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 Ozveny SEDLÍC 
Občasník obce Sedlice 

I. ČÍSLO                                       NEPREDAJNÉ                             September 2015 

Drahí Sedličania, vážení čitatelia nášho občasníka. 
Máme za sebou väčšiu časť roku 2015 a preto Vás 
chceme opäť takouto formou informovať o dianí 
v našej obci. Hneď na začiatku roka sme v našej obci 
po viacmesačných prípravách začali prevádzkovať 
„Denný stacionár“. Kto ešte stále nevie, čo to 
znamená, je to denná starostlivosť o seniorov so 
zabezpečením celodennej opatrovateľskej služby 
vrátane podávania teplej stravy. Po doterajšej 
skúsenosti už vieme, že je to veľmi dobrý a pre našich 
dôchodcov veľmi prospešný spôsob starostlivosti. 
Denne do nášho stacionára dochádza cca 15-20 
dôchodcov, o ktorých sa stará opatrovateľka, ktorá 
pre nich pripravuje a organizuje celodenný, 
zaujímavý program. Prevádzkovateľom stacionára je 
nezisková organizácia LIRI, n.o so sídlom v 
Petrovanoch na čele s jej vedúcim Mgr. Matúšom 
Sabolom a opatrovateľkou Máriou Fiľakovskou. 
Verím, že naši seniori tam našli nielen pomoc, ale aj 
zmysluplnejšie prežívanie staroby v seberovnom 
kolektíve. Príďte k nám aj ďalší dôchodcovia, nielen 
na návštevu, ale aj ako noví klienti. Ďalšou 
z investičných stavebných aktivít v tomto roku bola 
kompletná oprava našej spoločenskej sály na OcÚ, 
nakoľko už bola nie v najlepšom stave a jej časté 
využívanie si to už vyžadovalo. Túto opravu 
realizovali živnostníci z našej obce. Dnes je svojím 
vzhľadom a vybavením naša spoločenská sála vrátane 
kuchyne na slušnej úrovni. Radi ju využívame na 
spoločenské a kultúrne podujatia a rovnako ju radi 
využívajú aj občania nielen z našej obce na svoje 
rodinné stretnutia a oslavy. V priebehu tohto leta sa 
v našej obci uskutočnilo viacero vydarených 
spoločenských a kultúrnych akcií, z ktorých by som 
chcel zvlášť vyzdvihnúť „Deň rodiny“ ktorú 

zorganizoval KLUB ŽIEN, ako aj odpustový kultúrny 
program. Ďalej nesmiem zabudnúť ani na 
reprezentačné aktivity našich športovcov, hasičov, 
folkloristov, základnej a materskej školy . Za všetky 
tieto a ďalšie aktivity, ktoré zviditeľňujú našu obec 
Sedlice a prispievajú k aktívnejšiemu spolužitiu 
našich občanov, sa chcem za všetkých občanov 
srdečne poďakovať, osobitne tým, ktorí tieto akcie 
obetavo a nezištne organizujú. V najbližšom období 
budeme pokračovať v opravách miestnych 
komunikácii a to konkrétne Bajerovskej ulice, o čom 
sa píše v ďalších článkoch tohto občasníka. Ďalej 
v spolupráci s VSD a.s. pokračujeme v príprave 

stavby novej trafostanice a rekonštrukcie vedenia 
nízkeho napätia na Vyšnom konci, po realizácii ktorej 
obec zrekonštruuje miestnu komunikáciu aj v tejto 
časti obce, tak ako iné ulice. Ešte v tomto roku by 
sme mali zrealizovať aj zateplenie fasády telocvične 
základnej školy, na ktorú sme získali ďalšiu dotáciu. 
Okrem týchto investícií nás v tomto roku čakajú už 
tradičné kultúrne podujatia pre deti, ale aj dôchodcov, 
no máme už avizované aj akcie pre mladú a strednú 
generáciu, ktoré tak ako doteraz radi privítame 
a podporíme. Na záver môjho príspevku Vám chcem 
popriať veľa zdravia, porozumenia, trpezlivosti 
a vzájomnej úcty.  
                                                       Imrich Krajňák  

SLOVO  NA ÚVOD 
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Obecné zastupiteľstvo 

Na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2015 obecné zastupiteľstvo (OZ) v Sedliciach prijalo  
okrem iných nasledovné rozhodnutia: 

 

 Voľba hlavnej kontrolórky obce 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo hlavnú kontrolórku obce. V zákonnej lehote bolo vyhlásené výberové konanie na 
obsadenie danej pracovnej pozície. Na obecný úrad bola doručená iba jedna žiadosť, ktorú poslala p. Milena 
Štvartáková. Starosta obce danú žiadosť, ako aj jej prílohy prečítal a konštatoval, že daná záujemkyňa splnila 
podmienky výberového konania. Na záver dal starosta obce hlasovať za zvolenie p. Mileny Štvartákovej za hlavnú 
kontrolórku obce Sedlice. Daný návrh bol jednohlasne prijatý. 

 Plnenie rozpočtu 
Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2015. Poslanci OZ si spoločne prešli výšku 
jednotlivých položiek a ich percentuálne plnenie v rozpočte obce. Poslanci dané plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 
zobrali na vedomie. 

     Nové herné prvky do MŠ 
Zástupkyňa pre MŠ požiadala o zakúpenie nových herných prvkov do areálu MŠ. Spolu so žiadosťou doložila 
vizualizácie a cenovú ponuku. Celková výška použitých zdrojov je do 1 000 eur. Poslanci túto žiadosť schválili. 

 Rekonštrukcia kaderníctva 
Prevádzkovateľka kaderníctva v našej obci požiadala obec Sedlice o možnosť rekonštrukcie prevádzky kaderníctva 
a následné odpočítanie preukázaných prostriedkov z nájmu. Poslanci tento návrh schválili s podmienkou, že výška 
odpočítaných finančných prostriedkov nepresiahne výšku ročného nájmu. 

