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 Ozveny SEDLÍC 
Občasník obce Sedlice 

I. ČÍSLO                                       NEPREDAJNÉ                                  Január 2014 

Letný tábor 2013, 8. aţ 12. a 15. aţ 19. júl. Deti mohli znovu vyuţiť ponuku športo-

vých a vedomostných súťaţí a filmových popoludní, vyskúšať si svoju zručnosť pri 

výrobe vlnených brmbolcov, papierových šmolkov a lietadiel. Do programu sa podari-

lo okrem iného zaradiť aj kurz prvej pomoci, ktorý viedli profesionálni zdravotníci 

z Prešova, návštevu amatérskych divadelníkov pod vedením uč. Martiny Baňasovej a 

náročnú cyklotrasu cez oba kameňolomy, ktorú deti zvládli viac-menej bez problé-

mov. Boli by sme radi, keby sme sa stretli aj v pomaly sa blíţiacom ďalšom ročníku 

tábora. 

Súťaţ Mocni gadţo, 29. august. Myšlienka zaloţená na jednoduchom princípe, ale 

určite aj záujem Sedličanov priviedol Ing. Jána Hudáka k rozhodnutiu usporiadať samostatnú súťaţ v hádzaní metrovej 

siahovice, rezaní dreva, nosení naplneného vreca a ovládaní nárečia, ktorá bola dovte-

dy súčasťou súťaţe v kosení kosou. Ako sa vydarila a s akými peripetiami sa museli jej 

organizátori popasovať, si môţete prečítať na s. 8.  

Dokončené detské ihrisko, september 2013. Eurovia – Kameňolomy, a. s., a obec 

Sedlice zhotovili a do uţívania odovzdali nové detské ihrisko na Bajerovskej ulici. 

K ihriskám pri základnej škole a v centre obce tak pribudlo ďalšie miesto pre našich 

najmenších. 

Turistická informačná tabuľa, 10. október. Ing. Ján Hudák so spolupracovníkmi 

osadil informačnú tabuľu v centre obce pri moste, ktorá je súčasťou projektu turistické-

ho chodníka v obciach Čiernohorského mikroregiónu. Tabuľa stručne informuje okrem iného aj o histórii obce a o jej 

zaujímavostiach. Viac uţ on sám na s. 4. 

Súťaţ o Kľúče Čiernej hory, 17. október. V základnej škole sa uskutočnil ďalší, uţ tretí ročník tejto logicko-akčnej 

hry. Záštitu nad ňou prevzala MENSA Slovensko s finančnou podporou ZŠ s MŠ Sedlice a OcÚ Sedlice. Medzi sebou 

bojovali štvorčlenné druţstvá z piatich škôl (spolu 20 súťaţiacich) – zo Sedlíc, Hrabkova, Bajerova, Margecian 

a Radatíc. Krátky návrat k nej ponúka PaedDr. Irena Veverková na s. 4. 

Centrum Sedlíc zmenilo svoj ráz, 4. november. V parku pri Jednote spílili dva ihličnany a gaštan, pretoţe uţ ohrozo-

vali okolité objekty. Vysadili ich páni Imrich Tlumač, Ondrej Glova a Michal Timko r. 1968 pri príleţitosti osláv 50. 

výročia vzniku ČSR. Pozrite sa na ne ešte raz, ale uţ len prostredníctvom fotografie. (pokr. prehľadu na poslednej strane) 

     Prehľad obecných podujatí a udalostí v období júl – december 2013 
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Súhrn najdôleţitejších zrealizovaných projektov 

   Váţení spoluobčania, váţení čitatelia nášho občasníka, ubehol ďalší polrok roku 2013, a  tak by 

bolo dobré informovať vás o tom, ako sme ho preţili a čo sa podarilo v našej obci zrealizovať. 

Chcel by som najprv nadviazať na aktivity spomínané v  predchádzajúcom čísle, v ktorom som spo-

mínal opravu obecnej kuchyne. 

V súčasnosti sú plánované práce na oprave a vybavení kuchyne ukončené, preto sa dá povedať, ţe naša 

obec má kuchyňu na slušnej úrovni, pripravenú na rôzne spoločenské, ako aj súkromné oslavy 

a podujatia. Všetky práce a dovybavenie stáli spolu 9 500 €. Zároveň chcem ale dodať, ţe v budúcnosti 

budeme musieť zrealizovať generálnu opravu spoločenskej sály, ktorá si uţ tieţ svoje odslúţila.  

