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NEPREDAJNÉ

SLOVO NA ÚVOD
Milí Sedličania, máme za sebou ďalší rok a zároveň
ďalšie 4-ročné volebné obdobie, počas ktorého sa
naša obec posunula zase trochu dopredu. Nechcem
podrobne rozoberať, čo sa nám v obci podarilo
zrealizovať, o tom som už písal na samostatnom liste,
ktorý vám bol doručený ako volebný materiál, keď
som sa spolu s ďalšími ochotnými občanmi uchádzal
vo voľbách o vaše hlasy. Chcem sa vám úprimne
poďakovať za dôveru vo voľbách, nielen za seba, ale
aj za ostatných zvolených poslancov obecného
zastupiteľstva. Výsledok volieb ma utvrdzuje v tom,
že naša práca ide správnym smerom, no je aj naším

záväzkom do budúceho obdobia. Verím, že tak ako
doteraz v ktoromkoľvek volebnom období, aj
tentoraz budeme spolu s obecným zastupiteľstvom v
Sedliciach dobre spolupracovať na ďalšom rozvoji
v prospech všetkých občanov našej obce.
Som presvedčený, že veľká väčšina z vás sú dobrí,
slušní, ústretoví a obetaví ľudia, ktorým na našej obci
záleží. Verím, že takí aj zostanete. K tomu vám do
ďalšieho roku 2015 prajem veľa zdravia, šťastia
vzájomného porozumenia, ústretovosti a Božieho
požehnania.
Imrich Krajňák – starosta obce

Prehľad obecných podujatí a udalostí v roku 2014
Odber krvi, 7. marec. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v
Sedliciach v spolupráci s územným spolkom SČK Prešov usporiadal ďalší
dobrovoľný odber krvi mobilnou odberovou jednotkou. V spoločenskej sále
obecného úradu výjazdový odberový tím pod vedením MUDr. Dariny
Hasarovej odobral krv 19 darcom a potom aj 1. augusta 14 darcom vrátane
ašpirantky na diamantovú plaketu Jolany Pavlovičovej a darcov z obcí
patriacich do sedlického obvodu.
3. ročník Pochodu oslobodenia, 8. máj. Pochodu, ktorý Ing. Ján Hudák
zorganizoval pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a Svetového dňa
turistiky, sa zúčastnilo 14 turistov, z toho 7 z Prešova (prevažne z klubu KST Tatran Prešov), 4 členovia
Horalu, 3 chlapci z turistického krúžku zo ZŠ a jedna turistka študentka z Bieloruska. Vzhľadom na veľmi
nepriaznivé počasie sa pristúpilo ku skráteniu trasy, a to Sedlice – Dunitová skalka – Rešetka – Zadný dol –
Miklušovce, kde bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie.
Deň matiek, 11. máj. V druhú májovú nedeľu sa pre všetky mamy uskutočnilo
kultúrne podujatie nazvané Kytička pre mamu a priateľské posedenie v
spoločenskej sále, ktoré nasledovalo za ním. Kytičku, ba čo viac bohatú kyticu
piesní, tancov, rozprávok a mnohých iných uvili žiaci základnej školy
s materskou školou a členovia Detského folklórneho súboru Sedličan. Vyše
hodinu trvajúcim programom sprevádzala Lucia Kotuličová, žiačka 8. ročníka.
Program vystúpenia bol okrem iného humorný, ale miestami aj dojímavý.
Záverečný koncert SZUŠ DAMA, 18. jún. V kinosále kultúrneho domu sa na
záver školského roka konal ďalší záverečný koncert, na ktorom sa predstavilo
dovedna 26 žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA, pobočka Sedlice, študujúci hru na klavíri,
gitare, akordeóne a spev pod vedením PaedDr. Ireny Veverkovej a Miloša Veverku.
Letný tábor, 1. až 4. a 7. až 11. júl. Do tábora sa zapísalo 35 detí, ale priemerná účasť na dopoludňajšom
a popoludňajšom programe bola o niečo nižšia, v priemere 24. Projekt, venovaný deťom, sa uskutočnil
siedmy raz. Mozaiku tvorivých a športových aktivít doplnil výlet v Ľuboticiach a noc strávená v hasičskej
stanici.
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Prehľad obecných podujatí a udalostí