 Nevyhovujúci stav priekopy 
Skupina obyvateľov obce, bývajúcich v miestnej časti Vyšný koniec, požiadala obec Sedlice o riešenie havarijného 
stavu priekopy nachádzajúcej sa pred ich pozemkami. Obyvatelia uviedli, že daná priekopa nemá dostatočný spád 
a zanáša sa kalom. Starosta obce vysvetlil prítomným občanom, že daná stavba je realizovaná z prostriedkov EÚ, 
a z toho dôvodu nie je možné robiť zmeny v zrealizovanom projekte nakoľko je obec viazaná udržateľnosťou projektu 5 
rokov. Zároveň zdôraznil, že priekopa nie je určená na žiadny druh odpadových vôd, ale iba na odvod dažďových vôd. 
Po uplynutí tejto doby obec zabezpečí príslušné stavebné zásahy, aby sa nevyhovujúci stav odstránil. Do toho času bude 
obec zabezpečovať pravidelné čistenie a preplachovanie danej priekopy. 

 Predaj pozemku 
Obyvateľ obce v miestnej časti Skalka požiadal obec Sedlice o vysporiadanie a následne odkúpenie časti pozemku vo 
vlastníctve obce, ktorý priamo susedí s jeho pozemkom a ktorý doteraz užíval. Starosta obce informoval poslancov 
o presnom postupe pri nakladaní s majetkom obce, pričom druhým krokom po schválení zámeru nakladania 
s pozemkom je schválenie kúpnej ceny. Starosta obce informoval poslancov o výške kúpnej ceny, za ktorú obec 
odpredávala pozemky v podobných prípadoch, ako je tento, v minulom volebnom období. Jej výška bola 2 €/m2. 
Starosta obce navrhol ponechať danú sumu aj pre tento predaj. Poslanci jeho návrh jednohlasne schválili. Jedná sa už 
o štvrtý prípad, kedy obec vysporiadala pozemky za účelom zjednotenia skutočného stavu so stavom zapísaným 
v Katastri nehnuteľnosti. 

 Prebiehajúce projekty a práce 
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich a už zrealizovaných projektoch a prácach: 

 V mesiaci marec bol spracovaný a podaný projekt v rámci výzvy Európa pre občanov – družobné mestá. 
Tento projekt nebol zo strany európskej komisie podporený. 

 V mesiaci máj bola podaná žiadosť o výstavbu multifunkčného ihriska v rámci výzvy Úradu vlády SR. 
Súčasťou žiadosti je aj spracovaná projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Daná žiadosť nebola 
schválená, ale obec v spolupráci s ZŠ s MŠ Sedlice bude postupne dovybavovať terajšie malé trávnaté ihrisko 
umiestnené v areáli školy 

 V spolupráci s DHZ Sedlice obec podala žiadosť o pridelenie malého zásahového vozidla IVECO Daily. 
Daná žiadosť ešte nie je vyhodnotená. 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o schválení žiadosti DHZ Sedlice o generálnu opravu Tatry 
815. Samotná oprava prebehne ešte v roku 2015. 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii – výmene okien na telocvični 
pri ZŠ Sedlice. Hodnota celého diela je 32 000 €, spoluúčasť obce bola 5 %. V budúcom období je šanca na 
pridelenie ďalších finančných prostriedkov na rekonštrukciu fasády telocvične. 

 Starosta obce požiadal vedenie ŠK Sedlice o začatie príprav na plánované terénne úpravy futbalového ihriska. 
Obec za pomoci malých obecných služieb daný areál už vykosila. 

 Starosta obce informoval poslancov o začatí ručného čistenia miestnych tokov v strede obce prostredníctvom 
nezamestnaných občanov našej obce, ktorí si musia odrobiť dávku v hmotnej núdzi a ktorých usmerňuje 
a pomáha im poslanec OZ Jozef Maďar. 
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Obecné zastupiteľstvo 

 Spoločnosť D-Com, ktorá zabezpečuje informatizáciu miest a obcí a ktorá spravuje informačný systém aj našej 
obce, zverejnila šablóny webovej stránky, o ktorú sa budeme uchádzať. 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že do konca roka obec zrealizuje kladenie nového asfaltu na 
Bajerovskej ulici. 

 Knihovníčka obce predložila OZ zoznam kníh s návrhom na ich vyradenie. Poslanci dané vyradenie schválili. 
 

 Bod rôzne 

 Vedenie ZŠ s MŠ Sedlice predložilo OZ nasledovné dokumenty: 
– rozpočtové opatrenie č. 2/2015, 
– počty prijímaných žiakov v prvom a piatom ročníku šk. roka 2015/2016, 
– počty žiakov prihlásených na náboženstvo a etickú výchovu, 
– návrh školského vzdelávacieho programu šk. roka 2015/2016. 
Poslanci tieto dokumenty zobrali na vedomie. 

 Starosta obce informoval OZ o návrhu poslanca Jozefa Maďara zmeniť vydávaný občasník Ozveny Sedlíc na 
informačný list a raz ročne vydávanú ročenku. Poslanci súhlasili iba s vydávaním ročenky, pričom žiadali Ozveny 
Sedlíc nechať v pôvodnom formáte. 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o súdnom spore, ktorý podal  p. Andrej Jurko na obec Sedlice. 
Súd rozhodol v prospech obce, avšak daný rozsudok ešte nie je právoplatný. Z dôvodu rozširovania nepravdivých 
informácií, starosta obce kedykoľvek podá presné informácie o danom spore podložené dokumentmi a fotografiami. 

 Starosta obce informoval o možnosti propagácie obce Sedlice v Prešovských novinách za poplatok 400 €. 
Poslanci zobrali danú informáciu na vedomie. 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o vzniknutom probléme s prevádzkovaním telocvične pri ZŠ. Je 
potrebné nájsť systém prevádzkovania a zodpovednú osobu. Táto problematika bude predmetom pracovného 
stretnutia venovaného iba tomuto problému. 

