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Milí Sedličania,
do rúk sa vám dostáva ďalšie vydanie nášho občasníka. Vychádza v náročnom období koronavírusu.
Obmedzenia, ktoré z neho vyplývajú, sa dotýkajú, samozrejme, aj našej obce. Povinné nosenie rúšok,
zákaz konania verejných a hromadných akcií či obmedzenia pri nakupovaní už všetci dôverne
poznáme. Sme veľmi radi, že aj v našej obci všetci poctivo dodržiavame tieto nariadenia
a rešpektujeme obmedzenia. Určite aj táto naša zodpovednosť prispieva k tomu, že priamy výskyt
ochorenia COVID-19 sme ešte v našej obci nezaznamenali.
Zvlášť sa snažíme byť nápomocní seniorom. Všetkým seniorom v našej obci chceme pripomenúť, že vždy
je tu pre nich služba nakupovania a donášky liekov, prípadne inej pomoci, ktorú realizujeme s pomocou
zamestnankýň denného stacionára. Stačí kontaktovať obecný úrad, kde vám poskytneme bližšie informácie.
Je pravda, že sme na začiatku tejto krízy hromadne nedistribuovali rúška pre našich seniorov. No
nezaznamenali sme ani jednu žiadosť a priebežne sme videli, že všetci si veľmi promptne tieto rúška
zaobstarali sami, vo vlastnej réžii. Za to vám patrí veľké uznanie. Ale keby niekto potreboval doplniť rúška,
sme pripravení zabezpečiť aj túto požiadavku.

Nachádzame sa v období výberu daní. Určite ste si všimli, že v roku 2020 sme nemenili výšku sadzby
dane ani výšku poplatku za komunálny odpad. Nechceli sme zaťažovať vaše rodinné rozpočty a v súčasnej
situácii sa to ukazuje ako obzvlášť vhodné rozhodnutie. Poplatok za komunálny odpad je priamo úmerný
množstvu vyprodukovaného odpadu v našej obci. Čím bude toto množstvo menšie, tým dlhšie sa nám podarí
zachovať poplatok na súčasnej úrovni. Viac o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dočítate v ďalšom
článku na stranách 6 – 8. Postupne pracujeme na rozrobených investičných zámeroch a cieľoch, ktoré sme si
vytýčili. No niektoré veci sa rodia ťažko, pretože ich brzdí byrokracia. Najviac ma mrzí, že výstavba chodníka
v miestnej časti Nižný koniec sa neúmerne predlžuje. Problém spočíva v tom, že pozemok pod plánovaným
chodníkom nie je v majetku obce, ale v majetku Slovenskej republiky, ktorú zastupuje Slovenský pozemkový
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fond. Práve on musí dať kladné stanovisko k výstavbe. Pred tým však musí skúmať, či pozemok nepodlieha
nejakým reštitučným nárokom. K tomu si musí vyžiadať podklady z katastra nehnuteľností a pozemkového
úradu. Potom to musí posúdiť a až tak môže vydať stanovisko. Venovali sme sa aj plánovanej výstavbe
materskej školy. Pri tomto zámere bolo pre nás najťažšie určiť najvhodnejšiu lokalitu na výstavbu. Z
viacerých faktorov sa javí ako najvhodnejšia lokalita v školskom areáli. Aj tam sme zvažovali viaceré
alternatívy a opäť ako najvhodnejšiu sme vytypovali lokalitu pri bytovom dome č. 1. Najväčšou nevýhodou
tohto rozhodnutia je dlhá dochádzková vzdialenosť. Ak by sme mali vhodný pozemok v centre obce,
neváhame ani chvíľu, ale žiaľ, vhodný pozemok v užšom či širšom centre nemáme. Výstavbu MŠ v areáli ZŠ
predurčuje aj územný plán obce.
Veríme, že spoločnými silami zvládneme súčasné neľahké obdobie. Veľmi rád by som sa poďakoval
všetkým, ktorí sa o nás aj v tejto zložitej situácii príkladne starali a starajú: zdravotníkom v našich
ambulanciách, zamestnancom všetkých predajní, pošty, lekárne, obecného úradu, denného stacionára
a v neposlednom rade duchovnému otcovi za jeho obetavú duchovnú službu.

