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Prehľad podujatí a udalostí, september 2021 – apríl 2022
Upravené epidemické opatrenia, 20. september. Podľa tzv. covidsemaforu bol Prešovský okres zaradený
do červenej farby. V interiéroch bolo potrebné opäť začať nosiť namiesto rúška respirátor, do čakárne a
ordinácií lekárov, ako aj do kostola mohli vstúpiť len ľudia v režime OTP (očkovaní, testovaní a tí, ktorí
prekonali ochorenie Covid-19). 25. októbra sa okres ocitol v bordovej farbe a nastalo ďalšie sprísnenie
opatrení. U nás sa dotklo dostupnosti bohoslužieb, preto bol opätovne udelený dišpenz od účasti na
liturgickom slávení.
Údržba majetku obce, od 28. septembra. Tunajší
živnostník Tibor Kotulič začal práce na povrchovej
úprave betónového základu pod kolumbáriom,
vrchnej časti studne s príklopom a oporného múra
pri vodovodnom stĺpe neďaleko vstupu na cintorín.
4. októbra začal s čiastočnou opravou fasády na
budove zdravotného strediska a kultúrneho domu,
ktorú dokončil 20. októbra.
Rekonštrukcia budovy ŠK, v októbri a v
novembri. V budove športového klubu v časti so
šatňami
pokračovalo
odpratávanie
sutín
z pôvodných
priečok,
demolácia
komínov
a podlahy. Demolačné a asanačné práce realizovali pracovníci MOS, hráči ŠK a dobrovoľníci,
mechanizačné práce spojené s výkopom a odvozom sutín vykonali zamestnanec obce P. Sykora a miestny
živnostník Š. Rusnák. Práce v tejto fáze boli zakončené 8. novembra.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19, od októbra. V sále obecného úradu prebehli ďalšie možnosti
očkovania. 4. októbra sa dalo zaočkovať 20 osôb, 2. novembra 58 osôb. 6. decembra prebehlo očkovanie,
ktoré využilo 104 záujemcov, 22. decembra 74 záujemcov, 10. januára 52 a 9. februára 19 záujemcov.
Posledné očkovanie prebehlo 16. marca a podstúpilo ho 7 osôb. Vakcináciu využili okrem obyvateľov našej
obce aj obyvatelia okolitých obcí.
Prípravné práce na detskom ihrisku, od 9. októbra. V súvislosti s pripravovanou reorganizáciou
a doplnením ihriska pre deti v centre obce prebehla demontáž lanovej veže, 17. novembra bol zabetónovaný
stĺp a pätky na novom mieste. 18. novembra sa začalo so sťahovaním trávnika pod konzolami detského
ihriska. 23. až 25. novembra prebehlo navážanie a rozhrnutie štrku tvoriaceho podkladovú vrstvu. Prípravné
práce realizovali živnostníci Š. Rusnák a V. Vavrek, zamestnanec obce a aktivační pracovníci.
Doplnenie pouličného osvetlenia, od 11. októbra. V snahe zvýšiť bezpečnosť chodcov nechala obec
doplniť verejné osvetlenie aj na Adzimovej ulici. 11. a 12. októbra prebehli prípravné práce spojené
s výkopom a betónovaním základových pätiek na stĺpy. 18. októbra spoločnosť EL VO mont, s. r. o., osadila
stĺpy a namontovala svietidlá. Pracovníci tej istej spoločnosti 23. novembra inštalovali vianočné osvetlenie
na budovu obecného úradu a na stĺpy verejného osvetlenia. Inštaláciu dokončili 7. decembra a v ten istý deň
bola nová výzdoba rozsvietená.
Osadenie zábradlia, 15. október. Firma Nereztim namontovala doplnkové zábradlie pri moste do centra
obce (pri zdravotnom stredisku), aby sa aj týmto zvýšila bezpečnosť chodcov. Cestné zábradlie nainštalovala
ešte začiatkom septembra aj na rázcestí Bajerovská ulica a Bačikova dolina.
Zber druhotných surovín, 18. október. Zber nefunkčných elektrospotrebičov sa uskutočnil 18. októbra a
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ďalšie 13. decembra, 28. februára a 21. apríla. Prvý zber vykonala firma Kosit, a. s., ďalšie firma H+EKO,
s. r. o. 4. decembra a 5. marca prebehol zber papiera a kuchynského oleja spojený s výmenou za drogériový
papier, ktorý v našej obci pravidelne umožňuje sociálny podnik Lilly. 28. apríla obec uskutočnila zber
nepotrebných pneumatík, autobatérií, akumulátorov, nebezpečného odpadu, najmä starých náterových hmôt
a rozpúšťadiel, lepidiel, pesticídov a motorových olejov. 30. apríla dobrovoľní hasiči realizovali zber železa.
Polepy na zastávkach, 9. október. Pracovník
reklamnej agentúry SHACH umiestnil na zastávkach
SAD v centre obce fóliové polepy s obecnými
motívmi (erb, mapy, silueta), ktoré majú plniť
estetický zámer a zároveň majú prispieť
k bezpečnosti premávky, a to tým, že znižujú
intenzitu odrazeného svetla prechádzajúcich áut. 20.
októbra na zastávke v smere do Prešova bolo
namontované osvetlenie, ktoré jednak požadovali
cestujúci, jednak ho bolo vhodné doplniť, keďže aj
ostatné zastávky v obci sú osvetlené.
Prípravné práce k stavbe garáží, od 20. októbra. Pred začiatkom stavby garáží bola potrebná likvidácia
žumpy. Demoláciu zvrška a zasypanie pomocou mechanizácie vykonal živnostník P. Kešeľák. Zvyšný zásyp
vykonal zamestnanec obce P. Sykora. Vykopaný bol aj kanál na uloženie kanalizačného potrubia z toaliet v
dome služieb. Umiestnenie novostavby si vyžiadalo preloženie metalického kábla telekomunikačnej
spoločnosti T-Com. Aj tieto práce urobili živnostníci Š. Rusnák a V. Vavrek.
Osadenie tabúľ na cintorínoch, 30. október. Na vstupoch na starý cintorín boli umiestnené tabule
s oznamom o plánovanom uzavretí pohrebiska. V tom istom týždni bola na hlavnej bráne nového cintorína
umiestnená tabuľa s oznamom v duchu osvety Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky. Iniciatíva mala dať
do povedomia fakt, že existuje možnosť umiestňovať na hroby aj inú než plastovú výzdobu. Je potrebné viac
myslieť na to, že z každej ozdoby sa raz stane odpad.
Budovanie obecných garáží, od 2. novembra.
V tento deň sa začalo s výkopom základov na
betónovú dosku pod garáže na obecnú techniku.
Práce vykonali Š. Rusnák (bagrovanie), V. Vavrek
(vymeriavacie práce) a P. Sykora (odvoz zeminy).