 Starosta obce predniesol požiadavku zamestnancov OcÚ o zmene pracovného času. V snahe vyjsť v ústrety 
občanom navrhujú predlžiť pracovný čas vo štvrtok do 17:00 a následne skrátiť piatkový čas na 14:00. Poslanci 
tento návrh uvítali a jednohlasne ho schválili. 
 

 Diskusia:  
V tomto bode poslanci predniesli tieto diskusné príspevky: 

Poslanec Bc. Miloš Timko: 

 Kosenie pozemkov pred dvormi občanov – starosta obce vysvetlil, že kosenie pred pozemkami si zabezpečujú 
obyvatelia sami, lebo obec nemá kapacity na to, aby tieto pozemky kosila v celom rozsahu. Kosia sa iba plochy v 
centre obce a pred opustenými domami. 

 Otázka o plánovanej výstavbe domova dôchodcov – starosta obce odpovedal, že zatiaľ neeviduje na OcÚ 
žiadnu oficiálnu žiadosť na zriadenie daného zariadenia. 

 Návrh premiestniť oplotenie tenisového kurtu z pozemku pri farskom úrade do areálu ZŠ s MŠ Sedlice 
a vytvoriť tam nové ihrisko – starosta obce odporučil prerokovať tento zámer so správcom farnosti. 

 Návrh výstavby tribúny a fotovoltaického systému na telocvični ZŠ – starosta obce informoval o podanej 
žiadosti na fotovoltaiku v minulom období a výstavba tribúny je obmedzená finančnými možnosťami obce. 

 Poslanec Mgr. Marek Joščák: 

 Vývoz VOK (veľkoobjemový kontajner) na cintorínoch – vývoz je objednaný, limituje nás počasie, keďže je 
tam pre nákladné auto ťažšie dostupný terén. 

 Prelakovanie lavičiek – zaradené do plánu činnosti, realizácia v najbližšom období. 

 Častejšie stretnutia OcZ – starosta obce berie na vedomie danú požiadavku. 

 Poslanec Bc. Jozef Maďar: 

 Zníženie ceny knihy Sedlice – kronika obce. Obecnému zastupiteľstvu predložil návrh na zníženie o 50 %. 
Starosta obce predložil návrh na zníženie o 2 eurá, teda na sumu 20 eur z dôvodu nákladu na tlač v sume 22     
Eur za jeden kus. Daný návrh, t.j 20 Eur/kniha, bol prijatý. 

 Pravidelné organizovanie detských diskoték – poslanci OZ sa s týmto návrhom nestotožnili. 

 Prítomný obyvateľ obce navrhol doplnenie priepustu cez cestu v miestnej časti Huček z dôvodu zaplavovania 
miestnej komunikácie prívalovými zrážkami. Starosta obce zobral jeho návrh na vedomie. 

 Prítomná obyvateľka obce navrhovala odstránenie VOK z cintorínov a nájdenie iného, vhodnejšieho stanovišťa. 
Starosta obce zobral jej návrh na vedomie a oznámil, že obec hľadá iné vhodné zberné miesto. 
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Obecný úrad informuje 

Nový asfaltový koberec na Bajerovskej ulici 
 

Obyvatelia Bajerovskej ulice sa môžu v najbližšom období tešiť na nový asfaltový koberec. Obecný 
úrad ich už o tomto zámere informoval letákom, ktorý si našli vo svojej schránke. Na danom letáku 
bol síce uvedený pravdepodobný termín realizácie 23. – 30. júl 2015, ale dodávateľ tejto investičnej akcie 
nás požiadal o presunutie začiatku realizácie. Týmto sa chceme ospravedlniť všetkým občanom Bajerovskej 
ulice za toto krátke omeškanie. Zároveň je tu možnosť objednať si zaasfaltovanie vstupov na Vaše pozemky 
nielen pre obyvateľov Bajerovskej ulice, ale aj pre všetkých obyvateľov našej obce. Cena ručnej 
pokládky asfaltu je 14 Eur/m2 s DPH. Je potrebné pripraviť vhodné lôžko pod asfalt. Mal by to byť 
dostatočne zhutnený násyp štrkodrviny, (napr. frakcia 0-32 mm) 
v minimálnej výške 10 cm. Jedná sa o výraznú investičnú akciu našej 
obce, ktorá zoberie podstatnú časť nášho rozpočtu. Na Bajerovskej 
ulici je potrebné položiť 1 100 bežných metrov asfaltového koberca. 
Problémom je zlé klopenie tejto ulice takmer v celej jej dĺžke, vrátane 
všetkých krátkych odbočiek a realizácia dvoch priepustov. Pri týchto 
plánovaných prácach Vás chceme požiadať o trpezlivosť z dôvodu 
obmedzenia premávky a zvýšeného pohybu stavebnej techniky. 

Obohraná pesnička ...  
VOĽNE POHYBUJÚCE SA PSY 

 
O tomto probléme sme už v našom občasníku 
písali viackrát. Napomínali sme, upozorňovali 
sme, strašili sme pokutami. Napriek tomu v našej 
obci stále môžeme stretnúť voľne pobehujúceho 
psa bez majiteľa, resp. bez vodítka. Určite, tak 
ako ja, mnohí máte pred psami rešpekt. Ako hovorí 
staré príslovie: psovi nikdy never a hlavne nie 
túlavému. Preto by sme chceli opäť apelovať na 
majiteľov týchto psov, aby si ich ustrážili 
a zamedzili ich voľnému pohybu. Zároveň 
upozorňujeme, že je prísny zákaz vstupu a pohybu 
so psom na obidvoch cintorínoch. V budúcnosti 
nevylučujeme zriadenie nástenky hanby, kde budú 
uverejňované fotografie týchto psov, spolu 
s menami ich majiteľov. Už teraz máme nafotených 
štyroch psov z našej obce, ktorí sa v tomto polroku 
opätovne túlali v našej obci a spôsobovali strach 
našim obyvateľom. Na záver pripomeniem výšku 
pokuty, ktorú obec môže udeliť v správnom konaní. 
Podľa zákona č 282/2002 Zb.z, § 7, ods 3 je to suma 
165 Eur. Všetci vieme, že ekonomická situácia 
v našom štáte a v našich rodinách nie je ideálna, 
preto nechceme ľudí zaťažovať pokutami. Preto 
veríme, že každý, koho 
sa tento problém týka, si 
vstúpi do svedomia 
a urobí také opatrenia, 
aby sa tento problém 
nikdy viac neopakoval. 

