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 Ozveny SEDLÍC 
Občasník obce Sedlice 

I. ČÍSLO                                       NEPREDAJNÉ                             Máj 2016 

Milí Sedličania, vážení čitatelia, máte pred sebou 
ďalšie číslo nášho občasníka, ktoré sme pre vás 
pripravili spoločne s ďalšími autormi, aby sme 
opäť informovali o dianí v našej obci, ale aj 
rozšírili váš rozhľad o názory a postrehy 
zaujímavých ľudí s nášho okolia. Od začiatku roka 
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva 
pripravujeme a postupne realizujeme plánované 
aktivity. V tomto roku by sme chceli pokračovať 
v oprave miestnych komunikácií, a to konkrétne na 
Vyšnom konci. Túto rekonštrukciu chceme realizovať 
tak ako v minulom roku (Bajerovskú ulicu) 
z vlastných prostriedkov, ktoré postupne sporíme 
z vlastných príjmov obce. Realizácia tejto aktivity je 
podmienená plánovanou výstavbou novej trafostanice 
na Vyšnom konci vrátane kompletnej rekonštrukcie 
elektrickej siete a prípojok. Uvedenú stavbu 
pripravuje Východoslovenská distribučná, a. s, 
Košice, na ktorú je vydané stavebné povolenie a čaká 
sa na samotnú realizáciu. Predpokladaná realizácia je 
v tomto roku. Keďţe pri tejto stavbe sa bude vo 
veľkej miere pouţívať ťaţká technika, je moţné, ţe by 
sa nový asfalt mohol poškodiť, preto začiatok 
spomínanej opravy cesty bude aţ po realizácii prác 
firmou VSD, a. s. Ďalšími pripravovanými aktivitami 

je rekonštrukcia zástavky a prístavba stojiska na 
kontajnery v centre obce, oprava fasády v MŠ Sedlice 
a doplnenie detských prvkov, oprava mostov na 
miestnych komunikáciách a ďalšie potrebné práce 
a opravy majetku obce, ako aj pravidelné kultúrne 
a spoločenské aktivity. Obec má v súčasnosti 
podaných niekoľko ţiadostí o dotácie: 

Kanalizácia a ČOV 

Ďalšia etapa rekonštrukcie telocvične ZŠ 

Prevencia kriminality  kamerový systém v    

  obci Sedlice 

Realizácia fitnesparku v centre obce 

Verím, ţe aj v tomto roku sa nám podarí zrealizovať 
uvedené, ale aj ďalšie investičné aktivity, kultúrne 
akcie, pri ktorých je potrebná pomoc vás, aktívnych 
občanov, no samozrejme aj vaša trpezlivosť 
a pochopenie, o čo vás chcem poţiadať a zároveň vám 
aj dopredu poďakovať. 

 
                                          Imrich Krajňák, starosta obce Sedlice 

SLOVO  NA ÚVOD 

Odovzdanie hasičského vozidla Tatra 815 za 
prítomnosti ministra vnútra SR Róberta 
Kaliňáka. 
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Prehľad udalostí 

Prehľad obecných podujatí a udalostí, január  apríl 2016 
 

Vítanie nového roka, 1. január. Od 23. hodiny počas silvestrovskej noci sa v centre obce opäť konalo 
podujatie Poslanecký punč. Výnimočný bol asi 15 minút trvajúci ohňostroj, účastníkmi označovaný za vôbec 
najlepší, aký v Sedliciach doposiaľ bol. 
Tote našo krasne koľedi, 6. január. V kinosále kultúrneho domu 
vystúpil FS Sedličan, ktorý v sprievode Ľudovej hudby Gajdošovci 
naštudoval a interpretoval šarišské, zemplínske, slovenské, poľské a 
rusínske vianočné koledy. Podujatie svojím spevom obohatila sólistka 
Lucia Jarošíková z Margecian. Na záver členovia súboru vyslovili 
novoročné vinše. 
Odovzdanie repasovaného hasičského vozidla, 23. január. Za 
prítomnosti ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a pozvaných hostí sa 
uskutočnilo odovzdanie hasičského vozidla Tatra 815 CAS 32 po 
generálnej oprave do uţívania dobrovoľným hasičom, ktorí 
v priestoroch hasičskej stanice pripravili občerstvenie.  
Štrajk učiteľov, 27. január. Do celoslovenského štrajku učiteľov, ktorý sa začal uţ 25. januára, sa zapojila aj 
sedlická základná škola. Zatvorená ostala tri dni. 
Týždeň slovenských knižníc, 1. až 6. marec. Týţdeň slovenských kniţníc bol v Sedliciach opäť spojený 
s odpustením poplatku za prekročenie výpoţičnej lehoty a so zápisom do kniţnice zadarmo. Počas celého 
mesiaca marca boli navyše k dispozícii na predaj knihy vyradené z kniţničného fondu, celkovo 673 kusov. 
Knihy boli dostupné počas otváracích hodín kniţnice, kaţdý kus stál 30 centov. Nielen o tom, koľko sa ich 
podarilo predať, píše knihovníčka Ľubica Timková na s. 6. 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 5. marec. Zo 793 voličov zapísaných v zozname sa na 
hlasovaní zúčastnilo 503 voličov. Obálku s hlasovacím lístkom odovzdalo 502 voličov a návratnú obálku 
z cudziny jedna volička. Počet platných odovzdaných hlasov bol 493. Sedličania najväčšiu dôveru prejavili 
strane Smer – sociálna demokracia (188), Kresťanskodemokratickému hnutiu (68) a strane Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (62). 
Schôdza Športového klubu Sedlice, 12. marec. Členská schôdza o. i. bola spojená s voľbami do výboru ŠK 
Sedlice, ktorých výsledok, rovnako ako aktuálnu súpisku hráčov ţiackeho tímu a A-muţstva prinášame na s. 