Návšteva partnerského mesta Sedlice z ČR, 18. až 21. júl. Do programu
tretej návštevy zahraničných Sedličanov u nás bol zaradený o. i. výlet do
Košíc a do Prešova. V Košiciach navštívili Slovenské technické múzeum
a v Prešove Vlastivedné múzeum, Konkatedrálu sv. Mikuláša a pešiu
zónu. V nedeľu sa po sv. omši a slávnostnom obede zapojili do osláv 90.
výročia založenia DHZ v Sedliciach. Vzácne priateľské gesto sa dostalo
obci od starostu mesta Jiřího Roda, keď do rúk nášho starostu odovzdal
vlajku a symbolický kľúč od brán mesta.
Oslavy 90. výročia založenia DHZ, 20. júl. Dobrovoľní hasiči oslávili 90
rokov svojej činnosti a 120. výročie vzniku hasičskej organizácie Šarišskej
župy. Oslavám predchádzala 19. júla slávnostná členská schôdza. V deň osláv správca farnosti posvätil sochu
sv. Floriána, inštalovanú na budove hasičskej stanice. Nasledovala sv. omša, spoločný obed a hlavný program,
do ktorého organizátori zaradili ukážku zostavy cvičenia na rebríkoch, súťaž v požiarnom útoku, ukážku
špeciálnej hasičskej techniky a folklórne vystúpenia.
Výstava I v Śedľicoch šikovne ľudze, 3. august. Po dvoch rokoch sa konal v poradí už 4. ročník tohto
podujatia zameraného na tvorbu dekoratívnych a úžitkových predmetov. Svoje práce sa rozhodlo ukázať
verejnosti 17 vystavujúcich, medzi nimi p. Irena Vargošková zo Suchej Doliny a p. Mária Michalcová
z Trnavy. Výstava bola súčasťou kultúrneho programu odpustovej slávnosti, podobne ako súťaž o Najlepší
koláč a ďalšie programové časti.
Uvedenie knihy Sedlice – kronika obce, 3. august. Otvorenie výstavy bolo spojené s dlho očakávaným
predstavením 248-stranovej publikácie o obci, ktorú pripravil 30-členný autorský kolektív v spolupráci so
zostavovateľom Mgr. Bohumilom Kamanom. O podrobnostiach súvisiacich s prípravou monografie sa
dozviete na s. 3 a 4.
Slávnostné uvítanie detí do života, 8. november. V priestoroch obecného úradu sa začiatkom novembra
konalo slávnostné uvítanie siedmich detí do života. Podujatie, ktoré obec obnovila v roku 2007, si nachádza
priazeň zaiste nielen u rodičov. Mená uvítaných detí uvádzame na s. 5.
Sviatok sv. Mikuláša, 6. december. Sedlické deti navštívil sv. Mikuláš
aj v tomto roku. Najprv si o 15.30 pozreli predstavenie bábkového
divadla Badros s názvom Sto múch a potom už nasledovalo tradičné
odovzdávanie darčekov.
Prvé stretnutie Klubu žien, 7. december. V októbri tohto roku vznikol
v obci Klub žien. Založila ho poslankyňa obecného zastupiteľstva Iveta
Kotuličová. Reagovala tak na záujem žien, ktoré dnes tento klub tvoria,
a (zatiaľ) je ich dvadsať. Cieľom je pomoc pri zveľaďovaní obce a
vzájomné obohacovanie sa prostredníctvom odovzdávania skúseností, no
nielen to. O spektre ďalších plánovaných činností viac na s. 4.
(Pred)vianočné vystúpenie (pred)školákov, 18. a 19. december. Ani v tomto roku pred vianočnými
sviatkami nechýbalo vystúpenie predškolákov a o deň neskôr aj školákov pre rodičov a hostí, ktorých nebolo
málo. Svedčia o tom zábery, z ktorých výber ponúkame formou
fotoreportáže na s. 8 a 9.
Stretnutie seniorov, 21. december. Vedenie obce pripravilo pre
najstarších obyvateľov predvianočné stretnutie. Dôchodcovia mali
možnosť pozrieť si kultúrny program (pripravila ho SZUŠ DAMA I.
Veverkovej a M. Veverku), podával sa vianočný punč a nechýbali ani
tradičné
darčeky.
Starosta
obce
osobitne
zablahoželal
12 sedemdesiatnikom a 5 osemdesiatnikom (resp. prítomným na stretnutí),
ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileá.
Dobrá novina, 25. december. 20. ročníku tejto verejnej zbierky síce
neprialo počasie, ale hodnota posolstva, ktoré roznášalo 24 koledníkov, nezávisí od toho, či je práve počasie
typické pre vianočné obdobie, alebo nie je. Deti v štyroch skupinkách v sprievode Lucie Hedvigovej, Daniely
Šoltésovej, Márie Šoltésovej a Gabriely Onofrejovej navštívili 53 rodín, ktorým priniesli radostnú zvesť
o Spasiteľovom narodení a odovzdali im vinše. Na rozvojovú pomoc do subsaharskej Afriky pôjde zo
sedlickej farnosti čiastka 566,90 €.
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Jasličkári, od 26. decembra. Jasličkári (alebo betlehemci) majú v Sedliciach
dlhoročnú tradíciu. Vďaka záujmu Františka Bartka a ostatných chlapcov sa
ju darí udržiavať dodnes. Do sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov) budú
navštevovať príbytky piati jasličkári: Anjel – Richard Lacko, Fedor – Juraj
Fiľakovský, Stach – Lukáš Fiľakovský, Bača – Martin Stachura, Kuba –
Oliver Maľcovský a Pes stari – Anton Petrenčák.