Prehľad podujatí a udalostí, júl 2019 – máj 2020
Revitalizácia parku, júl 2019. Druhá etapa revitalizácie parku
pri budove Jednoty pokračovala 9. júla prípravnými prácami na
lôžku chodníka, ktoré realizovala firma Tomles. Pracovníci
malých obecných služieb 15. a 16. júla osadili obrubníky. 27.
júla starosta s poslancami a dvaja dobrovoľníci položili dlažbu
chodníka, práce dokončili v posledný júlový deň. V auguste
verejnoprospešní zamestnanci vysiali trávu a začiatkom
septembra osadili lavičky.
Mariánska púť seniorov, 11. júl. Ružencové bratstvo opäť
ponúklo veriacim v dôchodkovom veku možnosť účasti na
Mariánskej púti seniorov v Levoči. Púte sa zúčastnilo 15 pútnikov.
Púť do Vysokej nad Uhom, 18. júl. O týždeň neskôr 36 pútnikov, vrátane 5 pútnikov zo Suchej Doliny,
navštívilo rodisko známej mučenice Anky Kolesárovej. Na tejto púti ich sprevádzal duchovný otec Jozef
Kandráč a priamo na pútnickom mieste aj tamojší kaplán.
Program odpustovej slávnosti, 3. a 4. august. V predvečer
odpustovej slávnosti v areáli školy vystúpili hudobné skupiny
Braňo Mojsej ml. & Protection a Heľenine oči, do neskorých
nočných hodín hral DJ Johny. V nedeľnom programe v centre
obce vystúpilo divadlo Badros s dramatizáciou rozprávky pre
deti, potom zahrali a zaspievali Michal Kentoš & Band
a Ľudová hudba Prešovčan. Záver patril opäť najmä deťom,
ktorým hral DJ Jano.
Návšteva z partnerského mesta, 16. až 18. august. Po
spoločenskom večeri v deň príchodu hostia na druhý deň
navštívili Opálové bane pod Dubníkom a Ľubovniansky hrad. Na tretí deň návštevy sa zapojili do programu
osláv hasičov. Bola to v poradí štvrtá návšteva z českého partnerského mesta Sedlice, zúčastnilo sa jej 24
hostí.
Oslavy 95. výročia založenia DHZ Sedlice, 18. august. Program osláv sa začal dopoludňajšou sv. omšou
a popoludní za účasti návštevníkov z partnerského mesta pokračoval súťažou troch hasičských družstiev,
ukážkou činnosti Polície SR, ukážkou sokoliarstva a vystúpením hudobnej skupiny Kabát revival, ktorá
oficiálny program osláv zakončila.
Nákup a výmena stoličiek, september 2019. V druhej polovici septembra bolo zakúpených 130 kusov
nových stoličiek do spoločenskej sály obecného úradu. Pôvodné stoličky boli umiestnené do domu smútku
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a boli tam vymenené za staršie plastové stoličky, ktoré budú využívané pri verejných podujatiach v exteriéri.
V rámci modernizácie vybavenia kuchyne bola zakúpená umývačka riadu a chladiaca skriňa.
Rekonštrukcia cesty, od 23. septembra. Koncom septembra pristúpila obec k rekonštrukcii miestnej
komunikácie k rod. domu č. 347. Po dôkladnom posúdení možností sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo
nezvoliť ako nový kryt asfalt, ale betónové vegetačné tvárnice, ktoré sú dimenzované tak, aby prepúšťali
povrchové zrážky. Hlavné rekonštrukčné práce vykonala firma APD, s. r. o., a dokončovacie práce
zamestnanci malých obecných služieb v polovici októbra.
Beseda o ochrane prírody, 27. september. Poľovnícke
združenie Sopotnica v spolupráci s obcou Sedlice, Obvodným
oddelením Policajného zboru Prešov Sever a Štátnou ochranou
prírody SR ROCP v Prešove pripravili besedu na tému
Narušitelia kľudu v našej prírode. V zasadačke obecného úradu
zazneli informácie o legislatíve na úseku ochrany prírody a
o pohľade zo strany zástupcov poľovníkov a poľnohospodárov.
V tretej časti zúčastnení diskutovali o problematike rušivých
aktivít návštevníkov prírody.
Púť do Obišoviec, 5. október. V jeseni sa opäť konala
Celodiecézna púť Košickej arcidiecézy do Sanktuária
Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Na púti sa zúčastnili znovu aj veriacich zo sedlickej farnosti. Vyše
dvadsať pútnikov využilo poskytnutý obecný autobus, ostatní individuálnu dopravu.
Požehnaný obraz sv. Šarbela, 20. október. Počas sv. omše bol požehnaný obraz sv. Šarbela, ktorý farnosti
daroval duchovný otec Jozef Kandráč. Po omši nasledovalo pomazanie olejom sv. Šarbela. Tento svätec žil
v 19. storočí na Strednom Východe a je známy ako kňaz, askéta a mystik.
Stretnutie seniorov, 27. október. V mesiaci úcty k starším sa
uskutočnilo ďalšie stretnutie seniorov. V rámci kultúrneho
programu vystúpili žiaci pod vedením manželov Ireny
a Miloša Veverkovcov. Potom sa už pozornosť presunula na
vzájomné rozhovory pri prestretom stole.
Śedľicka tancovačka, 16. november. Na piaty ročník
podujatia, ktoré je už dobre známe nielen Sedličanom, sa prišlo
zabaviť 86 tanečníkov. Oproti predchádzajúcemu ročníku to
bolo o niečo viac, avšak pri chutnom jedle a výbornej hudbe,
ktoré nechýbali ani naposledy, nemôže byť inak ako dobre.
Hoci organizátorky sa tešia z každého účastníka, ich počet nie
je to jediné, čo prispieva k dobrému ohlasu každoročnej tancovačky.
Diskotéka pre deti, 30. november. V telocvični základnej školy sa konala diskotéka, ktorá zaujala
a prilákala vyše 60 detí. O necelý mesiac, 26. decembra, obec pripravila v priestoroch spoločenskej sály
ďalšiu diskotéku, keďže plánovaná Štefanská zábava bola, žiaľ, zrušená.
Posvätený adventný veniec, 1. december. Prvý decembrový deň dopoludnia pán farár v centre obce
posvätil adventný veniec, ktorý 30. novembra zhotovili členky Klubu žien, pričom tak robia už od roku 2017.
Ako je známe, adventný veniec je symbolom očakávania narodenia Pána.
Mikulášsky večer, 8. december. Dávať a nečakať dar je hlavným zmyslom sviatku sv. Mikuláša, ktorý sa
spája s dátumom 6. december (alebo sa oslavuje v iný deň blízko tohto dátumu). Na tento večer sa tešia
najmä deti, pre ktoré je symbolom obdarovania sladkosťami, ovocím a inými darčekmi. Obdarovanie
nasledovalo po filmovej rozprávke Haidy.
Divadelné vystúpenie, 12. december. V kinosále kultúrneho domu vystúpilo divadlo Polepetko, ktorého sa
zúčastnili deti z prvého stupňa základnej školy, deti z materskej školy a seniori zo stacionáru. O týždeň, 19.
decembra, seniori navštívili stacionár v Petrovanoch.
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Dobrá novina, 25. december. Do jubilejného 25. ročníka
verejnej zbierky sa v Sedliciach zapojilo 22 koledníkov.
Navštívili 49 rodín, od ktorých vyzbierali 628,20 €. Témou