Pokračovalo sa betónovaním základov, 13.
novembra
prebehlo
betónovanie
samotnej
základovej dosky. 16. novembra pracovníci firmy
Eurokov Bardejov, s. r. o., inštalovali plechové
dielce garáží, 22. novembra inštalovali strešné
konzoly a 24. novembra položili na izolačné dielce
krytinu. 13. decembra prebehla montáž garážových brán, čím bola budova konštrukčne dokončená.
Distribúcia nádob na separáciu odpadu, od 15. novembra. Začalo sa s distribúciou 120-litrových nádob
od firmy Kosit, a. s. Dodané 3-dielne súpravy s farebným rozlíšením na rukovätiach poklopov, určené na
nový spôsob triedenia odpadu, boli rozdané v tento a nasledujúci deň a pokračovalo sa aj 25. a 26. novembra,
hneď po tom, ako bola obci dodaná druhá časť nádob.
Rekonštrukcia pošty, od 24. novembra. 24. novembra popoludní sa začala plánovaná rekonštrukcia
priestorov pošty. Modernizácia zariadenia, ako aj priehradky pre klientov bola spojená s rozšírením
priestorov, ktoré bolo potrebné v spojitosti so zlúčením, resp. zánikom prevádzky pošty v Klenove.
Rekonštrukčné práce boli dokončené 29. novembra a pošta bola pre klientov opäť sprístupnená 1. decembra.
Vyhlásenie núdzového stavu, 25. november. Do platnosti vstúpil núdzový stav, ktorý mal potrvať 90 dní,
a zákaz vychádzania, tzv. lockdown, ktorý trval do 10. decembra. Škola a škôlka, rovnako aj ordinácie
lekárov a stacionár ostali otvorené, avšak zatvorený ostal kostol a uzavreté mali byť aj pohostinské
zariadenia. Do ostatných predajní naďalej platil vstup s obmedzeným počtom nakupujúcich. Obmedzenia
platili rovnako pre očkovaných aj pre neočkovaných.
Brigáda na detskom ihrisku, 27. november. Prvá brigáda na detskom ihrisku, ktorej cieľom bolo položiť
tartanovú dlažbu pod jednotlivé herné prvky a tým zvýšiť bezpečnosť i atraktivitu ihriska, sa uskutočnila v
poslednú novembrovú sobotu a potom aj o týždeň neskôr, 4. decembra. Zúčastnili sa ich starosta obce, poOzveny SEDLÍC 1/2022
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slanci zastupiteľstva, zamestnanec obce so synom a za rodičov detí navštevujúcich ihrisko P. Kollarčík.
Zhotovenie adventného venca, 27. november. Členky Klubu žien I. Kotuličová, A. Stachurová, M.
Dzurendová, E. Fedorová, A. Timková, M. Libová a K. Timková zhotovili a ozdobili adventný veniec, ktorý
umiestnili v parku pri hlavnej ceste. Požehnanie venca sa nemohlo uskutočniť z dôvodu platných obmedzení
vrátane lockdownu.
Darčeky pre seniorov, 2. december. Obmedzenie konať hromadné podujatia ani tentoraz neumožnili
spoločné stretnutie seniorov, a tak ich starosta obce symbolicky navštívil v domácnostiach, takisto ako pred
rokom. 125 ženám vo veku nad 60 rokov a 94 mužom vo veku nad 62 rokov, ktorí boli k tomuto dňu zapísaní
v evidencii obyvateľov obce, zároveň odovzdal malú pozornosť.
Mikulášske darčeky, 6. december. Nevynechali sme ani mikulášsku tradíciu, hoci opäť s nemožnosťou
stretnúť sa spoločne. Ešte pred rozodnením sa podarilo umiestniť balíčky k oknám a dverám domov tak, aby
si ich deti v pravú chvíľu mohli nájsť. Mikulášske darčeky boli odovzdané 115 deťom vo veku od 1 do 12
rokov.
Uvoľnenie pandemických opatrení, 10. december. Uvoľnenie niektorých pandemických opatrení
zahŕňalo povolenie bohoslužieb v režime OP (očkovaní, prekonaní) a od 13. decembra dištančnú výučbu pre
žiakov druhého stupňa základných škôl a pre žiakov stredných škôl. 17. decembra nastala zmena v zákaze
vychádzania, ktorý bol povinný už iba v nočných hodinách. 3. januára boli opäť otvorené prevádzky vrátane
baru a pohostinstva, ako aj knižnica, 10. januára, po skončení prázdnin, boli riadne otvorené školy aj
umelecké školy. Bol úplne zrušený zákaz vychádzania, núdzový stav však až 22. februára.
Betlehemské svetlo, 24. december. Na Štedrý deň v dopoludňajšom čase vo vestibule hasičskej stanice bola
aj v tom roku možnosť prevziať si betlehemské svetlo. Využilo ju 40 záujemcov. Pri odoberaní plameňa
asistoval Martin Fiľakovský s bratom Petrom.
Zbierka na Dobrú novinu, od 1. januára. Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti sa aj tento rok rozhodli
zapojiť do koledovania a pomôcť tak deťom a rodinám vo východnej Ugande. Avšak vzhľadom na aktuálnu
pandemickú situáciu sa opäť rozhodli zavinšovať a zaspievať prostredníctvom videa. Zbierka sa začala 1.
januára, keď bolo kolednícke video zverejnené, a trvala do 8. januára. Dobrodinci darovali dovedna 384,81
eur.
Uvítanie detí do života, 10. január. Stále kultúrne podujatia v roku, medzi ktoré patrí aj Uvítanie detí do
života obce, sa uskutočnili, podobne ako návšteva seniorov, symbolicky v domácnostiach s novonarodenými
deťmi. Starosta takto navštívil šesť príbytkov a rodičom odovzdal okrem pozdravu aj finančný dar od obce.
Čipovanie nádob na TKO, 18. február. Inštaláciu čipov zabezpečila spoločnosť Kosit, a. s., ktorá aktuálne
vykonáva zber tuhého komunálneho odpadu u nás. Okrem toho, že systém množstevného zberu, založený
na vážení nádob s odpadom, prináša samospráve presnejší a adresnejší prehľad o množstve a hmotnosti
vyprodukovaného odpadu, môže tiež motivovať domácnosti k jeho poctivejšiemu triedeniu.
Ďalšie uvoľnenie opatrení, 26. február. Koncom februára prestali platiť režimy OP a OP+, ktoré u nás
platili o. i. v kostole. 1. marca bol zrušený dišpenz od neúčasti na liturgickom slávení. 14. marca ostala už
iba povinnosť nosiť respirátor tak, ako aj na iných miestach. Prevádzky maloobchodu a služieb a
organizovanie hromadných podujatí sa začali riadiť režimom „základ“ a sú bez kapacitných obmedzení
alebo obmedzení otváracích hodín. 21. apríla sa skončila povinnosť nosiť respirátor v interiéroch budov a v
dopravných prostriedkoch, avšak ešte s viacerými výnimkami, a skončila sa aj povinná karanténa po
kontakte s pozitívne testovanou osobou.