Ako vznikala kniha Sedlice – kronika obce
Za zrodom iniciatívy vydať plnofarebnú
knihu o obci Sedlice stojí starosta Imrich
Krajňák. Priestor na úvodné slová sme teda
prenechali jemu.
Už dlhší čas mi vŕtala v hlave myšlienka vydať
kompletnú farebnú publikáciu o našej obci, ktorá by
obsahovala jednak najstaršiu históriu, jednak
cirkevnú históriu a súčasnosť, keďže takéto
publikácie majú spracované a vydané už viaceré obce
a mestá. Keď som v roku 2011 dostal ako dar od
svojho kolegu, starostu obce Margecany Igora
Petríka knihu o obci Margecany, hneď po
prelistovaní som mu povedal, že aj ja mám sen vydať
pre našu obec podobnú publikáciu, a požiadal som ho
o kontakt na spracovateľa. Po krátkom čase som sa
s ním stretol a dohodol postup pri tvorbe tejto knihy.
Bol to p. Bohumil Kaman, ktorý má chalupu
v Margecanoch, a tak nebol problém stretávať sa
s ním, resp. odovzdávať si materiály a podklady. Pán
Kaman mal už veľmi dobré skúsenosti so
spracovávaním
podobných publikácií, ako aj
prepracovaný postup pri získavaní podkladov
a samotných príspevkov od jednotlivých organizácií
a skupín v obci, preto sa príprava začala vyvíjať
celkom dobým tempom. No po čase sa objavilo
niekoľko problémov, a to hlavne v dodržiavaní
termínov dodania niektorých článkov. Bolo treba
postupne veľmi prácne získavať informácie, týkajúce
sa hlavne historických faktov a fotografií, a vtedy
nastával sklz v dohodnutých termínoch. Veľmi
dôležitým argumentom pri schvaľovaní spracúvania
knihy vo vtedajšom zastupiteľstve bol prísľub
a neskôr aj skutočnosť, že na veľkú väčšinu nákladov
na spracovanie sme dostali sponzorský dar od firmy
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice, za čo sa
chcem aj touto cestou poďakovať riaditeľovi
spoločnosti Ing. Petrovi Gajdzicovi. 16. januára
2012 obec podpísala zmluvu o spracovaní knihy so
zostavovateľom a grafikom Mgr. Bohumilom
Kamanom. Príprava kapitol bola postupne
zverená vedúcim jednotlivých zložiek (podľa nich
je samotná kniha koncipovaná), ktoré v obci
pracujú, a jej priebeh usmerňovaný počas
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pracovných stretnutí (nielen) na obecnom úrade.
Potrebné bolo však aj spracovanie kapitol
o histórii, tie boli zverené historikom.
Kapitolu Z dejín obce a jej obyvateľov (do r. 1945)
napísal PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD., z Prešovskej
univerzity v Prešove; kapitolu Náboženské dejiny
Sedlíc do začiatku 20. storočia odborne pripravil
správca farnosti Rožkovany a rodák z obce Žipov
doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD.
Kruh autorov ďalej tvoria Iveta Fiľakovská, Lívia
Fiľakovská, Pavol Fiľakovský, Mgr. Marek Guman,
Stanislav Guman, RNDr. Peter Hrušecký, Ing. Ján
Hudák, Ing. Jozef Imrich, Sabína Jakubišinová, Ing.
Miroslav Jízdný, Mgr. Marek Joščák, Mgr. Jozef
Kaščák, Ing. Miroslav Kello, Ing. Jozef Kotulič,

O zostavovateľovi
Mgr. Bohumil KAMAN (1956)
Od svojho vyučenia sa v Brne za typografa (1975)
sa tejto polygrafickej a grafickej činnosti venuje do
súčasnosti. Od r. 2001 pracuje ako voľný grafik na
knižných monografiách o obciach a mestách
v Košickom a Prešovskom kraji. Doposiaľ graficky
spracoval tieto knižné tituly:

Fulianka od histórie k súčasnosti (2001),

Opátka (2005),

Jaklovce od histórie k súčasnosti 1282 – 2007
(2007),

Prakovce. Svedectvo času (2010),

Margecany – kronika obce (2010 a 2011),

Gelnica. História a súčasnosť (2012),

Sedlice – kronika obce (2014),

Veľký Folkmar – história a súčasnosť (2014).

