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Vážení spoluobčania!
Po dvojročnej odmlke sa vám prihovárame
prostredníctvom obecných novín. Tento rok
môžeme nazvať rokom volebným, pretože sa
počas neho uskutočnilo niekoľko volieb. V závere roka to boli voľby, ktoré boli späté so životom v našej obci – komunálne voľby.
V prvom rade chcem všetkým kandidátom a
občanom poďakovať za dôstojný priebeh predvolebnej kampane i samotných volieb. Som
rád, že môžem povedať - v našej obci sme doposiaľ, niekedy aj po vzájomnom vysvetľovaní,
stále ťahali za jeden koniec. Za to doterajším
poslancom ďakujem. Dúfam, že sa nám to spoločnými silami podarí aj v tom nasledujúcom
období. Prajem novozvoleným poslancom veľa
zdravia a elánu do ich práce a občanov prosím
o pochopenie pre našu prácu.
ČO NÁS ČAKÁ
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ?
V prvom rade musíme zabezpečiť každodenné úlohy samosprávy: chod obecného úradu,
materskej a základnej školy, sociálne služby,
vývoz odpadu a ďalšie bežné veci, ktoré už považujeme za samozrejmosť.

V investičnej oblasti nás v najbližšom čase čaká
realizácia projektu Revitalizácia centra obce
Červenica pri Sabinove po povodniach. Projekt
zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 330 metrov, cestu
k cintorínu, autobusovú zastávku, úpravu dvora obecného úradu a úpravu priestranstva pred
bytovým domom č. 113. Taktiež pripravujeme
projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie za traťou.
K dlhodobým problémom obce môžeme zaradiť odpadové hospodárstvo a hlavne veľkoobjemové kontajnery. Musíme hľadať riešenie, aby
sme zamedzili cudzím občanom dovážať odpad
do našich kontajnerov a tiež aby naši obyvatelia
triedili odpad podľa druhu kontajnera (objemný
odpad - červený kontajner, bioodpad - zelený
kontajner).
Tak ako v iných obciach, aj u nás sa stretávame
s vandalizmom. Našou snahou je niečo vybudovať alebo skrášliť a sú medzi nami mladí, ktorí
to demolujú a ničia. Dúfam, že aspoň čiastočne
tomu zabráni inštalácia kamerového systému.
LEN PRE FOTOGRAFIE?
Zopár slov chcem ešte povedať k medializácii.

Príhovor
Mladá generácia si myslí, že čo nie je na fotke,
resp. na sociálnej sieti, tak to neexistuje. Všetko
má byť hneď vonku, k dispozícii všetkým, bez
ohľadu na to, či si to všetci zúčastnení prajú,
alebo nie. Niekedy mám pocit, že veci nerobíme preto, že ich chceme robiť, ale preto, aby
sme boli na fotkách (zábava, súťaže, brigády
a dokonca aj modlitby). Naša generácia to nerobila pre fotky, ale preto, že to robiť chcela.
Na druhej strane som si vedomý, že prezentácia
našej obce je nedostatočná. Pripravujeme kroky, ktoré by mali aj túto oblasť zlepšiť. Úlohou
samosprávy je nielen ju prezentovať navonok,
ale hlavne riešiť problémy v jej vnútri.
Sme na prahu Vianoc a ja vám prajem, aby ste
ich prežili v pokoji a v pohode. Usmejte sa na
svojich blízkych, ale nie preto, že vás idú fotiť,
ale preto, že ich mate radi. Navštívte blízkych,
ale nie kvôli spoločnej fotke a tí, ktorí chcú,
nech sa pomodlia v samote a pokoj, ktorý si
všetci navzájom prajeme, k vám isto príde.
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok praje
Pavol Spodník
starosta obce

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Červenica pri Sabinove
Termín volieb 15. november 2014
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Pavol Spodník s počtom hlasov

255

Zoznam zvolených poslancov obecného zastupiteľstva
1. Milan Bujňák, SMER-SD
205 hlasov
2. Jozef Matvija, SMER-SD
166 hlasov
3. Peter Homišan, SDKÚ-DS
144 hlasov
4. Marek Fecko, SDKÚ-DS
131 hlasov
5. Radovan Kmec, nezávislý
127 hlasov
6. Ján Brendza, SMER-SD
118 hlasov
7. Jarmila Girová, SDKÚ-DS
110 hlasov
Náhradníci do obecného zastupiteľstva
1. Peter Lečšák
105 hlasov
2. Slavomír Kmec
84 hlasov
3. Lucia Girová
56 hlasov
4. Andrea Fecková
28 hlasov
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných volebných lístkov
Počet odovzdaných volebných lístkov

