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ÚVODNÍK
Milí spoluobčania, váţení čitatelia.
Od posledného vydania nášho občasníka uţ
uplynulo zopár mesiacov a preto je čas opäť vás
informovať o dianí v našej obci. Niektoré
z príspevkov hovoria o konkrétnych aktivitách,
z ktorých sa väčšina úplne alebo takmer úplne
vydarila, no bohuţiaľ je nutné vyjadriť sa týmto
spôsobom aj k negatívnym javom v našej obci,
z ktorých niektoré sa v poslednom čase nejako
podozrivo opakujú. Týmto by som chcel upozorniť
tých, ktorých sa tieto negatívne javy v našej obci
dotýkajú, ţe je to na škodu nielen im samým, ale aj
celej obci ako celku, keďţe občasník zverejňujeme
na našej webovej stránke, a tak si o nás môţu
prečítať čitatelia na celom svete. Jednou z dôleţitých
tém, ktorým sa v tomto občasníku, ako aj v jeho
prílohách venujeme, sú odpady, ktoré náš ţivot
ovplyvňujú v podstatnej miere, či chceme, alebo
nechceme. V tejto súvislosti vás všetkých chcem

vyzvať k tomu, aby ste si pozorne prečítali všetky
príspevky súvisiace s odpadmi. Jedným z hlavných
dôvodov okrem ochrany nášho zdravia a prírody je
to, ţe od 1. júla 2016 je uţ účinný nový zákon
o odpadoch aj s prípadnými sankciami, ktoré sa pri
jeho porušovaní určite prenesú aj na vás občanov.
Obec sa v spolupráci so zmluvnými organizáciami
bude tak ako doteraz ešte v širšej miere snaţiť
zabezpečiť zber, separáciu a vývoz odpadov. Je uţ
len na vás, akou mierou a zodpovednosťou prispejete
k tejto povinnosti aj vy sami. Ako si budeme ţivotné
prostredie našej obce a jeho okolia chrániť, v takom
aj my a naše deti budeme ţiť. Máme na výber, buď
poriadok, čistotu a zdravie, alebo neporiadok, špinu,
choroby...
Budem sa tešiť kaţdému dobrému nápadu a pomoci
v ochrane ţivotného prostredia našej obce a jej
rozvoju v prospech nás všetkých.
Imrich Krajňák, starosta obce Sedlice

Prehľad obecných podujatí a udalostí, máj  október 2016
Pálenie vatry, 7. máj. Pálenie vatry na Varichu pri príleţitosti konca 2. svetovej vojny bolo spojené
s posedením pri ohni, opekaním a podávaním guláša, ktorý navaril Stanislav Guman. Zapálenie zhruba
4,5-metrovej vatry si nenechalo ujsť vyše štyridsať mladých ľudí, celkový počet návštevníkov akcie, ktorý sa
počas večera a noci menil, bol pribliţne 60.
Deň matiek, 15. máj. Sviatok našich mám sme si v obci spoločne pripomenuli o týţdeň neskôr, podobne ako
minulý rok, kultúrnym programom a posedením v Spoločenskej sále obecného úradu.
Úmrtie Bohumila Kamana, 15. máj. Vo veku nedoţitých šesťdesiatich rokov zomrel zostavovateľ a grafik
publikácie o našej obci z roku 2014 Mgr. Bohumil Kaman. Okrem zostavovania a grafického dizajnu publikácií (nielen) o obciach v širšom okolí Košíc sa v 90. rokoch podieľal na obnovení náboţenskej obce Cirkvi česko-slovenskej husitskej v Košiciach, v roku 2014 bol vysvätený za jej kňaza a prevzal nad ňou duchovnú správu. Okrem ďalšej bohatej činnosti bol napr. členom Českého spolku a moderátorom ekumenického spoločenstva v Košiciach.
Kľúče Čiernej hory, 16. máj. Súťaţ sme uţ v občasníku raz predstavili. Ďalší, v poradí piaty ročník logicko-akčnej hry, v ktorej si opäť
zasúťaţili ţiaci škôl nášho mikroregiónu, pribliţuje tentoraz vo svojom príspevku Mgr. Zdenka Danková na s. 7 a 8.
Rekonštrukcia zastávky, 9. jún. Firma Nereztim uskutočnila 2. etapu rekonštrukcie autobusovej zastávky inštalovaním lexanovej výplne
a zhotovením konštrukcie stanovišťa na nádoby so separovaným odpadom. 4. júla boli osadené drevené lavičky a tým sa oprava zastávky
ukončila. Rekonštrukciu financovala obec zo svojho rozpočtu.
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Záverečný koncert, 22. jún. Záverečný koncert sedlickej pobočky SZUŠ DAMA predstavuje vyvrcholenie
celoročného štúdia spevu a hry na hudobnom nástroji. O novom hudobnom nástroji venovanom škole
a o ďalších súvislostiach fungovania základnej umeleckej školy hovorí PaedDr. Irenka Veverková v rozhovore
na s. 8 aţ 10.
Deň rodiny, 9. júl. Druhý ročník podujatia organizovaného Klubom ţien sa
začal rannou modlitbou sv. ruţenca a sv. omšou. Popoludní program pokračoval športovými, zábavnými súťaţami a hrami (nielen) pre deti a diskotékou.
Podujatie malo opäť charitatívny rozmer. Výťaţok v sume 500 eur venovali
rodinám detí Lukáša a Matúša z obce Šarišské Michaľany a Martina z obce
Ţupčany.
Denný letný tábor, 11. aţ 16. a 19. aţ 23. júl. Do tábora sa prihlásilo 20 detí,
o program a organizáciu sa postarali Majka a Anika Semanové, Ela Murínová
a Jarka Jiříkovská. Z tohtoročného mnoţstva hier bola najobľúbenejšou hra Ţivé pexeso, nechýbali ani vedomostné súťaţe, športové disciplíny, výlet do Lačnovského kaňonu a mnoho iných aktivít.
Zhotovený fitnes park, 20. a 21. júl. Pod odborným dohľadom dodávateľa prebehla montáţ strojov fitnes
parku. S pomocou pracovníkov malých obecných sluţieb a zamestnancov obecného úradu dodávateľ osadil
šesť konzol na cvičenie. Podrobnosti spojené so vznikom parku a moţnosti jeho vyuţitia vysvetľuje iniciátor
myšlienky Ing. Miloš Timko a Mgr. Marek Guman na s. 11.
Návšteva v partnerskom meste, 22. aţ 25. júl. K štvordňovej návšteve v partnerskom meste Sedlice
v Českej republike sa vraciame v krátkom príspevku na s. 5.
Stretnutie nového Ruţencového bratstva, 31. júl. Uskutočnilo sa v miestnej kinosále a bolo spojené
s voľbami nových horliteliek. Potrebu reformy a tieţ výsledky miestnych volieb pribliţujú Ľudmila Dzurendová a Mgr. Miriam Gumanová na s. 10.
Odpustová slávnosť, 7. august. Program odpustovej slávnosti sa v tomto roku začal o 15. hod. futbalovým
zápasom a zbieraním vzoriek koláčov do súťaţe Najkoláč, pokračoval jej vyhodnotením, vystúpením harmonikára Jána Jendrichovského, skupiny Country duo, Ľudovej hudby Gajdošovci a speváka skupiny Mafia Corner a zakončila ho diskotéka s DJ Janom.
Odber krvi, 10. august. Augustového odberu krvi, ktorý prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky uskutočnil odberový tím pod vedením MUDr. Martina Trenčana, sa zúčastnilo dvanásť darcov, krv bola vzatá desiatim.
Účasť na Čiernohorskej haluške, 21. august. Podujatie Čiernohorská haluška, ktoré sa koná vţdy v inej obci čiernohorského regiónu, usporiadala
v tomto roku obec Ľubovec. Mali na ňom účasť päťčlenné súťaţné tímy
z ôsmich obcí vrátane Sedlíc. Sedlické ţeničky so svojimi bryndzovými
haluškami získali 3. miesto.
Nahrávanie FS Sedličan pre RTVS, 24. august. V kinosále kultúrneho
domu sa v spolupráci so štábom Milana Rendoša zo Slovenského rozhlasu
uskutočnilo nahrávanie pásma Parobci, do kosi. Rádio Regina Košice pásmo odvysielalo 3. septembra.
Nová webová stránka obce, 7. september. Obec Sedlice má novú oficiálnu webovú stránku, ktorú získala v rámci národného projektu Dátové centrum obcí a miest. Stránka ešte vyţaduje dokončenie kompletizácie dát prevzatých z pôvodného webu. Webové sídlo ostalo nezmenené: sedlice.sk.
Súťaţ o Toryský pohár, 17. september. Súťaţ sa pôvodne mala konať v obci Lemešany, ale pre obsadené
tamojšie ihrisko v daný termín sa po vzájomnej dohode presunula do Sedlíc, súťaţe sa preto zúčastnili aj naše
druţstvá. Lívia Fiľakovská zhŕňa toto podujatie na s. 6.
Rekonštrukcia priestorov DS, od 29. septembra aţ 7. október. Denný stacionár pre seniorov v obci mení
svoju podobu. Hoci ostáva na pôvodnom mieste, priestory je potrebné, na základe nových štandardov, upraviť.
Priestory sa oproti doterajším dvom miestnostiam rozšíria o ďalšiu, samostatnú miestnosť, určenú na relaxačné cvičenia.
Odovzdanie staveniska, 3. október. Obec Sedlice odovzdala stavenisko na Vyšnom konci firme ENERKOS,
Výstavba sietí, reg. KE, ktorá na ňom vybuduje trafostanicu a vymení stĺpy NN vedenia s vodičmi. Rekonštrukcia bude prebiehať v mesiacoch november a pravdepodobne aj december. Krátkodobé odstávky el. energie budú včas hlásené prostredníctvom miestneho rozhlasu.
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Očami starostu...
1. Naša mládeţ
V našej obci máme, chvalabohu, vďaka väčšine zodpovedných rodičov väčšinu mládeţe slušnú a dobre
vychovanú, je ochotná pomôcť nielen doma, ale aj
cudzím na ulici a pri obecných podujatiach. No ďalšia, malá časť mládeţe sa asi často nudí, rodičia sa im
pravdepodobne nevenujú alebo ich nezvládajú, a tak
sa na verejnosti opakovane správajú často neslušne
a nezodpovedne. Vulgárne a hlučne sa správajú na
verejnosti aj v nočných hodinách, na verejných priestranstvách robia rôzny neporiadok, odhadzujú odpadky, vyvracajú nádoby na odpad, ničia obecný majetok, fajčia a pijú alkoholické nápoje a následne pod