Momentálne graficky pripravuje knižný titul
o obci Kojšov (2015 – 2016)
Okrem uvedených monografií spracoval i ďalšie
knižné tituly, zaoberajúce sa košickou prírodou:
Mestské lesy Košice na prelome tisícročí (2003),
Zaujímavosti z košických lesov (2008), Sakrálne
pamiatky v Košiciach (2009); športovou tematikou:
Oprášené legendy (2002); a zostavil aj tituly pre
gréckokatolícke biskupstvo v Košiciach: Košický
exarchát (2005), Košická eparchia (2008, 2013)
a ďalšie.
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Mgr. Rastislav Kotulič, Stanislav Kotulič, Iveta
Kotuličová, Jana Kováčová, Imrich Krajňák, Bc.
Jozef Maďar, Ing. Viera Poldruháková, Mgr. Štefan
Rimák, Rastislav Seman, Ing. Martin Šuver, Ľubica
Timková, Cyril Vargoško a PaedDr. Irena
Veverková.
Kniha
by
bezpochyby
nevznikla
bez
práce uvedených
autorov,
ale
v rovnakej miere
aj bez spolupráce
desiatok
obyvateľov, ktorí
vyšli v ústrety
prosbám
o
rozhovory,
ponúkli
svedectvá udalostí a ochotne požičali fotografie zo
svojich súkromných albumov. Na tomto mieste by
sme mohli spomenúť mnoho mien, ale – a nech
čitateľ nemá za zlé, že tu možno nenájde svoje meno
– spomenieme Pavlínu Timkovú, Imricha
Petrenčáka, Veronu Timkovú a Boženu Vargovú,
ktorí (spolu s Cyrilom Vargoškom) v kapitole Zo
spomienok Sedličanov vyrozprávali autentické
reminiscencie na udalosti spojené so Sedlicami. Bola
to pomerne náročná, ale zaujímavá práca, keď si
uvedomíme, že spomínajúci sú vlastne živou
kronikou. Mnohé z toho, o čom v knihe čítame, oni
zažili. Alebo ešte inak, to, o čom vypovedá kniha,
musel ponajprv niekto prežiť. Z rôznych
objektívnych dôvodov sa do knihy nedostali
všetky udalosti, spomienky ani osoby, ktoré by si
to zaslúžili. V niektorých prípadoch to bola vec
systémovosti, v niektorých zasa problém
neurčitosti a nemožnosti overiť fakty, ktoré boli
neraz dokonca protirečivé.
Ako sa ukázalo po vydaní knihy, niektoré takto
vzniknuté
medzery
bude
možné
vyplniť
v nasledujúcom vydaní, na to však musí dozrieť čas.
Vtedy budeme môcť opraviť aj niekoľko
faktografických nepresností, ktoré nechtiac vznikli.
Je dobré, že obec má knihu o svojej minulosti. Je
to prejav kultúrnosti, pretože každé spoločenstvo
založené na kultúrnych hodnotách pociťuje
potrebu poznať a uchovávať svoju históriu. Na
záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom podporili vznik knihy
alebo sa oň pričinili. Odmenou nech je nám
bohatstvo poznania obsiahnuté na jej stránkach.

Klub žien
V októbri tohto roku vznikol v obci Klub žien.
Založila ho poslankyňa obecného zastupiteľstva Iveta
Kotuličová. Reagovala tak na záujem žien, ktoré dnes
tento klub tvoria, a je ich dvadsať. Cieľom je pomoc
pri zveľaďovaní obce a vzájomné obohacovanie sa
prostredníctvom odovzdávania skúseností.
Klub chce vyvíjať aj charitatívnu činnosť, zacielenú
na sociálne odkázaných ľudí, ale najmä osamelých
dôchodcov, organizovať rodinné stretnutia spojené so
súťažami, brigádami alebo s opekaním. Príjemným
vybočením z rušných dní majú byť plánované
návštevy kina či divadla (ak to dovolia možnosti, aj
v spoločnosti rodinných príslušníkov či nečlenov).
V prípade záujmu chcú klubistky organizovať besedy
na rôzne aktuálne témy. Miestom stretávania sa je
komunitné centrum. Aby činnosť nepôsobila
zaťažujúco, členky sa dohodli, že sa budú stretávať
spravidla raz v mesiaci, a to každú tretiu nedeľu,
prípadne aj v inom čase, ak to bude programovou
požiadavkou. O zmene termínu stretnutia budú členky
vždy včas informované. V decembri sa stretli dvakrát
– siedmeho a dvadsiateho prvého. Druhé stretnutie
venovali príprave koláčov, pečiva a cukroviniek.
Rozdali ich ľuďom v núdzi (celkovo jedenástim)
vrátane osamelo žijúcich seniorov v obci. Všetky
náklady spojené s prípravou vyčlenili z vlastných
prostriedkov. Hlavná koordinátorka projektu pozýva
do klubu aj ďalšie záujemkyne o klubové stretávanie
sa. Kontaktovať môžu ju alebo ktorúkoľvek členku.
Vekový limit nie je stanovený, rovnako ako nie je
nevyhnutná ani účasť na každom stretnutí, ale v zhode
s fungovaním klubov aj tu ide o dobrovoľnú účasť.
Iveta Kotuličová, Jozef Maďar

Imrich Krajňák, Jozef Maďar
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Kultúrno-spoločenské podujatia

Slávnostné uvítanie detí do života
V živote človeka sú chvíle, na ktoré túžobne čaká
a ktoré sa mu vpisujú hlboko do vedomia. Keď
rodičia držia v náručí svoju dcéru alebo syna,
spoločne prežívajú jednu z takýchto chvíľ. Vzácnosť
a výnimočnosť okamihov, keď prichádza na svet
nový život, si uvedomujeme hádam všetci. Preto sme
veľmi radi, že v našej obci pokračuje pekná tradícia
uvítania detí do života. Prebieha v podobe malej
slávnosti, súčasťou ktorej je príhovor, blahoželania,
básne, podpisy do pamätnej knihy, kytička
a symbolický finančný dar na podporu rodín v našej