VAROVANIE PRE DÔCHODCOV 
 
V poslednej dobe sa opäť rozmohlo podomové 
obchodníctvo a s ním nie veľmi slušné praktiky 
podomových obchodníkov tzv. šmejdov. Títo 
Šmejdi sú zo Slovenska, ale aj z iných krajín ako 
napríklad Maďarsko, Rumunsko ale aj Česká 
republika. Sú to tzv. podnikatelia, ktor í sa 
špecializujú na podomový predaj a na predajné akcie, 
kde zneužívajú dôverčivosť našich spoluobčanov, 
najmä dôchodcov. 
Praktiky predajcov: 

Elegantné oblečenie predajcov, čím vytvárajú 
pocit dôveryhodnosti 

Vytváranie pocitu možnosti výhodného nákupu 

Využívanie psychologických vlastností 

Odvolávanie sa na priateľstvo s členom rodiny, 
prípadne vydávanie sa za člena rodiny 

Ako sa vyhnúť problémom : 

 Nerozprávať sa s cudzími ľuďmi! 

 Nevpúšťať cudzích ľudí do dvorov a domov! 

 Ak už ich pustíme, pýtať si nejaký doklad 
totožnosti! 

 Nič nepodpisovať! 

 Nepožičiavať peniaze! aj pod zámienkou zvýšenia 
dôchodku! 

 Vyhýbať sa akciám, za ktorými sú neznáme 
spoločnosti a lákavé darčeky! 

 Upovedomiť Obecný úrad o pohybe šmejdov 
v obci! 

Veríme, že Vám tieto rady pomôžu ako prevencia 
pred prípadnými neželanými návštevníkmi. 
                                                   A. Semanová, Bc. E. Kotuličová 
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Obecný úrad informuje 

Parkovanie na chodníku 
 
Chodník popri hlavnej ceste obsadený autami, 
medzi ktorými kľučkujú starí, mladí, aj mamičky 
s kočíkmi. Aj takýto obraz často zažívame v našej 
obci v časti Nižný koniec. Pritom zo strany 
vodičov sa jedná nielen o neohľaduplné, ale aj 
protizákonné konanie.  
Súčasná platná legislatíva, konkrétne Zákon o cestnej 
premávke vo svojom § 52 v ods 2 jasne uvádza: 
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú 
chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou 
alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak 
ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom 
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, okrem 
zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v 
zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným 
alebo regulovaným státím.  
Plne si uvedomujeme, že naša hlavná cesta je sama 
o sebe dosť úzka a nechať auto odstavené iba na jej 
okraji je taktiež dosť nebezpečné. Avšak, ak všetci 
vodiči budú dodržiavať maximálnu povolenú 
rýchlosť pri prejazde obcou, aj riziko dopravnej 
nehody, kvôli odstavenému vozidlu na kraji cesty 
bude nepatrné. Zároveň chceme pripomenúť aj § 25 
ods. 1 z vyššie spomínaného zákona, ktorý hovorí 
nasledovné: 
Vodič nesmie zastaviť a stáť  
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,  
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na 
ňom a za ním,  
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre 
cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred 
nimi,  
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m 
pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz 
neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej 
strane vyúsťujúcej cesty,  
e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,  
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy 
osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre 
zastávku a končí sa 5 m za 
označníkom zastávky, a tam, kde 
taká dopravná značka nie je, vo 
vzdialenosti kratšej ako 30 m pred 
označníkom zastávky a 5 m za 
ním; ak je priestor zastávky 
vyznačený príslušnou vodorovnou 
dopravnou značkou, platí tento 
zákaz len pre nástupište a 
vyznačený priestor,  
g) na železničnom priecestí, v 
podjazde a v tuneli a vo 
vzdialenosti kratšej ako 15 m pred 
nimi a 15 m za nimi,  
h) na mieste, kde by vozidlo 
zakrývalo zvislú dopravnú značku, 

vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob 
radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez 
križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj 
nápisom alebo svetelné signály,  
k) na cestičke pre cyklistov,  
m) na moste,  
n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo 
na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre 
ktoré je parkovisko vyhradené,  
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,  
r) na kruhovom objazde,  
s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, 
na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou,  
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie 
môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na 
miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, 
vjazdov a výjazdov z objektov určených na 
zásobovanie alebo parkovacích miest. 
Našej obce sa určite týkajú písmená a), b), c), f), 
m), q), s) a u).  
Zároveň upozorňujeme občanov, že celoročné 
parkovanie na priľahlých trávnatých plochách okolo 
miestnych komunikácií robí nielen zlý vzhľad naším 
uliciam, ale v zimnom období spôsobuje problémy s 
odhŕňaním snehu a v lete vynášanie blata 
pneumatikami na asfaltové komunikácie. Všetkých 
týchto vodičov žiadame o parkovanie na vlastných 
pozemkoch, vo vlastných dvoroch. Taktiež veríme, 
že ohľaduplnosť našich vodičov sa zvýši a chodník 
popri hlavnej ceste bude vždy prejazdný, tak ako 
zákon káže. 

