15-minútové vystúpenie v kinosále kultúrneho domu, ktoré vyvolalo po-

zitívne ohlasy domáceho publika, a 16. júna v Záhradnom. Zo strany rodičov naďalej pretrváva záujem o to, 

aby ich deti pôsobili v súbore, a ozývajú sa ďalší, ktorí by v ňom radi videli aj tie svoje, čo prispieva k pre-

svedčeniu, že obnovenie činnosti súboru malo svoj význam. 

V súbore v súčasnosti účinkujú Andrea Petrenčáková, Daniel 

Petrenčák (S. Dolina), Ema Boroňová, Frederika Dzurendo-

vá, Adrián Dzurenda, Jakub Hrušecký, Veronika Šoltésová, 

Lucia Gumanová, Mária Galliková, Veronika Timková, Bo-

žena Timková, Sofia Palková, Diana Palková, Lukáš Fiľa-

kovský, Juraj Fiľakovský, Martina Fiľakovská, Erika Fiľa-

kovská, Barbora Fiľakovská, Laura Dusová. Kamila Tluma-

čová, Alžbeta Hrušecká, Anton Petrenčák, Martin Petrenčák, 

Peter Sýkora, Júlia Tlumačová, Oliver Maľcovský (Prešov), 

Katarína Adzimová, Martin Stachura, Peťka Dubecká, Radka 

Šebešová a Danka Šebešová (obidve zo S. Doliny). 
                                                                                                  Jozef Maďar 
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Šport 

Športový klub 
Športový klub – futbalový oddiel má za sebou celú jarnú sezónu súťažného ročníka 2012/2013. Vráťme sa 

však ešte raz na jej začiatok, keď sa 2. februára 2013 konala schôdza, ktorej záverom  bolo konštatovanie o 

hospodárení s vyrovnaným rozpočtom a ocenenie najlepších hráčov za jesennú časť: v kategórii dospelých – 

Patrik Lörinc, Peter Fedor a Radovan Huňady; v kategórii žiakov – Richard Fedor, Dávid Kotulič a Marek 

Fedor. Klub dnes tvorí 16 žiakov, 25 dospelých hráčov, 5 dorastenci hosťujú v Miklušovciach, 15 sú z radov 

funkcionárov a čestných členov. Predsedom je Stanislav Guman, trénerom dospelých Metod Guman, žiakov 

trénuje Marek Fedor.  Príprava na jarnú časť sa začala v telocvični od 10. januára. Bolo plánovaných viacero 

prípravných zápasov, ale časť z nich sa zrušila, odohrali sa tri, a to v Gregorovciach, Ličartovciach a v Janove. 

Prvý riadny zápas sa mal hrať už 31. marca s Odevou Lipany, ale pre súvislú snehovú pokrývku na ihrisku bol 

preložený na 1. mája, rovnako ten, ktorý sa mal hrať o týždeň neskôr v Kapušanoch, sa hral až 8. mája; žiaci 

dohrávali zápasy 1. mája v Šarišských Michaľanoch a 8. mája s Pečovskou Novou Vsou. Prvé zápasy sa teda 

odohrali 14. apríla. Dospelým sa v tejto sezóne podarilo vyhrať 7 zá-

pasov, v 5 z nich remizovať a 14 prehrali, žiaci vyhrali 8 zápasov, v 1 

remizovali a 17 prehrali. V celkovom hodnotení (za celý súťažný roč-

ník) sa A-mužstvo neudržalo v 2. triede, lebo obsadilo 12. miesto zo 

14 mužstiev, celkové skóre 34:57 a získali 26 bodov; žiaci sa tiež neu-

držali v 1. triede, tí obsadili tiež 12. miesto zo 14 mužstiev, celkové 

skóre 40:99, získali 25 bodov. Výsledková listina bude vyvesená vo 

vitríne pri zdravotnom stredisku. Chcem sa na záver poďakovať všet-

kým členom Klubu za reprezentáciu obce a za športové vyžitie pre 

divákov, ktoré svojou aktivitou vytvorili a ponúkli. 
                                                                                          Stanislav Guman  