Detský folklórny súbor Sedličan
V príspevku sa venujeme ďalšiemu roku činnosti
Detského folklórneho súboru, ktorý má v súčasnosti
18 členov: Katarína Adzimová, Ema Boronová,
Barbora Fiľakovská, Juraj Fiľakovský, Lukáš
Fiľakovský,
Karolína
Fiľakovská,
Martina
Fiľakovská, Richard Lacko, Oliver Maľcovský,
Anton Petrenčák, Martin Petrenčák, Kamil Roushdi,
Martin Stachura, Peter Sykora, Veronika Timková,
Júlia Tlumačová, Diana Palková a Sofia Palková.
Vedúcim súboru, ktorý naďalej funguje ako krúžok
pri Základnej škole s materskou školou v Sedliciach,
je František Bartko. Za jeho neprítomnosti ho
zastupujú alebo v prípade potreby pomáhajú brat
Peter a mama Marta. Počet detí v súbore oproti
začiatku (september 2012) poklesol, pretože niektoré
navštevujú aj iné krúžky a bolo pre ne náročné skĺbiť
veľa povinností, sestry Šebešové zo Suchej Doliny
stratili možnosť dopravy na skúšky, niektorým
deťom koliduje čas skúšok s prípravou na prvé sväté
prijímanie. Ale stále sú aj takí, ktorí na skúšky
chodievajú pravidelne. V roku 2014 má krúžok za
sebou päť vystúpení. 6. januára vystúpila časť detí

obci. Robíme tak preto, že každé narodené dieťatko
sa stáva najhlbšou súčasťou nášho bytia, svedectvom
našej lásky k životu. V tomto roku sme naposledy
v novembri pripravili uvítanie do života pre tieto
detičky: Lukáš Fedor, Anna Gallíková, Tamara
Mihaľová, Filip Guman, Matias Lizák, Žaneta
Timková a Michal Gajdoš. Vitajte teda medzi nami,
v obci Sedlice, ktorá bude vaším domovom.
Domovom, v ktorom sa ligoce mamino srdce a bdie
otcova pracovitá ruka, domovom, ktorý bude pre vás
celý život istotou a miestom návratov.
Miriam Gumanová

(chlapci) s pásmom Jasličky, ktorý natočila
a v správach odvysielala Televízia Markíza. Ďalšie
vystúpenie pripravili 11. mája na Deň matiek,
potom, 15. júna, nasledovalo vystúpenie na
prehliadke detských školských folklórnych súborov
a ľudových remesiel Šedzikartské folklórne slávnosti
v Záhradnom, ktorých sa zúčastňujú pravidelne.
Ďalej vystúpili v Sedliciach počas osláv hasičského
zboru 20. júla a napokon 19. decembra na Vianočnej
akadémii 2014 v základnej škole. Činnosť cyklicky
uzatvára pásmo Jasličkárov, s ktorým vystupujú od
Narodenia Pána, 25. decembra (resp. v tomto roku
začali až na 2. sviatok vianočný), po Zjavenie Pána
(Traja králi), 6. januára. Deti zo súboru by radi
medzi sebou privítali aj nových členov, ktorých
týmto pozývame. Môžu sa zapojiť do nových
choreografií, ktoré chce František Bartko s deťmi
nacvičovať v nastávajúcom roku. V ňom bude
pokračovať aj hľadanie riešenia problému, ktorý
predstavuje
absencia
hudobného
sprievodu;
najideálnejší by bol akordeón, zatiaľ však
v Sedliciach takýto umelec, vhodný a ochotný
sprevádzať súbor, chýba.
František Bartko, Jozef Maďar

Futbalový oddiel ŠK Sedlice
V súťažnom ročníku 2013/2014, ktorý sa už skončil, žiaci zostúpili z I. triedy do II.A triedy. Dospelí zotrvali
v III.A triede. V tomto súťažnom ročníku máme za sebou jesennú sezónu. Žiaci hrali v II.A skupine, v ktorej
sú iba 4 mužstvá, preto hrali štvorkolovo, to zn. štyrikrát striedavo doma a vonku. Trénerom je Radovan
Huňady. Tím medzi seba prijal osem nových hráčov. Pozitívom je aj fakt, že spomedzi žiakov sa štyria
zúčastnili výberu Oblastného futbalového zväzu (OBFZ) v Prešove; prezentovali sa v ňom Damián Jakubik,
Lukáš Timko, Martin Stachura a Rastislav Kotulič. Mužstvo dospelých naďalej hrá v III.A triede, v jesennej
časti sa umiestnili na 6. mieste. Z osobných dôvodov tréner Slavomír Marchevský ukončil funkciu, dočasne
ju prevzal jeden z hráčov Radovan Huňady. Pretože viacerí hráči študujú mimo svojho bydliska, stáva sa, že
nie je možné vyskladať vhodnú hernú zostavu. Na súpiske A-mužstva figuruje 22 hráčov, na hosťovaní sú
traja hráči z Radatíc. Výbor klubu plánuje v najbližšom období zväčšiť hraciu plochu. V prvej fáze je
plánovaná úprava terénu popri potoku a výsadba stromov; v ďalšej etape príprava podkladu rozširujúcich
častí a následné zväčšenie hracej plochy. Výbor v budúcnosti plánuje aj výmenu zábradlia okolo ihriska po
jeho rekonštrukcii a osadenie lavičiek pre divákov.
Stanislav Guman, Jozef Maďar
Ozveny SEDLÍC 2/2014
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Školstvo