V rámci plánovaných opráv miestnych komunikácií sme sa okrem výtlkov pustili v  závere roka aj do 

kompletných opráv najhorších ulíc. V prvom rade to bola kompletná rekonštrukcia komunikácie v  časti 

Huček, ktorá prebiehala v jeseni, a nezaobišla sa bez problémov. Najviac ich bolo zo strany niektorých 

občanov, a to v tom zmysle, ţe všetky postupy a práce neustále kritizovali. Musia si ale uvedomiť, ţe 

práce boli realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie,  vydaného stavebného povolenia, 

v súlade so zákonmi a normami a na základe verejného obstarávania. Celkové náklady na túto časť boli 

vo výške 35 700 €, boli uhradené z vlastného rozpočtu obce. Následne sme v neskorej jeseni zrealizovali 

aj poloţenie nového asfaltu na Skalke aţ po štátnu cestu. Napriek tomu, ţe sme to plánovali aţ v  tomto 

roku, podarilo sa dohodnúť s dodávateľom prác, ţe aj túto ulicu zrealizuje v roku 2013 a preplatenie ná-

kladov presunieme na rok 2014. 

Zároveň sme zrealizovali opravu havarijného stavu cesty pri bytovkách v  sume 10 500 €. 

Konečne sa v uplynulom roku podarilo presadiť dokončenie rozšírenia NN siete na Nižnom konci, ktorú 

zrealizovala VSD, a. s., Košice. V súčasnosti prebieha kolaudácia a očakávame spustenie prevádzky.  

Ďalšou veľkou akciou, ktorá sa začala realizovať v jeseni, bola stavba na Bajerovskej ulici – vysokona-

päťový prívod vrátane novej trafostanice, rekonštrukcia nízkeho napätia a  domových prípojok. Ani táto 

stavba sa nezaobišla bez viacerých problémov. K tomu by som chcel povedať, ţe aj keď túto rozsiahlu 

rekonštrukciu iniciovala naša obec, resp. občania bývajúci v  tejto časti, celú prípravu aj realizáciu usku-

točňovala VSD, a. s., Košice prostredníctvom svojich dodávateľov. Viaceré, uţ spomínané problémy 

vrátane odstávky el. energie sme museli riešiť v  priebehu prác priamo s projektantmi a dodávateľmi. Zá-

roveň Vás chcem vyzvať, aby ste všetky oprávnené nedostatky a pripomienky adresovali priamo tejto 

spoločnosti, ktorá je Vaším zmluvným dodávateľom. Chcel by som sa touto cestou poďakovať občanom 

bývajúcim na tejto ulici za ich trpezlivosť počas plánovaných odstávok v  čase chladného obdobia a začí-

najúcej sa zimy. 

Okrem týchto väčších úloh, ktoré sa nám podarilo postupne zrealizovať, sme uskutočnili aj viacero kul-

túrno-spoločenských aktivít: 

 druţobná návšteva DHZ Sedlice v  partnerskom meste Sedlice v ČR 

 druţobná návšteva FS Sedličan v partnerskej obci Djurdjov v Srbsku 

 tradičné kultúrne podujatia pri príleţitosti odpustovej slávnosti  

 uvítanie narodených detí 

 oslava sviatku sv. Mikuláša 

 predvianočné posedenie s dôchodcami a jubilantmi, ako aj mnoţstvo iných menších podujatí.  

Máme za sebou ďalší kalendárny rok, ktorý sme všetci preţili s  menšími, či väčšími úspechmi, a zároveň 

pred sebou nový rok. Ako ho preţijeme, je len a len na nás. 

Preto Vám všetkým, občanom našej obce, prajem do nastavajúceho roku 2014 veľa Boţích milostí, zdra-

via, pokoja, lásky a hlavne vzájomného porozumenia. 

 
 

                                                                                                                         Imrich Krajňák – starosta obce 

Starosta informuje 
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Fotogaléria 

Fotogaléria k uskutočneným stavbám a aktivitám v našej obci 

Rekonštrukcia el. vedenia 

Stavebné stroje 

Stavebné stroje Smer na Tofeľ 

Smer na Skalku Miestna časť Huček 

Smer k bytovým domom 

Vzduchotechnika v obecnej kuchyni 
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Šport 

Futbal 
 

Jesenná sezóna súťaţného ročníka 2013/2014 priniesla muţstvu dospelých 3. miesto s počtom bodov 16 

a zotrvanie v 3. triede. Najlepším strelcom sa so 16 vsietenými gólmi stal Radovan Huňady a v tabuľke strel-

cov 3. triedy je na 2. mieste so stratou na prvého 5 gólov. Druhým a tretím najlepším strelcom sú Dominik 

Fedor a Patrik Lörinc s 3 strelenými gólmi. S muţstvom v tejto sezóne pracoval nový tréner Slavomír Mar-

chevský. Boli predohrané dva zápasy jarnej časti s bilanciou dve víťazstvá (14:0) – s Hrabkovom 8:0 

a v Radaticiach 0:6. Ţiakom 

sa nedarilo, pretoţe pod vede-

ním Marka Fedora pre jeho 

pracovné zaneprázdnenie bolo 

málo tréningov, a tak vyzerá 

aj bilancia: nevyhrali ani je-

den zápas, napriek tomu sa 

však naďalej nachádzajú v 1. 