V stredu 8. mája sa konal v poradí 2. ročník Pochodu 

oslobodenia pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašiz-

mom a Svetového dňa turistiky. 18-kilometrová trasa 

pochodu viedla cez Sedlice – Dunitovú skalku 

(náučný chodník) – Rešetku – Zadný dol – Grejnár – 

Banský vrch – prameň Sopotnice – Bystrú – Miklu-

šovské skaly – Miklušovce – Sedlice, ktoré boli záro-

veň cieľom Pochodu. Zúčastnili sa ho turisti z oddie-

lov Tatran Prešov, Lokomotíva Prešov, KPT (Klub 

prešovských turistov), najväčšie zastúpenie mal do-

máci oddiel Horal Sedlice (13 účastníkov) a niekoľko 

neorganizovaných turistov. Pochod mal celkovo 34 

účastníkov, najmladšou účastníčkou bola Sofia Pal-

ková (8 rokov) a najstaršou p. Papcunová z Tatranu 

Prešov (71 rokov). Po jeho skončení čakal na turistov 

guláš v jedálni ZŠ s MŠ Sedlice, po občerstvení pre-

čítali Róbert Dlugoš s Janou Študencovou esej 

o skončení vojny, ktorú spracoval Rastislav Dlugoš a 

z ktorej vyberáme: „Dejiny nie sú len činy politikov 

či generálov, ktorí sa ocitnú v učebniciach dejepisu 

iba preto, že rozhodujú o životoch miliónov ľudí, kto-

rí sa ale do historických kníh dostanú spravidla len 

ako čísla – koľko ich zahynulo či koľko ich muselo 

opustiť svoje domovy. Každý z nás má svoje spomien-

ky. Takmer každý človek alebo niekto z jeho blízkych 

sa stal na Slovensku priamym či nepriamym svedkom 

historickej udalosti. Každý ju prežil inak. Tieto spo-

mienky sa môžu stať podkladom našich národných 

dejín. Nesmú sa však stratiť, musia byť zachyte-

né…“ (Martin M. Šimečka). Po potlačení povstalec-

kej armády v októbri 1944 bojovali účastníci SNP do 

konca vojny  partizánskym spôsobom. Často to boli 

mladí ľudia vo veku od 14 rokov i ženy. Súčasťou 

eseje boli aj opisy výpovedí niektorých z nich, medzi 

nimi sedlického rodáka Jána Onofreja, v období SNP 

21-ročného. Na záver Pochodu sa niektorí turisti zú-

častnili súťaže Mocni gadžo, kde hádzali bukovou 

siahovicou. Súťažilo sa v 3 kategóriách: žiaci, ženy a 

muži. Počasie bolo ideálne, panoramatické výhľady 

nádherné, turisti boli spokojní a mnohí sa chcú do 

Sedlíc vrátiť aj o rok, keď plánujeme novú trasu, kto-

rej súčasťou budú okrem iného aj Klenovské skaly.                                                                                            
                                                                       Ján Hudák 

KST Horal Sedlice 
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Školstvo 

Deti svoju materskú školu navštevujú veľmi rady. Stá-

le máme pre nich niečo pripravené, či už pracujeme, 

tvoríme, hľadáme riešenia, alebo sú pripravené zaují-

mavé akcie. Rôzne hry a akcie sú zamerané na rozvoj 

ich pohybu, real izácie,  sebahodnotenia 

a oboznamovania sa s novými udalosťami. Aj v tomto 

roku sme pre deti pripravili zaujímavé akcie. Ako pr-

vé, vďaka peknej nádielke pani zimy, sme si užili 

zimné radovánky – sánkovačky, guľovačky a hry so 

snehom či stavanie snehuliakov. Obdobie fašiangov sa 

v materskej škole spája so zábavou. S deťmi 

a mamičkami sme pripravili veselé masky. V triedach 

sa to len tak hmýrilo rôznymi maskami. Jedna krajšia 

ako druhá – princezné, piráti, lienky, spidermani, bat-

mani a mnoho iných. Za krásne a zaujímavé masky 

deti dostali peknú odmenu. No s obdobím fašiangov 

sa v našej materskej škole spája ešte jedna tradícia – 

Týždeň ľudových tradícií: „Fašiangy, Turíce...“. De-

ťom sprostredkujeme ľudové tradície v ľudových kro-

joch, pozveme si členov súboru Sedličan, ktorí nám 

zatancujú, zaspievajú a p. Joščák prinesie aj harmoni-

ku a je nám krásne veselo. Mladí členovia súboru učia 

deti tanečné kroky, napečú im šišky. Potom nasleduje 

prehliadka krojov, pozveme si p. Timka, ktorý deťom 

ukáže, ako sa vyrábajú korbáče, košíky, alebo si po-

zveme výšivkárku a deti skúšajú vyšívať. Vyhlásime 

súťaž v speve ľudových pesničiek a najkrajšia pesnič-

ka sa učí v celej materskej škole. Celá MŠ je vyzdobe-

ná predmetmi z čias babičiek a hostí vítame chlebom 

a soľou.                                                    Jana Kováčová 

Život v materskej škole 

Príhovor zo základnej školy 
 

Tak sme to zvládli. Nekonečne dlhá a tuhá zima je šťastne za nami. Preč sú ospanlivé rána spolu s ďalším 