Vianočné okno do ZŠ
Pohľad na stránky kalendára neklame.
Neomylne sa blíži záver kalendárneho roka. Čas,
keď sa aspoň väčšina z nás na chvíľu zastaví, ak
mu to pracovné či rodinné povinnosti dovolia,
vydýchne si a obzrie sa dozadu. Aký bol rok
2014?
Podarilo sa nám dosiahnuť všetko, čo sme si
zaumienili? Využili sme všetky príležitosti, ktoré
nám pracovný život ponúkal? A čo prehry, boli aj
tie? Ak áno, rozhodujúce je, či sa z nich dokážeme
poučiť. Školský rok nám začal malou búrkou
v komunikácii medzi školou a rodičmi. Digitálny
svet čoraz razantnejšie preniká do každej oblasti
nášho života, nevynímajúc ten školský. Skutočný
papier strieda virtuálny a správy o žiackych
úspechoch či neúspechoch má často rodič ešte skôr,
než jeho ratolesť príde zo školy domov. Kým doteraz
bola internetová žiacka knižka akýmsi bonusom pre
rodičov, od septembra sa stala prvoradým zdrojom
informácií o výsledkoch ich detí v škole. V škole
sme prešli na elektronickú triednu knihu, ktorej
príchod na svet v našej škole nebol ľahký, ale zvládli
sme to. Má celý rad výhod nielen pre učiteľa
v podobe zjednodušenia administrácie, ale aj pre
rodiča, ktorý má odrazu možnosť získať informáciu,
či je jeho
dieťa
v
škole,
akú tému
preberal
z
toho-ktorého
predmetu,
ktorý
učiteľ dnes
v
škole
chýba
a kto ho zastupuje. Rodič môže tiež vo väčšej miere
komunikovať
s
učiteľom,
napr.
zaslanie
elektronickej ospravedlnenky z dôvody absencie
žiaka v škole sa stáva úplnou samozrejmosťou. No a
keďže nič nie je bez chyby, aj táto komunikácia má
svoje slabé miesta. Veríme však, že spoločnými
silami dokážeme odstrániť všetky jej nedostatky.
V tomto kalendárnom roku sme sa zapojili do
niekoľkých celoslovenských edukačných projektov,
z ktorých škola získala 4 interaktívne tabule. Ich
umiestnením do tried, hlavne na 2. stupni, sa pre
žiakov stalo vyučovanie pútavejšie a zaujímavejšie.
Spolu s umiestnením interaktívnych tabúľ sme
museli vyriešiť tiež otázku bezdrôtového pripojenia
Ozveny SEDLÍC 2/2014

na internet. Podarilo sa nám pokryť ním celú školu,
čo je aj z hľadiska budúcnosti veľmi dôležité. Už
pred letnými prázdninami sme sa pustili do
rekonštrukcie chátrajúcej budovy bývalej školskej
jedálne. Práce síce neprebiehajú tak rýchlo, ako by
sme si želali, ale napriek tomu si v budove už našli
domov dva nové krúžky nášho CVČ. Keramický pod
vedením Mgr. Petra Huraja a Výrobky z prútia a
drôtu pod vedením majstra Pavla Timka. Okrem nich
tam aktívne pracuje aj novootvorený výtvarný odbor
pobočky Súkromnej základnej školy DAMA. Po
dokončení kuchynskej časti si tam strechu nad
hlavou nájdu aj nádejní malí pekári a cukrári.
V škole myslíme aj na malých športovcov. Náš
zriaďovateľ, Obec Sedlice, dokázal doviesť do
víťazného konca 1. etapu rekonštrukcie budovy
telocvične, t. j. zateplenie a výmenu krytiny strechy.
Všetci pevne veríme, že budú schválené aj finančné
prostriedky na 2. etapu, ktorá v sebe zahŕňa výmenu
okien a zateplenie obvodového plášťa budovy.
V jarnom období pripravujeme modernizáciu malého
futbalového ihriska, nachádzajúceho sa vedľa
budovy školy. To je už však časť plánu do
budúcnosti, o ktorom by sme mali hovoriť opatrne,
keďže pri jeho napĺňaní musíme prekonať ešte veľa
prekážok. S prianím hojnosti zdravia, šťastia
a spokojnosti všetkým čitateľom Ozvien v roku 2015
Štefan Rimák