triede.                  Stanislav Guman 

V roku 2013 sa zrealizoval projekt, ktorý má za cieľ 

podporiť rozvoj turistiky nielen v našej obci, ale aj v 

mikroregióne Čierna hora v juhozápadnej časti okresu 

Prešov. Projekt bol spolufinancovaný Európskou 

úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slo-

venská republika 2007 – 2013 a realizovaný Zdruţe-

ním rozvoja cestovného ruchu Čierna hora. Do projek-

tu boli zapojené obce patriace do spomínaného mikro-

regiónu: Bajerov, Breţany, Bzenov, Janov, Klenov, 

Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Ro-

kycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Ţipov. Jednou 

z aktivít projektu bolo vybudovanie infraštruktúry 

spojenej s rozvojom turistiky a vyznačenie nových 

turistických trás s celkovou dĺţkou 112 km. V kaţdej 

zo spomínaných obcí je umiestnená informačná tabu-

ľa, ktorá zahŕňa hlavne informácie o obci, 

o turistických trasách v jej okolí a mapu okolia 

s vyznačením nových turistických trás. V extraviláne 

kaţdej z obcí sú taktieţ umiestnené informačné tabule, 

ktoré informujú o ostatných trasách a okruhoch 

v mikroregióne Čierna hora. Turistické trasy boli spra-

cované do ôsmich samostatných tematických okruhov, 

ktoré sú zároveň navzájom prepojené ţltou miestnou 

turistickou značkou.  Kaţdý okruh vyzdvihuje zaují-

mavosti v okolí a je značený značkami jednej farby. 

Ide o tieto okruhy: hubársky – zelená (Bzenov, dĺţka 

12 km), letecký – červená (Radatice, Janov, dĺţka 6 

km), pútnický – modrá (Ľubovec, Ruské Pekľany, dĺţ-

ka 6,5 km), krajinný – zelená (Sedlice, Suchá Dolina, 

dĺţka 21,5 km), čiernohorský – červená (Miklušovce, 

Klenov, dĺţka 13 km), kamenný – modrá (Ovčie, Ví-

ťaz, dĺţka 11,5 km), minerálny – modrá (Bajerov, 

Kvačany, Ţipov, dĺţka 14 km), historický - červená 

(Breţany, Rokycany, dĺţka 9 km). Súčasťou chodníka 

sú aj smerovníky so smerovkami na lepšiu orientáciu 

turistov a 50 lavičiek, umiestnených v obciach aj mi-

mo nich, na trase chodníka. Súčasťou projektu je tieţ 

50-stranový turistický sprievodca vo forme broţúry 

a samostatná mapa s vyznačenými turis-

tickými trasami v počte 2 250 kusov, kto-

ré sú dostupné na obecných úradoch jed-

notlivých obcí.                      Ing. Ján Hudák 

Nový turistický chodník 
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Poľovníctvo 

Váţení spoluobčania, vzhľadom na to, ţe poľov-

níctvo od jeho počiatkov malo trvalé miesto 

v našej obci, chceme Vám touto formou priblíţiť 

ţivot v našom poľovníckom zdruţení. 

 Terajší Poľovný revír Sedlice, ktorý má prena-

jaté Poľovnícke zdruţenie Sopotnica od vlastníkov 

poľovných pozemkov, 

s a  r o z p r e s t i e r a 

v katastroch obcí Sed-

lice, Suchá Dolina, 

Ľubovec, Janov, Bze-

nov, Rokycany, Baje-

r o v ,  K v a č a n y 

a vznikol rozhodnutím 

L e s n é h o  ú r a d u 

v Prešove v roku 

1994. Revír má výme-

ru 2 500 ha, z čoho je 

1 133 ha lesných 

plôch. Je zaradený do srnčej chovateľskej oblasti S XI 

Prešovská v 3. kvalitatívnej triede. Poľovnícke zdru-

ţenie má v súčasnosti 26 členov a 2 čakateľov. Čin-

nosť v zdruţení riadi výbor PZ v tomto zloţení: 

  Stanislav Kotulič    – predseda 

  Ing. Jozef Imrich    – poľovný hospodár 

  Ing. Jozef Novák    – tajomník 

  Jozef Palko     – finančný hospodár 

  Ing. Anton Priščák  – podpredseda 

  Jozef Malinovský    – kontrolór 

Činnosť PZ je zameraná hlavne na plnenie základné-

ho poslania, a to chrániť prírodu a zver ako jej neod-

deliteľnú súčasť, vytvárať jej priaznivé podmienky 

pre ţivot a na uchovanie pre ďalšie generácie. Súčas-

ťou našej činnosti je spolupráca s vlastníkmi poľov-

ných pozemkov, OcÚ, ostatnými spoločenskými or-

ganizáciami, či uţ formou brigád, alebo spoluúčasťou 

na organizácii kultúrno-spoločenských podujatí. Sna-

ţíme sa dodrţiavať poľovnícke tradície, zvyky 

a rozvíjaním poľovníckej osvety vytvárať dobrý obraz 

v očiach laickej verejnosti, lebo poľovníctvo, to sú 

v prvom rade povinnosti pri starostlivosti o revír. 