prírastkom snehu za oknom a nechuťou pustiť sa do práce či učenia. Opäť nás začalo prebúdzať jarné ale už 

teplé slniečko spolu so štebotom veselých vtáčikov. Už ráno nám duša pookreje, a preto nečudo, že hýrime 

aktivitou celý deň. Vidieť to aj na našej škole. Aj keď musíme priznať, že v nej sa neustále čosi deje, či je 

vonku jar, leto, jeseň alebo zima. Hneď začiatkom kalendárneho roka sme začali s prípravou zápisu detí do 

1. ročníka na školský rok 2013/2014. Pôvodne sme mali zápis naplánovaný na 6. februára, ale pre neočaká-

vaný a výrazný prídel snehu sme museli zápis preložiť na 11. februára. V tento deň sme zapísali 15 budúcich 

prváčikov, ktorí nás presvedčili o svojej pripravenosti na tento dôležitý krok v živote dieťaťa v sprievode 

svojich rodičov. Zápis sa neuskutočnil len v základnej škole, ale aj v materskej škole, kde od septembra po 

prvýkrát prekročí prah tohto školského zariadenia 11 nových detí. Vrásky na čele nám urobilo nové nariade-

nie vlády o financovaní centier voľného času, ktoré sa priamo týka aj nášho (pôvodne) školského strediska 

záujmovej činnosti. Nielenže sa dotácia zo strany štátu 

znížila iba na 1/3 minuloročnej výšky, ale o peniaze na 

činnosť musíme požiadať tie obecné úrady či mestské 

úrady, kde majú naši členovia trvalý pobyt. V našom prí-

pade je to 6 obecných a 2 mestské úrady. Neradi by sme 

pristúpili k ukončeniu činnosti nášho centra voľného ča-

su, resp. k pozastaveniu členstva pre deti z obce, ktorá sa 

rozhodne neposkytnúť financie približne v rovnakej výš-

ke ako ostatní, a preto veríme, že obecné zastupiteľstvá 

bez námietok podporia projekt, ktorý s úspechom fungu-

je už niekoľko rokov a ktorý pomáha organizovať voľný 

čas pre deti a mládež v našom regióne.                                                                                                                          
                                      Štefan Rimák 
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Aktuálne 

Sedlice – kronika obce 
 

V občasníku obce Sedlice číslo IV/apríl 2012 starosta obce Imrich Krajňák informoval o začatí práce na 

knižnej publikácii s názvom Sedlice – kronika obce. V čase tohto príspevku sa na knižnej publikácii pracuje 

a som rád, že niektoré kapitoly, až na niekoľko doplňujúcich materiálov, sú už hotové, napr.: Prírodné 

a geologické podmienky v okolí obce, ktorú podrobne spracoval pán Peter Hrušecký, celá kapitola o školstve 

(pán Štefan Rimák), záujmové organizácie (Dobrovoľný hasičský zbor, Ochotnícky divadelný súbor Poľa-

na), kultúrny a spoločenský život v obci: Folklórny súbor Sedličan a Detský folklórny súbor Sedličan. Kapi-

tolu Etnografia (obecné zvyky, oblečenie, piesne) dokončila pani Irena Veverková. Dokončené sú aj kapitoly 

o priemysle: Eurovia – Kameňolomy, Kameňolom Sedlice – Suchá Dolina, Lesníctvo a Poľovníctvo, Poľno-

hospodárstvo. Najrozsiahlejšia kapitola o histórii obce a farnosti Sedlice bola zadaná odbornému autorovi 

z Prešovskej univerzity v Prešove pánovi Patrikovi Derfiňákovi a materiály sú už odovzdané na ďalšie gra-

fické spracovanie. Dokončuje sa kapitola o farnosti Sedlice. V procese prípravy je povojnová história obce 

(po súčasnosť), ktorú spracúva Jozef Maďar ml. a ktorá nadviaže na spomínanú históriu od prvej písomnej 

zmienky po koniec 2. svetovej vojny. Do kapitoly o športe sa zhromažďuje textový a obrazový materiál, jej 

prípravou je poverený Stanislav Guman. Rozpracované sú kapitoly o knižnici a o Klube dôchodcov a ďalšie 

menšie kapitolky o výstave ručných prác, o hudbe ap. Kniha je už približne z dvoch tretín hotová a úplne by 

mala byť dokončená pravdepodobne v tomto roku. Vážení čitatelia, na záver Vás chcem poprosiť o pomoc 

pri získaní fotografií zo života v obci z obdobia prvej a druhej svetovej vojny, ktoré by doplnili mozaiku opi-

sovaných dejín. Ak by ste našli podľa Vás vhodné zábery, poskytnite ich, prosím, obecnému úradu, ktorý si 

z nich urobí kópie a originály vráti. Úprimná vďaka.                                       Bohumil Kaman, zostavovateľ a grafik 