8. 
Krížová cesta farností, 13. marec. Duchovné podujatie, ktoré má 
tradíciu uţ niekoľko rokov a koná sa kaţdoročne vţdy v inej farnosti, sa 
v tomto roku uskutočnilo v Sedliciach so začiatkom o 14.30 hod. pred 
farským kostolom. 
Oblievačka na Veľkonočný pondelok, 28. marec. Zvyk sa 
v Sedliciach – najmä vďaka folkloristom – stále uchováva, aj keď uţ 
zrejme nie v takej miere ako kedysi. V tomto roku záujem oň vzrástol 
vďaka relatívne priaznivému počasiu, v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi, keď sa neraz stalo, ţe šibači a oblievači chodili po snehu. 
Ukončenie pracovného pomeru referentky, 31. marec. Pracovný 

pomer samostatnej ekonomickej referentky ukončila Mária Kotuličová z dôvodu odchodu do dôchodku. Jej 
miesto zaujala od 1. apríla Mária Hrušecká a na uvoľnenú pozíciu nastúpila knihovníčka Ľubica Timková, 
ktorá aj naďalej vedie obecnú kniţnicu. 
Uvítanie detí do života, 10. apríl. V zasadačke obecného úradu sa 
stretli pozvané rodiny, aby spoločne oslávili narodenie svojich detí. 
Obecný úrad podujatie usporadúva od roku 2007 a tohtoročné bolo 
v poradí uţ pätnáste.  
Čistenie potoka, 13. apríl. V centre obce pokračovalo v 2. etape 
čistenie potoka pomocou mechanizácie. Práce vykonal Anton 
Kešeľák. Vizuálnou úpravou prešiel v druhej polovici apríla aj 
kruhový kvetinový záhon v parku. Na jeho úpravu bol poverený Klub 
ţien. 
 



Ozveny SEDLÍC  1/2016                                                                                                                                               3. strana 

 

Rozhovor 

Výročie úmrtia Metoda Kaľavského, 14. apríl. V apríli uplynulo 5 rokov od úmrtia nášho rodáka Metoda 
Kaľavského. Jeho osobnosť si môţeme pripomenúť 
prostredníctvom príspevku Róberta Dlugoša na s. 8. 
Turistika do rekreačného zariadenia Korimanka, 17. apríl. 
Klub ţien pozval malých i veľkých na jarnú túru do Korimanky v 
obci Kvačany. Pozvanie prijalo asi 30 turistov, ktorí si nedeľný 
výlet, sprevádzaný príjemným jarným počasím, spríjemnili ešte 
viac v duchu sloganu: čo v batohu, to na grile. 
Rekonštrukcia autobusovej zastávky, od 19. apríla. Obec 
pristúpila k rekonštrukcii zastávky v centre obce, pretoţe uţ bola 
v zlom stave a nepôsobila dobre ani esteticky. Pod tento stav sa, 
bohuţiaľ, podpísalo najmä vandalstvo. V rámci jej rekonštrukcie je plánovaná prístavba stanovišta na 
kontajnery so separovaným odpadom.  

Rozhovor s Janou Kováčovou, zástupkyňou 
riaditeľa pre materskú školu 
 

V januári uplynulo 30 rokov odvtedy, čo pôsobí ako 
učiteľka v materskej škole, na pozíciu riaditeľky bola 
vo voľbách zvolená pred 25 rokmi a po reorganizácii 
v roku 2002 je zástupkyňou riaditeľa pre materskú 
školu v Sedliciach. Narodila sa a ţije v Prešove. Je 
vydatá a má jednu dcéru. Jana Kováčová. 
 

Pani učiteľka, pokúste sa spomenúť si na to, ako 
ste do Sedlíc (pri)išli prvý raz. 
Keď som sem prvýkrát išla autobusom, nevedela som, 
kam idem ani kde sa nachádza táto obec, nemala som 
predstavu, ako vyzerá materská škola. Šla som do 
úplného neznáma. Môj prvý dojem, keď som prišla 
do Sedlíc – pekná dedina, krásne uloţená medzi 
kopcami. Privítala ma vtedy ešte súdruţka riaditeľka 
Michalková. Materská škola bola v dvoch budovách, 
bola trojtriedna. V hlavnej budove 
boli dve triedy a v tej menšej, 
v dnešnom rodinnom dome, bola 
jedna trieda a kuchyňa, čiţe boli 
sme sebestační, varili sme si samy. 
Bola to veľká výhoda, lebo strava 
sa nepreváţala ako dnes, a bolo to 
lepšie aj z hygienických dôvodov. 
Určite vám ostala spomienka aj 
na kachľovú pec, ktorú ste mali 
v jednej z tried. Dnes už skôr 
úsmevná rozpomienka, ale vtedy 
bolo zrejme aj dosť namáhavé 
takto kúriť. 
Áno, vyvoláva to úsmev na tvári aj 
dnes, lebo pre mňa, mestské dieťa, 
to bol šok, keď mi povedali, ţe aj 
počas dňa treba do nej prikladať. 
Bolo to pre mňa netypické, ale 
naučila som sa. Dnes je to 
pohodlnejšie. Ale skúsenosť navyše 

nikdy neuškodí. 
Po piatich rokoch v pozícii radovej učiteľky ste po 
voľbách prešli do pozície riaditeľky. Aké boli 
začiatky s vedomím, že bývalá riaditeľka je 
naďalej pri vás? 