ostatného ročníka bolo želanie i výzva Buďme požehnaní(m).
Oslavy silvestrovskej noci, 31. december. V záverečnej
hodine roka sa v areáli obecného úradu aj v spoločenskej sále
opäť stretli tí, ktorí prijali silvestrovské pozvanie. Okrem už
osvedčených a obľúbených súčastí podujatia, medzi ktorými
opäť nechýbala ani kapustnica, bol prvýkrát návštevníkom
k dispozícii drevený stánok s nápojmi.
Pracovné stretnutie poslancov, 17. január. Na prvom
pracovnom stretnutí starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa diskutovalo o viacerých témach. Jednou
z nich bolo umiestnenie plánovanej novostavby materskej školy. Nájsť spoločnú zhodu sa podarilo na
druhom pracovnom stretnutí 24. januára. Nová škôlka tak bude umiestnená na školskom pozemku v blízkosti
bytového domu č. 1.
Nohejbalový turnaj, 18. január. V telocvični základnej školy sa uskutočnil 19. ročník nohejbalového
turnaja. Okrem domácich tímov sa zúčastnili aj priaznivci tohto športu z iných oddielov. O výsledkoch
turnaja a tiež o ďalších aktivitách oddielu píše Štefan Rimák na s. 10.
Zber druhotných surovín, 29. január. Firma H+EKO vykonala zber elektroodpadu, ďalší zber urobila 12.
mája. V pravidelných intervaloch vykonáva sociálny podnik Lilly enviro, s. r. o., zber papiera, ku ktorému
v ostatnom čase pribudla aj možnosť odovzdať použitý kuchynský olej. Takýto zber, spojený s výmenou za
drogériový papier, sa uskutočnil 5. februára a 2. mája. 25. mája prebehol zber použitých pneumatík.
Hasičský ples, 22. február. Dobrovoľní hasiči usporiadali
v predposlednú februárovú sobotu ples, ktorého sa zúčastnilo
100 hostí. Dámy v slávnostných róbach i pánov v klasickej
elegancii roztancovala Hudobná skupina S3. Nechýbali,
samozrejme, ani večera a tombola a bezpochyby ani príjemná
nálada v spoločnosti priateľov a známych.
Voľby do NR SR, 29. február. Zo 788 voličov zapísaných
v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 562. Obálku
s hlasovacím lístkom odovzdalo 555 voličov, 7 voliči zaslali
návratnú obálku z cudziny. Počet platných odovzdaných
hlasov bol 556.
Úprava parkoviska a cesty, od 3. marca. Začali sa prípravné
práce na rekonštrukcii parkoviska (vrátane kanálu) pri kostole, po vynútenom prerušení pokračovali na
začiatku ďalšieho mesiaca. 6. a 7. apríla prebehlo asfaltovanie parkoviska a nový asfaltový kryt položili aj
na príjazdovú cestu pozdĺž farského dvora. Rekonštrukcia bola financovaná z dvoch zbierok, z dotácie
obecného úradu a z vlastných zdrojov farského úradu.
Protiepidemické opatrenia, 9. marec. V súvislosti so šírením nového typu koronavírusu boli prijaté
početné opatrenia. Prvým bolo usmernenie pre rodičov detí, ktoré zverejnil starosta obce s riaditeľom školy
v tento deň. S účinnosťou od 10. marca začal platiť zákaz organizovať hromadné podujatia vrátane verejného
slávenia sv. omší.
Mimoriadna situácia, 12. marec. Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa postupne dotklo všetkých oblastí
verejného, ako aj súkromného života. Do obchodných prevádzok, na poštu či na úrad bolo dovolené
vstupovať len za dodržania zvýšených hygienicko-epidemiologických podmienok. 14. marca bol zatvorený
bar i pohostinstvo, 16. marca prerušená výučba v škole a v škôlke, zatvorený denný stacionár, 23. marca
začali platiť opatrenia u lekára, 25. marca nastala povinnosť nosiť rúška.
Eucharistické požehnanie, 25. marec. Vzhľadom na pokračujúci zákaz liturgického slávenia udelil kňaz
požehnanie s Oltárnou sviatosťou prechádzajúc ulicami obce, 11. apríla po spoločnej modlitbe vysielanej cez
obecný rozhlas požehnal veľkonočné jedlá. Na Veľkonočnú nedeľu udelil veriacim vo farnosti požehnanie
so Sviatosťou oltárnou v sprievode asistencie nesúcej sochu Zmŕtvychvstalého. Rovnakým spôsobom 19.
apríla umožnil duchovný otec uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny a obraz Božieho milosrdenstva.
Pomoc pre ľudí v núdzi, 26. marec. Obec ponúkla od tohto dňa možnosť zaobstarať potraviny pre ľudí
v núdzi, a to pre osamelo žijúcich seniorov, zdravotne znevýhodnených, osamelých rodičov a ľudí
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v karanténe prostredníctvom zamestnancov denného stacionára a obecného úradu. Službu využili
predovšetkým klienti denného stacionára.
Odovzdanie finančného daru, 9. apríl. Starosta obce navštívil rodiny s deťmi, ktoré sa narodili minulý rok
a ktoré mala obec v pláne uvítať tak, ako to robí pravidelne na začiatku roka. Pre zákaz usporadúvať verejné
zhromaždenia vrátane kultúrnych podujatí sa uvítanie detí nemohlo uskutočniť. Starosta navštívil tieto rodiny
a po osobnej gratulácii im odovzdal obálku s finančným darom od obce.
Uvoľnenie opatrení, 22. apríl. Do platnosti vstúpili prvé opatrenia, ktorými sa uvoľnili niektoré
z epidemických reštrikcií. 6. mája boli zrušené ďalšie obmedzenia, vďaka čomu mohli byť znovu otvorené
prevádzky, ktorých sa predtým netýkala výnimka (v našej obci kaderníctvo, prevádzka baru a pohostinstva),
zrušené boli skrátené hodiny pre verejnosť na úrade a opäť bolo umožnené verejné slávenie omší. 20. mája
boli prijaté opatrenia v rámci poslednej fázy, v platnosti ostalo dodržiavanie stanovených hygienicko-epidemiologických štandardov.
Nový zamestnanec úradu, od 4. mája. Na základe výberového konania do pracovného pomeru nastúpil
Peter Sykora, ktorý má v čase dlhodobej práceneschopnosti zastúpiť pôvodného zamestnanca na technickom
úseku.
Maliarske práce, od 8. mája. Firma Maltepo začala v chodbe kultúrneho domu (kde sa nachádza automat
na mlieko, ktorý bol demontovaný v rámci opatrení Úradu
verejného zdravotníctva v súvislosti s epidémiou) v rámci
údržby priestorov s maľovaním stien. Dokončovacie práce
vrátane náteru kovového zábradlia firma zavŕšila 23. mája.
Slávenie sv. omše v centre obce, 10. máj. V nadväznosti na
možnosť slúžiť sväté omše opäť aj za účasti veriacich sa
správca farnosti po dohovore so starostom obce rozhodol
okrem liturgie v kostole, v ktorom nateraz platí obmedzenie
počtu prítomných veriacich, aj pre slávenie v centre obce, kde
celebroval sv. omšu v snahe vyjsť v ústrety všetkým farníkom.
S rešpektovaním protiepidemických opatrení popri slávení
v kostole pokračuje do odvolania slávenie aj na tomto mieste.