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL SEDLICE V SEZÓNE 2012/2013 

  

Stolnotenisový oddiel vstupoval do sezóny 2012/2013 s troma mužstvami s počtom hráčov 20. Cieľom celého 

oddielu bolo udržanie sa vo východoslovenskej a v oblastnej súťaži. Do 4. ligy šarišsko-duklianskej bolo na-

hlásené mužstvo „A“ pod vedením Mgr. Rastislava Kotuliča s celkovým počtom hráčov 9. V 5. lige oblastnej 

súťaže bolo nahlásené mužstvo „B“ pod vedením Ondreja Pavloviča s počtom hráčov 6. Do 6. ligy oblastnej 

súťaže bolo nahlásené mužstvo „C“ pod vedením Dušana Timka s počtom hráčov 6. Priebeh sezóny sa pre 

všetky mužstvá niesol v priaznivom duchu. Mužstvá si vo väčšine zápasov pomáhali priaznivým povzbudzo-

vaním a radami. Družstvo „A“ splnilo svoj cieľ, keď s celkovým počtom bodov 35 sa v 4. lige Východoslo-

venských majstrovstiev umiestnilo na 5. mieste. Pre mužstvo „B“ bola sezóna vydarená, keď v 5. lige oblast-

ných majstrovstiev sa s celkovým počtom bodov 51 umiestnilo na 3. mieste, čo zaručovalo teoretický postup 

do baráže o 4. ligu  šarišsko-dukliansku. Baráž v Šarišských Michaľanoch priniesla pre mužstvo „B“ nové skú-

senosti a spoločne s mužstvom Šarišských Michalian postúpilo do 4. ligy Východoslovenských majstrovstiev. 

Družstvo „C“ sa v 6. lige oblastných majstrovstiev okresu Prešov s celkovým počtom bodov 42 umiestnilo na 

7. mieste. Celkovo možno konštatovať, že sezóna 2012/2013 bola pre stolnotenisový oddiel úspešná. Stolnote-

nisový oddiel v roku 2012 usporiadal dva celodenné 

turnaje a spolupodieľal sa aj na turnaji žiakov základnej 

školy. Úplným zavŕšením sezóny bolo zorganizovanie 

2. plesu STO v apríli 2013.  V júli 2013 usporiada STO 

Sedlice  4. turnaj Veterán tour 2013 pre hráčov nad 35 

rokov. Do budúcna by stolnotenisový oddiel chcel po-

kračovať v 7-ročnej tradícii  a aktívne sa venovať mlá-

deži. Poďakovanie za podporu patrí OcÚ Sedlice, všet-

kým sponzorom a predovšetkým hráčom,  ktorí prispeli 

k úspešnému fungovaniu STO Sedlice.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     

Rastislav Kotulič 
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Oznamy 

Hoci je už júl, pripomeňme, že 9. februára 2013 sme 

sa stretli na výročnej členskej schôdzi, aby sme 

zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové 

ciele v nastávajúcom roku. Naša dobrovoľná organi-

zácia má 105 členov, z toho 31 žien a 2 čestných čle-

nov. Ani v období, keď sa nesúťaží, členovia DHZ 

nezaháľajú a svoje 

vedomosti si dopĺ-

ňajú rôznymi škole-

niami či kurzami. 

Z financií, ktoré po-

ukázalo Minister-

stvo vnútra SR, čle-

novia absolvovali 

tieto kurzy a škole-

nia: školenie základ-

nej prípravy členov 

hasičských jednotiek 

vykonané Odbornou 

školou požiarnej 

ochrany v Martine, kurz strojníka, pilčícky kurz, 

kurz rozhodcov, získali osvedčenie o odbornej spô-

sobilosti veliteľa, jednotku triedu – vedúceho mláde-

že; a taktiež dve členky (Lívia Fiľakovská a Soňa 

Chomjaková) momentálne navštevujú XXVIII. beh 

dvojročného diaľkového štúdia v OŠ DPO Martin, 
čo je najvyššia forma vzdelávania funkcionárov a 

členov DPO SR. Nesmierna vďaka patrí starostovi 

obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy 

nápomocný, za vypracovaný finančný projekt, 

z ktorého boli financované všetky školenia. Len 

vďaka jeho pomoci a pochopeniu, ktoré má pre našu 

činnosť, môžeme byť pyšní, že máme v okrese Pre-

šov najviac vyškolených členov a možno aj najlepšie 

vybavenú výstroj, s ktorou sa pomaly vyrovnávame 

hasičom z povolania. 