Bola to pre mňa poriadna zmena, lebo skúsenosti som 
nemala. Mala som učiteľskú prax, lebo predtým som 
tri roky učila v šesťtriednej Materskej škole v Starej 
Ľubovni, kde to bolo úplné iné v porovnaní so 
Sedlicami. Bola som, ako sa hovorí, hodená do vody. 
A to vedomie, ţe mám za kolegyňu bývalú pani 
riaditeľku – učili sme spolu v triede, takţe... my sme 
vychádzali aj predtým, aj potom. 
Teraz na inú tému. Je všeobecne známe, že 
pracovníkov v školstve naďalej vyčerpáva 
byrokracia. 
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Rozhovor 

Máte nejaké možnosti, vy ako osoba vo vedúcej 
pozícii, minimalizovať tlak s tým spojený? A čo 
samotné učiteľky, na koho sa môžu obrátiť? Veď 
je to záťaž. 
Stále viac sa tlačí na učiteľky, aby sa vzdelávali, 
a pritom nie sú na to vytvorené podmienky. Keď ráno 
o pol siedmej prídem do materskej školy, deťom sa 
musím venovať, nemôţem ich len tak nechať 
a povedať im: robte si, čo chcete. Nedá sa, aby sme si 
vzali knihu metodiky a čítali ju. Všetko robíme po 
pracovnom čase. Ja osobne ako vedúci pracovník si 
všetky papiere beriem domov, sadám k počítaču 
a robím doma.  
Posúvajú metodické pokyny vzdelávanie vpred, 
alebo máte pocit, že skôr stagnujete? 

Stagnovať určite nestagnujeme, ale myslím si, ţe po 
toľkých rokoch praxe, ktorú všetky v škôlke máme, je 
učiť sa novú terminológiu, nové pojmy, ktoré by som 
posúvala na úroveň základnej školy, neúčinné. Pre 
materskú školu je dôleţitá v prvom rade hra, deti 
učíme hravou formou. 
Myslíte si, že sa na deti zvyšujú nároky? 

Zvyšujú sa. Keď si predstavím predchádzajúce roky, 
veľa sa lepilo, skladalo. V dnešnej dobe mi 5-ročné 
dieťa povie, ţe sa nudí, lebo v materskej škole 
nemáme tablet. Tie deti sú závislé od televízorov, 
počítačov, tabletov, mobilov, a prídu do materskej 
školy a nevedia drţať lyţicu, nevedia skladať kocky, 
nepoznajú farby, nevedia nič. 
Dá sa to zovšeobecniť, že je to celkovo tak, alebo je 
to záležitosť len niektorých detí? 

Veľa závisí od rodičov, je to logické, doba ide 
dopredu, ale – bez uráţky – niektorí rodičia tablety 

a počítače vyuţívajú na to, aby mali od detí pokoj. 
Bohuţiaľ, je to kruté, ale je to tak. Veľa rodičov si 
nedá povedať. 
Ale určite je tá práca s deťmi stále pekná, však? 

Práca ma baví aj po tých rokoch. Teším sa z toho, ţe 
som urobila aspoň trošku pre tie deti. Ale je to ťaţké, 
lebo kaţdé dieťa je iné a nevyhovieme všetkým, to je 
jasné. 
Za tých 30 rokov sa vymenilo všetko, doslova od 
podlahy aţ po strop. Menili sa aj učiteľky, ale 
posledných šesť rokov sme, dá sa povedať, stabilný 
kolektív, pracuje sa nám dobre. Stále hovorím: kde sa 
učiteľky rozprávajú medzi sebou, kde si vedia vyjsť 
v ústrety, tam musí byť dobre. A nakoniec aj naozaj 
musí, lebo máme na starosti deti, ktoré v nás vidia 
vzor. Nemôţeme byť rozhádané, nemôţeme si dávať 
polená pod nohy, ale musíme ťahať za jeden koniec. 
Chceme predsa vychovať dobré deti. 
Na záver ešte jedna otázka: Aký je to pocit, keď 
vidíte po rokoch deti, ktoré ste učili? 

Taký zvláštny pocit, a pocit v dobrom. Lebo deti, 
myslím si, boli iné, ako sú teraz (moţnoţe sa mýlim, 
moţnoţe terajšie deti budú tieţ také po rokoch); tie 
deti – teraz, keď ich stretávam, jeden je uţ učiteľ, 
druhý poslanec, jeden robí to, druhý ono – sa 
pozdravia, pristavia sa, pýtajú sa. Takţe taký veľmi 
dobrý pocit. 
                                                     Rozhovor zostavil Jozef Maďar 