vplyvom alkoholu nevedia, ako by sa „najlepšie“ prejavili pred svojimi „kamarátmi“, no stáva sa, ţe aj
pred staršími spoluobčanmi. Sú to zväčša deti
a mládeţ, ktorá nemá vlastný príjem, a preto je na
mieste otázka, za čie prostriedky si vlastne kupujú
alkohol a cigarety? Nie sú za nich zodpovední rodičia? Kto ich má vlastne vychovávať? Ulica alebo starosta? Moţno si poviete, čo je starostovi do toho,
nech sa stará o iné veci. Ale potom akú budúcnosť
budeme mať aj my ostatní pri takejto lenivej
a arogantnej mládeţi, na ktorej vlastným rodičom asi
vôbec nezáleţí? Chráňme si preto naše hodnoty, morálne aj materiálne, pred takouto mládeţou.

2. Neúspešné otvorenie Klubu mládeţe
Na viacerých zasadnutiach obecného zastupiteľstva
bola zo strany niektorých poslancov vyslovená poţiadavka na pridelenie niektorej z obecných miestností
na účely Klubu mládeţe. Po viacerých negatívnych skúsenostiach
s vyuţívaním Klubu mládeţe sme
aj pri tejto opakovanej poţiadavke chceli byť maximálne opatrní,
a preto sme otvorenie podmienili
viacerými poţiadavkami, ktoré
boli nastavené uţ v minulosti.
Medzi hlavné podmienky patria
zodpovednosť za zverené priestory, osoby zodpovedné za otváranie a zatváranie klubu, zákaz poţívania alkoholických nápojov
a cigariet v priestoroch klubu, ako
aj návšteva osôb pod vplyvom
alkoholu v klube a ďalšie beţné

pravidlá. Pri porušení týchto pravidiel sa prevádzka
klubu pozastavuje. Tak ako sme predpokladali, po
krátkej prevádzke bola väčšina z týchto pravidiel niektorými návštevníkmi porušená, a tak sme klub zatvorili. Bohuţiaľ, doplatila na to aj
slušná mládeţ. Ak niekto
z mládeţe chce poţívať alkohol
a fajčiť, nech to robí doma a pred
svojimi
rodičmi,
a nie
v obecných priestoroch... Väčšina
(slušnej) sedlickej mládeţe je zapojená do činnosti v rôznych
obecných organizáciách, ktoré
majú zároveň pridelené priestory
od obce na svoju činnosť. Ak je
v obci predsa len hoci aj neformálna skupinka slušnej mládeţe,
ktorá by mala záujem o klubové
priestory, nech sa kedykoľvek
obráti priamo na starostu obce.