Odpadové hospodárstvo v našej obci
Čo nás teší a čo nás trápi
Ako sme spomínali v úvodnom článku, sme veľmi radi, že sme nemuseli v tomto roku zvyšovať poplatok
za komunálny odpad, a to z dôvodu, že súčasná výška postačuje na likvidáciu odpadu vyprodukovaného
v našej obci. Významnou mierou k tomu prispieva aj miera separácie, ktorú sme tento rok mali na relatívne
dobrej úrovni. Svedčia o tom plne využité, ba až preplnené 1100-litrové kontajnery pred každým vývozom.
Sme si plne vedomí, že preplnené nádoby nepôsobia dobre ani esteticky a niektorých dokonca možno
demotivujú k poctivému triedeniu. Žiaľ, každá obec má podľa počtu obyvateľov vypočítaný presný objem
zberných nádob. Zberová spoločnosť podľa tohto objemu zabezpečuje počet týchto nádob a ich umiestnenie
v obci. No na čiastočnom odstránení tohto problému sa môže podieľať aj každý z nás. Riešením je racionálne
umiestňovanie separovaných zložiek komunálneho odpadu do kontajnerov. Problém sa týka najmä
plastových fliaš a kartónov. Ak ich všetci budeme poctivo stláčať a trhať, určite predídeme preplneným
kontajnerom. Znižovať množstvo komunálneho odpadu určite pomáhajú aj kompostéry, ktoré sme vám
distribuovali v roku 2019. Veríme, že ste si kompostovať zvykli a už v jeseni tohto roku nájdete v týchto
kompostéroch kvalitné organické hnojivo pre vaše záhradky.
V nasledujúcom prehľade si môžete pozrieť, čo nás teší a čo nás trápi v odpadovom hospodárstve obce
Sedlice.
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Názov komodity