Dvojstranu spracovali: Imrich Krajňák, Marek Guman 
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Školstvo 

Prázdninové obhliadnutie 
Aj keď tu už máme nový školský rok, dovoľte mi, 
aby som sa zopár myšlienkami vrátil k uplynulému 
školskému roku. Bol úspešný? Podarilo sa nám 
zrealizovať všetky plány, ktoré sme si spolu s obcou 
vytýčili? 
Únava, ktorú sme pociťovali všetci, ktorí sme sa 
priamo podieľali na plnení stanovených cieľov, hovorí 
určite jedno, nezaháľali sme. Veď posúďte sami. 
Najväčšou výzvou bola modernizácia budovy 
telocvične, ktorá svoju kvalitu a výzor nezmenila od 
čias svojej výstavby a to od roku 1985. Hneď 
s príchodom jari, po ukončení prvej fázy rekonštrukcie 
telocvične, ktorá v sebe zahrňovala zateplenie strechy 
a výmenu strešnej krytiny, obec požiadala o pridelenie 
finančných prostriedkov na druhú fázu a to výmenu 
okien a vchodových dverí. Po náročných jednaniach so 
štátnymi úradníkmi bol nakoniec prísun finančných 

prostriedkov odobrený. V súčasnosti sa už tešíme 
z nových okien a dverí, ale cítili sme, že to ešte nie je 
ono. Ako sa hovorí: ,,S jedlom rastie chuť.“ Preto sa 
starosta obce rozhodol požiadať o finančné prostriedky 
aj na zateplenie telocvične, čo by bolo logickým 
vyústením rekonštrukcie. Takže uvidíme. Najbližšie 
dni ukážu, či bude žiadosť schválená alebo nie. A ak 
áno, tak v akom rozsahu. Aj touto cestou však ďakujem 
všetkým, hlavne starostovi obce pánovi Imrichovi 
Krajňákovi, ktorí sa na realizácii tohto projektu 
podieľali. V jarnom období sme sa tiež pustili do 
výstavby altánku v tesnom susedstve starej budovy ŠJ, 
tzv. Zelenej triedy. Ide o ďalší priestor, ktorý bude 
slúžiť žiakom školy počas vyučovania ako alternatíva 
klasickej triedy, ale aj na voľnočasové aktivity pre naše 
CVČ. Verte, nebolo to ľahké, ale za pomoci 
dobrých priateľov sa nám realizácia stavby 
podarila. Poďakovanie patrí členom STO Sedlice 
a to hlavne pánom Rastislavovi Kotuličovi, 
Ondrejovi Pavlovičovi a Ondrejovi Skybovi, ale 
aj obci Sedlice za príspevok na výstavbu 
v podobe strešnej krytiny. Paralelne so zriadením 
altánku prebiehali aj rokovania s firmou 
Pesmenpol vo veci výstavby malého futbalového 
ihriska. Na realizácii sme sa dohodli, a tak sme si 
museli už len počkať na priaznivé počasie 
a voľné okienko vo výrobnom programe firmy. 
Všetko do seba zapadlo. Zhruba od polovice 

mája môže škola počas vyučovania ponúknuť svojim 
žiakom na šport i na aktívne trávenie voľného času 
nové ihrisko. Ako sami dobre viete, pri práci beží čas 
veľmi rýchlo. Záver školského roka bol zrazu predo 
dvermi a so starostom obce sme ukuli scenár váženej a 
nezabudnuteľnej rozlúčky s našimi deviatakmi. 
Jednoducho sme spoločne cítili potrebu niečo zmeniť 
v zabehanom stereotype. Keďže deviataci s našimi 
myšlienkami súhlasili, rozlúčka, na ktorú budeme 
všetci spomínať s príjemným pocitom a zároveň so 
slzou smútku v oku, sa konala na obecnom úrade 
spojená s odovzdávaním vysvedčení. Škoda, že krásne 
chvíle trvajú len tak krátko. Určite nezabudneme na 
rozlúčkovú pieseň našich absolventov, ktorú spievali 
ulicami Sedlíc pri ceste zo školy na obecný úrad. 
Netradične tak v priestoroch zasadačky OcÚ a z rúk 
starostu obce, riaditeľa školy a triedneho učiteľa si 
prevzali naši deviataci posledné zhodnotenie svojich 
študijných výsledkov. Dojímavé momenty sprevádzali 
posledné slová na rozlúčku, stisky rúk, úprimné želania 
úspešného štúdia na stredných školách, ale aj 
odovzdanie malých darčekov, ktoré budú každému 
pripomínať túto nezabudnuteľnú chvíľu. Možno by sa 
patrilo spomenúť aj ďalšie krásne akcie, ktoré sme 
pripravili pre našich žiakov. Určite je to prvá návšteva 
spisovateľky pani Gabriely Futovej v našej škole 
spojená s besedou a autogramiádou, dobrou náladou 
a zábavnými hrami, nabitý deň detí, či mimoriadne 
vydarená praktická časť účelového cvičenia spojená 
s ukážkami hasičskej techniky, ktorú odborne 
predviedli páni Pavol a Peter Fiľakovskí, ukážkami 
náročného výcviku nezabudnuteľných košických 
sokoliarov a na záver podávaním chutného učiteľského 
guľášu pre všetkých malých hladošov. Isto som 
nespomenul všetko, čo sa nám podarilo v uplynulom 
školskom roku dosiahnuť. Viac sa o našich úspechoch 
a našej práci môžete dočítať na internetovej stránke 
školy www.zasedlice.edupage.sk. Na záver prajem 
všetkým čitateľom pokojné prežitie leta a veľa zdravia 
a spokojnosti v rodinách.         
                 Štefan Rimák 
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Školstvo 