Medzi dvoma svetmi, 23. február. Bábkové divadlo rozvoja osobnosti Badros inscenovalo hru Medzi
dvoma svetmi. Hra o smrti a o živote trochu inak bola určená pre dospelých, ktorým položila otázku, čo si
o nás ľuďoch myslí smrť. Polhodinové predstavenie sa konalo v kinosále, avšak s nízkou účasťou, a to aj
z dôvodu hygienicko-epidemických opatrení.
Týždeň slovenských knižníc, od 28. február. Pre čitateľskú verejnosť známe podujatie Týždeň
slovenských knižníc sa konalo opäť aj v našej knižnici, keďže to po dvoch rokoch dovolili opatrenia úradu
verejného zdravotníctva. Obecná knižnica ponúkla zaužívané benefity.
Zbierka humanitárnej pomoci, 3. a 4. marec. Obec bola súčinná pri organizovaní zbierky humanitárnej
pomoci pre obyvateľov Ukrajiny. Potrebný bol zdravotnícky materiál a voľnopredajné lieky pre deti aj
dospelých. 19. až 22. apríla sa konala ďalšia zbierka. Organizovalo ju občianske združenie Podaj ďalej a
bola zameraná na zdravotnícke potreby, potraviny, drogériu a iné potreby.
Úpravy na workoutovom ihrisku, 5. marec. V rámci úprav workoutového ihriska športovci rozhrnuli štrk,
ktorý tvorí novú, bezpečnejšiu dopadovú plochu, čo zároveň predstavuje hlavný cieľ rekonštrukcie. V areáli
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ihriska s finančnou podporou obce ešte 25. februára osadili veľké bradlá a 26. marca aj malé bradlá, ktoré
popri hrazdách a rebrine majú slúžiť ako ďalšie nástroje na cvičenie.
Rekonštrukcia NN siete, od 4. marca. Rekonštrukcia nízkonapäťovej siete na Nižnom konci sa začala
prípravnými výkopovými prácami na osadenie nových stĺpov, ktoré prebehlo 8. a 9. marca. 25., 28. a 29.
marca pracovníci VSD, a. s., pokračovali výmenou samotných NN vodičov. Práce si vyžiadali prerušenie
dodávok elektriny v tejto časti obce.
Rekonštrukcia budovy ŠK, od 9. marca. Rekonštrukčné práce boli zverené tunajším živnostníkom V.
Vavrekovi a Š. Rusnákovi, ktorí v spolupráci so zamestnancom obce a pracovníkmi MOS odsunuli
prebytočný materiál po asanácii a vyplanírovali podložie pod základovou doskou. Demontovali pôvodné
okná a vymenili ich za nové. 23. apríla sa uskutočnila brigáda, ktorej úlohou bolo zaliať betónom tvárnice
základovej dosky.
Výročná členská schôdza DHZ, 12. marec. Po dvoch rokoch sa opäť konala výročná členská schôdza
dobrovoľných hasičov, na ktorej zhodnotili činnosť za ostatné obdobie. Schôdza bola spojená s voľbou
predsedu na ďalšie funkčné obdobie. 30. apríla sa na chôdzi stretli aj členovia FS Sedličan, ktorí taktiež
hodnotili svoju činnosť poznamenanú mnohými obmedzeniami a do veľkej miery nemožnosťou vystupovať.
Protipovodňové opatrenia, v marci a apríli. Prvé
z potrebných protipovodňových opatrení urobili
pracovníci MOS, zamestnanec obce a starosta obce.
Od 21. marca čistili Svatovu uličku od konárov
a hrubých nečistôt, ktoré by mohli upchať vpust do
kanála. Pracovníci spoločnosti Správy a údržby ciest
PSK 29. apríla a 2. mája tento vpust vyregulovali.
24. marca živnostník M. Hudák vyčistil pomocou
mechanizácie priekopu na Skalke za poslednými
rodinnými domami.
Bazár s oblečením, 9. apríl. Manželia Dominik
a Ivana Micheľovci, bývajúci v Sedliciach, usporiadali predaj oblečenia. Bazár s názvom PooblikajŠe sa
uskutočnil v spoločenskej sále obecného úradu a usporiadatelia plánujú v nadchádzajúcom období aj ďalšie.
Udržiavacie natieračské práce, v apríli. Firma Dominika Micheľa DIDA Stav a firma Petra Kollarčíka
Pod Strechou Stav, s. r. o., realizovali 14. a 15. apríla náter oplechovania na streche domu smútku. 21. a 22.
apríla urobili aj nový náter strechy na budove športového klubu.

Spravovanie obecných cintorínov
Od 1. apríla 2022 má naša obec nového správcu cintorína. Doteraz túto funkciu zastával pán Anton
Petrenčák, ktorý tohto roku oslávil svoje 81. narodeniny. Isto aj pre tento úctyhodný vek sa rozhodol ukončiť
svoju službu, ktorú vykonával vždy zanietene a zodpovedne. Správcom cintorína bol s dvomi prestávkami
od roku 1998. Touto cestou mu z celého srdca ďakujeme za jeho službu pre obec a prajeme mu ešte veľa
životných síl a elánu. Novým správcom cintorína sa stal Peter Sykora, zamestnanec obecného úradu. 23.
marca 2022 na úrade verejného zdravotníctva úspešne zložil skúšky odbornej spôsobilosti. Tie pozostávali
z písomnej aj ústnej časti a obsahovali otázky zo znalosti legislatívnych predpisov a noriem z oblasti
prevádzkovania pohrebiska.
Na tomto mieste chceme ešte pripomenúť, ako treba postupovať v prípade žiadosti uloženia telesných
pozostatkov nebohých príbuzných na našom cintoríne. Najprv je potrebné kontaktovať obecný úrad. Potom
vám správca cintorína ukáže voľné hrobové miesta, či už v zelenej časti, alebo v časti kamenných hrobiek.
Správcovi nahlásite pohrebnú službu alebo inú firmu, ktorá zabezpečí výkop hrobu, a správca cintorína
v spolupráci s touto firmou zabezpečí jeho vymeranie. Ďalej nahlásite termín pohrebných obradov, ktorý
dohodnete s kňazom alebo pri zabezpečení občianskeho pohrebu so starostom obce. Ak pri pohrebných
obradoch chcete využiť aj Dóm nádeje, správca cintorína ho pripraví. Po skončení pohrebu je potrebné
v kancelárii obecného úradu uzavrieť nájomnú zmluvu na nové hrobové miesto a v prípade využitia Domu
nádeje zaplatiť poplatok za jeho prenájom. Poplatok za nájom hrobového miesta je 12 eur na obdobie 10
rokov, ak mal nebohý trvalý pobyt v obci v posledných 30 rokoch, a 100 eur v prípade, že nebohý nemal
trvalý pobyt v obci. Pripomíname aj možnosť uloženia urny s popolom do kolumbária, ktoré je umiestnené
pri Dome nádeje. Poplatky za urnové miesto sú rovnaké ako pri nájme hrobového miesta.