V jeho rôznych častiach máme vybudovaných 12 kŕ-

midiel na objemové krmivo, do ktorých uţ v lete pri-

pravujeme seno, 4 kŕmidlá na prikrmovanie diviačej 

zveri, 4 násypce na prikrmovanie drobnej zveri 

a mnoţstvo solísk, v ktorých má zver zabezpečený 

prísun soli počas celého roka. Výsledkom dobrej sta-

rostlivosti o revír sú vysoké stavy jelenej, srnčej aj 

diviačej zveri. Nie sme spokojní s nízkymi stavmi 

malej zveri, mrzí nás klesanie počtu baţantov, zaja-

cov a jarabíc. Stálymi obyvateľmi nášho revíru je líš-

ka, jazvec, rys, vlk. Bohuţiaľ, medzi stálych obyvate-

ľov revíru patria túlavé psy a mačky, ktoré robia ne-

malé škody, hlavne na malej zveri. Preto aj touto ces-

tou chceme poţiadať chovateľov domácich štvorno-

hých miláčikov, aby nedopustili ich voľný pohyb bez 

dozoru v prírode. Hlavne teraz v zime, keď zver zo-

slabne nedostatkom potravy, stáva sa ľahkou korisťou 

hlavne pytliačiacich 

psov. Na pozorovanie 

a lov zveri máme 

v revíri vybudovaných 

15 krytých posedov 

a 12 nekrytých seda-

čiek, ktoré sa, bohu-

ţiaľ, často stávajú ter-

čom vandalov. Dobrá 

starostlivosť o zver 

nám dáva predpoklady 

aj na dobré výsledky 

v love zveri, ktorý nie 

je svojvoľný, ale vykonávame ho na základe schvále-

ného plánu lovu, ktorý nám kaţdoročne určuje lesný 

úrad. Prostriedky získané za odpredaj diviny potrebu-

jeme na úhradu nájmu za revír, nákup krmiva pre 

zver, na chov poľovne upotrebiteľných psov a rôzne 

poplatky súvisiace s činnosťou zdruţenia. 

Obrovskou škvrnou revíru sú divoké skládky odpadu. 

Niektorým našim spoluobčanom je ľahšie odviezť 

rôzny odpad hlboko do lesa, ako ho odovzdať do zbe-

ru. Rôzne sporáky, vraky áut, staré pletivá sú pascou 

na voľne ţijúcu zver; neničme jej uţ aj tak dosť po-

škodené ţivotné prostredie. Prosím našich spoluobča-

nov o spoluprácu pri ochrane prírody a zveri ako jej 

neoddeliteľnej súčasti. Budeme radi, keď nedostatky 

v poľovníckej činnosti alebo akékoľvek poznatky tý-

kajúce sa poľovníctva oznámite poľovnému hospodá-

rovi, výboru PZ alebo ktorémukoľvek členovi zdruţe-

nia. PZ Sopotnica ďakuje aj touto cestou vlastníkom 

a prenajímateľom poľovných pozemkov, tvoriacich 

Poľovný revír Sedlice, za ich prenájom a dobrú spolu-

prácu. 
                                              Ing. Jozef Imrich, Stanislav Kotulič  
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Školstvo 

Aj v uplynulom roku sa ţiaci, rodičia, hostia 

a učitelia mohli v posledný deň školy pred prázdni-

nami tešiť na vianočné predpoludnie, ktoré sa nies-

lo v duchu niekoľkých zaujímavých „televíznych 

programov“.  

V úvode sa predstavili ţiaci 1. ročníka s pásmom pies-

ní a básní o zime. Umelecký záţitok priniesli klavírne 

arabesky v podaní R. Šebešovej a K. Tlumačovej, gi-

tarová etuda B. Bednárovej, M. Šoltésa a srdcervúca 

skladba J. Magáča. Ako upiecť vianočného kapra, 

nám poradili druháci. Tretiaci sa zamerali na sloven-

skú rozprávkovú klasiku O dievčine bielej ako sneh 

a červenej ako krv. Rovnako krásne dievča Laura Du-

sová zahrala Prelúdium od Frederika Chopina. Ani 

anglický jazyk nie je našim ţiakom cudzí. Dokázali 

nám to piataci tanečným vystúpením Veselé Vianoce 

v  anglickom znení s titulkami. Katastrofickým fil-

mom Nákaza nás previedli šiestaci a psychologický 

pohľad na učebné problémy ţiakov v domácom pro-

stredí riešila relácia Pod lampou s doktorom psycholó-

gie D. Bockom, ţiakom 7. ročníka. V závere tejto re-

lácie prostredníctvom klavíra zistila A. Magáčová, ţe 

všetko sa to deje Pre Elišku. Nasledujúcim zaujíma-

vým programovým tipom bol americký kultový film 

Popoluška v podaní 8. ročníka s nezabudnuteľným 

slovíčkom okej. Aj tipujúci si prišli na svoje – v stáv-

kovej kancelárii Niké mali poslednú šancu staviť sa, či 

K. Dubecká zahrá Minútový valčík od Frederika Cho-

pina za menej neţ minútu. Záver televízneho pásma 

bol venovaný ţiakom speváckeho krúţku (pod vede-

ním p. uč. Veverkovej), folklórneho krúţku (pod tak-

tovkou p. M. Bartkovej) a klavírnym miniatúram Z. 