3. Veľkoobjemové a ostatné odpady (z oznamu
v miestnom rozhlase)
V poslednom čase sa čoraz častejšie stáva, ţe nezodpovední občania svojvoľne, bez súhlasu obecného
úradu vyváţajú rôzne druhy odpadov na miestne cintoríny do veľkoobjemových kontajnerov. Sú to neraz
aj druhotné suroviny, ako sú plasty, drevo,
a mnohokrát aj ťaţké stavebné odpady. Všetky tieto
odpady sú recyklovateľné a podľa zákona o odpadoch
patria na iné určené miesto a do zberných nádob na to
určených. Aj v poslednom čase sa stalo, ţe niekto
z veľmi nezodpovedných občanov umiestnil do veľkoobjemového kontajnera a vedľa neho veľké mnoţstvo zvyškov z uhynutých alebo zabitých domácich
zvierat, čím ohrozil ostatných občanov obce. Takéto

konanie je protizákonné a prísne trestané. Obec v tejto
súvislosti podáva trestné oznámenie za všeobecné
ohrozenie zdravia na Políciu SR. Zároveň umiestňujeme na rôzne miesta v obci aj na cintoríne fotopasce.
Prichytení páchatelia budú prísne potrestaní.
Ďalšieho protizákonného konania sa dopúšťajú aj tí
občania, ktorí umiestňujú nevytriedené odpady, ako
sú nerozobraté dvere, okenné krídla so sklom a autosklá, k nádobám na separovaný odpad.
Uvedeným protizákonným konaním sa zvyšujú náklady na vývoz odpadov v obci, čo sa premietne aj do
zvýšenia poplatkov pre občanov v budúcom období.
Preto je v záujme kaţdého občana, aby takéto konanie
neodkladne nahlásil na OcÚ alebo starostovi obce.
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4. Cintoríny a hroby
V ďalšom článku by som vás chcel informovať
o stave našich cintorínov a o spôsobe ich vyuţívania
a údrţby. V súčasnosti sa na pochovávanie nebohých
vyuţíva uţ iba nový cintorín. Obec má s pozostalými
uzavreté nájomné zmluvy na hrobové miesto,
v ktorom sú okrem iného uvedené aj základné povinnosti nájomcu (pozostalého). Citujem: „Nájomca je
povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta, jeho bezprostredného okolia
(kosenie) ...“; „Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska...“
V tejto súvislosti chcem niektorých nájomcov upozorniť na veľmi zlý aţ havarijný stav hrobiek, resp. náhrobných kameňov, ktorý ohrozuje bezpečnosť návštevníkov cintorína a zároveň veľmi kazí celkový
vzhľad. Keďţe sa blíţi deň Pamiatky zosnulých, vyzývam týmto pozostalých, aby opravy týchto hrobiek
dovtedy zrealizovali. Pretoţe väčšie
opravy hrobiek sú finančné veľmi náročné, je moţné urobiť aj úpravy formou odstránenia poškodených častí
hrobiek a zatrávnenia plochy alebo inej
záhradnej úpravy tak, ako to uţ aj niektorí urobili. Zároveň ţiadam ostatných nájomcov, aby sa priebeţne počas celého roka primerane starali
o hroby vrátane kosenia aj ich okolia
(tak ako je to uvedené v nájomnej
zmluve), lebo aj to je prejav úcty
k svojim najbliţším, ktorí nás uţ opustili. V prípade nedostatočnej starostlivosti o hroby svojich nebohých bude
obec nútená pristúpiť k zvýšeniu po-

platkov za hrobové miesto (v súčasnosti je to iba 10 €
za 10 rokov). V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti chcem týmto všetkých pozostalých upozorniť
aj na to, ţe v roku 2007 sa vtedajšie obecné zastupiteľstvo rozhodlo zriadiť v západnej časti cintorína
sekciu hrobových miest bez betónových hrobiek
a akejkoľvek betónovej a inej obruby hrobu
a záhradníckej úpravy – iba s trávnikovým povrchom
a náhrobným kameňom. Akékoľvek ďalšie technické
úpravy ani záhradnícke úpravy nie sú dovolené a OcÚ
nepovoľuje ţiadne výnimky, preto upozorňujem, ţe
kaţdý, kto takúto úpravu urobil, je povinný bezodkladne ju odstrániť. Kto má iné predstavy vzhľadu
hrobového miesta, t. j. rôzne druhy mramorových hrobiek a náhrobných kameňov, resp. záhradníckych
úprav z farebných pieskov, má moţnosť vybrať si
hrobové miesto v časti cintorína na to určenej.

5a. Občianske nievzory
Ďalšie opakované, nepochopiteľné a bezohľadné konanie niektorých našich nezodpovedných tiežobčanov:
voľný pohyb psov na verejných priestranstvách aj
v noci, vodenie psov po cintorínoch a detských ihriskách, vyváţanie rôznych druhov odpadov, aj kompostovateľných, do prírody, znečisťovanie miestnych komunikácií vynášaním blata na kolesách vlastných áut
aj technikou vykonávajúcou sluţby, nepovolené dlhodobé skladovanie rôznych materiálov, palivového dreva a vrakov na verejných priestranstvách, domáce spa-

ľovanie plastov a iných odpadov a zadymovanie prostredia, vypúšťanie fekálií do priekop a potokov, vyváţanie odpadov do prírody, odstavovanie áut na
chodníkoch, umiestňovanie odpadov do nádob nie na
to určených (sklo, plasty, textil...).
Tieto opakované činy páchajú zväčša tí istí občania,
ktorí si neváţia prácu iných a moţno si uţ ani neuvedomujú, ako tým znepríjemňujú ţivot ostatným ľuďom a našej prírode.
Takéto konanie nech nám ani našim deťom nebude nikdy vzorom...

5b. Naše občianske vzory
Našťastie, v našej obci máme aj spoluobčanov, ktorým na poriadku, čistote a vzhľade záleţí. Týchto občanov a ich činy sa patrí vyzdvihnúť: pravidelne kosia
predzáhradky,
okolie
miestnych
komunikácií
a potokov, po búrkach sú ochotní bez vyzvania poza-

metať naplavený piesok a hlinu z polí, dôsledne separujú odpady, kompostujú všetok zelený odpad zo svojich dvorov a záhrad a nevyváţajú ho do prírody, dodrţiavajú všetky nariadenia obce a zákony.
Všetkým týmto občanom vyslovujem verejné poďakovanie a dávam ich za príklad ostatným.
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6. Informácia k plánovanej výstavbe Kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd v našej obci
V tejto informácii občanom by som chcel v krátkosti
uviesť dôleţité skutočnosti týkajúce sa výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v našej obci.
Od samého začiatku môjho pôsobenia som sa veľmi
aktívne snaţil riešiť okrem iných úloh aj túto oprávnenú poţiadavku občanov, a to postaviť v našej obci tak
veľmi potrebnú kanalizáciu a čističku odpadových
vôd. Musím ale konštatovať, ţe aj keď iné, často menšie obce uţ tento problém riešili dávno predtým, naša
obec v tomto prípade riadne zaspala. V minulosti to
bolo určite jednoduchšie aj lacnejšie. Po roku 2002 sú
na takéto stavby kladené veľmi vysoké technické, environmentálne, majetkovoprávne, administratívne
a finančné nároky a postupy. Aj napriek tomu sa nám
v rokoch 2003 a 2004 podarilo získať z EÚ prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu spoločnej čistiarne pre štyri susedné obce
a kanalizáciu pre celkovo 2 000 obyvateľov, čo bola
poţiadavka vtedy nastavených pravidiel. Nasledovala
zmena vlády na ľavicovú a zároveň aj zmena pravidiel, t. j. zrušenie aglomerácií (2 000 obyvateľov)
a teda aj zastavenie procesu našich príprav na túto
stavbu. Po nastavení nových pravidiel sme ihneď začali so zmenou projektu a všetkých povoľovacích procesov, čo sa nám po náročných a komplikovaných
krokoch (neraz aj zo strany našich občanov) podarilo.