Ozveny SEDLÍC 1/2022

4. strana

V októbri minulého roka starosta obce umiestnil na vstupné brány oznam o zámere asanovať starý
cintorín a pozostalým, ktorí chcú hrobové miesta svojich predkov zachovať, oznámil výzvu, aby to
nahlásili na obecný úrad. Celkovo prijal 15 podnetov. Na základe tejto skutočnosti sa rozhodol nedať
opätovne tento zámer na rokovanie obecného zastupiteľstva. Starý cintorín sa nebude rušiť plošne,
ale budeme kontaktovať nájomcov najviac zanedbaných hrobov, či už priamo, alebo prostredníctvom
výzvy umiestnenej na náhrobnom kameni, aby sa rozhodli, či zabezpečia celoročnú starostlivosť o ich
hrobové miesto, alebo či toto miesto môže zaniknúť.

Parkovanie na chodníku a nákladná doprava
Mnohí z vás ste zaregistrovali novelu cestného zákona, ktorá okrem iného zaviedla aj úplný zákaz
parkovania motorových vozidiel na chodníkoch. Účinnosť tejto novely bola medzičasom posunutá až na
september 2023, ale chceme apelovať na občanov, aby aj napriek tomu svoje motorové vozidla neparkovali
na chodníku popri štátnej ceste. Parkovanie vášho motorového vozidla na chodníku výrazne zužuje jeho
priechodnosť, čo mnohokrát spôsobuje problémy chodcom a najmä rodičom s kočiarmi. Sme si vedomí, že
šírkové parametre hlavnej cesty aj chodníka sú poddimenzované, ale veríme, že vzájomnou ohľaduplnosťou
si vyjdeme v ústrety.
Kvalita života mnohých obyvateľov Miklušovskej ulice a Nižného konca je znížená intenzitou kamiónovej
dopravy pri doprave štrkov a pieskov z miestneho kameňolomu. Táto doprava spôsobuje aj poškodzovanie
vašich nehnuteľností. Nadmerné vibrácie spôsobujú praskanie stien domov alebo oporných múrov v
záhradkách. Ako je to však so samotnou prepravou a ako sú rozdelené kompetencie? Miestny kameňolom
odpredá produkt vo svojej prevádzke ďalšiemu spotrebiteľovi. Spotrebiteľ si zabezpečí jeho prepravu. Tá
pritom využíva zo zákona verejne prístupnú cestnú sieť, konkrétne cestu III. triedy. Obec nemá kompetenciu
zakázať alebo obmedziť túto prepravu. Má ju iba dopravný inšpektorát, ktorý môže kontrolovať
dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti a celkovú dovolenú hmotnosť kamiónov. K dodržiavaniu tejto
hmotnosti prispieva aj spoločnosť Eurovia kameňolomy, s. r. o., ktorá nedovolí odísť preťaženému
automobilu z ich strediska tým, že nevydá potrené doklady na prepravu tovaru.

Odpadové hospodárstvo v našej obci
TRIEDENÝ ZBER
Od začiatku roka 2022 v našej obci triedime odpad v rodinných domoch – plasty, sklo a papier – upraveným
spôsobom, a to prostredníctvom nádob na separovaný zber. Verím, že táto zmena priniesla väčší komfort
a triedenie sa pre nás stalo jednoduchším. Stále platí možnosť bezplatne si vyzdvihnúť na obecnom úrade
vrecia na separovaný odpad, ktoré môžete použiť v prípade, že vaša nádoba kapacitne nepostačuje. Vrecia
sú určené na viacnásobné použitie a po vývoze budú vrátené. Druhou možnosťou je využiť iný druh nádoby.
V prípade veľkého množstva vyseparovaných plastov v domácnosti ich môžete umiestniť aj do nádoby na
papier a v deň vývozu obidve nádoby – na plasty, aj papier – pripraviť pred váš pozemok. Nádoba na papier,
v ktorej sú plasty, musí byť viditeľne označená, aby pracovníci vedeli, že majú vysypať aj túto nádobu.
Treťou možnosťou je zvýšené množstvo plastov, papiera alebo skla umiestniť do verejne prístupných
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sa nachádzajú za obecným úradom a pri lekárni.
KOMUNÁLNY ODPAD
Opäť pripomíname, že obec bezplatne odoberie od občanov veľkoobjemový komunálny odpad, ku ktorémi
patria staré kusy nábytku (potrebné rozobrať na jednotlivé dosky), koberce, matrace, nepotrebná elektronika,
pneumatiky a iný veľkoobjemový odpad. V prípade zvýšeného drobného komunálneho odpadu je potrebné
zakúpiť si na obecnom úrade vrecia na komunálny odpad s logom spoločnosti KOSIT v cene 1,70 €/ks a toto
vrece v deň zberu komunálneho odpadu vyložiť k zbernej nádobe. Pri generálnom upratovaní nehnuteľnosti,
pri ktorom vznikne veľké množstvo komunálneho odpadu, je potrebné tento odpad odviesť vo vlastnej réžii
na skládku komunálneho odpadu.
Začiatkom roka 2022 prebehlo v našej obci čipovanie nádob na komunálny odpad. Toto čipovanie si
vyžiadala zmena zákona o odpadoch, aj keď účinnosť zákona bola nakoniec odložená. Ale keďže naša
zberová spoločnosť Kosit už na čipovanie bola pripravená, zrealizovala ho ešte pred účinnosťou zákona.
Údaje o množstve vyzbieraného odpadu sa zatiaľ nijako nespracúvajú ani nevyhodnocujú.
Ozveny SEDLÍC 1/2022
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AUTOMAT NA SPÄTNÝ ZBER PLASTOVÝCH FLIAŠ A PLECHOVIEK
Už v úvode roka obec kontaktovala spoločnosť COOP Jednota, s. d., so žiadosťou o umiestnenie automatu
na spätný výkup plastových fliaš a plechoviek. Dostali sme prísľub o umiestnení tohto automatu aj do našej
obce, ale keďže v súčasnosti pretrváva problém s dostupnosťou týchto automatov, ich dodanie ešte určitý
čas potrvá. Len čo bude spoločnosť COOP Jednota disponovať novým zariadením, automat nám pridelia.
Žiaľ, nie je legislatívne možné, aby tento automat prevádzkovala obec.