652
267
267

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu
255
Počet zvolených poslancov
7
Počet platných hlasov pre voľby starostu
255
Účasť vo voľbách
40,95 %
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ČERVENICA POČAS ROKA 2014
SPOLOÈNÉ PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA
1. január 2014

Už po druhýkrát sme sa stretli na spoločnom privítaní nového
roka. Navzájom sme si pripili a zapriali v novom roku všetko
dobré. Spoločne sme si zaspievali a s úžasom sledovali svetelné
divadlo na nebi.

KRÍŽOVÁ CESTA – 18. apríl 2014

Na Veľký piatok sme sa išli v sprievode pokloniť ku krížu, ktorý sa
vypína od minulého roka nad našou obcou a putovali po jednotlivých
zastaveniach krížovej cesty.

VALENTÍNSKY PLES - 15. február 2014

Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci so starostom obce opakovane pripravili ples a to s Valentínskou tematikou.

ŠKOLENIE NAŠICH DOBROVO¼NÝCH HASIÈOV
február, marec 2014

V priebehu týchto mesiacov bolo spomedzi našich občanov vyškolených 27 členov dobrovoľného hasičského zboru, ktorí absolvovali
odbornú prípravu pre členov hasičských jednotiek obcí, aj základnú
zdravotnú prípravu a na konci školenia úspešne zložili skúšky. To
všetko s ﬁnančnou podporou Ministerstva vnútra SR.

DEÒ MATIEK - 9. máj 2014

Tradíciou v našej obci je poďakovanie našim mamkám počas spoločného stretnutia v sále kultúrneho domu. Divákom sa v programe
predstavili deti materskej škôlky a žiaci základnej školy spolu s členmi folklórnej skupiny Dubina.

SÚŤAŽ DOBROVO¼NÝCH HASIÈOV
V ÈERVENICI - 11. máj 2014

Po veľmi dlhom čase sa v našej obci podarilo zorganizovať obvodovú
hasičskú súťaž, na ktorej sa zúčastnili hasičské družstvá mužov a žien
z okrsku č. 4 – Rožkovany a okrsku č. 5 – Lipany. Celkovo sa súťaže
zúčastnilo 12 hasičských družstiev.
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ZÁPLAVY – 15. – 16. máj 2014

Počas májových dni bola preverená pripravenosť našich dobrovoľných hasičov. Počas záplav a pri odstraňovaní následkov povodní,
ktoré postihli našu obec, odpracovali cca 300 hodín.

PREBUDENÁ JESEÒ – 5. október 2014

V tento deň sa v našej obci konala prehliadka ľudových súborov, ktorú organizovalo DJZ, útvar osvetovej činnosti.

ÈERVENICKÝ STANOVÝ TÁBOR
24. – 28. júl 2014

V týchto dňoch sa konal už 19. ročník ČER-STAN-TAB, na ktorom
sa zúčastnilo 45 účastníkov vo veku od päť do 43 rokov.

MIKULÁŠ – 5. december 2014

Už tradične medzi nás prichádza Mikuláš, ktorý rozsvecuje vianočný
stromček a rozdáva deťom darčeky. Deti ZŠ a MŠ za to na oplátku
vystúpili na pódiu a ukázali program, ktorý si nacvičili pre túto príležitosť.

Èo pripravujeme v najbližšej dobe?

DARUJ KRV – ZACHRÁÒ ŽIVOT
13. september 2014

Už po tretíkrát sa nám v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou
SR podarilo darovať krv ľudom, ktorí to potrebujú. Na darovaní sa
zúčastnilo až 40 darcov z našej obce i z okolitých obcí, či z okolia
Vranova nad Topľou.