V roku 2011 obec Sedlice mala konečne vydané právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby a v roku
2012 vydané právoplatné stavebné a vodoprávne povolenie na realizáciu všetkých stavebných objektov
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
Od tohto času obec kaţdoročne (spolu štyrikrát) ţiadala o dotáciu na túto stavbu Environmentálny fond
MŢP SR a zároveň je v zozname oprávnených ţiadateľov dotácie EÚ IROP ŠC 4.2.1.
Aj napriek našej maximálnej snahe o získanie prostriedkov na výstavbu sa nám ich doteraz nepodarilo
získať. Za seba chcem všetkých občanov našej obce
ubezpečiť, ţe som urobil všetko, čo bolo potrebné aj
čo bolo v mojich silách, k riešeniu tohto problému, ale
aj to, ţe neviem uviesť termín, kedy sa nám podarí
získať dotáciu na túto stavbu. Pretoţe rozpočet stavby
je veľmi vysoký, nie je moţné stavbu realizovať
z vlastných prostriedkov obce, iba z pridelených dotácií. V súvislosti s uvedenými informáciami chcem touto cestou do času výstavby poţiadať o dodrţiavanie
všetkých zákonov a nariadení o vypúšťaní a likvidácii
všetkých druhov odpadových vôd z domácností
a prevádzok. Jednou z moţností zákonnej likvidácie je
aj realizácia malých domových čistiarní odpadových
vôd. Viacero domácností uţ takéto čistiarne má. Informácie o postupe výstavby týchto malých čistiarní vám
podá Okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, prípadne OcÚ Sedlice.

Opäť sme navštívili mesto Sedlice
V dňoch 22. aţ 25. júla tohto roku sme znovu navštívili partnerské
mesto Sedlice. Návštevy sa tentoraz zúčastnili najmä členovia dobrovoľného hasičského zboru, zastúpenie mali aj poslanci obecného
zastupiteľstva a ostatní pozvaní účastníci. V piatok popoludní nás
v obradnej sieni mestského úradu privítal starosta mesta Jiří Rod so
svojimi poslancami a bývalý starosta František Kopáček, ktorý stál pri
zrode partnerstva. Po ubytovaní sa nasledovala spoločná večera
v Zasadacej miestnosti SDH Sedlice a posedenie, v rámci ktorého si
obidve strany vzájomne odovzdali dary. Našim priateľom sme darovali
drevenú repliku sedliackej studne. Sobotný program sa začal tréningami súťaţiacich hasičských druţstiev na futbalovom štadióne a o 13.
hod. samotná súťaţ v poţiarnom športe O pohár starostu mesta Sedlice. Večer patril spoločnému posedeniu. V nedeľu sme sa zúčastnili rannej sv. omše v Kostole sv. Jakuba, po obede
sme vyrazili na výlet do neďalekých Chanovíc. Cestou sme sa ale najprv pristavili v obci Kadov, v ktorej sa nachádza prírodná pamiatka, je ňou 30-tonový viklan (geologický útvar), a pri obci Slatina, neďaleko ktorej je situovaný
ţidovský cintorín, zaloţený v roku 1723. Obec Chanovice ponúkla mnoţstvo pamätihodností vrátane skanzenu
a múzea. Nad obcou na kopci Chlum sa vypína 31 metrov vysoká rozhľadňa, z ktorej sme mali moţnosť pozorovať
panorámu Šumavy. Po návrate do mesta bol opäť priestor na spoločné posedenie v zasadacej miestnosti SDH. Pondelkové ráno bolo rozlúčkové. Predstavitelia mesta, ktorí nás privítali, sa s nami rozlúčili s poďakovaním za návštevu a s prianím ďalšieho vzájomného stretnutia. Organizačne pripraviť túto návštevu bolo náročné, preto si za
všetkých dovolím vysloviť poďakovanie obom starostom, starostovi našej obce Imrichovi Krajňákovi a starostovi
mesta Jiřímu Rodovi, i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli túto príjemnú návštevu uskutočniť.
Jozef Maďar
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Toryský pohár
Sedlice sa tak trochu neplánovane stali miestom
ďalšej hasičskej súťaţe. Tentoraz to bola, moţno
stále povedať, nová súťaţ. Prvý ročník súťaţe
o Toryský pohár sa (v minulom roku) mal uskutočniť v obci Torysa, ale keďţe v danom roku tam
uţ organizovali inú veľkú súťaţ, táto sa konala
v Šarišských Dravciach. Do extravilánov týchto obcí vchádza rieka Torysa, ktorá potom preteká cez obce a mestá dvoch okresov – Sabinovského a Prešovského – a tak ich spája, preto
aj názov Toryský pohár. Druhý ročník
usporadúval okres Prešov, súťaţ sa mala
konať v Lemešanoch, kde vlastne rieka
Torysa opúšťa okres Prešov, ale pre obsadené tamojšie ihrisko v daný termín sa
po dohode presunula do Sedlíc. Súťaţ
organizuje OV DPO (okresný výbor
dobrovoľnej poţiarnej ochrany) Sabinov
a OV DPO Prešov. Je organizovaná pre
druţstvá, ktoré nie sú zapísané v ţiadnej
lige a teda sú to tzv. neligové druţstvá,
a zároveň tie, ktoré za zúčastňujú počas
sezóny hlavne pohárových súťaţí. Aby
mali aj motiváciu k svojim výkonom,
zrodil sa nápad uskutočniť práve takúto súťaţ ako
záver hasičskej sezóny. Súťaţe sa zúčastňuje prvých
päť druţstiev s najlepšími časmi z pohárových súťaţí
z okresu Sabinov a Prešov. Je to postupový kľúč podľa počtu účastných pohárových súťaţí a umiestnenia.
Počet registrovaných súťaţných druţstiev zahŕňal
desať druţstiev ţien, desať druţstiev muţov (muţom
z Oľšova sa nepodarilo prísť), druţstvá zo Sedlíc sa
zúčastnili z dôvodu usporiadania súťaţe. Po registrácii a otvorení súťaţe sa ako prvé predstavilo druţstvo
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domácich ţien, ktorým sa dlho nedarilo zasiahnuť
terč. Ani muţom sa prvý pokus nevydaril, pretoţe sa
im nepodarilo včas zapojiť hadicu B, pokus bol neplatný. V druhom pokuse uţ obidve druţstvá výrazne
zlepšili formu i čas, ale na pohárové umiestnenie to
napokon nestačilo. Dosiahnuté výsledky. Ţeny:
Chmiňany PO 20,18, Chminianska Nová Ves PO
21,60, Svinia PO 22,42, Poloma SB 22,89, Kojatice
23,24, Ďačov SB 23,81, Torysa SB 23,87, Ţupčany
PO 25,38, Sedlice PO 29,38, Ľutina SB 38,03. Muţi:

Bajerov PO 16,98, Brezovica SB 17,21, Ďačov SB
17,31, Sedlice PO 17,96, Lipovce PO 18,12, Chmiňany PO 18,46, Poloma SB 18,53, Bzenov 19,44,
Nemcovce PO 20,21,Torysa 24,50. Putovný pohár
získali hasiči okresu Prešov ziskom 66 bodov, Sabinov získal 43 bodov. Ďalší ročník súťaţe o Toryský
pohár sa bude konať, ak sa nevyskytnú ţiadne prekáţky, v obci Torysa. DHZ Sedlice sa zapája aj do
ďalších obvodových, okresných a pohárových súťaţí,
a nie iba dorastenky, dorastenci, ţeny, muţi, ale aj
ţeny nad 30 a muţi nad 35 rokov. Taktieţ máme krúţok mladých hasičov,
ktorí sa zapojili do okresného kola hry
Plameň a aj do pohárovej súťaţe. 21.
októbra sa zúčastnili súťaţe o pohár
primátorky mesta Prešov. Účasť na nej
mali dve druţstvá dievčat (získali 4.
a 18. miesto) a dve druţstvá chlapcov
(obsadili 8. a 21. miesto). Samostatné
ocenenie získal Paľko Fedor ako najmladší hasič. Naši hasiči tohto roku
absolvovali dve taktické cvičenia. Prvé
sa konalo vo výcvikovom stredisku
Lešť z nariadenia MV SR v dňoch 4. a
5. mája; druhé 10. septembra v obci
Radatice.
Lívia Fiľakovská, Jozef Maďar
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Ţebi bulo vešelši...
24. máj 2015 je dátum, ktorý moţno nie všetkým
niečo pripomína. No pre Folklórny súbor Sedličan
je tento minuloročný dátum veľmi dôleţitý. Práve
vtedy prvýkrát vo svojej obnovenej histórii náš
súbor vystupoval so sprievodom cimbalovej hudby. Uţ dva roky predtým sme sa pokúšali posilniť náš
hudobný sprievod (heligónku) o ďalšie nástroje. Nieţeby náš šikovný harmonikár Ferko nestíhal či nevládal, ale veľmi sme túţili obohatiť vystúpenia rôznorodejším hudobným zvukom. Na krátky čas nám prišiel
pomôcť Jozef Lipták z Hrabkova, na ešte kratší čas
Ján Janíčko z Prešova, ale pre ich pracovné povinnosti a vyťaţenie naša spolupráca netrvala dlho. A potom sa k nám doniesla informácia o šikovných mladých ľuďoch v neďalekej dedine, ktorí sa venujú ľudovej hudbe. Tak sme sa s malou dušičkou rozhodli
skúsiť šťastie u nich, v Margecanoch. Na našu veľkú
radosť sme sa nielen dohodli na spolupráci, ale zistili
sme, akí sú to úţasní ľudia. Členovia ľudovej hudby
Gajdošovci nesú tieto mená a funkcie: Lukáš Gajdoš
– primáš, Šimon Lučanský – akordeón, Erik Gajdoš –
kontrabas a Veronika Gajdošová – cimbal. Rovnaké
priezviská nemajú náhodou. Gajdošovci sú súrodenci
a ich pekný vzťah k folklóru má, vďakabohu, na svedomí ich otec Jozef Gajdoš, ktorý je taktieţ vedúcim
margecianskeho folklórneho súboru Jadlovec. Od
nášho spoločného vystúpenia sme sa aj celkom dobre
zohrali, k čomu dopomohla účasť našej hudby na sústredení v Starej Lesnej. Medzi veľmi pekné programy patrilo vystúpenie na podujatí Margecianske fajnoty, vianočné koledy v našej kinosále, fašiangy pred
pani primátorkou v Prešove na Hlavnej ulici, kde sme
pochovávali basu, či vystúpenie počas našej odpustovej slávnosti v tomto roku. Veríme, ţe sa nám bude
dariť spolupracovať aj naďalej a ţe spoločnými vy-

stúpeniami budeme prinášať radosť a náš krásny folklór všetkým, ktorí ho majú radi. Uistiť by nás o tom
mohla ďalšia pracovno-oddychová cesta do Starej
Lesnej, ktorú plánujeme v novembri. Nezabudnite, ţe
k nám máte stále otvorené dvere, aby sme tak spoločnými silami zachovávali zvyky našich starých otcov a
mám. Veď čo je lepšie ako potešiť srdce interpretov
aj poslucháčov krásnou ľudovou piesňou...
Marek Joščák

Súťaţ Kľúče Čiernej hory
Myšlienka zorganizovať v Sedliciach podujatie pre nadané deti vznikla v čase, keď naša rodáčka Mgr.
Zdenka Danková bola členkou Rady Mensy Slovensko a to jej umoţnilo prístup k organizovaniu aktivít
v rámci tejto organizácie. Pomocnú ruku s podnetnými návrhmi pripojila PaedDr. Irenka Veverková a
myšlienka uţ mala konkrétnejšie kontúry. Obec Sedlice, ako aj Medzinárodná organizácia Mensa Slovensko (nezisková medzinárodná organizácia zdruţujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, ktorá je
súčasťou materskej organizácie Mensa International), túto iniciatívu privítali a prevzali nad ňou záštitu. Súťaţné podujatie pomenovali Kľúče Čiernej hory a v súčasnosti patrí uţ k stálym aktivitám
v kalendári Mensy Slovensko a našej obce.
Súťaţný deň sa od roku 2011 koná v Základnej škole v Sedliciach (v minulom roku sa neuskutočnil). Účastníkmi súťaţe sú šikovné deti zo základných škôl, patriacich do mikroregiónu Čierna hora. Z kaţdej školy sa
súťaţe môţu zúčastniť štyri deti – piatak, šiestak, siedmak a ôsmak, ktorí spoločne v tíme lúštia zašifrované
správy, indície a tie ich postupne zavedú aţ k vytúţenému cieľu. Pred samotnou súťaţou však musia spoločne
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splniť vopred stanovenú úlohu, ktorá im pomôţe zosúladiť súťaţného ducha. Napríklad zaobaliť surové vajce
tak, aby nepoškodené zvládlo pád z druhého poschodia školy, alebo z nite a špajli vytvoriť most, ktorý udrţí
najťaţšiu hmotnosť. Kaţdý ročník sa nesie v duchu priniesť deťom nielen zaujímavú súťaţ, ale zároveň v nich
upevniť aj hrdosť na náš región, prírodu i ľudí tu ţijúcich. Jeden zašifrovaný odkaz im vo svojom príhovore
odovzdal aj starosta obce Imrich Krajňák. Deťom na úvod povedal čo-to o mikroregióne Čierna hora, o histórii a tieţ o našom rodákovi Metodovi Kaľavskom, ktorý napísal knihu s názvom Kamenistá cesta. V nej sa
nachádzal jeden zo zašifrovaných odkazov. O tom, ţe deti navštevujúce základnú školu v našej obci sú šikovné a nadané, svedčí aj skutočnosť, ţe zloţité úlohy rozlúštili ako prvé. Po prichystanom občerstvení detí navštevujúcich krúţok Varíme, pečieme, po chutnom obede, zvládnutí náročnej súťaţe a odovzdaní cien z rúk
predsedníčky Mensy Slovensko Anny Dojčanovej sa uţ všetci účastníci s očakávaním tešili na ďalší ročník.
Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke PaedDr. Irene Veverkovej, ktorá organizačne kaţdý rok pripravuje
túto súťaţ na vysokej úrovni, ale aj ďalším dobrovoľníkom za ich prínos.
A čo na to samotné deti?
Bola to zábavná a namáhavá súťaž. Som rád, že som sa tu niečo priučil. Ďakujem za pekné podujatie. Páčilo
sa mi všetko, obedy, škola, telocvičňa, úlohy, milí učitelia. Podľa mňa je toto vzorová škola! Páčilo sa mi, že
sme hľadali po areáli rôzne šifry. Boli tu veľmi milí ľudia a personál. Získali sme super nové skúsenosti. Páčila sa mi domáca výroba pečiva. Súťaž som si užila a zažila som kopec zábavy. Dnes sa mi najviac páčilo, že
takúto súťaž som ešte nikdy nezažil, bolo to napínavé, ďakujeme za ceny, dúfam, že prídeme opäť. Úlohy boli
zaujímavé a trošku náročné, dnešný deň bol od začiatku dobrý. Keď sme niečo nevedeli ale, že úplne s pekným
prístupom nám tu pomohli.
Vyskúšajte si aj vy niektorú z úloh, ktoré lúštili súťaţiace deti:
1. Doplňte nasledujúce číslo Fibonacciho postupnosti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, ...
2. Nájdite správnu odpoveď na Einsteinovu otázku:
Štyri ţeny majú rôzne povolanie, rôzny vek a kaţdá má svoj
obľúbený kvet (Lenka, Miška, Jana a Iveta, tulipán, karafiát,
sneţienka, ruţa, vek 30, 33, 25, 20 rokov, povolanie učiteľka,
letuška, kozmetička, predavačka.) Lenka má rada ruţe. Kozmetička je o tri roky staršia ako predavačka. Miška je učiteľka
a nemá 20 rokov. Jana nemá rada ani sneţienky, ani tulipány.
Letuška je najmladšia. Iveta je druhá najstaršia. Učiteľka nemá
rada sneţienky a Jana je najstaršia. Aké kvety má rada učiteľka?
Zdenka Danková