Z minuloročnej činnosti DHZ Sedlice
Napriek pandemickým opatreniam sme neostali paralyzovaní, ale pokračovali sme v činnosti, aj keď
s obmedzeniami. Už 26. januára 2021 sme boli vyzvaní operačným strediskom, aby sme pomohli sprejazdniť
cestu pri Svinke, kde boli po hustom snežení popadané stromy. Len o niekoľko dní neskôr jednotka
zasahovala na ceste medzi obcami Klenov a Žipov, keď opäť husto snežilo a v záveji uviazlo vozidlo
záchrannej služby s pacientom. Ďalšími zásahmi
boli požiar traktora súkromnej spoločnosti, ktorý
mulčoval porast pod vysokým napätím v obci
Miklušovce, a požiar lesného porastu v obci
Klenov. Jedným z najzávažnejších zásahov bol
výjazd do obce Ľubovec, kam sme boli vyslaní
na predlekársku prvú pomoc k staršiemu
mužovi. Aj v minulom roku sa počasie
„vybláznilo“ búrkami, a tak sme boli pomáhať
pri povodni v obci Petrovany, kde boli
zaplavené bytovky, rodinné domy a čistička
odpadových vôd. Ďalšia búrka sa prehnala aj
našou obcou, keď 5. júna zaplavila križovatku.
Ale najťažšie to znášali obyvatelia obce
Miklušovce, kde sme pomáhali tri dni až do
neskorých nočných hodín.
Činnosť DHZ nespočíva len v zásahoch, ale aj v brigádach a súťažiach. Pravidelnú brigádu vykonávame v
podobe zberu železného šrotu či formou zrezávania ohrozujúcich stromov. 27. marca sme pre deti materskej
školy usporiadali Deň otvorených dverí. Predviedli sme im hasenie hasiacimi prístrojmi a mohli vidieť aj
ukážku pomoci pátracieho psa Loba, ktorého prišiel predstaviť jeho majiteľ Marián Paulišinec. Po roku sme
sa konečne dočkali aspoň dvoch súťaží. Prvou
bolo územné kolo v obci Hendrichovce, ale tu sa
našim ženám ani mužom nedarilo a obsadili
posledné priečky. Reputáciu si napravili
o týždeň v obci Lipovce, kde s historickou
striekačkou PS8 do kopca pomedzi stromy ženy
obsadili 1. miesto a mužov od 3. miesta delilo
len 1,64 sek.
Našu techniku sme rozšírili o nové zásahové
vozidlo IVECO DAILY, ktoré sme dostali
v júni. Vozidlo prispeje ku skvalitneniu našej
činnosti. K nej patrí aj pomoc pri usporadúvaní
podujatí. Takto sme sa zapojili do organizácie
návštevy pápeža Františka v Prešove, kde sme
vykonávali protipožiarnu hliadku na D1 pred
tunelom Pod Kalváriou. Pravidelne sa zúčastňujeme odpustu v Obišovciach a zabezpečujeme bezpečné
parkovanie a prejazd cez cestu. Nech nám v našej práci pomáha sv. Florián, patrón hasičov, aby sme
spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia a žiadne udalosti, pri ktorých by boli ohrozené majetky či
životy.
Predseda DHZ Martin Fiľakovský
Ozveny SEDLÍC 1/2022
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Z činnosti Športového klubu Sedlice
Obmedzenia spojené s rozšírením koronavírusu sa v roku 2021 dotkli, samozrejme, aj športových podujatí.
Pre hráčov bola asi najväčšou príťažou skutočnosť, že ak sa chceli zúčastniť futbalového zápasu, museli sa
nechať otestovať a preukázať negatívnym
výsledkom. Mužstvo dospelých v rámci jarnej
sezóny súťažného ročníka 2020/21 hralo v 8.A
lige, avšak jarnú sezónu nemohli dohrať, lebo
bola z dôvodu pandémie zrušená. Bilancia na
záver súťažného ročníka tak bola 6. miesto (z 10
mužstiev) s 3 vyhratými zápasmi, 6 prehrami a 2
remízami. Jesennú sezónu nového ročníka
2021/22 odohrali celú na ihriskách súperov a v
jarnej sezóne pokračujú na domácom ihrisku,
resp. na ihrisku v Miklušovciach, ktoré nateraz
slúži ako domáce, pretože šatne budovy
športového klubu sú v rekonštrukcii. Rovnaký
scenár sa týkal aj žiackeho tímu. V súťažnom
ročníku 2020/21 hrali žiaci v 5. lige, odohrali 11 zápasov, ale súťažný ročník nedohrali, lebo zostávajúce
zápasy boli taktiež zrušené. Na konci ročníka sa umiestnili na 11. mieste (z 12 mužstiev), pričom vyhrali 2
zápasy a prehrali 9 zápasov. V ročníku 2021/22
hrajú družstvá žiakov ŠK Sedlice a TJ
Miklušovce spojené pod hlavičkou ŠK Sedlice
v 6. lige, pričom domáce zápasy hrajú rovnako
ako dospelí na miklušovskom ihrisku.
Rekonštrukcia budovy športového klubu, ktorá
sa začala v apríli 2019, teda pokračovala aj
v roku 2021. Ako sme už naznačili, v jari sa
vzhľadom na etapu, v ktorej sa nachádzali práce,
ešte dali využívať šatne, a tak sa domáce zápasy
dali hrať na tunajšom ihrisku, avšak v jeseni to
už nebolo možné. Kým dovtedy prebiehala
rekonštrukcia spoločenskej časti, v auguste sa
začala asanácia pôvodného zariadenia a priečok
v časti so šatňami. Takmer všetky práce v tom
roku prebehli vo forme brigád, na ktorých sa
podieľali miestni živnostníci, aktivační
zamestnanci aj športovci, za čo im patrí
poďakovanie a najmä želanie, aby čo najskôr
mohli začať využívať vynovené priestory.
Činnosť
stolnotenisového
oddielu
tiež
ovplyvnila pandémia. Jarná sezóna v súťažnom
ročníku 2020/21 bola v marci zrušená. Tímy sa
dohodli na tom, že žiaden z nich nevypadáva ani
nepostupuje. Z tejto východiskovej pozície
otvorili nový ročník 2021/22, ktorý sa začal
riadne v prvý októbrový víkend, ale už 24.
októbra bol znova prerušený. Na konci jesennej
časti aktuálneho súťažného ročníka 2021/22 bolo priebežné poradie takéto: A mužstvo na 9. mieste (z 12
tímov), B na 1. mieste a C na 9. mieste (obidva z 13) a D na 9. mieste (z 12). Jarná časť sa začala hrať 5.
marca a pokračuje naďalej. Aktuálne má stolnotenisový oddiel 4 družstvá. A družstvo hrá v 3.
severovýchodnej lige, B družstvo a C družstvo v 4. šarišsko-duklianskej lige a D družstvo hrá v 5. lige okresu
Prešov.