Nový školský rok v našej MŠ 
Aj v našej materskej škole sa začal nový školský rok. Príprava na nové stretnutie po prázdninách bola 
príjemná. Pripravovali sme pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvoria učebne plány na nový školský rok 
2015/2016, plán práce a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu. Vybaľovali sme nové didaktické hračky a deti aj 
rodičov privítala nová výzdoba. Tento rok sa do materskej školy zapísalo 31 detí zo Sedlíc a 5 zo Suchej 
Doliny.  V  I. triede je zapísaných 19 detí vo veku od 
2,5 – 4 rokov. V II. triede je zapísaných 17 detí vo veku 
od 5 do 6 rokov, z toho je  13 budúcich  školákov. 
Pedagogický zbor predprimárneho vzdelávania tvoria 4 
kvalifikované učiteľky: 
- Janka Kováčová -  zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 
- Veronika Fedorová -  učiteľka 
- Ľubka Jakubiková - triedna učiteľka v I. triede 
- Renátka Mihaľová - triedna učiteľka v II. triede 
O našu čistotu sa stará pani M.  Kalafusová a o naše 
brušká p. M. Kotuličová . 
Počas celého školského roka 2015/2016 máme 
naplánované rôzne akcie a  výlety pre deti. Veríme, že 
sa nám podarí splniť a pripraviť pre deti pestrý, krásny 
a naplnený školský rok, aj s pomocou rodičov, ktorí 
nám sponzorsky pomáhajú. V spolupráci s p. starostom sa nám podarilo zabezpečiť nové hojdačky a drevené 
zostavy na školskom dvore. O všetkom, čo sa v našej materskej škole uskutoční, budeme so súhlasom 
rodičov informovať na našej webovej stránke. Ďakujeme všetkým rodičom, rade rodičov, riaditeľstvu školy 
a priateľom materskej školy, ktorí pomáhajú zveľaďovať prostredie MŠ. Za materiálnu podporu chceme 
poďakovať p. M. Gočovi s manželkou, ktorí sa starajú o výtvarný, pracovný a iný materiál pre deti. Vrelé 
poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí organizovali ples pre priateľov materskej školy.   Janka 

Kováčová 

Deň rodiny 
Detský smiech, radostné pokrikovanie, povzbudzovanie, vtipkovanie, spoločné súťaženie, prekvapenie, 
tancovačka a mnoho ďalších zážitkov a dojmov  sme si odniesli v júni z vydarenej akcie „Deň rodiny“. 
Úžasná myšlienka pochádzala  z tvorivého a zanieteného kolektívu Klubu žien, ktorý  u nás úspešne rozbehol 

činnosť minulý rok. Prvotné myšlienky dozreli v konkrétne nápady, 
nápady prerástli do skutkov a skutky vyvrcholili úspešným 
podujatím, ktorým Deň rodiny bezpochyby bol. Spoločná modlitba 
sv. ruženca a sv. omša nás posilnili a zjednotili duchovne, aby sme 
potom zvládli všetky zábavno-súťažné aktivity nielen pre deti, ale aj 
pre ich rodičov, starých rodičov, príbuzných, či  priateľov. 
Ponúknutých možností bolo naozaj neúrekom: kútik pre najmenších, 
slalom s kolobežkou, fúriky, slalom s loptou, hra na hasičov, ukáž, 
čo vieš, vyhrávačky, pečenie oblátok, zábavné fotografovanie, 
maľovanie na tvár, bublifuk, skákací hrad, vedomostná súťaž, 
preťahovanie lanom, chutný guľáš, grilované špekáčiky, tancovačka. 
Úprimná vďaka 

patrí nielen všetkým členkám Klubu žien v Sedliciach, ale aj 
ďalším ochotným dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí sa do 
tejto akcie zapojili a samozrejme, všetkým rodinám, ktoré sa 
jej zúčastnili. Boli to nielen príjemne strávené chvíle, ale aj 
naše svedectvo o tom, že rodina je pre nás dôležitá, že čas, 
ktorý si navzájom venujeme je najlepšie stráveným časom, 
že členovia rodiny potrebujú držať spolu a potrebujú 
spoločné zážitky, veď šťastný je ten, kto našiel šťastie 
v rodine.                                
 Miriam Gumanová 
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Šport, mladí hasiči 

Súťaž mladých hasičov v Novom Salaši 

Súťaž mladých hasičov, ktorá sa odohrávala v obci Nový Salaš bola pre nás úžasná. Naši hasičský 

trenéri nám obetovali svoj drahocenný čas, aby sme boli najlepší. Tak sa aj stalo. Družstvo dievčat 
štartovalo v zložení Lucia Kotuličová, Božena Timková, Gabika Husaková , Simona Lacková ,Alžbeta 

Timková. Práve tieto bojovníčky obsadili úctyhodné 1.miesto a naviac získali aj putovný pohár. Družstvo 
chlapcov tvorili Samuel Bomba , Patrik Petrenčák , Damian Jakubik, Martin Stachura ,Lukáš Fiľakovský, 
Kristián Kotulič. Tak ako minulý rok si odniesli 

2.miesto. Po príchode na Nový Salaš sa začalo hneď 
súťažiť. Atmosféra sa niesla v súťaživom duchu. 
Niektorí súťažiaci z našich družstiev to nemali ľahké, 

pretože mali mierne fyzické zranenia, ale všetko 
nakoniec dobre dopadlo. Každý chcel vyhrať, ale 
predovšetkým sme sa prišli všetci zabaviť a ukázať 

svoje hasičské schopnosti. Po súťaži nás  čakalo 
občerstvenie. So vztýčenou hlavou tešiac sa na ďalšiu 
súťaž sme sa po ťažkom dopoludní vybrali domov.          
                       Samuel Bomba 