Rozhovor s PaedDr. Irenkou Veverkovou o sedlickej pobočke SZUŠ DAMA
Pobočka Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA vstúpila do desiateho roku svojho fungovania
v Sedliciach. Začiatky sedlickej pobočky formoval riaditeľ a zakladateľ SZUŠ DAMA v Prešove Marián
Burgr, ktorý oslovil Vladimíra Čekana, vtedajšieho hráča na kontrabase Štátnej filharmónie Košice, a Miloša
Veverku, hráča na viole v Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore v Prešove, aby sa ujali vedenia pobočky SZUŠ v Sedliciach. Keďţe z radov rodičov detí vzišla poţiadavka vyučovať hru na gitare, otvorilo sa popri
klávesových nástrojoch ďalšie, gitarové oddelenie. Po odchode Vladmíra Čekana prevzal gitaristov Miloš Veverka a klaviristov začala učiť Irena Veverková.
Čo si predstavíte ako prvé, keď sa povie základná umelecká škola?
Predstavím si na jednej strane to, ţe to chcem robiť hlavne pre tie deti a preto, aby u nás ostala kultúra. Doposiaľ tu stále takáto kultúra bola, aj ja som vychovaná na tom, ţe sme tu mali klavír. Beriem si to za takú svoju
povinnosť, ţe ak to bolo dopriate mne, nech je to dopriate aj iným. Máme deti, ktoré sú veľmi talentované, aj
také, ktoré sú síce menej talentované, ale chcú hrať. Oceňujem ich, ţe nesedia pred televízorom, nemajú zapnutý počítač, ale niečo robia. Na druhej strane si ale predstavím, aké náročné je toto všetko zosúladiť, lebo to
nie je iný typ práce, ţe doobeda učím a poobede robím niečo celkom iné, je to stále tá istá psychická záťaţ. A
je to obeta i zo strany rodiny, aj ona musí byť ochotná a naklonená tomu, čo robím, pretoţe koncerty a súťaţe
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v Prešove a na rôznych iných miestach zaberajú ďalší môj voľný čas, cez víkendy a po večeroch. Ak by som
nemala podporu od rodiny, nemohla by som to robiť.
Takţe nároky sú vysoké. Cítite po ich splnení, ţe to snaţenie má zmysel?
Hovorím, je to veľmi zaťaţujúce. Ale keď na konci roka vidím a počujem tie deti, ako hrajú, je to veľmi dobrý
pocit. Posledný ročník bol, myslím, veľmi vydarený, skladby boli kvalitne zahraté. Počas roka ma dokonca
ţiaci niekedy ţenú dopredu, lebo majú nacvičenú skladbu a chcú nacvičiť ďalšiu. Teším sa, ţe aj ďalší ľudia
z obce si všímajú, ţe je tu ZUŠ-ka, ţe čosi robíme a ţe to robíme, dovolím si povedať, na veľmi dobrej úrovni.
Trebárs ako pán Igor Dubecký, ktorý základnej škole s materskou školou venoval klavír, je to úţasná vec. Základná škola nás podporuje všetkými desiatimi, všetky nástroje nám kúpil náš riaditeľ Štefan Rimák. Máme tri
keyboardy, digitálne piano a teraz uţ aj klavírne krídlo viedenského majstra 20. storočia Friedricha Ehrbara.
Pán Dubecký vám teda daroval piano. Kedy to bolo?
Teraz v júni, dokonca nám zabezpečil náklady spojené s opravou a aj ladiča, teda človeka, ktorý ho opraví.
Treba vymeniť niektoré struny atď.
Nový nástroj určite skvalitní výučbu, tá však zahŕňa aj mnoho iného.
Učenie v ZUŠ-ke nie je len o tom, ţe učím deti hrať. Keďţe som sama so ţiakom, iba jemu jedinému sa venujem, iba s ním sa rozprávam, veľakrát dieťa povie aj to, čo ho trápi. Samozrejme, učiteľ si to necháva pre seba.
Má to istú terapeutickú silu. Okrem toho, ţe ţiak hrá, čo ho baví, myslí na hru, nie na problémy.
Pre ţiaka je to teda istá terapia, relax, pociťujete to tak aj vy, alebo pristupujete k tomu opäť
viac
-menej z pohľadu odbornosti?
Myslím si, ţe kaţdý učiteľ najväčšie uspokojenie preţíva vtedy, ak ţiak niečo dokázal, niečo veľmi dobre urobil. Áno, veľakrát mám taký dobrý pocit, keď ţiak zahrá skladbu krásne, keď vidieť, ţe to nacvičil.
A viete, ţe aj vy za tým stojíte, ţe ste sa o to usilovali.
Hudba je vlastne tieţ relaxačná činnosť. Energia
z hudby je potešujúca. Rovnako ma teší, keď ţiak
uţ skladbu, napr. od Mozarta alebo Beethowena,
alebo kohokoľvek, nacvičil a vie ju zahrať.
Radosť z úspechu ţiakov ste si nechceli nechať
len pre seba, najprv ste záverečný koncert robili v triede a potom ste sa rozhodli priniesť ho
širšej kultúrnej verejnosti v obci.
Bola by škoda, keby sme to nechali v triede, lebo
si myslím, ţe keď to uţ ţiak má nacvičené a po
celoročnej drine dokáţe prekrásne zahrať prednesové skladby, aj prostredie by malo byť na tej istej
úrovni. V triede je to moţno súkromné, komornejšie, ale naozaj si myslím, ţe aj ostatní ľudia si zaslúţia počuť výsledky námahy. A veľa je ľudí, ktorí medzi koncertujúcimi nemajú deti, vnúčatá, no
prídu si ich vypočuť, pretoţe chcú. Napokon, kultúra patrí na javisko, to je jedna vec, druhá vec je,
ţe deti sa na javisku učia aj kultivovane správať.
Javisko vyţaduje trochu iné vystupovanie, ušľachtilejšie, povedala by som, treba sa vedieť správať,
tváriť, zachovať. Samozrejme, je to veľká skúška
osobnostných vlastností, lebo niekto môţe výborne
zahrať doma, veľmi pekne v škole, ale pod tlakom
prítomnosti väčšieho publika moţno sám seba nespoznáva. A hoci sa deti moţno pomýlia, urobia
nejaké chybičky, ktoré za normálnych okolností
nerobia, je to škola ţivota. V tom zmysle, ţe to
budú potrebovať ďalej, moţno na mieste, kde ich
bude počúvať kvantum ľudí. Musia prejsť aj cez
Ozveny SEDLÍC 2/2016
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takéto hrbole na ceste, aby vedeli, ako nespadnúť alebo ako reagovať. Sami seba spoznávajú a aj tým sa učia.
Zároveň to ale bola ďalšia úloha navyše, všetko zorganizovať, zabezpečiť ozvučenie, aby to malo svoje
kvality.
Som rada, ţe manţel robí to isté, rozumie problémom v ZUŠ-ke, je technický typ, pripravuje celé technické
portfólio. Keby som nemala takého človeka, ktorý by vedel toto všetko zabezpečiť, ani zďaleka by to nebolo
na takej úrovni. Ja pripravím program, dramaturgiu atď., ale on tú technickú časť vrátane propagácie. Neviem,
či by som našla niekoho, kto by to robil zadarmo. Všetky tie veci sú z čírej lásky. Nemuseli by sme to vôbec
robiť v takom rozsahu, v akom to robíme, ale človek má pocit, ţe ak teda nie ZUŠ-ka a nie učitelia, tak kto?
Naozaj pociťujem takú zodpovednosť.
Rozhovor pripravil Jozef Maďar