Zrod keramiky v Sedliciach
Okrem pobočky výtvarného odboru Súkromnej
základnej umeleckej školy DAMA sa v budove
bývalej školskej jedálne nachádza od polovice
septembra tohto roku aj keramická dielňa
s keramickým kruhom a vypaľovacou pecou. Žiaci
sa v rámci keramického krúžku učia pracovať
s hlinou oboma základnými keramickými princípmi,
t. j. točenou aj modelovanou keramikou. Rozvíjajú
si tak priestorovú predstavivosť, jemnú motoriku a
v neposlednom rade aj estetické cítenie. Pri
modelovanej keramike si už žiaci stihli vyskúšať
všetky techniky ako
lepenie,
štruktúrovanie,
perforovanie a ich
rôzne
kombinácie.
Dôkazom, že deti
práca s hlinou baví, je
už v poradí druhé
vypaľovanie
ich
výrobkov v peci a
následné glazovanie,
čo je finálna fáza
úpravy keramiky.
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DHZ

Rok 2014 v DHZ Sedlice
Rok sa pomaličky blíži k záveru a my sa spätne
obzeráme a bilancujeme, ako sme tento rok prežili. Ako sme
ho zvládli, či sme splnili všetky plány, ale hlavne, či sme boli
nápomocní blížnemu, pretože náš koníček je krásne
a ušľachtilé poslanie. Aj keď bol tento rok náročný zvlášť na
prípravy osláv, samotné oslavy 120. výročia hasičskej organizácie
Šarišskej župy a 90. výročia obnovenia Dobrovoľného hasičského
zboru v našej obci prebehli hladko a so všetkou pompéznosťou,
ktorá im prináležala. Pri tejto príležitosti nás navštívili naši
priatelia z českých Sedlíc, ktorí svojou prítomnosťou spestrili, ale
hlavne umocnili zážitok nášho veľkého dňa. Ako to už pri
takýchto oslavách býva, nezaobídu sa bez ocenení. Našim členom DHZ boli odovzdané stužky Za vernosť 10,
20 a 30 rokov ich činnosti a tiež medaily predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému Za príkladnú prácu a od
starostu SDH z ČR Karla Ambruša aj medaila Za spoluprácu III. stupňa. Od priateľov z českých Sedlíc sme
dostali krásne dary v podobe ozdobnej hasičskej sekery na
podstavci, ale aj „zásahového vozidla“, ktoré zdobia našu Hasičskú
stanicu. Na návrh OV DPO Prešov nám bola udelená Čestná
zástava DPO SR, ktorú odovzdal vedúci oddelenia operatívneho
riadenia prezídia HaZZ SR Pavol Ceľuch, a starosta mesta Sedlice
Jiří Rod z ČR k nej pripol pamätnú stuhu. Okrem týchto ocenení
našu hasičskú stanicu pyšne zdobí a krásne sa na nej vyníma socha
sv. Floriána – nášho patróna, ktorá bola spoločne so zástavou
požehnaná duchovným otcom Mgr. Jozefom Kandráčom. Po sv.
omši oslavy pokračovali ukážkou zostavy cvičení na rebríkoch,
ktorú predviedli dievčatá z SDH Sedlice ČR, súťažou požiarneho
útoku, ukážkami špeciálnej hasičskej techniky členmi HaZZ Prešov
a kultúrnym programom, ktorý pripravil Detský folklórny súbor Sedličan, Folklórny súbor Sedličan, Tanečná
skupina mesta Sedlice z ČR, ako aj Folklórny súbor Raslavičan, ktorý sprevádzala Ľudová hudba Stanislava
Baláža. Po ich vystúpení hrali Muzikanci raslavicke pod vedením Antona Lamanca ml. Program pokračoval
tanečnou zábavou, ktorá tento slávnostný deň ukončila v neskorých nočných hodinách. Aj keď oslavy boli pre
nás dôležitým míľnikom, naším poslaním sú predsa len iné priority, a to pomoc blížnym. Výjazdov sme tohto
roku mali 20. Medzi tie príjemnejšie patria v letných mesiacoch
napúšťania bazénov, ktoré naši členovia naplnili u šiestich
spoluobčanov. Ďalšie zásahy sa týkali čistení studní, prebíjaní
a čistení kanálov, ale aj čistenia a odstraňovania nánosov bahna
z miestnych a štátnych komunikácií po silných dažďoch. Jeden
zásah sa týkal aj odčerpania vody zo suterénu rodinného domu
po búrke. Keďže náš Dobrovoľný hasičský zbor je zaradený do
skupiny „A“ v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území SR, sme povinní uskutočniť
výjazd na základe vyhlásenia poplachu operačným strediskom
Hasičského a záchranného zboru. Takýto výjazd sme absolvovali
v máji po silnej
búrke, ktorá spôsobila zatopenie súkromných pozemkov
a výrobnej haly spoločnosti Fragokov na Budovateľskej ulici
v Prešove. Prajme si aj do budúcna, aby tých zásahov bolo
naozaj minimum a výjazdy sa obmedzili len na napúšťanie
bazénov a čistenie studní či kanálov. Aby nás obchádzali
povodne, aké boli začiatkom roka na západnom Slovensku,
a aby sa červený kohút zďaleka vyhýbal našej obci, aby nikto
nepoznal, ako je ťažko s ním bojovať.
Lívia Fiľakovská
Ozveny SEDLÍC 2/2014
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Fotoreportáž