Súťažný ročník sa pre stolnotenisový oddiel začal 
v septembri 2014. Družstvá „A“ a „B“ boli 
nahlásené do 4. ligy východoslovenských 
majstrovstiev s cieľom postupu družstva „A“ do 
3. ligy. Družstvo „C“ bolo nahlásené do 5. ligy 
oblastných majstrovstiev s cieľom čo najlepšie sa 
umiestniť. Žiacke družstvo bolo nahlásené do 2. 
ligy východoslovenských majstrovstiev starších 
žiakov. Po jesennej časti sa k predsezónnemu 
cieľu priblížilo družstvo „A“, ktoré bez straty 
bodu viedlo 4. ligu. Veľkú radosť nám robili aj 
žiaci, ktorí úspešne zbierajú skúsenosti a hernú prax 
v ligových aj tréningových zápasoch a jesennú časť 
ukončili na deviatom mieste. Dňa 27.12.2015 bol 
zorganizovaný vianočný turnaj registrovaných 
a neregistrovaných jednotlivcov. V kategórii 
amatérov bez rozdielu veku súťažilo 8 hráčov. 
Z celkového víťazstva sa napokon tešil najstarší hráč 
turnaja Stanislav Timko, ktorý vo finále zdolal 
najmladšieho hráča turnaja Rastislava Kotuliča ml. 
Tretí skončil Imrich Skyba z Miklušoviec. 
V kategórii registrovaných bez rozdielu veku 
súťažilo 24 hráčov. Tak ako v roku 2013 aj tohto 
roku sa víťazstvo podarilo obhájiť hráčovi STO 
Sedlice Ľubomírovi Kollarčíkovi. Druhé miesto si 
vybojoval Cyril Sabol z STO Lemešany. V boji 
o tretie miesto sa stretli hráči STO Sedlice a bol do 
poslednej loptičky vyrovnaný. Napokon sa z tretieho 
miesta tešil Milan Szarvaš, ktorý zdolal Maroša 
Rusinka. Vianočný turnaj žiakov tento rok 
organizovala ZŠ s MŠ Sedlice, kde na 1. mieste sa 
umiestnil Erik Mikula, druhý skončil Adrián Čuchta 
a tretí Rastislav Kotulič ml.. Súťažný ročník 
2014/2015 sa pre stolnotenisový oddiel skončil 
najväčším úspechom v histórii, keď mužstvo „A“ 
postúpilo do druhej najvyššej súťaže na východnom 

Slovensku, čo predstavuje 3. ligu. Mužstvu „B“ sa po 
polovici súťaže podaril veľký obrat a z posledného 
dvanásteho miesta sa prebojovali až na deviate, čo 
v konečnom dôsledku zabezpečilo aj jeho 
účinkovanie v 4. lige pre nasledujúcu sezónu. 
Mužstvu „C“ sa v sezóne 2014/2015 spočiatku veľmi 
nedarilo, no postupne ukázalo svoju silu a celkovo sa 
umiestnilo na ôsmom mieste. O úspechy 
stolnotenisového oddielu sa predovšetkým zaslúžili 
všetci hráči, a to tak cudzí ako aj domáci, keď svojim 
prístupom zodpovedne plnili stanovené úlohy, ktoré 
boli dávané pred začiatkom súťaže. Najväčšiu radosť 
okrem mužstva „A“ nám robia naši najmenší hráči, 
ktorých je čoraz viac. V sezóne 2014/2015 boli 
nahlásení do 2. ligy, kde sa celkovo umiestnili na 7. 
mieste. Poďakovanie predsedu stolnotenisového 
oddielu patrí predovšetkým hráčom, ktorí vzorne 
reprezentovali našu obec účinkovaním v oddieli 
a všetkým sponzorom, ktorí podporovali účinkovanie 
oddielu v súťažiach. V júni 2015 členovia 
stolnotenisového oddielu pre deti základnej školy 
úspešne zrealizovali výstavbu altánku pri bývalej 
jedálni. Stolnotenisový oddiel aj touto cestou chcel 
osloviť občanov obce Sedlice o podporu a rozvoj 
stolnotenisového oddielu. Budúci rok stolnotenisový 
oddiel oslávi 10. výročie svojho založenia a pri tejto 
príležitosti by oddiel chcel zorganizovať oslavy 
desiateho výročia. Aj v budúcnosti chce STO Sedlice 
úspešne reprezentovať našu obec v seniorskej a 
v žiackej kategórii a naďalej pokračovať v tradícii 
turnajov organizovaných pre širokú verejnosť. 

Rastislav Kotulič 

Zo zelených stolov 
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Relax 

Kozmetické pomôcky k dokonalému nalíčeniu 
V 10 bodoch si priblížime, čo všetko by modernej žene nemalo chýbať v kozmetickej taštičke. 
1. Primer: nanáša sa následne po hydratačnom kréme, je zväčša na silikónovej báze, vyhladzuje 

povrch pleti, vypĺňa jemné vrásky, pripraví pleť na nános krycieho krému a predlžuje líčenie. 
2. Podklad: farebne zjednotí pleť, zamaskuje nedokonalosti pleti, plní aj ochrannú funkciu 

a niektoré druhy obsahujú SPF a hydratačné či liečivé zložky. 
3. Korektor: slúži na prekrytie väčších nedokonalostí pleti, nanáša sa na make-up, ale aj na samotnú 

pleť. 
4. Púder: nanáša sa na krycí krém čím ho fixuje a  zmatňuje pleť, je ďalšou ochrannou vrstvou. 
5. Očné tiene: používajú sa na farebné zvýraznenie očí, dá sa nimi spraviť výrazný večerný 

a jemnejší denný look, pomocou očných tieňov možno vyformovať tvar oka. 
6. Linky: sú základom pr i výraznom a  dokonalom líčení, opticky pridávajú riasam na objeme, čím 

pôsobia hustejšie a krajšie, pomocou liniek možno meniť tvar oka. 
7. Ceruzky: jedny z najzákladnejších kozmetických produktov, používajú sa na zvýraznenie jednotlivých 

partií tváre – očí, pier aj obočia: 

 Ceruzky na pery – sú mäkšie, ľahko sa nimi obkreslí kontúra pier 

 Ceruzky na oči - klasické sú stredne tvrdé, ale poznáme aj kajalové, gélové a pod. 