REFORMA RUŢENCOVÉHO BRATSTVA
Tam, kde sa viacerí ľudia stretávajú, tam, kde spolu niečo vytvárajú, sú nutné isté pravidlá. Aj plynulý chod ruţencových bratstiev si vyţaduje istú
štruktúru, rozdelené úlohy, presné pravidlá. Preto
uţ istý čas na Slovensku prebieha reforma ruţencových bratstiev pod vedením rehole Dominikánov, pod ktorú ruţencové bratstvá patria. Cieľom
tejto reformy je zjednotenie ruţencových bratstiev
na Slovensku, aby sme všetci postupovali jednotne
podľa aktuálnych stanov daných pre ruţencové
bratstvá. Reforma nášho Ruţencového bratstva pri
Kostole Premenenia Pána v Sedliciach sa uskutočnila
18. júna v tomto roku. Viedol ju páter Filip Ďubek
z poverenia nášho promótora pre ruţencové bratstvá,
ktorým je v súčasnosti páter Melichar Matis. Páter
Filip nás vo svojom príhovore oboznámil s novými
pravidlami pri vedení ruţencového bratstva a s troma
formami členstva v ruţencovom bratstve. Ide najmä
o tieto zmeny: 1. ruţencové tajomstvá sa vymieňajú
v kostole na spoločnom stretnutí; 2. ruţencové tajomstvá sa vymieňajú formou losovania – kaţdý mesiac si
člen vyberie (vylosuje) nové ruţencové tajomstvo,
tajomstvo spočíva aj v tom, ţe neviem, čo si vyberiem, ale pri modlitbe rozjímam a premýšľam, čím sa
mi chce Pán prihovoriť; 3. kaţdý člen si môţe vybrať
z troch foriem modlitby sv. ruţenca: večný ruţenec
(1x alebo 2x v roku sa pomodliť v stanovenom čase
celý posvätný ruţenec, to zn. všetky tajomstvá); svätý
ruţenec (kaţdý týţdeň sa pomodliť celý posvätný ruţenec, to zn. všetky tajomstvá); ţivý ruţenec (kaţdý
deň sa pomodliť desiatok ruţenca podľa vylosovaného tajomstva, raz mesačne sa stretávať na spoločnom
stretnutí, aktívne sa zapájať do ţivota farnosti). Po
ukončení príhovoru pátra Filipa sa mohol kaţdý veriaci na základe nových informácií slobodne rozhodnúť,
či vstúpi do ruţencového bratstva. Záujemcovia si
v kostole vyzdvihli prihlášku, na ktorej si zvolili aj
jednu z foriem modlitby sv. ruţenca. Po zozbieraní
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prihlášok sa 31. júla uskutočnilo prvé stretnutie nášho
nového ruţencového bratstva spojené s novými voľbami. Výsledky našej reformy a volieb: Naše ruţencové bratstvo má 95 členov, z toho má ţivý ruţenec
70 členov, svätý ruţenec má 25 členov a večný ruţenec má 3 členov, ktorí sú súčasne zapísaní aj vo svätom ruţenci, preto sú do celkového počtu zarátaní iba
raz. Vo funkcii hlavnej horliteľky ruţencového bratstva vystriedala Ľudmilu Dzurendovú po 18 rokoch
nová horliteľka Miriam Gumanová. Ţivý ruţenec má
v súčasnosti 3 úplné ruţe (po 20 členov) a jednu neúplnú ruţu (zatiaľ má
10 členov). Novými
horliteľmi jednotlivých ruţí sú: Miriam
Gumanová, Anastázia Stachurová, Monika
Sykorová, Ľuboslava Vargošková. Členovia
ţivého ruţenca sa
stretávajú kaţdý prvý
piatok v mesiaci na
krátkom stretnutí
v kostole, počas ktorého prebieha aj výmena ruţencových tajomstiev formou losovania, ak niekto nemôţe
prísť na stretnutie, modlí sa ďalej svoje tajomstvo,
alebo poprosí niektorého člena, aby tajomstvo vymenil zaňho. Ruţencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný
cieľ – šírenie dobra cez osobné posväcovanie seba
samého, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov,
cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo
nich. Ruţencové bratstvá sú otvorené skupiny, do
ktorých môţete kedykoľvek vstúpiť, alebo z nich vystúpiť na základe vlastného slobodného rozhodnutia.
Aj naše ruţencové bratstvo rado privíta nových členov
alebo návrhy na aktívne a ţivé preţívanie našej viery.
Ľudmila Dzurendová, Miriam Gumanová
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Fitnes park v našej obci
Fitnes park je jednoducho povedané park, kde sa cvičí na
strojoch, alebo pomocou vlastnej hmotnosti, čo je najjednoduchšie a zároveň najmenej nákladné. V súčasnosti sa
posilňovanie pomocou vlastnej hmotnosti (na hrazdách,
bradlách, vodorovných či zvislých rebríkoch a pod.) rozmáha čoraz viac. Kaţdý má vlastný dôvod prečo posilňuje.
Niekto chce dobre vyzerať, niekto to robí iba z pasie, ale naším cieľom pri výstavbe tohto fitnes parku bolo a je ponúknuť
ľuďom v našej obci ďalšie moţnosti ako športovať. Fitnes
park je k dispozícií pre voľno-časové aktivity občanov všetkých vekových kategórií. Je v ňom namontovaných šesť cvičiacich prvkov, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá kategória sa označuje street workout, voľne preloţené
ako cvičenie pomocou vlastnej hmotnosti. Patria sem tri prvky, a to dvojitá hrazda, lavička sed ľah a multifunkčná stanica,
v rámci ktorej môţeme nájsť rebrinu, malé bradlá a dolné drţiaky na kľuky. Na týchto zariadeniach môţeme vykonávať
rozmanité typy zhybov, drepov, poskokov, šprintov, prednoţovaní a zdvihov nôh, statických drţaní, cvikov zameraných na
strednú časť tela atď. Tento typ športovej aktivity dokáţe veľmi účinne rozvíjať silové schopnosti, ale aj svalovú vytrvalosť
a objem svalov. Druhú kategóriu strojov tvoria samotné fitnes
stroje. V našom parku nájdete veslovací trenaţér, eliptický
trenaţér a trenaţér na nohy. Všetky tri slúţia na precvičovanie
horného a dolného pohybového ústrojenstva a sú navrhované
tak, aby ich mohli vyuţívať všetky vekové kategórie vrátane
seniorov. V budúcnosti by sme chceli, aby sa pri kaţdom cvičnom zariadení nachádzala informačná tabuľa s popisom
a schematickým náčrtom, ako správne na zariadeniach cvičiť,
ktoré telesné partie sa cvičením posilňujú a ako zvyšujú pohyblivosť. Fitnes park bol zriadený aj vďaka podpore
z Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ho v rámci dotačného systému podporil sumou 1 500 €. Ostatné finančné prostriedky išli z rozpočtu obce. Celkové náklady na výstavbu
boli 5 136 eur vrátane detského kolotoča, ktorý obecný úrad
zakúpil s cieľom rozšíriť detské ihrisko. Táto suma bola značne okresaná vďaka tomu, ţe dodávateľ nám dovolil, pod jeho
odborným dohľadom, vykonať montáţ všetkých strojov svojpomocne, teda s pomocou pracovníkov malých obecných sluţieb a zamestnancov obecného úradu.
Marek Guman, Miloš Timko