PZ Sopotnica Sedlice 
 

Milí Sedličania, dovoľte, aby som sa vám pripomenul v mene Poľovného združenia Sopotnica so sídlom 
v Sedliciach. Príroda sa prebúdza zo svojho zimného spánku, všetko začína ožívať, pučať a aj naša 
zver rodí mláďatá a na to potrebuje svoj pokoj. Preto chcem osloviť všetkých občanov našej dediny, aby 
boli ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom, nepúšťali svojich psíkov po lese a neplašili zbytočne zvieratá. 
Tieto potom nemajú svoj obvyklý pokoj, narúša sa im denný rytmus a spôsobujú stále väčšie a väčšie škody 
na poľnohospodárskych plodinách a v lese na lesných kultúrach. Zvlášť chcem apelovať na majiteľov 
motoriek, štvorkoliek a iných terénnych vozidiel, aby zbytočne nevyrušovali zvieratá večernými jazdami 
a pretekmi po lúkach a lesoch. Na to sú určené cesty a pretekárske 
dráhy. A ak to chcú urobiť, tak nech to robia cez deň, a nie 
podvečer, večer a v noci, keď zver vychodí na pašu. Sťaţujú tým 
činnosť a úsilie nám poľovníkom, ktorí zver obhospodarujú a tým 
chránia úrodu a lesy pred nadmernými škodami, regulujú stavy 
zveri podľa schválených plánov chovu a lovu a tým spolupracujú 
s poľnohospodármi a pestovateľmi lesa v prospech nás všetkých. 
Uvedomme si, ţe príroda so svojimi obyvateľmi tu bola dávno 
pred nami, je tu stále pre nás a my pre ňu. Mali by sme si ju viac 
váţiť ako nevyčerpateľnú studňu oddychu a pokoja, zdroj potravy 
a vody. Myslím si a verím, ţe sa nám podarí nájsť spoločnú reč 
a konanie v prospech nás oboch – prírody aj človeka. 
                                                                                      Igor Dubecký 
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Rozhovor 

Rozhovor s MUDr. Andrejom Evinom, 
praktický lekárom pre dospelých 
 

MUDr. Andrej Evin sa narodil v decembri 1959, 
pochádza z obce Lascov, je ženatý, má dvoch 
synov, býva v neďalekom Klenove. V Sedliciach 
pôsobí ako praktický lekár pre dospelých od 3. 
marca 2001. 
Pán doktor, svoju lekársku prax ste vykonávali, 
pravdaže, už aj predtým, ako ste prišli k nám. Kde 
to bolo? 

Do Sedlíc som prišiel zo ţeleziarní v Košiciach po 
tom, čo som dostal avízo od kolegyne spoluţiačky z 
Prešova, ţe sa uvoľnila ambulancia po dramatických 
udalostiach – pán doktor Uhriňák zomrel, jeho 
jediného som zo Sedlíc poznal. Trvalo mi dva 
mesiace, kým som si vybavil licenciu. Nečakal som, 
ţe to bude také zdĺhavé, a bolo. Tu uţ bolo treba 
nastúpiť. Pracovala tu pani Čuchtová, ktorá uţ ale 
bola na dôchodku, preto som zašiel k nim poprosiť ju 
aj manţela, či by ešte na chvíľočku neostala so mnou. 
Ja som nebol neskúsený lekár, mal som uţ vyše 
štyridsať rokov a dačo za sebou. Povedala: „Tak 
mesiac-dva by som ostala“, a ostala desať rokov. 
Uľahčilo mi to prácu, lebo ako skúsená sestra poznala 
jednotlivé skupiny obyvateľstva, ľudí z ostatných obcí 
aj chronických pacientov. 
Ako ste vnímali začiatky vás ako nového lekára v 
obci? 

Ľudia ma prijali, myslím si, je to len môj dohad, ţe 
prišiel chlap; ţe obyvateľstvu asi viac vyhovuje, keď 
príde chlap. A nie ţe po škole, ale ţe ten lekár uţ má 
dačo za sebou. Snaţil som sa, aby boli ľudia spokojní. 
Ale jedna vec je istá, ţe za tie tri mesiace (od 1. 

decembra 2000 do 3. marca 2001) veľa ľudí zobralo 
svoju zdravotnú dokumentáciu preč. Čiţe zo zhruba   
1 500 poistencov obvodu zostalo asi 1 200. Dôvodom 
bol fakt, ţe určití ľudia sú odkázaní na dennodennú 
starostlivosť, resp. predpisovanie liekov atď. Nebolo 
isté, či sem niekto nastúpi, alebo nenastúpi. Nedalo sa 
tomu zabrániť. Mne však neubúda pacientov, nová 
generácia mladých ľudí si necháva kartu u mňa a to 
ma teší. Mám ale viac-menej geriatrických pacientov, 
o to viac liekov sa predpisuje a pod. 
Okrem takpovediac bežných ochorení sa stretávate 
aj s akútnymi prípadmi. Spomeniete si na nejaký 
obzvlášť závažný prípad, s ktorým ste sa stretli tu 
v Sedliciach? 

Samozrejme, ţe som sa stretol. Neviem presne, 
v ktorom roku to bolo. Nestalo sa to priamo 
v Sedliciach, ale bol som privolaný k istému pánovi 
do susednej Suchej Doliny, ktorého zachytil rezací 
stroj v poraste kukurice. Spôsobilo mu to polytraumu, 
len hlava ostala celá. Všetko, čo som mal v aute, som 
pouţil, aby som ho zafixoval. Hneď som, 
samozrejme, volal rýchlu zdravotnú pomoc. Po tejto 
udalosti ţil ešte skoro rok, potom to však uţ nebolo 
zlučiteľné so ţivotom. 
Stávajú sa aj náhle úmrtia, časté sú epileptické 
záchvaty, buď vrodené, alebo sekundárne, ochorenia 
kardiovaskulárneho systému, či uţ infarkty, alebo 
cievne príhody, aj psychiatrické diagnózy, ktoré 
človeka niekedy aj rozosmejú, ale nesmie sa to nikdy 
podceňovať, pretoţe sú to váţne chorí ľudia. 
Naďalej vykonávate aj lekárske služby prvej 
pomoci, pričom sú to nočné služby. Určite to pre 
vás predstavuje odbornú a fyzickú záťaž, keď po 
takejto nočnej hneď nasleduje služba tu, vo 

vašej ordinácii. 
Vykonávame ju všetci, ktorí 
sú zdraví alebo majú na to 
vek, na poliklinike v Prešove. 
Robí sa to pre celý okres, 
nielen pre mesto, ale aj pre 
priľahlé obce. Zatiaľ to 
zvládam, hoci s vypätím síl. 
Avšak sem-tam si musím 
vziať voľno v priebehu 
týţdňa. Lebo keď človek nie 
je stopercentný, ani prax 
nemôţe vykonávať 
stopercentne. 
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Rozhovor 