Vianočná besiedka 2014 v materskej škole
Deti z MŠ pod vedením učiteliek pripravili aj tento rok vianočnú besiedku s názvom Vianoce na zemi
a v nebi. Deti z malej skupiny spolu so zvieratkami a snehuliakmi privolali zimu pesničkami a básničkami.
Svoje predstavenie ukončili dramatizáciou rozprávky Rukavička a spoločným vinšom. Deti z veľkej skupiny
nám priblížili vianočnú tržnicu a nakukli aj do neba na anjelské Vianoce. Srdcia rodičov pookreli pri
sledovaní spoločného tančeka detí. Predstavenie zavŕšili spevom kolied a vinšami.
Ľuboslava Jakubiková
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Fotoreportáž

Vianočná akadémia 2014 v základnej škole
19. 12. 2014 sa uskutočnila v telocvični ZŠ s MŠ v Sedliciach každoročná Vianočná akadémia, do ktorej si
žiaci každej triedy pripravili programové čísla. Svojím talentom prispeli i folkloristi DFS Sedličan pod
vedením Františka Bartka. Program bol popretkávaný príjemnými gitarovými a klavírnymi melódiami žiakov
SZUŠ DAMA, pobočka Sedlice, pod vedením manželov Veverkových. O dramaturgiu a réžiu sa postarala
PaedDr. Irena Veverková. Deti i učitelia mali takto možnosť posledný školský deň v kalendárnom roku
premýšľať nad duchovným zmyslom Vianoc.
Irenka Veverková
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Aktuálne
Novozvolené zastupiteľstvo a komisie pri OcÚ Sedlice
Starosta obce:
Imrich Krajňák
Sedlice č. 120, 082 43 SEDLICE
Telefón domov: 051/7782450
Telefón OcÚ: 051/7782214
Mobil: 0907 531 718
E-mail: starosta@sedlice.sk
Zástupca starostu:
Mgr. Marek Guman
Sedlice č. 359, 082 43 SEDLICE
Mobil: 0908 318 133
E-mail: gumanm@centrum.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ladislav Dzurenda
Martin Fiľakovský
Stanislav Guman
Mária Chomjaková
Mgr. Marek Joščák
Iveta Kotuličová
Bc. Jozef Maďar
Bc. Miloš Timko

0911 979 282 ladislav.dzurenda@centrum.sk
0907 589 369 martindhz@zoznam.sk
0905 162 527 stanislav.guman@slovanet.sk
0918 539 680 mariachomjak@gmail.com
0908 409 789 marek.joscak@gmail.com
0910 458 584 iveta.kotulicova@gmail.com
0910 470 550 jozef1009@gmail.com
0948 401 768 milostimko19@gmail.com

Kontrolórka obce:
Beáta Palková

051/7782241

palkova@sedlice.sk

A/ finančná komisia – predseda Mgr. Marek Guman,
členovia: Mária Chomjaková, Iveta Kotuličová
B/ komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – predseda Mgr. Marek Joščák,
členovia: Milan Chomjak, František Joščák, Jaroslav Kotulič, Adam Timko ml.
C/ komisia pre výstavbu, rozvoj obce a cestovného ruchu – predseda Ladislav Dzurenda,
člen: Gabriel Kotulič
D/ komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a služby – predseda Iveta Kotuličová,
členovia: Lýdia Jurašková, Margita Harčárová, Mgr. Miriam Gumanová, Anastázia Stachurová
E/ komisia pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou – predseda Mária Chomjaková,
členovia: Bc. Jozef Maďar, Mgr. Marek Jočák, Bc. Silvia Chomjaková, Bc. Jana Čandová
F/ komisia pre šport a telovýchovu – predseda Stanislav Guman,
členovia: Bc. Miloš Timko, Miloslav Kotulič

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Deti narodené v roku 2014:

♣ Gallíková Anna, nar. 14. januára, Sedlice 55
♣ Tamara Mihaľová, nar. 18.februára, Sedlice 207
♣ Filip Guman, nar. 5. mája, Sedlice 359
♣ Matias Lizák, nar. 8. júna, Sedlice 195
♣ Michal Gajdoš, nar. 11. septembra, Sedlice 78
♣ Žaneta Timková, nar. 27. septembra, Sedlice 347
♣ Jakub Krahulec, nar. 11. októbra, Sedlice 299

Zomrelí v roku 2014:

†
†
†
†
†
†
†

Emil Petrenčák, 1. január
Jozef Maričák, 1. január
Imrich Petrenčák, 25. marec
Mária Onofrejová, 22. apríl
Johana Vašková, 20. júl
Imrich Kotulič, 13. august
Ján Timko, 14. november

Sobáše rok 2014:
Stanislav Bažík a Stanislava Kotuličová, 4. január
Peter Sýkora a Eva Kohutová, 10. máj
Michal Gajdoš a Ivana Timková, 17. máj
Peter Hyrja a Lucia Smoradová, 4. október
Stanislav Adzima a Monika Sukeľová, 18. október
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