Čo nás teší

Domový
komunálny odpad

primerané množstvo
komunálneho odpadu
vyprodukovaného na
jedného obyvateľa v roku
2019

výskyt nežiaducich
prímesí:
biologický odpad, popol,
stavebný odpad

Plasty

vysoká separácia plastov
v prepočte na obyvateľa

nestlačené plastové fľaše

Sklo

vysoká separácia skla
v prepočte na obyvateľa

výskyt nežiaducich
prímesí:
zrkadlá, autosklá,
porcelán

Papier

vysoká separácia papiera a
kartónov v prepočte na
obyvateľa

umiestňovanie
nerozložených alebo
nepotrhaných kartónov
do kontajnerov

Veľkoobjemový
odpad

relatívne malý výskyt
čiernych skládok
s veľkoobjemovým
odpadom

nežiaduce prímesi
v kontajneroch:
stavebná suť, biologický
a organický odpad,
drobný komunálny
odpad

záujem o zber konárov

nežiaduce prímesi na
skládke konárov:
stavebná suť, drevný
odpad, komunálny odpad

Zber konárov
z orezu stromov

Čo nás trápi

Nové kontajnerové stojisko na veľkoobjemový odpad
Obec je povinná minimálne dvakrát ročne
zabezpečiť v obci zber veľkoobjemového
odpadu. Už z jeho označenia je zrejmé, že je
to typ odpadu väčších rozmerov, ktorý nám
nevojde do klasickej zbernej nádoby. Mnohé
obce sa držia zákona a dvakrát ročne
(väčšinou v jari a na jeseň) na určitý čas
zabezpečia rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov po obci. V našej obci to dlhodobo
praktizujeme
inak.
Veľkoobjemové
kontajnery máme celoročne umiestnené na
cintorínoch. Odpad tam môžu občania
umiestňovať bez časového obmedzenia,
avšak túto požiadavku je potrebné nahlásiť na
obecnom úrade. Žiaľ, skutočnosť je iná
a mnoho občanov tam nosí odpad svojvoľne
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a mnohokrát aj také druhy odpadu, ktorý tam vôbec nepatrí. Je to najmä drobný odpad zabalený vo vreciach,
stavebná suť, biologický a organický odpad. Výsledkom sú preplnené kontajnery a z našej strany umelé
naťahovanie vývozu. Lebo zo skúsenosti vieme, že aj keby sa tie kontajnery vyvážali častejšie, po každom
vývoze by boli plné do dvoch týždňov. Ďalšou skutočnosťou boli viaceré podnety, že veľkoobjemový
kontajner na cintorín nepatrí, pretože narúša pietny charakter miesta slúžiaceho na pochovávanie.
Na základe uvedeného sme sa rozhodli presunúť tieto kontajnery na novovytvorené kontajnerové stojisko,
ktoré sa nachádza za starým cintorínom na začiatku areálu družstva. Stojisko je vytvorené na pozemku vo
vlastníctve obce, je ohradené a bude uzamknuté. Naďalej tam budete môcť odovzdať veľkoobjemový odpad.
Každé odovzdanie nahlásite na obecnom úrade a zamestnanec obce vám kontajnerové stojisko otvorí
a pomôže s vyložením a so správnym zatriedením. Plechový sklad bude slúžiť na dočasné umiestnenie
nepotrebnej elektroniky a starých pneumatík. Vieme, že raz ročne prebieha zber týchto komodít, ale pri
vytvorení týchto kapacít nebudete musieť držať tento odpad doma a čakať na najbližší zber, ale môžete sa
týchto predmetov zbaviť, hneď ako sa stanú nepotrebnými. Veríme, že vytvorené kontajnerové stojisko
pomôže zlepšiť odpadové hospodárstvo v našej obci.

Čo môžete odovzdať na našom
kontajnerovom stojisku






veľkoobjemový odpad
staré pneumatiky
elektrospotrebiče
železný šrot
odpadové drevo

Klasifikácia veľkoobjemového odpadu
Veľkoobjemový odpad sa svojimi rozmermi
nezmestí do klasickej nádoby na odpad a
neobsahuje nebezpečné látky. Patrí tu





Všetky tieto komodity budeme odoberať
v primeranom množstve na jednu domácnosť.

starý nábytok, bukasové dosky
kuchynské linky, sedacie súpravy
koberce, matrace
linoleá, podlahoviny a pod.

Do objemného odpadu nepatrí stavebná suť,
bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a
kmene, odpad z čistenia ulíc, plasty, papier, sklo
a pod.

Zber konárov
Aj tohto roku je pre vás k dispozícii skládka konárov z orezávania
stromov a kríkov. Žiaľ, aj tam sme zaznamenali prímesi, ktoré tam
určite nepatria. Ide najmä o stavebný odpad, ale nepatrí tam ani
odpadové drevo – rôzne staré hranoly, dosky, drevené okná a iné.
Danú skládku sme ošetrili fotopascou, aby sme vedeli promtne
reagovať na ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá, a označili sme ju
tabuľkou, ktorej vizualizácia sa nachádza na ľavom okraji článku.
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Zber stavebného odpadu
V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná odoberať od svojich občanov aj stavebný odpad v množstve do
1 m3/rok. Aj naša obec má vytvorené podmienky na odoberanie takého odpadu. Opäť je potrebné nahlásiť
tento typ odpadu na obecný úrad a my vám podáme konkrétne inštrukcie. Za drobný stavebný odpad sa
považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Ide
najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky vrátane keramických zariaďovacích
predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru či
pórobetón.