Existuje u nás úzus primum non nocere, to znamená, 
ak nedokáţeš pomôcť, nesmieš poškodiť. A môţe sa 
stať, ţe ak je lekár preťaţený, urobí chybu, ktorá sa 
ale nedá ospravedlniť. 
Preťaženie lekára sa môže prejaviť aj v dynamike 
prijímania a ošetrovania pacientov. Z pozície 
pacienta sa stáva, že to kritizujeme. Treba však 
povedať aj to, že niektorí pacienti sa k lekárovi 
prídu vyrozprávať, a iba v určitých prípadoch je 
to potrebné z medicínskeho hľadiska. V konečnom 
dôsledku to tiež predlžuje čas ošetrenia a ostatní, 
čakajúci pacienti sú z toho nervózni. Čo by ste 
odkázali tým, ktorí nie sú ochotní prijať 
ponúknuté argumenty a vinu za dlhé čakanie 
kladú na vás? 

Ak pacient čaká na ošetrenie dlhšie vo všeobecnosti 
alebo preto, ţe uprednostním pacienta v akútnom 
stave, lebo má problémy s tlakom alebo má vysokú 
teplotu, alebo príde z nemocnice, môţe v prípade, ţe 
sa cíti zle, zaklopať a ja ho ošetrím. Ostatní to musia 
rešpektovať. Myslím si, ţe priebeh práce u mňa 
v ambulancii je primeraný. Za tých 15 rokov, čo tu 
robím, nastali moţno dve-tri situácie, keď k nám do 
ambulancie vstúpil pacient a správal sa agresívne 
preto, ţe starosť oňho bola podľa neho zanedbaná. 

A to je, myslím si, zanedbateľné číslo. Čo si pacienti 
povedia v čakárni, to ma nemôţe aţ tak zaujímať. 
Mňa zaujíma, čo pacient povie mne, otvorene. 
Takže svoje pôsobenie v Sedliciach hodnotíte 
celkovo pozitívne? 

Áno. V porovnaní s tým, akí vedia byť pacienti ţijúci 
v meste – nehovorím, ţe všetci –, aţ príliš drzí. Som 
prekvapený, ţe niektorí ľudia si tam dovoľujú 
priveľa, dokonca aj vynadajú, aţ nastanú situácie, 
ktoré treba riešiť cez políciu. U mňa, chvalabohu, si 
nikto nedovolí rozprávať sa takto so sestričkou alebo 
so mnou. Ešte stále cítim rešpekt zo strany pacientov. 
Kapitačná platba mi neklesá, stále mám okolo 1 300 
poistencov, napriek prirodzenému úbytku 
obyvateľstva. Ak by som bol neţiaduci, kapitačná 
platba by mi klesala. Mojou povinnosťou je starať sa 
o zdravotný stav obyvateľstva a to robím podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia. 
                                                     Rozhovor zostavil Jozef Maďar 

Týždeň slovenských knižníc 
 

Marec je uţ tradične Mesiacom knihy. Pri tejto príleţitosti sa od 1. do 6. marca 2016 uskutočnil uţ 17. ročník 
podujatia Týţdeň slovenských kniţníc pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Týţdeň slovenských 
kniţníc uţ tradične nemení svoj základný cieľ, a to pozitívne zviditeľňovať kniţnice ako kultúrne 
a vzdelávacie inštitúcie. V súčasnosti kniţnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v 
spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokáţu poukázať na svoj aktívny podiel na 
spoločenskom rozvoji obce. Aj naša kniţnica sa kaţdoročne zapája do tohto celoslovenského podujatia. Pri 
návšteve ţiakov MŠ v našej obecnej kniţnici sa deti oboznámili s pojmom kniha, s tým, ako vzniká, ako sa 
dostane do kniţnice a k čitateľovi, kto je to spisovateľ, ilustrátor, čo znamená pojem kníhkupectvo, kniţnica, 
záloţka do knihy, čitateľský preukaz, ako správne zaobchádzať s knihou (hygienické návyky) či ako sa stať 
čitateľom kniţnice. Knihy umoţňujú vzdelávanie, zábavu, rozvíjanie inteligencie, slovnej zásoby a fantázie. 
Deti by sa preto s nimi mali zoznámiť čo najskôr. V rámci Týţdňa slovenských kniţníc je dobrým zvykom 
zapísať nových čitateľov do kniţnice bez zápisného poplatku. V tomto roku vyuţilo túto moţnosť 6 nových 
čitateľov. Ďalšiu moţnosť, ktorú ponúka kniţnica svojim čitateľom taktieţ kaţdoročne, a to vrátiť dlhodobo 
poţičané knihy do kniţnice bez sankčného poplatku, v tomto roku vyuţilo 10 čitateľov. V priebehu celého 
mesiaca marca kniţnica ponúkla aj moţnosť 
zakúpiť si vyradené knihy z našej kniţnice 
za symbolickú cenu 0,30 € za 1 kus. Túto 
moţnosť vyuţilo 7 návštevníkov kniţnice, 
ktorí si zakúpili 33 vyradených kníh. 
Kvalitná literatúra je studnicou nášho 
duševného zdravia. Tešíme sa na všetkých 
čitateľov a návštevníkov, ktorí zavítajú do 
kniţnice a vyuţijú literatúru ako terapiu pre 
telo i dušu. 
                                                            Ľubica Timková 
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Oznamy 