28. december o 13.00 h
Stolnotenisový turnaj v kategóriách – muži nad
15 rokov, dievčatá – ženy, chlapci do 15 rokov a registrovaní hráči.
1. január 2015 o 17.00 h
Spoločne privítame začiatok nového roka 2015
Spojený s vinšmi, ohňostrojom, vianočným punčom, vareným vínom i čajom.
Január 2015
Fašiangový ples so živou hudbou
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KAŽDÉ DIEŤA JE DO ISTEJ MIERY GÉNIUS
A KAŽDÝ GÉNIUS JE DO ISTEJ MIERY DIEŤAŤOM

Obecná samospráva je zriaďovateľom jednotriednej materskej školy, v ktorej prevádzku
zabezpečujú dve kvaliﬁkované učiteľky a tri
nepedagogické pracovníčky. V materskej škole
poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo
veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje-

me aj možnosť poldenného pobytu. Prednostne
sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
Kapacitu triedy MŠ určuje vyhláška Ministerstva školstva SR a Regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva v Prešove. V školskom roku
2014/2015 je do materskej školy zapísaných 24
detí, z toho 11 predškolákov.
Hlavnú myšlienku pre výchovno-vzdelávaciu
prácu v našom predškolskom zariadení sme
zahrnuli do názvu školského vzdelávacieho
programu Mravček Zvedavček. Absolvent
predprimárneho vzdelávania získa poznatky a
schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku
kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do
primárneho vzdelávania v základnej škole a na
ďalší aktívny život v spoločnosti.
Materská škola ponúka deťom rôzne zaujímavé
aktivity, ako výučbu anglického jazyka lektorkou
jazykovej školy Pro Americana, účasť na predplaveckej príprave, regionálnych prehliadkach
v speve, tanci, recitácii. Výtvarný talent môžu
uplatniť zapojením sa do výtvarných súťaží. Zúčastňujeme sa na športovom viacboji, vystupujeme s kultúrnym programom na spoločenských
akciách v obci. V rámci aktivity Spoznávaj svoju
vlasť uskutočňujeme s deťmi výlet do vybranej
lokality.
Cieľom predprimarného vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Eva Pekárová,
riaditeľka MŠ

Pestrý život školákov
Prvoradou úlohou základnej školy je poskytnúť žiakom primárne vzdelanie a tak ich pripraviť na ďalšiu vzdelávaciu púť. Okrem toho dávame
žiakom možnosť sebarealizácie formou kreatívnych výtvarných činností, športového vyžitia, prezentovaní svojich recitačných, speváckych či
črtajúcich sa hereckých predpokladov.
Verejnosť k nám môže „nakuknúť“ cez štrbinu pootvorených dverí, ktoré pravidelne otvárame v mikulášskom čase, pri príležitosti Dňa matiek
či pri iných významných udalostiach v obci, napr. 730. výročie vzniku
obce.
Aj keď sme technicky dobre vybavení a virtuálny svet ponúka nekonečné možnosti, preferujeme zážitkové učenie. Podarilo sa nám zažiť
a „vžiť sa do kože“ prešovských záchranárov a hasičov priamo v akcii.
Koncoročné výlety nám odkryli už niekoľko krásnych kútov Slovenska, napr. Pieniny, Bardejov a Bardejovské Kúpele, Levoču, Kežmarok,
Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, Kežmarský hrad, Betliar, jaskyňu
Domica, Alpínku v Košiciach, ZOO v Spišskej Novej Vsi a ďalšie.
Počas školského roka neostávajú pred nami zatvorené ani brány múzeí, galérií či knižnice. Takto sme už podnikli exkurzie do Slovenského
technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach, vlastivedného a solivarského múzea v Prešove, Spišského múzea v Levoči,
prešovskej galérie, detskej knižnice Slniečko v Prešove. Ducha histórie
sme cítili aj v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, v Dóme sv. Alžbety
v Košiciach i v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Na druhej strane sme radi,
že ani v nočných hodinách sme v škole žiadnych duchov nenašli. Zisťujeme to počas akcií Noc v škole.
Pravidelne vyrážame za rozprávkami v naštudovaní prešovského Diva-

dla Jonáša Záborského, videli sme už predstavenia Malá čarodejnica,
Traja tučniaci, Snehová kráľovná a dychtivo očakávame, čo pripravia
v ďalšej divadelnej sezóne. Z návštev, ktoré nás poctili svojou prítomnosťou priamo v škole a ochotne s nami besedovali, spomeniem aspoň
členov miestneho folklórneho súboru Dubina, detskú spisovateľku Alžbetu Verešpejovú z Prešova, ornitológa zo Sabinova či sabinovských
policajtov. V škole spolu s deťmi realizujeme mnoho netradičných a
atraktívnych podujatí, ako Európsky deň jazykov, Deň jabĺk alebo Deň
kapustných hláv v rámci Svetového dňa výživy.
Iveta Kakaščíková, riaditeľka ZŠ