Aby naše zásahy boli 

rýchle a účinné, na to 

s l ú ž i  p r í p r a v a 

a zdokonaľovanie 

nielen po odbornej, 

ale aj po fyzickej 

stránke, čoho dôka-

zom je tiež naša 

účasť na súťažiach 

v  pož ia rn i ckom 

športe. 26. mája 2013 

sme usporiadali ob-

vodovú súťaž v našej 

obci na futbalovom ihrisku, ktorej priebeh, aj na-

priek nepriazni počasia, hodnotíme pozitívne.  Ok-

rem súťaží na Slovensku sme sa koncom júna 2013  

zúčastnili súťaže v družobnom meste Sedlice 

v Českej republike pri príležitosti 130. výročia zalo-

ženia Sboru dobrovolných hasičů. Veríme, že na bu-

dúci rok pri našom 90. výročí ich privítame my 

v našej obci.           
                                                             Lívia Fiľakovská 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Okrsok Sedlice : 
Ženy:  

Sedlice 158,49 s 

Muži:  

Ľubovec 100,82 s 

Sedlice 115,43 s 

Radatice 130,40 s  

Miklušovce 138,58 s  

Klenov 141,38 s 

Okrsok Rokycany : 
Ženy :  

Kvačany 110,67 

Muži: 

Bajerov II 110,95 s 

Bzenov 121,27 s  

Rokycany 128,15 s  

Žipov 134,93 s  

Kvačany 140,14 s 

Výsledková listina 
Hodnotenie je súčtom času štafety na 8×50 m cik-cak a jedného poku-

su PÚ s vodou na sklápacie terče. Čas meraný ručnou časomierou. 
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Informácie z okolia 

Obecný občasník  Ozveny SEDLÍC vydáva Obecný úrad Sedlice pre vnútornú potrebu obce ●  Ročník V ● Číslo 

1/2013 ● Za obsah článkov zodpovedajú prispievatelia ● Jazyková úprava Jozef Maďar ● Grafická úprava Marek 

Guman ● Náklad 350 ks ● Počet strán: 8 

Naša obec patrí do mikroregiónu Čierna hora. Týmto článkom Vám chce-

me stručne priblížiť fungovanie a poslanie tohto mikroregiónu.  

Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako Združenie rozvoja ces-

tovného ruchu Čierna hora. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, 

Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokyca-

ny, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Účelom vzniku združenia bola 

snaha turisticky zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión Čierna hora a záro-

veň podporiť rozvoj cestovného ruchu v celom jeho území. V rám-

ci Slovenska a aj zahraničia nadviazať spoluprácu s podobnými mikroregiónmi a tak si vzájomne odovzdá-

vať skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aktivít v rôznych komunitách. Predmetom činnosti zdru-

ženia je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, pomáhať pri ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok, 

podporovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať akti-

vity zamerané na vytváranie spolu-

práce s domácimi aj zahraničnými 

partnermi. Sídlom združenia je Obec-

ný úrad Klenov. Štatutárnym zástup-

com je Mgr. Mária Čuchtová. Názov 

mikroregiónu je podľa dominantného 

pohoria Šarišskej vrchoviny s poho-

rím Čierna hora, ktorý sa delí na päť 

podcelkov Roháčka, Bujanovské vr-

chy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a 

Hornádske Predhorie. Mikroregión Č 

i e r n a h or a leží na východe Slo-

venska, na rozhraní Šariša a Spiša, v 

trojuholníku medzi mestami Prešov, 

Košice a Spišská Nová Ves. Je súčas-

ťou administratívneho celku Prešov-

ského kraja a okresu Prešov. Pozití-

vom pre rozvoj cestovného ruchu v 

tomto území je jeho relatívne dobrá prístupnosť, ako aj blízkosť okresného mesta Prešov a z väčších miest 

mesta Košice.                                                                                                                      spracoval Marek Guman 

Mikroregión Čierna hora 

Pozvánka 
KST Horal Sedlice organizuje sú-

ťaž  Mocni gadžo, ktorá sa usku-

toční na miestnom futbalovom 

ihrisku 29. augusta 2013 o 9:00. 

Čakajú na Vás disciplíny:  

1. Hod šajtu 

2. Rezaňe dreva 

3. Nošeňe mecha 

4. Gadžo muši znac hutoric 