Na obecnom úrade sa okrem bežného chodu obce 
a  spomínaných aktivít veľmi často zaoberáme už 
zaužívanými postupmi pri zbere a odvoze odpadov 
a tu musíme upozorniť na niektoré komplikácie, 
ktoré nám niektorí naši občania spôsobujú.     
●Mnohokrát sme prostredníctvom miestneho 
rozhlasu a úradných tabúľ oznamovali miesto 
uloţenia (plocha na Miklušovskej ulici smerom do 
Hučka) orezaných konárov. Napriek tomu ich 
niektorí pôvodcovia vozili na iné miesta, ako to bolo 
určené. Následne namiesto občanov ich preváţali naši 
zamestnanci a brigádnici, čo bolo veľmi prácne 
a nezostal čas na zabezpečenie ďalších, potrebnejších 
úloh. ●Ďalším problémom je neskoré 
zhromaţďovanie elektroodpadu a opotrebovaných 
pneumatík na stanovištia, a to aţ po odvoze z obce 
firmou na riadenú skládku. Taktieţ to komplikuje 
organizáciu odvozu obecnému úradu, ale aj samotnej 
firme, ktorá nám zabezpečuje vývoz odpadov. Preto 
vás ţiadame o dodrţiavanie termínov. ●V poslednom 
období sa viacerí z Vás venujú chovu domácich 
zvierat, t. j. psov a mačiek. Aj keď 
sú títo domáci miláčikovia pre vás 
chovateľov dôleţití, je potrebné, aby 
ste brali ohľad na ostatných občanov. 
Jedným z beţných chovateľských 
postupov je aj vyviesť psa na  
prechádzku, a v tomto prípade 
všetkých vlastníkov psov vyzývame, 
aby to robili na vlastných 
pozemkoch alebo na priestranstvách 
odľahlejších od centra obce. V 
ţiadnom prípade nie je dovolené  
prechádzať sa so psom na 
cintorínoch, na detských 
ihriskách, v parkoch a ich 
bezprostrednom okolí, na ktorých sa 
veľmi často hrajú naše deti. Na 
takéto konanie sme na OcÚ často 
upozorňovaní rodičmi malých detí, 
ktorí sa oprávnene obávajú o ich 
zdravie. Problémom sa veľakrát 
stáva aj častý a silný brechot psov 
hlavne v nočných hodinách. V tomto prípade nie sú 
zodpovední majitelia psov, ale tí, ktorých psy sa 
v noci a neraz aj cez deň voľne pohybujú po obci. 
Prosíme občanov, aby sa tieto prípady nebáli ohlásiť 
na OcÚ. ●V tomto roku sme majiteľom 
nehnuteľností, ktorí nemali podpísané dohody 
o kompostovaní, zaslali nové tlačivá, ktoré postupne 
zbierame pri platení daní a poplatkov na OcÚ. Tým 
občanom, korí pochopili, ţe na dedine sa odjakţiva 
domáci biologický odpad spracúval na vlastnom 
pozemku a následne veľmi prospešne aj pouţil 
v záhradách a záhradkách ako kompost, ďakujeme, 

a tých ostatných na takúto činnosť vyzývame. Veď 
by bolo nelogické a neekonomické, aby sme platili za 
vývoz biologického odpadu, ktorý je a bude 
prirodzeným odpadom na kaţdej dedine, a teda aj tej 
našej. ●V našej obci máme  na 80 % opravené 
komunikácie, na ktorých sú poloţené nové asfalty. 
Napriek tomu sa zdá, ţe nie všetci občania si to 
uvedomujú a váţia. Opakujúcim sa, aţ 
nevysvetliteľným konaním je neustále znečisťovanie 
miestnych komunikácií – vynášaním blata na 
kolesách áut. Takéto konanie je nielenţe 
protizákonné, ale aj bezohľadné voči ostatným 
občanom, ktorí sa príkladne starajú o tieto 
komunikácie, čistia a zametajú ich. V tejto súvislosti 
je stále aktuálne aj nepovolené parkovanie áut a 
vrakov na zelených plochách verejných 
priestranstiev, ako aj nepovolené dlhodobé 
skladovanie rôznych materiálov a palivového 
dreva. Takáto činnosť niektorých občanov zhoršuje 
vzhľad obce, ulíc, parkov, zelene a zároveň bráni 
prístupu zimnej údrţbe, koseniu trávnikov a veľmi 

nebezpečnému bráneniu prístupu záchranných 
zložiek a ich ťažkej technike. U týchto 
nezodpovedných občanov čakáme všetci čo najskôr 
nápravu.  
 Verím, ţe pochopíte tieto oznamy, informácie 
a výzvy a svojím konaním prispejete ku skrášleniu 
našej obce, ako aj k lepšiemu spoluţitiu nás všetkých. 
 
