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Veľmi rýchlo nám ubehol rok a nadišiel čas, aby
sme sa za ním obzreli. V mesiacoch január a február sme nasvietili tri prechody pre chodcov.
Na prechode pred kostolom boli nainštalované
blikajúce svietidlá na vozovke a taktiež blikajúce
značky prechod pre chodcov, ktoré sa aktivujú, ak
sa v blízkosti prechodu nachádzajú chodci. Aktivita bola podporená dotáciou Prezídia Policajného
zboru Slovenskej republiky. Dúfam, že hlavne prechod pri kostole sa stane bezpečnejším.
Pokračovali práce na stavbe materskej školy.
Okrem vlastných zdrojov sme dostali dotáciu vo
výške 40 tisíc eur z Úradu vlády SR na základe žiadosti podpory pre málo rozvinuté okresy a 13 500
eur z Ministerstva financií SR. Všetko naše úsilie je
zamerané na spustenie prevádzky MŠ od septembra 2019. Nakoľko sa v budove nachádza aj kuchyňa a jedáleň, spustením do prevádzky by sa vyriešil aj problém stravovania žiakov základnej školy.
Veľa sa v roku 2018 urobilo aj v okolí požiarnej
zbrojnice. Vďaka výzve Prezídia Hasičského a záchranného zboru sme získali dotáciu vo výške
30 tisíc eur na výstavbu požiarnej zbrojnice. Financie sa použili na výstavbu garáže a z vlastných
prostriedkov sme zrealizovali prístavbu krytého
státia, ktoré zároveň slúži aj ako amfiteáter. Taktiež
sme upravili priestranstvo v okolí a dobrovoľní
hasiči svojpomocne postavili altánok. Tieto práce sa nám podarilo ukončiť do 11. augusta, kedy
sme oslávili 740. výročie prvej písomnej zmienky

dopravy. Predkladáme rôzne návrhy, ktoré by boli
akceptované všetkými stranami. Je ťažké nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým zainteresovaným. V súčasnosti dopravný projektant upravuje
projektovú dokumentáciu na základe dohody
dotknutých strán.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju obce. Prajem
obyvateľom šťastné a veselé prežitie Vianočných
sviatkov a všetko najlepšie do nového roka 2019.
Ing. Pavol Spodník
starosta obce

ČO SA NÁM NEPODARILO
Napriek tomu, že máme vydané vodoprávne povolenie na II. etapu opravy Hanigovského potoka,
výzva vyhlásená Ministerstvom životného prostredia SR bola určená pre strategicky významné
toky uvedené v zozname, v ktorom sa Hanigovský
potok nenachádzal. Neostáva nám nič iné, len čakať na nové výzvy.
Ďalším problémom obce, ktorý trápi občanov, je
odvodnenie štátnej cesty I/68, kde stále prebiehajú rokovania so Slovenskou správou ciest - investorský útvar za účasti štátnej správy na úseku
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o obci. Týmito prácami sa vytvoril dôstojný areál
na organizovanie obecných akcií. Viac o oslavách
sa dozviete v článku vo vnútri novín.
Vďaka podpore z úradu vlády vo výške 14 tisíc
eur sa nám podarilo vymeniť svietidlá na ceste
I. triedy a vďaka dotácii v objeme 6 tisíc eur sme
zrealizovali asfaltový kryt na miestnej komunikácii k vodovodnej studni.
V jesennom období sa nám podarilo vybudovať
parkovisko pri ZŠ, ktoré bude slúžiť aj pre návštevníkov cintorína.
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Komunálne volby sa konali 10. novembra. Do orgánov samosprávy obce
v Červenici pri Sabinove bolo zapísaných 717 voličov. Z tohto počtu vzišli
nasledové výsledky a údaje:
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
počet voličov, ktorí odovzdali obálku
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce
počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
počet zvolených poslancov
účasť na voľbách v okrsku v Červenici pri Sabinove
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Za starostu obce bol zvolený Ing. Pavol Spodník s počtom hlasov 305
počet
hlasov
1. Milan Bujňák
234
2. Ing. Ján Kuchár
192
3. Ing. Ján Brendza
163
4. Ing. Radovan Kmec
158
5. Marek Fecko
156
6. Peter Leščák
152
7. Michal Varga
138
NÁHRADNÍCI ZA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Mgr. Viktória Futejová
120
2. Vladimír Čekan
102
3. Lucia Girová
89
4. Slavomír Kmec
78
5. Aneta Petrušová
74
6. Ing. Jana Ontková
67
7. Milan Štrbák
33
ZVOLENÍ POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Niekoľkomesačné prípravy vyvrcholili 11. augusta oslavami 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Červenica pri Sabinove. Oslavy
sa začali slávnostnou svätou omšou. Pozvaní hostia sa po svätej omši

zúčastnili na slávnostnom obede v kultúrnom dome, po ktorom sa
konala prednáška pre širokú verejnosť. Históriu obce a život v nej
predstavil Doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD.

Všetci prítomní sa po skončení prednášky v sprievode presunuli do
areálu zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, kde bol pripravený bo-

hatý kultúrny program. Predstavili sa v ňom nielen domáca folklórna
skupina Dubina, ľudová hudba Pavla Čižmára, ale aj folklórne skupiny a súbory z okolitých dedín – z Jakubovej Vole, Pečovskej Novej
Vsi, Milpoša a Rožkovian. Spestrením programu bolo aj vystúpenie

ľudového rozprávača Jožka Jožku, ktorý svojím programom pobavil
všetkých prítomných.
Pri príležitosti osláv boli po krátkom príhovore starostu obce udelené Ceny starostu obce pre folklórny súbor Dubina za dlhoročnú reprezentáciu obce v oblasti kultúry a pre Dobrovoľný hasičský zbor
Červenica pri Sabinove za reprezentáciu obce a aktívnu pomoc pri
odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Počas osláv bolo pre všetkých pripravené bohaté občerstvenie, pre
deti zábava vo forme nafukovacieho hradu a samozrejme, nechýbala bohatá tombola. Vyvrcholením osláv bolo vystúpenie prešovskej
kapely Hrdza a po nej zábava pokračovala diskotékou do skorých
ranných hodín.

Aj napriek nepriaznivému počasiu oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Červenica pri Sabinove dopadli k spokojnosti nás
všetkých. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní osláv,
patrí veľká vďaka.
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