Rimákovej a P. Hurajovej. Jednotlivé vystúpenia boli 

popretkávané nápaditými a vtipnými reklamami ţia-

kov štvrtého a hlavne deviateho ročníka. Celou relá-

ciou nás sprevádzala televízna hlásateľka, ţiačka de-

viateho ročníka L. Verbovská. Všetky klavírne 

a gitarové skladby sme si vypočuli v podaní ţiakov 

pobočky SZUŠ DAMA pod vedením PaedDr. I. Ve-

verkovej a M. Veverku, ktorým tak ako po minulé ro-

ky ďakujeme za réţiu a zvukovú stránku programu. 

Osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Mgr. 

Š. Rimákovi za pomoc a spoluprácu pri realizácii 

programu, ako aj všetkým triednym učiteľom. 
                        PaedDr. Irena Veverková, Mgr. Natália Rimáková 

Školská vianočná akadémia 

Od sedlických zelených stolov 
 

Dňa 28. 12. 2013 usporiadal Stolnotenisový oddiel Sedlice 8. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja. 

Pripravené boli štyri kategórie: mladší ţiaci, starší ţiaci, neregistrovaní jednotlivci regiónu Čierna hora a   

všetci registrovaní aj neregistrovaní. V kategórii ţiakov súťaţilo spolu 8 účastníkov zo Sedlíc, Miklušoviec a 

Margecian. V kategórii mladších ţiakov sa z víťazstva tešil Rastislav Kotulič, ďalšie miesta obsadili Martin 

Stachura, Ivan Štefko a Peter Sýkora. V kategórii starších ţiakov bol najúspešnejší Šimon Kaľavský, v ďal-
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Školstvo 

17. októbra 2013 sa uskutočnil ďalší, uţ tretí ročník 

logicko-akčnej hry, podobnej hre Pevnosť Boyard, 

ktorú sme nazvali Kľúče Čiernej Hory. Záštitu nad 

súťaţou prevzala MENSA Slovensko s finančnou 

podporou ZŠ s MŠ Sedlice a OcÚ Sedlice.  

Hlavnými organizátorkami súťaţe boli Mgr. Zdenka 

Danková a PaedDr. Irenka Veverková. Medzi sebou 

bojovali štvorčlenné druţstvá zloţené z jedného ţiaka 

5., 6., 7. a 8. ročníka z piatich škôl (spolu teda 20 sú-

ťaţiacich) – zo Sedlíc, Hrabkova, Bajerova, Marge-

cian a Radatíc. S kaţdým z týchto súťaţných druţ-

stiev prichádza aj jeden učiteľ ako ich dozor. Súťaţ je 

osobitá tým, ţe pomocou rébusov, zašifrovaných 

správ, indícií, ale i zmätočných informácií rozvíja 

všeobecné inteligenčné schopnosti, logické 

a divergentné myslenie, pozornosť, vynachádzavosť 

v krízových situáciách a podobne. Povaţujeme to za 

jedinečné v ponuke súťaţí pre ţiakov ZŠ, ktoré sú za-

merané predovšetkým na niektorú zo špecifických 

schopností, ako napr. tanec, spev, šport a iné. Ďalším 

rozmerom je rozvíjanie spolupatričnosti 

v mikroregióne Čierna Hora. Chceme podporiť spo-

ločného ducha medzi ţiakmi i učiteľmi tohto krásne-

ho kraja tým, ţe sa budeme viac spoznávať (čo sa bez 

organizovania spoločných akcií vari ani nedá). Hra 

núti spolupracovať ţiakov, ktorí sa nepoznajú bliţšie 

alebo nemajú spoločné záujmy, keďţe ide o ţiakov 

z rôznych ročníkov. Situácia sa tak podobá reálnemu 

ţivotu na pracovisku. Súťaţ prebieha vţdy tak, ţe na 

začiatku sa súťaţiaci, ešte nesúťaţne, snaţia splniť 

zadanú úlohu a bliţšie sa tak spoznať. V tomto roční-

ku bolo ústredným motívom tejto časti svetlo a jeho 

fyzikálne vlastnosti – odraz, lom, ohyb a ďalšie. Po 

krátkej prestávke uţ nasleduje vlastná súťaţ, ktorá 

pozostáva, ako sme uţ naznačili, z rôznych indícií (aj 

nesprávnych) vedúcich k vyriešeniu rébusu. Dôleţité 

sú pri tom dve veci: správne rozlúštený rébus a čo 

najlepší čas. Víťazné druţstvo si potom môţe odniesť 

hodnotné ceny v podobe encyklopédií či spoločen-

ských hier od MENSY. Poslednou časťou programu 

je spoločný obed, ktorý zabezpečuje hosťujúca škola. 