                           Starosta obce a zamestnanci obecného úradu 

Oznamy a upozornenia obecného úradu a starostu obce občanom 
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Spomienky 

Inšpiratívna osobnosť Metoda Kaľavského 
 

„Vytvárajme nové pravdy, ale hlavne tak, 
aby sme nerozvracali zavedené cítenie.“ 

                                                  Gottfried Wilhelm Leibniz 
 

   Patrí k prirodzenosti spoločenského vývoja, že sa 
isté povedomie časom vytráca. Význam toho 
povedomia nám však prostredníctvom slov dokáže 
priblížiť zamyslenie sa nad povahou 
spoločenského vývoja, a to jednak s dôrazom na 
dnešok, jednak vzhľadom na budúce generácie 
Sedličanov. 
   Hoci kniha pamätí Kamenistá cesta rozpráva 
ucelený príbeh Metodovho ţivota, odkaz jeho práce 
a myšlienok zostáva prítomný tieţ v inej podobe 
medzi nami a všade okolo nás. Metod uvádza ako 
motto knihy myšlienku, ţe „nové sa vždy rodí 
v zápase so starým“. Spomína v nej na zásadné 
udalosti v našej obci medzi rokmi 1945 – 1951 
s menšou i väčšou objektívnosťou, pričom zaujímavé 
sú pre nás najmä tie príbehy, ktoré nesú nadčasovú 
obraznosť, lebo tú je moţné rozvíjať aj smerom 
k našej kultúrno-spoločenskej situácii. Pre 
nás teda z tohto hľadiska nie je ani tak 
dôleţité to, čo všetko sa medzi rokmi 1945 
– 1951 odohralo a koľko inovácií sa 
zaviedlo, ale to, čo tomu procesu 
predchádzalo – čo za impulz to bol, ktorý 
k tvorivej činnosti podnietil aj našich 
predkov – a takisto, čo tento proces 
sprevádzalo. Nepochybne, veľa bolo 
osobností s takým cieľom, aký mal Metod 
Kaľavský. Takých ľudí chápala spoločnosť 
zväčša rozporuplne, preto je pochopiteľné, 
ţe mali aj odporcov a oponentov. To, čo 
dokázal Metod Kaľavský, dokázal 
predovšetkým svojou pracovnou i 
duševnou činnosťou (čiţe nemenej 
dôleţité sú výsledky jeho myslenia), čím 
značne prispel k zabezpečeniu prosperity 
Sedlíc, ktoré sa pod vplyvom toho mohli 
stať jednou z prvých strediskových obcí 
omnoho skôr, ako ostatné obce v kraji. 
V osobnosti Metoda Kaľavského sa 
pravdepodobne spájala neobyčajná vôľa 
s entuziazmom a azda i altruizmom. 
Človek s takými predpokladmi je schopný 
premeniť spoločnosť, ktorá ho obklopuje, 
tým, ţe pracuje novátorsky a činorodo. Invencia, akú 
vnášal do svojich predstáv o premene rodnej obce 
Metod Kaľavský, je obdivuhodná, i keď ako iniciátor 
zmien nebol podľa všetkého nenahraditeľný. Tak či 
onak, nebyť Metoda, dnes by sme v našich domoch 
svietili ešte vo väčšej tme. Rozvoj našej obce bol 
urýchlený interne, to znamená z podnetu ľudí, ktorí 

v nej ţili. Dnes nevieme, ako by postupoval rozvoj 
obce s nástupom socializmu, čiţe zvonka, a do akej 
miery v súvislosti s tým bol významný náš predstih. 
Metod Kaľavský bol však bezpochyby osobnosťou, 
ktorá vyvolala spoločenský pohyb a tak naznačila 
cestu zo strnulosti. V tomto spočíva jeho prínos. 
Našou veľkou prednosťou je, ţe sa môţeme obrátiť 
k takej inšpirácii a čerpať z nej. Potrebujeme to, lebo 
nás samých i naše kultúrne a spoločenské dianie 
v súčasnosti charakterizuje takzvaná univerzálna 
tvŕdza. Hľadanie nových hodnôt spočíva 
v subjektívnom procese sebauvedomovania 
a rozširovania duševného rozhľadu, ale tak isto i 
prekračovania vlastných nedostatkov vo vzťahu 
k druhým.  
   Máme k dispozícii inšpiráciu, môţeme slobodne 
prekonávať ťaţkosti a stále existuje dokonca moţnosť 
spojiť sily pre spoločné dobro. Nemyslím si, ţe by 
náklonnosť ľudí k zmenám v časoch Metoda 
Kaľavského bola iná ako dnes. Ľudia mali vtedy 
zaiste rovnakú inšpiráciu, rovnaké ťaţkosti a rovnako 
rozmanitý vzťah k obci, k starému i novému, 

k známemu i nepoznanému, tak ako máme teraz my. 
Ku mne hovorí Kaľavského odkaz týmito slovami: 
všetky dvere, na prahu ktorých stojíš, sú otvorené; 
stačí počúvať a vykročiť.                                  
                                                                                Róbert Dlugoš 
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ŠK Sedlice 

Súpiska hráčov A-mužstva v súťažnom ročníku 
2015/2016, jarná sezóna: 