Stanislav Guman, Rastislav Kotulič, Jozef Maďar
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Spomienkové rozprávanie
V januári tohto roku sme si pripomenuli 77 rokov od prechodu frontu a oslobodenia obce. Vtedy sme
nepredpokladali, že slovo vojna bude opäť také aktuálne. V čase, keď si pripomíname Deň víťazstva
nad fašizmom, je toto slovo vari ešte aktuálnejšie a odkaz sviatku o to naliehavejší. Pre mnohých z nás,
ktorí sme už vojnu vďakabohu nezažili, zaznievajú spomienky pamätníka Mikuláša Pavloviča (1931)
najmä preto, aby sme sa poučili a neopakovali chyby minulosti. Hoci u nás v obci neprebiehali priame
boje, ľudia cítili ohrozenie, mali strach, vedeli, že sa niečo deje. Z pozície sily sa dejú mnohé krutosti
a zverstvá nielen počas vojny. Ale aj vo vojne si každý môže zachovať ľudskú tvár.
V obci bolo založené Úverné družstvo s neobmedzeným ručením. U môjho otca bola správa tohto družstva
a tam sa schádzali ľudia. Dali sa tam robiť vklady
a výbery, niečo ako banka. V miestnosti bola aj
ohňovzdorná pancierová skriňa, trezor. Keď Nemci
odchádzali, chodili po domoch a prišli aj do domu
môjho otca. Samozrejme, že si všimli aj skriňu a pýtali
si od nej kľúč. Chceli ju odomknúť. Trezor sa odomykal
dvomi kľúčmi. Otec v ten deň, keď chodili Nemci,
najstaršej dcére Márii ukázal, ako sa trezor odomyká.
Jeden kľúč bol u môjho otca a druhý bol u Jozefa
Pavlíka. On bol jedným z členov výboru, robil zápisy,
pretože mal pekné písmo. Viedol agendu a všetky
písomnosti, ktoré bolo treba viesť. Najstaršia sestra im
potom odomkla pancierovú skriňu, ale v nej už nič
nebolo, lebo ešte predtým, ako mal ísť front, otec knihy
so záznamami skryl. Skryl ich tak, že knihy nakládol do
vreca, v pivnici do zemiakov vyhrabal jamu a vrece dal
do nej. Keď sa Nemci pýtali, kde sú písomnosti, nebohá
mama im povedala, že všetko je v Bratislave, lenže
knihy boli zahrabané medzi zemiakmi. A čo iné tam
ešte bolo, to už presne neviem.
Nemci nikomu neubližovali, boli porozmiestňovaní
v domoch, aj v dome môjho otca. Kuchyňu mali
u Sykoru a mali tam aj svojho kuchára. Ešte predtým,
než nemeckí vojaci odišli, bývali v dedine a mali
zajatcov, ktorí sa voľne pohybovali. Na moje
prekvapenie a otázku, prečo neutiekli, odpovedali, že
kam by utekali, aj tak by ich chytili. Raz jeden zo
zajatcov vypil viac alkoholu, dostal sa do slovnej potýčky s nemeckým vojakom a ten zajatca udrel.
Pokračovanie tejto udalosti ma prekvapilo, lebo nepotrestali zajatca, ale prevelili nemeckého vojaka, aby
nedochádzalo k ďalším incidentom. Mohlo sa to skončiť úplne inak.
Prvá hliadka osloboditeľov prišla do obce v sobotu 19. januára. Hlavný voj išiel v nedeľu a potom aj ďalšie
dni. Nemci odtiaľ poodchádzali ešte pred ich príchodom. My sme mali jedného koňa, ktorého sem priviedli
partizáni, a keď odišli preč, nechali ho na Hornádskych lúkach. Sused Imrich Petrenčák, narodený v roku
1903, ktorý bol poľovníkom, išiel potom do lesa a vzal ho domov. Partizáni boli v lese viac dní, preto mali
hlad a raz v noci prišli do dediny, odtiaľ vzali tri ošípané, jednu od Jána Fiľakovského, druhú od Andreja
Fiľakovského a tretiu od Michala Pavloviča, môjho otca. Za vtedajšieho komisára obce Ondreja Pavloviča
sa podarilo vybaviť, že môj otec dostal toho koňa, lebo Petrenčákovi nevznikla škoda. Keď mal prejsť front,
otec koňa previedol na Bajerovskú ulicu pod Kamenu a tam bol dva dni poprikrývaný. Takto ukrytého ho
otec chodil kŕmiť. Počas prechodu boli ruskí vojaci poobliekaní v bielych uniformách, aby boli trocha
maskovaní, keďže bol aj sneh. Vtedy som sa s nimi stretol ja aj veľa ľudí na dedine. V nedeľu išli všetci do
kostola. Rusi medzitým zobrali z dediny kone pre armádu. Keď sme sa vrátili z kostola, koňa už nebolo.
Spolupracovala Elena Pohubová
Zostavil Jozef Maďar
Ozveny SEDLÍC 1/2022
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DUCHOVNÉ HODNOTY MUSIA PREVYŠOVAŤ TIE MATERIÁLNE,
ABY ČLOVEK POCHOPIL VÝNIMOČNOSŤ RODINY
Prežívame Rok rodiny Amoris Leatitia
Projekt Rok rodiny Amoris Laetitia je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na
celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno
uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach. Začal
sa 19. marca 2021 a potrvá do 26. júna. Cieľom je ponúknuť v Cirkvi príležitosť na zamyslenie sa a dôkladné
ocenenie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, aby bolo možné konkrétne uplatniť jej bohatstvá.
Pandemická skúsenosť zdôraznila ústrednú úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných
väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (AL 87). Rodina si zaslúži
rok osláv, aby sa zvýraznilo prvoradé miesto v pastoračnej starostlivosti Cirkvi o rodinu.
Veľká rodina – je, alebo nie je „in“
Plynú všedné dni nového roka. S nádejou, obavami a s menšími či väčšími túžbami hľadíme do budúcnosti.
Aká bude, čo nám prinesie? Prežívame možno zvláštne a zložité obdobie. Každý sa s ním vyrovnáva po
svojom. Veľkou energiou pre nás môže byť hrejivý pocit, že sa máme kam vrátiť. Domov, milujúca rodina
a najmä malí špunti, ktorí sa vám hodia okolo krku, len čo otvoríte dvere...