 Ceruzky na obočie – spomedzi ceruziek sú najtvrdšie ale stále ľahko aplikovateľné, ich konzistencia je 
suchšia, aby sa farba dobre uchytila medzi chĺpkami 

8. Maskara: nádherne zvýrazní mihalnice, dodá im na objeme a  dĺžke. Maskary rozdeľujeme na 
objemové maskary, ktoré dodajú riasam objem, predlžujúce maskary, ktoré predlžujú, vytáčajúce 
maskary, ktoré riasy vytočia, a kombinované maskary, ktoré sľubujú napríklad aj objem, aj dĺžku aj 
vytočenie. 

9. Lícenky: zvýraznia líčka, dodajú farbu a sviežosť líčeniu, opticky formujú tvár. Môžeme ich rozdeliť 
na krémové, púdrové, tekuté a gélové. 

10. Rúže: zvýraznia farbu pier  a dodajú celkovému make- upu look. Poznáme krémové, matné, lesklé, 
trblietavé, ale aj lesky na pery a balzamy na pery, ktoré pery vyživujú. 

                           E. Kotuličová 

Dedinská organizácia SZM 
 
Prednedávnom mi jeden uvedomelý občan našej obce 
doniesol do rúk zaujímavú kroniku. Bola to kronika 
Dedinskej organizácie Slovenského zväzu mládeže, 
ktorá u nás fungovala od roku 1972. Našiel ju doma 
pri upratovaní vecí po svojich súrodencoch a som 
veľmi rád, že ju nevyhodil do zberu. Pre mňa osobne 
to bolo zaujímavé čítanie, preto aj Vám by som chcel 
ponúknuť krátke zápisky z tejto kroniky: 
 

ROK  1982: IV mládežnícky ples 
Dňa 20.II1982 sa konal IV. mládežnícky ples. Ples sa 
koná každoročne a má dobrý ohlas nielen u mládeže, 
ale aj u tých skôr narodených. Ani toho roku 
nechýbala na plese tombola, v ktorej ako prvá cena 
bol krásny zajac. Členky našej DO SZM: Chlebanová, 
Hozová, Hycová, Maričáková a Vargová obohatili 
mládežnícky ples krásnym džezbaletom na hudbu 
Ludviga van Bethovena a vybrali si jeho 
zmodernizovanú skladbu Osudová. Po organizačnej 
stránke bol dosť dobre zabezpečený, avšak ešte to 
nemalo taký priebeh, aký sme si priali. Veríme, že na 
ďalších mládežníckych plesoch sa nám to splní. 
ROK 1973: Vatra k SNP 
Celý mesiac august sa niesol predovšetkým v znamení 
osláv 29. výročia SNP. To slávne jubileum si uctili aj 
naši zväzáci. Predvečer jubilejného dňa sa na 

Kamennej rozhorela Partizánska vatra, pri ktorej sa 
zišlo mnoho mladých ľudí, zväzákov, nezväzákov i 
zástupcov ostatných zložiek NF. Po zaspievaní 
partizánskej piesne predniesol s. Guman, predseda 
SZPB v Sedliciach, slávnostný príhovor, v ktorom 
oboznámil účastníkov vatry s priebehom SNP. 
Spomínal na udalosti, ktorých bol priamym 
účastníkom. Po jeho príhovore sa mládež ešte zdržala 
pri vatre. Piesne s doprovodom gitary sa ešte dlho 
niesli tmavými sedlickými uličkami. 
 
ROK 1986: Rozlúčka s brancami 
27.9.1986 naša DO SZM usporiadala rozlúčku s 
brancami. Slávnostný príhovor k brancom predniesla 
tajomníčka DO SZM v Sedliciach Renáta Timková. 
Po tomto príhovore im výbor DO SZM odovzdal 
dopisné papiere, obálky a perá. Bolo pre nich 
pripravené aj malé občerstvenie. Nakoniec bola 
diskotéka, na ktorej sme sa dobre zabavili. Dúfame, 
že sa s nimi stretneme o dva roky na ich privítaní. 
Tejto akcie sa zúčastnilo 22 členov našej organizácie. 
Pri organizovaní nám pomohla TJ, ktorá nám poskytla 
miestnosť. 
                                                             spracoval Marek Guman 
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Recepty starých materí 

Strešenina 
Suroviny: 

 slanina 

 cibuľa 

 uvarené – olúpané zemiaky 

 kyslá kapusta 
Postup: Opražíme na kocky nakrájanú slaninku, 
pridáme na kocky nakrájanú cibuľku, ktorú 
opražíme do ružova. Pridáme kyslú kapustu – 
dusíme ½ hodiny. Pridáme na kocky pretlačené 
uvarené zemiaky. Vsypeme soľ, čierne korenie + 
vegeta a spolu všetko dodusíme pod pokrievkou. 
 

 
Mačanka 

1. variant: 
Suroviny: 

 slanina 

 hladká múka 

 Voda 
Postup: Opražíme na kocky nakrájanú slaninku. 
Pridáme k nej hladkú múku, ktorú spražíme dočervena. 
Všetko to potom zalejeme vodou, pridáme mlieko 
a kyslú smotanu a všetko spolu dovaríme. 
 
2. variant: 
Suroviny: 

 slanina 

 hladká múka 

 voda 

 huby 

 jucha (z kyslej kapusty) 
Postup:: Spražíme na kocky nakrájanú slaninku, pridáme k nej hladkú múku a spražíme dočervena. Všetko to 
potom zalejeme vodou, pridáme huby a povaríme. Nakoniec pridáme juchu z kyslej kapusty a všetko spolu 
dovaríme. Prajeme dobrú chuť. 

Dôchodcovia z denného stacionára 

Zmena úradných hodín na obecnom úrade 

 

 Pondelok                7:30 - 11:00          13:00 -15:30 

 Utorok                              nestránkový deň 

 Streda                     7:30 - 11:00          13:00 -15:30 

 Štvrtok                    7:30 - 11:00          13:00 -17:00 

 Piatok                     7:30 - 11:00            ———— 
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