1. Dávid Kotulič 
2. Daniel Mitrík 
3. Lukáš Hedvig 
4. Michal Rončík 
5. Richard Fedor 
6. Juraj Stachura 
7. Patrik Halčin 
8. Miloš Timko 
9. Tomáš Dubecký 
10. Patrik Krajňák 
11. Martin Krajňák 
12. Marek Fedor st. 
13. Marek Fedor ml. 
14. Dominik Fedor 
15. Andrej Onofrej 
16. Daniel Štefko 
17. Martin Kotulič 
18. František Bartko 
19. Milan Makara 
20. Dávid Fenuško (hosťovanie z TJ Miklušovce) 
21. Michal Čuchta (hosťovanie z TJ Miklušovce) 
22. František Štofanko (hosťovanie z TJ Ţipov) 
Hosťovanie: Matúš Timko v FK Široké 
                     Patrik Lörinc v TJ Miklušovce 
Prestup: Radovan Huňady do TJ Víťaz 

Súpiska hráčov v tíme žiakov v súťažnom ročníku 
2015/2016, jarná sezóna: 

1. Dávid Magdoško 
2. Norbert Kujnisch 
3. Frederik Fedor 
4. Lukáš Fiľakovský 
5. Kristián Bačik 
6. Anton Petrenčák 
7. Kristián Varga 
8. Marián Tlumač 
9. Martin Stachura 
10. Gabriel Hanák 
11. Martin Petrenčák 
12. Samuel Bomba 
13. Peter Sykora 
14. Matej Magáč 
15. Ivo Štefko 
16. Miloš Čech 
17. Timotej Lacko 
18. Samuel Kollarčík 
19. Alexander Fejerčák 
Tréner: Radovan Huňady 
Hosťovanie: Rastislav Kotulič v Tatrane Prešov 
Prestup: Lukáš Timko do Tatranu Prešov 
 

Sedlický futbal očami Miloša Timka 
Na marcovej výročnej členskej schôdzi Športového klubu Sedlice zúčastnení pomenovali hlavné 
problémy sedlického futbalu. Pohľady a názory naň sa rôznia, nechceme o nich na tomto mieste 
polemizovať, aby sme nepokračovali v negativistickej línii. Naopak, ponúkame motivačný pohľad jedného 
zo samotných hráčov Miloša Timka. Kaţdý z hráčov by mal začať od seba. Pokiaľ nezačne kaţdý od seba, 
budeme vţdy tam, kde sme. V prvom rade treba prehodnotiť vlastný záujem, či vôbec chceme hrať súťaţne. 
Bola by veľká škoda, keby futbal v Sedliciach skončil. Stále je to o tom istom – o individuálnom prístupe 
k futbalu, či uţ ide o tréning, alebo o ţivotosprávu pred zápasom. V tíme nemáme zlých hráčov, ale 
v Sedliciach máme toľko hráčov, ktorí premrhali 
svoj talent, ţe ich ani nedokáţem spočítať. Zastali 
a stagnujú, a lepší uţ nikdy nebudú. Motiváciou 
môţe a má byť víťazstvo, dobrý futbal. Keď viem, 
ţe sme dobre zahrali, hoci sme aj prehrali, štve ma 
to, ale na druhej strane aj teší dobrá hra. Vtedy to 
tak pozdvihne a moţno si povieme: máme výhľad 
na lepšie časy. Tým pozitívnym je šport, pohyb. 
Hra je radosť. Všetci sme, dá sa povedať, veľké 
deti. Je jedno, o aký šport alebo o akú hru ide, či je 
to šach, či pingpong... vţdy je to hra a vţdy by 
mala tešiť; pri hre sa hráme. Ak niekoho hra 
nebaví, tak ju nehrá, nie?                                                 
                                                                              Jozef Maďar 

 
Výbor Športového klubu Sedlice zvolený na     

členskej schôdzi v marci 2016: 

 

Predseda: Stanislav Guman 
Členovia: Marek Fedor, Marek Timko,  
                 Ivan Mitrík, Gabriel Kotulič, 
                 Miloš Timko 
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Aktuálne 

Za drobné stavby považujeme také stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. k 

stavbe na bývanie, k stavbe občianskeho vybavenia, k stavbe na výrobu a skladovanie, k stavbe na 

individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.  

Medzi drobné stavby radíme: 

 prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška      

5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na 

nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, 

úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových 

zariadení 

 podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka  

3 m, napríklad pivnice, ţumpy 

 oplotenie 

 prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu 

všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov 

na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby 

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, v 

našom prípade je to Obecný úrad v Sedliciach. Tlačivo k ohláseniu 

drobnej stavby je k dispozícii v kancelárii obecného úradu alebo na webovom sídle našej obce.  

K ohláseniu drobnej stavby je potrebné zo strany stavebníka doložiť: 

 vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby, 

 doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku  

      (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.), 

 kópiu z katastrálnej mapy, 

 čestné vyhlásenie kvalifikovanej osoby, 

 jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje 

vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od 

hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo 

stavebné riešenie stavby vypracované kvalifikovanou osobou (osoba s 

príslušným odborným vzdelaním, je potrebné doloţiť doklad o 

vzdelaní), 

 vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie 

stavby majú pouţiť susedné nehnuteľnosti, 

 doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 eur. 

Ţiadatelia v ţiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba 

spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov. Všetky 

ţiadosti vybavuje kvalifikovaná osoba v rámci Spoločného stavebného 

úradu v Prešove. S výstavbou moţno začať aţ po doručení písomného 

oznámenia obecného úradu, ţe k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky. Lehota na vybavenie danej 

ţiadosti je 30 dní.                                                                                                                                                                                  

Marek Guman 

Ohlásenie drobnej stavby 
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