Využitie obecného komunálneho vozidla Multicar
v odpadovom hospodárstve obce Sedlice

Poplatky za prenájom obecného
komunálneho vozidla



odvoz stavebnej sute a biologicky
rozložiteľného odpadu:
3 eurá / vývoz
dovoz štrku z kameňolomov
v našom katastri: 6 eur / fúra
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Všetkým občanom ponúkame možnosť prenajať si
obecné komunálne vozidlo na odvoz drobného
stavebného odpadu a biologického odpadu (najmä
konárov) z vašich pozemkov a dvorov. Cena za
prenájom je stanovená paušálne vo výške 3 eurá za
jeden vývoz. Pred každým prenájmom je potrebné
najprv uhradiť poplatok do pokladne obecného
úradu a po vzájomnej
dohode vám ho náš
zamestnanec pristaví na nakládku. Vyhradzujeme si
právo poskytovať túto službu iba v čase, keď to
pracovná vyťaženosť povereného zamestnanca pri
údržbe obecných pozemkov a budov dovolí.
V špecifických prípadoch vieme zabezpečiť aj
dovoz piesku z našich kameňolomov. Ide o prípady
najmä úzkych prístupových cestičiek. Paušálna cena
za dovoz štrku je stanovená vo výške 6 eur. Ale boli
by sme veľmi radi, ak by ste na tento dovoz
využívali predovšetkým súkromných prepravcov.
Na obecnom úrade vám radi poskytneme kontakty.
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Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách
Vážení občania, opäť sa k vám prihovárame s problémom, ktorý trápi už dlhodobo viacerých z nás. Je
to nekontrolovaný a voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Keďže obec už v minulosti viackrát
vyzývala k náprave, ku ktorej v niektorých prípadoch nedošlo, rozhodli sme sa zaujať razantnejší postoj.
Preto upozorňujeme všetkých majiteľov psov, aby od začiatku júna 2020 brali na vedomie, že im pri
zistení voľného pohybu psa, ktorého sú vlastníkmi, bude udelená peňažná pokuta. Ak by sa voľný pohyb
toho istého psa opakoval aj po udelení pokuty, bude obec kontaktovať službu odchytu psov. Takýto
tvrdší postoj nás neteší, ale musíme ho zaujať, lebo stále dostávame sťažnosti od našich občanov, ktorí
sa boja o svoju bezpečnosť, no najmä o bezpečnosť svojich detí. Veríme, že nenastane situácia, pri ktorej
by musela byť udelená pokuta. Za pochopenie ďakujeme.

Problémy trápiace poľovníkov
O problémoch trápiacich poľovníkov sme už v našom občasníku informovali viackrát. No zlepšenie
stavu je nepatrné. Prvým vážnym problémom sú divoké jazdy terénnych motoriek a štvorkoliek po našej
prírode. Tieto rýchle a hlučné jazdy majú veľmi negatívny vplyv na lesnú zver, pretože ju enormne
vyrušujú. Veď nakoniec aj nás samých dookáže hlučná motorka, ktorá sa preženie neprimeranou
rýchlosťou po miestnej komunikácii, vystrašiť a naľakať. Nikto nehovorí, že sa nemôžeme ísť previezť
do lesa a, ako sa vraví, prevetrať si hlavu, ale skúsme aj jazdu v lese prispôsobiť tak, ako keby sme boli
na miestnej komunikácii. Ale tu musíme dodať, že súčasná platná legislatíva vylučuje dopravné
prostriedky z lesa a poľných ciest úplne.
Druhým problémom sú voľne pobehujúce psy po našej prírode. Problému sa venoval tiež článok
umiestnený v strednej časti obecnej vitríny, ktorý obsahoval aj autentickú fotodokumentáciu, na ktorej
bolo priamo zachytené, ako pes napadol mladú srnu a doslova ju roztrhal. Opäť, zákon presne definuje,
že pes pri voľnom pohybe v rámci vychádzky sa môže vzdialiť od majitelia najviac na 50 metrov. Majiteľ
musí mať svojho psa vždy na dohľade. Aj na prediskutovanie týchto tém zorganizovali naši poľovníci
konferenciu, na ktorú si písomne pozvali vytypovaných majiteľov motoriek zo všetkých troch
Ozveny SEDLÍC 1/2020
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poľovníckych združení nachádzajúcich sa v našom
mikroregióne. Zároveň si pozvali prednášajúcich, a to
zástupcov Štátnej ochrany prírody SR, Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR Prešov Sever,
zástupcu poľnohospodárskeho podniku a miestnych
poľovníckych združení. Žiaľ, z vytypovaných
majiteľov terénnych motoriek a štvorkoliek bolo na
besede prítomných iba asi 10 % pozvaných. Tejto
problematike sa ešte budeme venovať v najbližšom
vydaní novín.
Na záver jedna kuriozita. Dňa 21. apríla 2020 bol
v našom katastri v lokalite Za Skalkou pozorovaný a
fotoaparátom zachytený dospelý medveď. Neskôr
sme dostali informáciu, že zrejme toho istého medveďa bolo vidieť aj v katastri obce Ľubovec, v lokalite
za družstvom. Tento medveď zrejme cez naše územie iba migruje, ale aj tak pri pobyte v prírode buďme
obozretní.