Nazdávame sa, ţe hra našla medzi zúčastnenými pozi-

tívne prijatie, čo dokazujú ich reakcie, z ktorých vy-

beráme:  

Dnešný deň sa mi páčil. Šifry boli zaujímavé. Občas 

boli ťažké, ale nakoniec sme ich vyriešili.  

Táto súťaž bola veľmi zaujímavá. Aj keď sme skončili 

poslední, nevadí, zažila som tu veľa zábavy a stretla 

nových ľudí. 

Na dnešnom dni sa mi páčilo to, že sme sa mohli za-

baviť a potrápili svoje mozgy. Som rada, že som sa 

mohla zúčastniť. 

Na záver chceme vysloviť ţelanie, aby sme sa pri tej-

to súťaţi stretli aj v budúcom školskom roku.                                                        
                                                 PaedDr. Irena Veverková 

Súťaž Kľúče Čiernej hory 

šom poradí skončili Erik Mikula, René Vavrek a Damián Jakubik. Tretia kategória bola pre nízku účasť pri-

hlásených zrušená. V kategórii registrovaných a neregistrovaných sa turnaja zúčastnilo 26 hráčov Východo-

slovenského kraja. Víťazstvo si vybojoval Miroslav Rindoš (STO Lemešany). Ďalšie priečky obsadili domáci 

hráči Milan Szarvaš a Michal Bittner (STO Sedlice). Jedným z významných účastníkov turnaja bol paraolym-

pijský víťaz v kategórii druţstiev Martin Ludrovský.                                                              Mgr. Rastislav Kotulič 



Ozveny SEDLÍC  1/2014                                                                                                                                             8. strana 
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SÚŤAŽ MOCNI GADŽO 
 

Netradične tradičná súťaţ sa začala 29. augusta 

2013 v areáli ŠK Sedlice od skorého rána prípra-

vou guľášu pre súťaţiacich a divákov. Začiatok 

súťaţe bol pôvodne naplánovaný na 10. hodinu, ale 

pre nepriaznivé počasie sa presunul na 14-tu. 

Zúčastnilo sa jej celkovo 31 súťaţiacich v 3 kategó-

riách: muţi (9), ţeny (9), deti (13), pričom sa súťaţilo 

v nasledujúcich disciplínach: Hod šajtu – merala sa 

vzdialenosť odhodeného bremena v metroch, kaţdá 

kategória mala inú veľkosť bremena; Śedľicka hvarka 

– bolo potrebné priradiť významy slov alebo vysvetliť 

význam šarišských slov v slovenčine, celkovo 17 slov, 

kaţdá chyba znamenala jeden trestný bod; Rezaňe dre-

va – prepílenie polena ručnou pílkou za čo najkratší 

čas; Nošeňe mecha – zdvihnutie a prenesenie 50-

-kilogramového vreca pšenice stanoveným úsekom 

tieţ čo najrýchlejšie. Muţi sa zúčastnili všetkých dis-

ciplín, ţeny prvých troch a deti prvých dvoch. Kaţdý 

súťaţiaci mal vlastnú štartovnú listinu, do ktorej boli 

zapisované výsledky súťaţí, a po skončení boli tieto 

zrátané a vyhodnotené organizátormi. Pre súťaţiacich 

a niekoľko desiatok divákov bolo pripravené občer-

stvenie v podobe guľášu a chleba s masťou, ktoré boli 

rovnako ako štartovné grátis. Medzi jednotlivými sú-

ťaţami bol pripravený kultúrny program. Vystúpil 

DFS Sedličan vrátane sólistov, sólové speváčky Ma-

riana Čuchtová a Valentína Hudáková. O hudbu 

a ozvučenie sa postaral Ján Kotulič spolu s Markom 

Gumanom. Sprievodnou akciou bola moţnosť streľby 

na terč zo vzduchovej pušky, ktorá bola na záver tak-

tieţ vyhodnotená. V kaţdej kategórii boli ocenené pr-

vé 3 miesta vecnými cenami, ktoré venovali: PDP 

Sedlice, Miroslav Jiřikovský, Martin Jakubišin, SDVL 

Sedlice. Akciu ďalej podporil: OcÚ Sedlice, ZŠ s MŠ 

Sedlice, p. Goč zapoţičaním materiálu, vybavenia 

a priestorov, Slovenský inštitút mládeţe IUVENTA 

v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie 

pre prax finančnou hotovosťou 160 €, ktorá bola pou-

ţitá na nákup materiálu, cien a surovín na guľáš. Po 

vyhodnotení mali zúčastnení moţnosť zabaviť sa pri 

hudbe aţ do 22. hodiny. Otvorený bol bufet ŠK Sedli-

ce s občerstvením. Cieľom akcie, ktorá bola určená 

širokej verejnosti, hlavne však deťom a mládeţi do 30 

rokov, bolo zvýšiť súťaţivosť a ctiţiadostivosť, aby sa 

vo svojom voľnom čase venovali športovým aktivitám 

a preferovali zdravší ţivotný štýl. Taktieţ bolo cieľom 

zapojiť mladých ľudí do organizovania akcie, aby 

v budúcnosti vedeli podobnú akciu sami zrealizovať. 