Súpiska hráčov A-muţstva v súťaţnom
ročníku 2016/2017, jesenná 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 ml.
13. Marek Fedor st.
14. Dominik Fedor
15. Andrej Onofrej
16. Daniel Štefko
17. Martin Kotulič
18. František Bartko
19. Milan Makara
20. Tomáš Chomjak
21. Michal Čuchta
(hosťovanie z TJ Miklušovce)
22. František Štofanko
(hosťovanie z TJ Ţipov)
Hosťovanie:
Matúš Timko v FK Ľubotice (dorast)
Patrik Lörinc v TJ Miklušovce
Súpiska hráčov v tíme ţiakov v súťaţnom
ročníku 2016/2017, jesenná 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. Peter Sykora
13. Matej Magáč
14. Ivo Štefko
15. Miloš Čech
16. Timotej Lacko
17. Samuel Kollarčík
18. Alexander Fejerčák
19. Rastislav Kotulič
20. Daniel Sikora
Stanislav Guman
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Opäť čierne skládky v našej obci
alebo

Sme aţ takí nenapraviteľní?
V súvislosti s čiernymi skládkami v našej obci
sa uţ popísalo a aj vykonalo veľa. Bolo zlikvidovaných mnoho skládok odpadov a neraz sme
v našom občasníku upozorňovali občanov, ţe
odpad nepatrí do lesa, ale ţe máme vytvorené
veľmi dobré podmienky na jeho separovanie.
No napriek tomu sme prednedávnom opäť objavili miesto, na ktorom bol vyvezený odpad
rôzneho druhu. Bolo to v lokalite Pod Višeľčom,
v občasnom lesnom potôčiku. Najhoršie na tom
bolo, ţe daná skládka sa nachádzala v blízkosti
nášho náučného chodníka na Dunitovú skalku,
ktorý navštevuje čoraz viac turistov. Stačilo by,
aby sa niektorý turista rozhodol poobzerať sa po
okolí a uţ o 70 metrov od náučného chodníka by
ho čakal pohľad, aký môţete vidieť na fotografiách. Ďalšou hrozbou bolo, ţe sa tam nachádzal
aj nebezpečný odpad v podobe plechoviek od farby, pričom neďaleko od tejto skládky majú dva
rodinné domy vybudované studne so zdrojom pitnej vody a ohrozené môţu byť všetky spodné vody v našej obci. Daná skládka bola uprataná na
náklady obecného úradu. Opäť to odčerpalo určité
finančné prostriedky, ktoré sme mohli vynaloţiť
na iné, prospešnejšie veci. Veríme, ţe vinník si
svoj odpad na daných fotografiách spozná a ţe sa
nám prihlási na obecnom úrade. Zároveň chceme
apelovať aj na ostatných občanov. Ak budete
svedkami podobného konania, neodkladne nám to
nahláste na obecný úrad alebo priamo na Okresný
úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie. Na
tento odbor môţete podať aj anonymný podnet,
určite sa ním budú zaoberať. Zároveň na celom
Slovensku prebieha aktivita s názvom Envirospion, ktorej cieľom je nahlasovanie nelegálnych
skládok odpadov. V rámci tejto aktivity je vytvorená aplikácia do mobilných telefónov, ktorá vám
umoţní priamo pri lokalizovaní nelegálnej skládky túto skládku oznámiť odboru starostlivosti
o ţivotné prostredie. Doteraz sme za dané priestupky neudelili ţiadne finančné pokuty, aj keď sa
nám uţ viackrát podarilo vypátrať vinníka
a pôvodcu skládky. No prax ukazuje, ţe bez toho
to asi nepôjde.
Marek Guman
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