Nohejbalisti víťazne
Športový klub obce Sedlice sa od začiatku
roka 2019 rozrástol o nohejbalový oddiel. Partia
nadšencov, ktorí si nezáväzne chodili hrávať
nohejbal do telocvične, tu už existovala dávnejšie.
Za tie dlhé roky sa títo
nadšenci
excelentne
vypracovali
na
profesionálnu
úroveň.
Dlhoročnú drinu, ale aj
talent využívajú na rôznych
turnajoch, na ktorých
reprezentujú obec Sedlice.
Posledným bol kvalitne
obsadený
turnaj
v Teriakovciach.
Za
príjemného počasia na
multifunkčnom ihrisku sa
ešte 7. septembra minulého
roka stretlo päť tímov
z Ražnian,
Sedlíc
a domácich Teriakoviec, ktoré si chceli odniesť
víťaznú trofej. Ako sa ukázalo, najlepšie boli na
turnaj pripravení práve reprezentanti Sedlíc, ktorí
ním prešli ako nôž maslom. Dokázali poraziť
všetkých svojich súperov zhodne 2 : 0, a tak bez
straty setu vyhrali celý turnaj a po zásluhe si

Ozveny SEDLÍC 1/2020

odviezli so sebou pamätné medaily a cenný
putovný pohár, na ktorom ostane navždy vyryté
meno
víťaza
turnaja.
Z 18-členného
nohejbalového oddielu Sedlíc sa na turnaji
v Teriakovciach zúčastnilo trio
Štefan Leščák, Jaroslav Olejár
a Štefan Rimák. Vrcholom celej
sezóny našich nohejbalistov je
organizovanie
nohejbalového
turnaja u nás v Sedliciach,
v telocvični základnej školy.
Tohtoročný 19. ročník sa
uskutočnil 18. januára 2020.
Turnaja sa zúčastnilo osem
tímov. Prvé miesto si odniesol
tím z Teriakoviec. Celkovo bolo
odohratých 28 zápasov, každý na
dva sety.
Ak v niekom drieme športový
duch a chcel by si tento pekný
bezkontaktný šport vyskúšať na vlastnej koži,
členovia NO Sedlice Vás radi privítajú počas
tréningov spravidla každý piatok v telocvični ZŠ
Sedlice v čase od 17.30 do 19.30 hod. Bližšie
informácie vám rád poskytne riaditeľ ZŠ Mgr.
Štefan Rimák.
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Výber zo Správy o činnosti DHZ Sedlice za rok 2019
Opäť sa stretávame po roku a spätne sa obzeráme a hodnotíme, ako sme ho prežili, či sme splnili všetky
vytýčené ciele, ale hlavne či sme boli nápomocní blížnemu. Rok 2019 bol pre nás náročný, ale zároveň aj
príjemný. Oslávili sme 95. výročie založenia DHZ a privítali sme našich družobných priateľov z českých
Sedlíc. Aj v roku 2019 nám bola vykonaná kontrola s vyhlásením poplachu a ostrým výjazdom. Výjazd bolo
potrebné uskutočniť do 10 minút od vyhlásenia. Tento limit sa nám aj tohto roku podarilo úspešne zvládnuť.
Pri hodnotení našej činnosti by som začal s výjazdmi, ktorých sme tohto roku mali 23. K napúšťaniu bazénov
štartovala Tatra 11-krát a štyrikrát k vyčisteniu studní, kde bolo použité kalové čerpadlo. Ďalšie výjazdy boli
za účelom pomoci a ochrany majetku nielen našich občanov. Dňa 19. 1. 2019 bola jednotka vyslaná na pomoc

k likvidácii snehu na Orave. Išlo o kalamitný stav po výdatnom snežení. Ďalší výjazd sa uskutočnil dňa 9. 2.
2019. Jednotka bola vyslaná na pomoc k likvidácii požiaru do rómskej osady v obci Svinia. Dňa 28. 2. 2019
bola jednotka znova vyzvaná operačným strediskom k požiaru do obce Klenov, kde nad miestnym cintorínom
horela suchá tráva a les. Po výdatnej búrke dňa 3. 5. 2019 sme čistili miestne komunikácie od nánosov blata.
V auguste sme dvakrát štartovali k odstráneniu padnutých stromov. Prvýkrát to bolo v obci Klenov, druhýkrát
medzi obcami Klenov a Margecany. Posledný výjazd bol 17. decembra na výzvu operačného strediska, kde
bola jednotka vyslaná k skrápaniu sutiny pri búracích prácach bytového domu na Mukačevskej ulici
v Prešove. Zásahov bolo naozaj dosť a preto, aby sme boli vždy pripravení, je dôležité zdokonaľovať sa
v každej oblasti. Jedným z takýchto taktických cvičení bol dňa 25. júna požiar kotolne a evakuácia ZŠ Sedlice.
Išlo o cvičný poplach. Druhé taktické cvičenie sa konalo dňa 13. októbra v katastri obce Terňa so zameraním
na likvidáciu lesného požiaru v nedostupnom teréne. Naša práca nespočíva len v zásahoch, ale venujeme sa
aj brigádnickej činnosti. Prvou milou úlohou bolo polievanie obecného klziska na Vyšnom konci. Ďalšou
pravidelnou aktivitou je brigáda zberu železného šrotu. Vyzbieralo sa rekordných 10 500 kg železa. Ďalšou
brigádou bolo pílenie nebezpečných stromov, ktoré ohrozovali majetok našich obyvateľov. Ďalšími
aktivitami, ktorým sa venujeme pravidelne, sú účasť na modlitbe krížovej cesty, stráženie Božieho hrobu a
nesenie baldachýnu v procesii na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V predvečer odpustovej
slávnosti sme vykonávali usporiadateľskú službu v rámci kultúrneho programu, o ktorú nás požiadal starosta
Ozveny SEDLÍC 1/2020
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obce Mgr. Marek Guman. Už po tretíkrát sme boli oslovení predsedom ÚzV DPO pri organizovaní dopravy
a parkovania počas odpustu v kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Prvýkrát sme sa rozhodli
vydať na vlakovú stanicu do Kysaku, kde sme prevzali Betlehemské svetlo od skautov, aby sme ho mohli šíriť
v našej obci. Tento rok sme opäť oslávili sviatok sv. Floriána Dňom otvorených dverí na hasičskej stanici pre
deti z MŠ. V rámci hasičského športu sme sa zúčastnili obvodovej súťaže v Lemešanoch, na územnom kole
hry Plameň v Prešove, územnej súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov, územnej súťaže dorastu
a dospelých v Lipovciach, pohárovej súťaže v Župčanoch, na Šarišskom pohári v obci Torysa, na Memoriáli
Ing. Imricha Tomka v obci Nový Salaš, súťaže o pohár predsedu DHZ v Bretejovciach, o pohár starostu obce
v Lipovciach a halovej súťaže krúžku mladých hasičov v Prešove. Naša dobrovoľná organizácia má k
dnešnému dňu 111 členov, z toho 40 žien, 1 zaslúžilého člena a čestného predsedu. 10 členov je bezplatnými
darcami krvi a 9 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2019 štyrikrát a jedenkrát bola
zvolaná aj členská schôdza.