Podujatiu predchádzali 3 prípravné stretnutia organi-

zátorov po cca 2 hodiny. Jeden z organizátorov sa zú-

častnil na víkendovom školení spomínanej organizácie 

v rámci programu práce s mládeţou, kde cieľom ne-

formálneho vzdelávania mladých, ktorí pracujú 

s mládeţou, bolo naučiť sa napísať projekt, ktorý rieši 

problémy mladých v jeho okolí, a získať kompetencie 

a vzdelanie na prácu s mladými ľuďmi do 30 rokov. 

Podobného vzdelávania sa môţu zúčastniť všetci, kto-

rí majú skúsenosti s prácou s mládeţou a zaujíma ich 

táto problematika. Organizačný výbor tvorili: Ján Hu-

dák, Janka Študencová a Jozef Maďar ml. ako hlavní 

organizátori. Streľbu zo vzduchovky mali na starosti 

Igor Skyba a Rastislav Vavrek, ozvučenie Ján Kotulič 

a Marek Guman. Guľáš pripravil Marek Fedor so svo-

jím tímom. Hosteskami boli Veronika Viskupičová 

a Alexandra Palková. Program pre deti vytvoril Lukáš 

Makara. Ako to uţ býva s nejednou akciou, aj tu sa 

otvoril priestor na zlepšenie. Hlavnými nedostatkami 

podľa účastníkov bola slabá propagácia a nevhodný 

termín, vhodnejšia by bola sobota. Panovala však cel-

ková spokojnosť súťaţiacich, najmä detí a ich rodičov. 

Boli vyslovené priania zorganizovať podobné akcie aj 

v budúcnosti. 
                                                                                 Ing. Ján Hudák 
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Sedlická divadelná scéna opäť oţila 
Naša miestna kinosála po dlhšom čase opäť privítala divadelný súbor. Prišiel potešiť našich obyvate-

ľov, ktorí tak mohli opäť kultúrne pookriať. Išlo o divadelný krúţok, ktorý pracuje pri Gymnáziu sv. 

Františka v Ţiline. No nebola to náhoda, ţe k nám zavítal práve tento krúţok.  
Spomínané gymnázium uţ celých 5 rokov úspešne vedie, riadi a spravuje ako riaditeľka školy naša rodáčka, 

rehoľným menom sestra Timotea, ktorú mnohí poznáte pod jej občianskym menom Blanka Timková. Jej zve-

renci si pre nás pripravili anglickú komédiu Charleyho teta, ktorá patrí k jednej z najlepšie napísaných komé-

dií v histórii divadla vôbec. Celá hra trvala 90 minút, počas ktorých sme mohli vidieť mnoţstvo prekvapivých 

situácií a nádherný humor, vychádzajúci z najlepších tradícií anglického humoru a nostalgie. Celý príbeh bol 

o dvoch oxfordských študentoch, ich bláznivom pláne, kamarátovi Babsovi a jeho preoblečení sa za Charley-

ho tetu. Príbeh bol popretkávaný zlomyseľnými náhodami, vtipnými stretnutiami a  nechýbal ani záverečný 

happy end. Komické situácie dokázali mnohých úprimne rozosmiať. Dokonalosť celej inscenácie dopĺňala 

prepracovaná scéna, výstiţné kostýmy a v neposlednom ra-

de, samozrejme, šikovní a talentovaní herci. Aj keď v deň 

predstavenia vládlo sychravé počasie, ktoré mnohých pre-

svedčilo, aby ostali doma, stretlo sa v našej kinosále asi 80 

ľudí. Myslíme, ţe ani jeden z nich neoľutoval svoju účasť 

a ţe si z tohto predstavenia odniesol pekný kultúrny záţitok, 

dobrú náladu a moţno aj nejaké ponaučenie do ţivota. Dúfa-

me, ţe našu divadelnú scénu oţivíme častejšie a ţe tým pod-

nietime väčší záujem o kultúru v našej obci.      
                                                                                              Marek Guman        

Pre našich najstarších 
Spoločné predvianočné stretnutie našich dôchodcov prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére v nedeľu 

15. decembra 2013. Sme radi, ţe sme mohli privítať viac ako polovicu všetkých našich dôchodcov. Pre 

našich najstarších sme pripravili sladký koláčik, nechýbal teplý čaj a pochutnať si mohli aj na vianoč-

nom punči, ktorý špeciálne pre nich navarili poslanci obecného zastupiteľstva.  