Práve deti sú to najkrajšie a najúžasnejšie, čo nás v našom krátkom živote môže postretnúť. Veď nikto tu
nežije len sám pre seba. Deti sú tie pravé hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť. Ich spokojný smiech a šťastím
žiariace očká nám pomáhajú prekonať ťažké chvíle a všetky prekážky, ktoré si život pre nás pripravil. V
minulosti bolo celkom bežné, že rodičia vychovávali päť, šesť, ale aj viac detí. V súčasnosti sa naše okolie
pozerá na viacdetné rodiny tak trochu cez prsty, dokonca až posmešne. Prečo? Mať veľkú rodinu so štyrmi
či piatimi deťmi sa pomaly stáva bežnou záležitosťou. Ba niektorí psychológovia tvrdia, že sa vracia späť
starý trend, ktorý si pamätajú ešte naše staré či prastaré mamy, ktoré pochádzali aj z desiatich detí. A keď sa
na to spýtame svojich rodičov alebo starých rodičov, tiež nám potvrdia, že doba, v ktorej oni vychovávali
nás, tiež nebola ľahká. A predsa to zvládli. Keby čakali na „lepšie“ podmienky, keby pozerali len na vlastné
výhody, finančné či materiálne zabezpečenie, keby počúvali „múdre“ rady okolia, väčšina z nás by tu možno
nebola.
Aj keď sú viacdetné rodiny už skôr raritou, ešte stále existujú. Aj v našej obci. Chvalabohu. Aj vďaka nim
naša krásna obec ešte nevymiera. Oslovili sme naše viacpočetné sedlické rodiny s prosbou, aby odpovedali
na dve pomerne náročné otázky:
Plný dom detí, manžel, domácnosť, práca, škôlka, škola, puberta, pomoc iným.... Nie je ľahké slovami
opísať všetky radosti, starosti, povinnosti, služby či obety, ktorými mama dáva „život“ svojej rodine.
Čo je pre vás najviac vyčerpávajúce, čo vám, naopak, dodáva potrebnú silu, energiu, odvahu
a nápady?
Zabezpečiť rodinu materiálne, duchovne i morálne je náročné, ba priam hrdinské poslanie, najmä ak
máme veľkú rodinu. Napriek tomu v čom vidíte zmysel, poslanie a výnimočnosť rodiny; je niečo, čo
by ste možno chceli povedať rodinám, ktoré zvažujú prijať a vychovávať viac detí?
Mária Gallíková: Rodina, materstvo, úloha matky je to, čo ma momentálne napĺňa. Uvedomujem si, že deti
ma potrebujú, a túžim im dať čo najviac lásky, odovzdať vieru, svoje skúsenosti, usmerniť ich v živote, aby
z nich vyrástli zdravo sebavedomé, spokojné a vyrovnané osobnosti. Je ťažké povedať, čo je najviac
vyčerpávajúce. Závisí to od situácie a konkrétneho dňa. Každý deň má svoje starosti, ale keď sa toho valí
na mňa z každej strany, každé dieťa niečo chce a myslí si, že tá jeho prosba je najdôležitejšia, a primerane
tomu vie byť aj neodbytné, keď okrem toho riešim domácnosť, doktorov, školu a keď sa k tomu pridá ešte
veľmi krátky spánok, lebo deti sa ešte budia, tak je ten deň naozaj vyčerpávajúci a únava sa prejaví aj tak,
že keď mi najmenší školák číta, tak zaspávam. Ale často, keď je doma hluk a deti sa hrajú a niečo
povystrájajú, poviem im: Viete si predstaviť, že by tu ten alebo tamten nebol? O čo všetko by sme boli
ochudobnení! Možno to pre niekoho bude znieť ako klišé, ale naozaj pre mňa platí, že bez Božieho
požehnania márne naše namáhania. Som vďačná rodičom, že nás ako deti prijali. Tiež to nemali ľahké
a nikdy som vďaka nim nepociťovala zahanbenie alebo výsmech z toho, že nás je viac. Práve naopak, veľmi
dobre si pamätám na hrdosť v ockových očiach, keď sme sa v nedeľu prechádzali po dedine a zaberali skoro
celú cestu. Tak isto som aj ja hrdá a som vďačná za každé jedno naše dieťa, našu rodinu. Pri narodení
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každého jedného z nich som si uvedomovala veľké Božie požehnanie, ktoré cez ne prichádza, zázrak života
a svoju nehodnosť mať takú veľkú rodinu.
Stanislav Gallík: Zabezpečiť rodinu po finančnej stránke je dosť náročné. Aj škola má na nás rodičov svoje
nároky, či už po technickej stránke (dištančné vyučovanie), alebo po tých ostatných. Po duchovnej stránke
sa snažíme deťom ukázať vzor hlavne v modlitbe a po morálnej sú to dennodenné napomínania a
dohovárania. Ale snažíme sa byť im dobrým príkladom. Poslanie rodiny vidím v tom, aby sme ich naučili
mať správne hodnoty a robili všetko pre to, aby sme raz ako celá rodina prišli do neba. Rodinám, ktoré
zvažujú, či mať viac detí, by som odporučil, aby boli otvorené pre život, zverili všetko do Božích rúk a nechali
sa prekvapiť. Boh s nami ráta a povolal nás žiť v rodine, tak mu dovoľme, aby v nej bol s nami.

Lucia Palková: Mama musí byť aj dobrý manažér. Lebo asi najnáročnejšie je všetko načasovať tak, aby to
klapalo. Nie vždy sa to podarí, ale snažíme sa. Najviac vyčerpávajúce je pre mňa momentálne to, keď chcú
všetky deti naraz niečo povedať alebo majú nejakú prosbu, problém či konflikt. Vtedy by som potrebovala
viac hláv, aby som v tom momente každého vypočula a každému vyhovela. Neviem ešte s prehľadom
zvládnuť, keď som úspešne ignorovaná. Deti by potvrdili, že vtedy nie som nad vecou. Ale ako deti rastú, aj
ja sa učím čo a ako, aby bolo dobre. Zmierila som sa s tým, že upratané nemôže byť skôr ako za 12 hodín a
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dlhšie ako 3 hodiny alebo že riešiť každú pokazenú vec či rozbitý riad už nemá zmysel. Chcela by som sa
naučiť byť možno viac trpezlivá pri drobných činnostiach. Ale už aj tí najmenší s tým vedia pomôcť, tak to
je fajn. Teší ma to a zakaždým povzbudí, keď vidím, že naša snaha deti niečo naučiť nie je márna. Keď vidím,
že sa zachovali správne, že pomáhajú alebo že v niečom uspeli. Veľakrát stačí, keď sa len usmejú a pritúlia,
a človek je hneď pozitívnejší a veselší. Myslím, že väčšina rodičov pozná, čo dokáže úprimná detská láska.
A keď už naozaj niekedy neviem, ako ďalej, tak to len odovzdám Bohu a modlím sa o pokoj. Vždy si poviem,
Pán Boh nadelí len toľko, koľko dokážeme zvládnuť, a verím, že On nám s tým pomôže tak, ako už
mnohokrát.