Košikár Pavol Timko
Unikátne zvláštnosti a obdivuhodné zhmotnenie umu, estetického cítenia a praktickej zručnosti našich
predkov do tradičných remeselných výrob, ľudovoumeleckých techník spracovania najrôznejších
prírodných materiálov – to právom patrí k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Reprezentantom jednej
z takýchto ľudovoumeleckých techník, konkrétne tradičného košikárstva je aj náš rodák Pavol Timko
(1954). Za svoje práce dostal viacero ocenení, za všetky spomenieme Certifikát za aktívnu účasť na
aktivitách projektu a propagáciu tradičného remesla košikárstva v rokoch 2009 – 2011.
Na úvod sa pokúsme vrátiť k začiatkom. Pred koľkými rokmi ste začali s tvorivými aktivitami. Bola to
od začiatku práca s prútím alebo ste využívali iné umelecké techniky? Priviedol Vás k tomu niekto iný
alebo ste začali sám od seba?
Najprv som robil výrobky zo špajdlí. S kamarátom som urobil, ešte na učňovke, maketu autodružstva a celej
dediny. Maketa bola zo špajdlí a kartónu, na polystyrénovom podstavci. Získali sme za to druhú cenu.
S prútím som začal zhruba pred 40 rokmi. Za svoje začiatky vďačím pánovi Imrichovi Krajňákovi staršiemu
(otcovi bývalého starostu obce). V tom období som vyrezával okrasné police v ľudovom štýle a on ma pozval,
aby som prišiel k nemu, že ma naučí robiť košíky. Spočiatku som to skúšal, veľmi mi to nešlo, ale postupne
som našiel tú správnu techniku a zaujalo ma to. V týchto veciach som dosť zbehlý. Odmalička som chcel ísť
na umeleckú priemyslovku, ale nedostal som sa tam. Bolo nás veľa detí, finančne sa nedalo. Nakoniec som
išiel za automechanika, ale to, čo vo mne driemalo, ma drží doteraz, aj v dôchodku. Toto bolo vo mne už kdesi
zakódované. Hovoria, že to mám zrejme po svojom dedovi, ktorý sa tiež venoval pleteniu košíkov.
Inšpiráciou bol teda pre Vás najmä pán Krajňák alebo ste mali aj iné inšpiračné zdroje?
Na začiatku on. Ale ja som tvorivá a nespokojná duša, vždy sa chcem posúvať ďalej a ďalej. Aj teraz, keď
robím výrobky z prútia. Aj istá redaktorka sa ma pýtala, odkiaľ čerpám inšpiráciu, či aj z nejakej literatúry.
Mám knižky, ale poviem pravdu, veľa som sa naučil na vlastných chybách, ako sa hovorí.
Čo ste takto dokázali využiť vo svoj prospech a na vlastné zdokonalenie sa?
Po istom čase som prišiel na to, že využiť sa dá farebnosť prútia – vŕba môže mať rôznu farbu. Zistil som aj
to, že v lete sa s prútím nedá robiť. Prútie sa reže v čase, keď z neho opadá lístie, a zbierať ho možno dovtedy,
kým nezačne pučať. Prútie treba správne skladovať – vo
vjazke a na chladnom mieste, aby nevyschlo. Potom som začal
chodiť na vŕbovú kôru. Tú treba správne narezať. Tá, ktorá je
hladká, sa nareže a zlúpne sa z kmeňa. S nožnicami sa
nastrihajú pásiky, z nich sa dá vypracovať skelet. Ináč, spodná
strana vŕbovej kôry môže mať tri sfarbenia – žlté, biele
a zelenkavé. Ale pozorovaním som prišiel na to, že keď som
nestihol kôru včas spracovať, začala strácať elasticitu. Zabalil
som ju do látky, aby si udržiavala vlhkosť, a keď som prišiel
o dva-tri dni, kôra začala melírovať – biela začala hnednúť,
žltá černieť – tak som získal z troch farieb šesť sfarbení. Keď
sa v procese melírovania kôra pokryje lakom, zastabilizuje sa
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a ostáva nové sfarbenie. Vytvoril som z nej množstvo výrobkov.
Spomínali ste najvhodnejší čas zberu prútia. Je to tak, že keď sa nazbiera v nevhodnom čase, pri práci
s ním bolia prsty?
Nejde o to, či bolia prsty, ale o to, že pri práci s ním je potrebné, aby sa ohlo. Klasickým postupom sa dá dno
košíka urobiť z prútia, ktoré je možné zohýbať iba do tvaru kruhu alebo oválu. Ale ak na zhotovenie dna
použijem preglejku, dokážem vytvoriť aj šesťhrannú vázu, košík v tvare jablka, hrušky, či dokonca srdca.
Preto som začal využívať aj kombinovanú techniku. Napríklad podobizeň ženy je vyrobená z kôry aj z prútia.
Použil som na to kôru z vŕby, ktorá už mala miazgu, ale aj čiernu kôru, čím som vytvoril farebné odtiene.
Skelet je z prútia. Postupujem aj tak, že prútie štiepem. Keď idem robiť korbáče, mám pripravené šťepaki.
Ako je to s prútmi, ktoré vyschnú? Dajú sa ešte nejakým spôsobom spracovať tak, aby sa dali použiť?
Napríklad namočením do horúcej vody, aby prútie zmäklo.
S čerstvým prútím sa dá pracovať dovtedy, kým nestvrdne. Prútie, ktoré je lúpané, môže odstáť zviazané
v snopoch aj rok, ale treba dať pozor, aby nebolo vystavené vlhkosti a nezačalo plesnivieť. Takého prútie sa
potom varí asi 3 – 4 hodiny, ale ak by chcel košikár získať farebnosť prútia, musel by ho namoriť.
Okrem prútia a kôry využívate aj iné prírodné materiály?
Nie, iba prútie a vŕbovú kôru. Z prútia vyrábam úžitkové aj dekoratívne predmety. Z úžitkových hlavne metly
a košarki. Z dekoratívnych korbáče.
Za dekoratívne môžeme považovať aj ďalšie predmety, ktoré vyrábate, ale už nie z prútia. Môžete nám
priblížiť, o aké predmety ide a aké postupy pri ich výrobe využívate?
Zhruba pred siedmimi rokmi som začal s výrobou váz. Najprv
som začal maľovať malé dekoratívne fľaše, na ktoré som
vytváral veľkonočné motívy. Potom som začal využívať
škrupiny z vajec. Najprv mi to akosi nešlo, ale tlačila ma potreba
vyrobiť niečo, pretože prichádzali veľkonočné sviatky. Najprv
som robil znovu len plošné dekorácie, potom už aj priestorové.
Len – je to mravčia práca. Využívam pri tom škrupinky z vajec.
Najprv ich očistím od vnútornej šupky, očistím aj povrch
škrupiniek. Potom ich natriem akrilovou farbou podľa aktuálnej
potreby. Keď chcem, viem docieliť aj melírovaný vzhľad. Na už
vyschnutý náter nanesiem hrubším štetcom malé škvrny, ktoré
vytvoria požadovaný efekt. Po zaschnutí farby škrupinky
rozpučím a sú pripravené na ďalší postup, ktorý spočíva v tom,
že drobné úlomky škrupiny lepím napríklad na fľaše. Lepením škrupiniek som vytvoril tiež dve mozaiky.
Hovorím, je to piplačka.
Začal som aj s maľovaním na sklo. Magnetky robím tak, že ma musí zaujať nejaký motív, nejaký obrázok
(napríklad z rozprávkovej knihy), ktorý si obkreslím na preglejku alebo na tenko opracovaný kus bukového
dreva. Pomocou spájky vypálim nakreslený motív, občas niektoré miesta ešte zvýrazním nanesením farby
pomocou štetca, aby som dosiahol výraznejší efekt, pretože so spájkou sa nie vždy podaria všetky detaily.
Lupienkovou pílkou vyrezávam samotné magnetky, na ktoré ešte nanesiem ochranný náter laku. Čiže
momentálne robím magnetky, ale prejde určitý čas, nechám to tak a budem robiť niečo iné. Popri tom ďalej
robím aj košíky (okrem prútených aj drôtené) a metly, buď na zákazku, alebo ich porozdávam ľuďom.
Je to pomerne široký záber, ktorý si určite vyžaduje množstvo času. Spomínali ste, že často zvyknete
tvoriť až do noci.
Áno, aj do jednej, keď mám niečo rozrobené alebo keď mám premyslený nápad. Rozrobených mám veľa
výrobkov, niektoré stačí už len nalakovať. A ono je to tak, že len čo výrobky dokončím, často ich hneď
rozdám. Nepredal som z nich vlastne ani jeden kus, dávam ich ako pozornosť. Neprezentujem sa nimi ani na
výstavách.
Hovoríte o výstavách. Teraz sa môžeme zastaviť práve pri vašich vystavovateľských aktivitách.
Asi 15 rokov spolupracujem so Šarišským osvetovým strediskom (ŠOS) v Prešove ako ľudový amatérsky
remeselník. Nie len ja, sú tam drôtikári, tkáči a rôzni ďalší. Nepriamo som sa zúčastnil štyroch ročníkov
výstavy Nevšedné podoby prútia v rámci Celoslovenského stretnutia košikárov v Rudníku na Myjave.
Nepriamo preto, lebo svoje výroby som tam posielal poštou – napríklad Dzeda prutkara, Ženu s košikom.
Spočiatku som sa zúčastňoval na viacerých jarmokoch v Prešove – Trojičného jarmoku, Remeselníckeho
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jarmoku, Veľkonočného jarmoku, Jarmoku na 49. rovnobežke. Pre zdravotné problémy v ostatnom čase už
čoraz menej.
V školskom roku 2014/2015 ste začali viesť záujmový krúžok Výrobky z prútia a drôtu v základnej
škole a ukončili ste ho v školskom roku 2017/2018. Čo by ste vyzdvihli z tohto obdobia?
Za svojho veľmi šikovného učňa považujem Mateja Magáča, ktorého som motivoval, aby využil vlohy, ktoré
má, na ďalšie rozvíjanie remesla. Brával som ho do Lemešian, so žiakmi som chodil aj na Bajkalskú do
Prešova. V poslednom roku chodili okrem Mateja ešte ďalší traja chlapci. No tí majú zatiaľ slabé ruky,
prevažnú väčšinu prác vrátane prípravy prútia a vyrezania predlôh a potom aj samotné pletenie som urobil ja,
lenže pre spomínané zdravotné problémy som musel povedať riaditeľovi školy, že ďalej už pokračovať
nemôžem.
Vďaka Vašim aktivitám ste sa dostali do povedomia po celom Slovensku. Písali o vás už vo viacerých
novinách, vystúpili ste v televízii.
Áno, dostal som ponuku od dramaturga Slovenskej televízie vystúpiť v hudobno-zábavnom programe
Drišľakoviny, s otázkou, či by som mohol predviesť výrobu korbáčov, keďže bolo pred Veľkou nocou. Najprv
som si to musel nechať prejsť hlavou. Bolo si treba premyslieť, či vôbec stihnem pripraviť rekvizity, materiál,
nastrihať si prútie a tak ďalej, nemohol som tam ísť s prázdnymi rukami. Mal som síce už nejaké korbáče
urobené aj predtým, ale tam som chcel vyrobiť paradne korbače. Uplietol som im 2,5-metrové.
Napriek ťažkostiam, ktoré ste už naznačili, u Vás inšpirácia ani chuť pokračovať v tvorbe neslabne.
Nepovedali ste si niekedy, že už s tým končím, už to nechám tak?
Nie, to je môj život. Hovorím, to sa nedá len tak nechať. Odmala ma inšpirovala predstava vytvárať pekné
veci, ale nie len jedným spôsobom, že toto som sa naučil robiť a budem robiť už iba to a nič iné, nie. Môžem
povedať, že mám veľa nápadov, neuspokojím sa s jednou technikou. Robil som vázu z medeného drôtu, asi
pred troma rokmi som z hliny vymodeloval repliku sochy Krista, ktorá sa nachádza na námestí v Prešove.
Z hliny som robil labute a veľkonočné vajíčka, ktoré som natrel akrilovou farbou. Pred niekoľkými rokmi
som urobil veterný mlyn (ktorý som daroval ŠOS a ktorý bol aj na celoslovenskej výstave v Ružomberku),
výhľadne, chalúpky (možno sa k nim ešte vrátim), motýle, sánky, vozíky, fúriky, prútené krížiky... Z dýhy
som vyrobil reliéf tanečnice, ktorý som predal istému Nemcovi. Niektoré výrobky som predal, iné som
daroval. Môžete ich vidieť napríklad v jednej z budov kameňolomu či v ordinácii lekára, ale aj inde.
Vaša tvorivá aktivita teda bude zrejme pokračovať okrem prútia s dôrazom na nové techniky. Za
redakciu Vám chcem preto zaželať, aby Vás neopúšťala inšpirácia a aby sa Vám darilo naďalej tak
dobre ako doteraz.
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