Tú správnu receptúru, pozostávajúcu z deviatich ingrediencií a, samozrejme, kvapky alkoholu, ako sa na dob-

rý punč patrí, namiešal zástupca nášho starostu p. Milan Chomjak. Aby trošku pookriali na duši a aby sa im 

rozveselila myseľ, deti zo základnej umeleckej školy, ktorá funguje pri ZŠ s MŠ Sedlice, si pre našich dô-

chodcov pripravili krásny hudobný program. Talentované klaviristky Alţbeta Hrušecká, Laura Dusová, Ra-

doslava Šebešová, Kristína Dubecká a Andrea Magáčová nám predviedli známe klavírne etudy a nie menej 

šikovní gitaristi Daniela Hurajová, Barbora Bednárová, Michal Šoltés a Jakub Magáč svojím ladným brnka-

ním vytvorili dobrú náladu. Súčasťou posedenia bolo aj oceňovanie okrúhlych ţivotných jubileí. Pán starosta 

si dopredu pozval všetkých jubilantov a s poslancami obecného za-

stupiteľstva im zaţelal veľa spokojných chvíľ. V (uţ) uplynulom ro-

ku to boli tieto jubileá: krásne sedemdesiatiny slávili p. Dorota Šebeš

-Ondušová, p. Helena Černická, p. Jozef Jakubišin a  p. Mária Pavlo-

vičová. Úctyhodných osemdesiatich rokov sa doţili p. Mária Po-

klembová, p. Verona Krajňáková, p. Cecília Joščáková, p. Imrich 

Petrenčák a p. Vincent Senčák, ktorý nás poctil svojou účasťou aj 

napriek svojim zdravotným problémom. A sme veľmi radi, ţe v našej 

obci sa rozšíril aj počet deväťdesiatnikov o dve naše obyvateľky – p. 

Máriu Onofrejovú a p. Margitu Prokopovú. Po týchto slávnostných 

chvíľach poslanci rozdali všetkým prítomným malý darček, v ktorom 

si naši dôchodcovia mohli nájsť niečo praktické do kuchyne, ako aj 

malú sladkosť. Ostatným dôchodcom, ktorí sa z rôznych príčin ne-

mohli zúčastniť tohto stretnutia, boli tieto darčeky roznesené domov. 

Veríme, ţe sa v rovnako dobrej atmosfére stretneme aj v tomto roku.                                                           
                                                                                            Marek Guman 
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Deti narodené v roku 2013 

 

 

 

 Tatiana Lacková 

 Maxim Mruz 

 Dominika Petrusová 

 Stela Onofrejová 

 Michaela Timková 

 Lukáš Fedor 

Zomrelí v roku 2013 

† Mikuláš Dţupin 

† Anna Fedorová 

† Pavlína Bačiková 

† Pavlína Makarová 

† MUDr. Marcel Pavlovič 

† Vlasta Dzurendová 

† Andrej Skyba 

† Mária Čechová 

† Mária Stapajová 

† Vincent Senčák 

† Jozef Maričák  

Sobáše uzavreté v roku 2013 
 

Terézia Šoltésová a Radoslav Hudák 

Róbert Fiľakovský a Zuzana Štafurová 

Miroslav Šoltés a Lenka Čuchtová 

Ingrida Študencová a Pavol Zlatohlavý 

Divadelné predstavenie Charlyho teta, 17. november. Miestna kinosála po dlhšom čase opäť privítala di-

vadelný súbor. Prišiel potešiť našich obyvateľov, ktorí tak mohli kultúrne pookriať. Išlo o divadelný krúţok, 

ktorý pracuje pri Gymnáziu sv. Františka v Ţiline. No nebola to náhoda, ţe k nám zavítal práve tento krúţok. 

Prečo? Odpoveď ponúka článok Mgr. Marka Gumana na s. 9. 

Stretnutie seniorov, 15. december. Spoločné predvianočné stretnutie dôchodcov prebehlo vo veľmi príjem-

nej atmosfére v spoločenskej sále obecného úradu. Sme radi, ţe sme mohli privítať viac ako polovicu všet-

kých našich dôchodcov, píše opäť M. Guman a o spomínanej atmosfére povie viac rovnako na s. 9. 

(Pred)vianočná akadémia, 20. december. Tradičné vianočné vystúpenie pre seba aj pre hostí pripravili ţiaci 

základnej školy pod reţisérskou taktovkou uč. Ireny Veverkovej, ktorá v programe pozoruhodne skĺbila tradí-

ciu vianočných motívov s modernosťou súčasnej televíznej kultúry a ktorá zároveň spolu s uč. Natáliou Ri-

mákovou toto podujatie zhŕňa na s. 6. 

Dobrá novina, 25. december. Za tradičné moţno povaţovať 

tieţ koledovanie členov spoločenstva eRko (aj detí, ktoré v ňom 

nie sú zdruţené) na slávnosť Narodenia Pána, čo predstavuje 

ústrednú tému kolied. Výťaţok, ako je známe, sa posiela na roz-

vojovú pomoc africkým deťom. Rovnakú tému rozvíjajú tieţ jas-

ličkári z DFS Sedličan, ktorí viacero rodín navštevovali počas 

nasledujúcich dní aţ do sviatku Troch kráľov. 

Stolnotenisový turnaj, 28. december. Stolnotenisový  oddiel    

pravidelne v závere roka usporadúva turnaj. O výsledkoch toho 

posledného informuje jeho zakladateľ a predseda Rastislav Kotu-

lič v krátkom článku na s. 6 a 7. 