Miroslav Palko: Zmysel rodiny vidím najmä v našich deťoch. Sú najkrajším darom od Boha, aký si človek
môže želať. Moje aj Luckine predstavy o počte detí boli síce iné, ale Boh priania plní. Čiže tie naše čísla
pekne zrátal a výsledok je takýto. Naše poslanie? Momentálny cieľ je prežiť pubertu... a keď sa to podarí,
tak je to hlavne o tom, aby sme z našich detí vychovali dobrých ľudí, ktorí budú spravodliví, nápomocní iným
a budú mať pevné základy vo viere. Bez toho to nejde, lebo mnohokrát nám v ťažkých chvíľach pomáha iba
odovzdať všetko do Božích rúk. Výnimočná je každá rodina, či už s jedným, alebo s viacerými deťmi. Každá
má svoje poslanie, podobne ako tá naša. Rodinu nedokáže nič nahradiť, a preto by sme si ju mali chrániť.
Ak manželia cítia túžbu po väčšej rodine, nech ju majú. Každé dieťa je požehnaním, či už príde plánovane,
alebo úplne nečakane. Človek sa síce menej vyspí, rannú kávu vypije podvečer alebo zistí, že ticho je vlastne
luxus, ale stačí jeden úsmev a vy viete, že to zato stojí.
Jana Lizáková: Úloha mamy je síce náročná, no nie nezvládnuteľná. Prebdené noci, choroby, detský plač,
krik, škriepky medzi deťmi – tie všetky vyčerpávajúce dni striedajú dni plné detského smiechu, radosti,
šťastia, objatia so slovami: mama, ľúbim ťa. Nemám žiadne recepty ani nápady, beriem každý deň ako príde,
či ten ťažší, alebo ľahší. Za všetko ďakujem Bohu, za každé jedno dieťa, ktoré je pre nás rodičov darom.
U Neho čerpám silu a energiu.
Stanislav Lizák: Sám pochádzam z veľkej rodiny, oveľa väčšej, ako je tá naša. Moji rodičia sú mi v tomto
veľkým vzorom, ako to všetko zvládali. Boli sme naučení pomáhať im, pomáhať si navzájom, deliť sa so
všetkým. To učím aj moje deti, no nie je to v dnešnej dobe jednoduché. Duchovné hodnoty musia prevyšovať
tie materiálne, aby človek pochopil výnimočnosť rodiny.

Ďakujeme rodičom za čas a ochotu podeliť sa s nami o svoje názory. Nech sú tieto ich odpovede na otázky,
ktoré sme im položili, inšpiráciou aj pre nás. Pokúsme sa odpovedať si na ne všetci. Len tak, sami pre seba.
Aké by boli naše odpovede?
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Rodina musí byť otvorená pre všetkých
Dnes sa stretávame s názorom, že v našej západnej spoločnosti existuje kríza rodiny. A iste by každý z nás
o tom našiel množstvo dokladov nielen v demografických a sociologických štúdiách, ale aj vo svojom
blízkom či vzdialenejšom okolí, niekedy i v osobnej rodinnej skúsenosti. Všetci, ktorí majú odvahu
uzatvárať manželstvo spojené so sľubom celoživotnej úcty, lásky a vernosti, plodiť a dobre vychovávať
svoje deti, si zaslúžia obdiv, úctu a vďačnosť.
Aj v súčasnosti je to náročná úloha a možnože ešte omnoho ťažšia než kedykoľvek predtým, lebo žijeme
skutočne v civilizácii, ktorá rodinnému životu často nepraje, pritom nemáme na mysli len sebectvo,
konzumizmus, materializmus či hedonizmus. Je tu tiež rad sociálnych a ekonomických problémov, otázka
bývania, nutnosť častejšieho sťahovania sa za prácou či za štúdiom. Je pravdepodobné, že sociálno-ekonomické pomery v najbližších desaťročiach zmenia situáciu rodiny tak, ako sa zmenili pomery počas
20. storočia. Možno zanikne sťahovanie sa do veľkých miest, pretože fyzická blízkosť z hľadiska
pracovného procesu už nebude vďaka počítačovej technike taká dôležitá. V dôsledku toho sa možno znovu
rozvinie život v menších obciach, v ktorých budú ľudia žiť spokojnejšie a zdravšie. To môže mať vplyv na
celú spoločnosť vrátane štýlu rodinného života.
V úprimnej a potrebnej snahe obhajovať ohrozené rodinné hodnoty však nie je správne vnucovať ideál
rodiny všetkým, bez ohľadu na ich špecifickú situáciu. Nesmieme totiž prehliadnuť ľudskú situáciu
a dôstojnosť ani tých ľudí, ktorí rodinu a deti z najrôznejších dôvodov nemajú. Tí, ktorých manželstvo sa
rozpadlo; tí, ktorí boli opustení svojimi partnermi; tí, ktorí v sebe nenašli dosť odhodlania či vlôh
k manželstvu; alebo tí, ktorí nemali to šťastie, aby si našli vhodného partnera či partnerku; a mnohí ďalší...
Takýchto ľudí je medzi nami stále viac a my nesmieme dopustiť, aby sa medzi nami oni a rovnako aj
členovia veľkých rodín cítili ako ľudia nižšej kategórie. Ak má byť spoločnosť duchovnou rodinou, potom
musí byť táto rodina otvorená pre všetkých.
Úvod prevzatý z: rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia
Predhovor a otázky: Miriam Gumanová
Parafráza z homílie prof. Tomáša Halíka na Sviatok Svätej rodiny
Príspevok zostavil Jozef Maďar

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Deti narodené v roku
2021:
1. Karolína Murinová
2. Milan Čuchta
3. Natália Palková
4. Timotej Halčin
5. Matej Rusnák
6. Rylie Kočiščák

Sobáše uzavreté v roku 2021:

Zomrelí v roku 2021:

1. Lukáš Horňák a Renáta Thurová
2. Peter Polák a Marta Timková
3. Jozef Senčák a Dominika Priputenová
4. Daniel Bednár a Dominika Leščinská
5. Patrik Fiľakovský a Monika Márványiová
6. Patrik Mitrík a Alena Rusnáková
7. Miloš Stredňák a Zuzana Tkáčová
8. Matúš Hudák a Nikola Prokopová
9. Peter Rončík a Katarína Mudrová
10. Peter Kočiščák a Petra Čičilová

1. Dušan Ivan
2. Martin Jakubišin
3. Gabriel Kotulič
4. Ján Onofrej
5. Danka Vojteková
6. Jozef Pavlík
7. Štefan Lisý
8. Margita Dubecká
9. Margita Sýkorová
10. Stanislav Raška
11. Juraj Thur
12. Mária Dubecká
13. Vincent Kamenický
14. Hedviga Timková
15. Milan Fiľakovský
16. Imrich Palko
17. Margita Fiľakovská
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