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Príhovor starostu obce
Milí spoluobčania!

Pred nami sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce a následne privítame Nový 
rok 2020. Je dobré obzrieť sa, čo nám končiaci rok priniesol. Najdôležitej-
šou a finančne najnáročnejšou investíciou posledných rokov bolo dokon-
čenie materskej školy. Keď sme ju v roku 2017 projektovali, nikto ani netu-
šil, že v roku 2019 budeme mať povinnosť zabezpečiť stravovanie všetkých 
žiakov v rámci projektu Obedy zadarmo. Môžeme povedať, že sme to stihli 
v hodine dvanástej.

Samozrejme, takáto investícia zatrasie rozpočtom obce, avšak aj tento rok 
sme získali časť finančných prostriedkov z iných zdrojov. Z ministerstva fi-
nancií 8 500 eur, ktoré sme použili na úhradu dodávateľovi. Z dotácie vlá-
dy SR sme 18 000 eur využili na nákup zariadenia kuchyne. Suma 81 404 
eur z Úradu podpredsedu vlády pre málo rozvinuté regióny smerovala 
na úhradu stavebných prác. Ak k tomu pripočítame prostriedky, ktoré sme 
dostali v uplynulých rokoch, tak celková pomoc z cudzích zdrojov dosiahla 
výšku 170 404 eur.
V mesiacoch máj a jún sme absolvovali administratívne náročný proces ko-
laudácie (obsahoval viac ako 200 strán dokladov), zaradenie adresy do sie-
te škôl a školských zariadení a povolenie prevádzky regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. V auguste sme znovuotvorili multifunkčné ihris-
ko a osadili sme zariadenie detského ihriska. V septembri sme pracovali 

na oplotení areálu. Týmito prácami sme vytvorili ucelený súbor školskej 
infraštruktúry a zvýšili komfort pre život mladých rodín v našej obci. 
Život obce je aj zabezpečovanie každodenných úloh, ako sú prevádzka zá-
kladnej a materskej školy, vývoz odpadov, administratívna agenda a mno-
ho iných... Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k plneniu týchto úloh, aj k rozvoju obce. 
Na záver vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia, 
šťastia v novom roku 2020.

Ing. Pavol Spodník, starosta obce



December 2019

MŠ: moderná a živá
Materská  škola  v Červenici pri Sabinove 
bola zriadená  obcou 1. septembra 2019 
ako predškolské zariadenie. Obec je záro-
veň aj jej prevádzkovateľom. Dvojtriedna 
škola s celodennou výchovnou starost-
livosťou zabezpečuje vzdelávanie a sta-
rostlivosť pre deti predškolského veku 
od dvoch do šiestich rokov. V triedach 
Lienky a Sovičky sa deťom venujú štyri 
učiteľky. Škôlka má okrem nich ďalších 
štyroch prevádzkových zamestnancov – 
vedúca jedálne, kuchárky, upratovačka. 
Naša materská škola je obklopená príro-
dou a tak aj naše naberanie vedomostí 
je predovšetkým zážitkové. Deti sa hrajú, 
pozorujú, manipulujú a ani si neuvedo-
mujú, ako sa ich obzor poznania rozširuje. 
Spolu s deťmi sme absolvovali množstvo 
aktivít - Šarkaniádu a súťaž o najrýchlej-
šie boby. Pod kupolou v prešovskom pla-
netáriu sme si pozreli  rozprávku Martin 
a hviezda, zavítali sme do areálu pútnic-
kého miesta Baziliky Minor v Ľutine. S ha-
sičmi v Prešove sme sa stretli na Posádko-
vom dni detí, vyrazili sme na výlet do ZOO 
Košice či navštívili Dinopark. Prekonávali 
sme strach z vody a zvládali základy splý-
vania počas týždennej predplaveckej 
prípravy v Prešove. Svoju pohybovú zdat-
nosť sme si overili počas pobytu v interié-
rovom ihrisku Dráčik v Sabinove. Policajti 

nám pripravili peknú ukážku svojej prá-
ce – výcvik psov a zadržanie páchateľa. 
Mohli sme si siahnuť na služobnú zbraň, 
obušok a vyskúšali sme si vestu a prilbu, 
ktorú polícia používa pri zásahu. Sadli 
sme si za volant policajného auta s ozajst-
nou húkačkou, čo bol pre deti ďalší úžas-
ný zážitok.

V rámci spolupráce s rodičmi sme zho-
tovili pozdravy pre babky a dedkov pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším, vystú-
pili sme pre nich s programom. Pripra-
vili sme prehliadku v prednese poézie 
a prózy a deti sa tešia na vianočné alebo 
veľkonočné tvorivé dielne, zapojili sme 
sa do vianočnej pošty Ježiškovi. Pri príle-
žitosti Dňa materských škôl na Slovensku 
sme otvorili dvere našej MŠ pre záujem-
cov a spestrili ho rôznymi aktivitami.  Zú-
častňujeme sa na regionálnych prehliad-
kach Meduška, Sláviček a na viacboji 
všestrannosti s celoslovenským záberom 
v Lipanoch. V spolupráci so základnou 
školou sme si napiekli predvianočne ob-
látky. Počas roka sme spolupracovali s MŠ 
v Jakubovej Voli a stretli sme sa na akci-
ách ako MDD – športový deň, karneval 
a podujatí Ukáž čo vieš. 
V našej obci sme vystúpili s Mikulášskym 
programom a pri príležitosti Dňa matiek. 
Počas školského roka prebiehal kurz an-
glického jazyka s lektorkou z jazykovej 
školy Pro Americana. K ochrane životné-
ho prostredia sme prispeli  účasťou v pro-
jekte Sabi – Pomôž svojej škole, zberom 
tetrapakov a viečok z jogurtov. A pre 
tých, ktorí odchádzajú na základnú školu, 
pripravujeme rozlúčku predškolákov. Ve-
ríme, že všetky deti sa každý deň do našej 
škôlky tešia.

Eva Pekárová, riaditeľka MŠ
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Čo sme zažili v roku 2019?
Život v našej obci bol počas celého roka 
bohatý na rôzne kultúrne, spoločenské 
a športové podujatia. Mnohé z nich boli 
realizované v spolupráci s členmi dobro-
voľného hasičského zboru. Pripomeňme 
si v stručnom prehľade, aký bol rok 2019.  
Zároveň sa tešíme na stretnutia s vami 
v nasledujúcom roku 2020.
1. január	 •	Novoročný	ohňostroj
5. január		 •	Novoročný	ples
12. január		 •	Darovanie	krvi
10. február		 •	Obecný	karneval
19. apríl		 •	Krížová	cesta	ku	krížu
   nad obcou
   (Veľkopiatková)
27. apríl	 •	Detská	diskotéka	
   a disko – zábava pre
   dospelých
11. máj		 •	Darovanie	krvi
	 •	súťaž	vo	varení	guľášu
	 •	obecná	vatra
	 •	večerné	premietanie	
   hokejového zápasu
12. máj		 •	Deň	matiek
24. august 	 •	Slávnostné otvorenie
  MŠ
	 •	divadielko	pre	deti
	 •	futbalový	turnaj	pre
   všetky vekové
   kategórie
	 •	zábavné	atrakcie
   pre deti (nafukovacie 
   hrady, maľovanie
   na tvár)
14. september	 •	Darovanie	krvi
6. október		 •	Šarkaniáda
19. október		 •	Program	pri	príležitosti	
   Mesiaca úcty k starším
Od novembra	 •	zabezpečenie	sály	KD
   na tréningy v stolnom
   tenise
18. november		 •	Stretnutie	so	seniormi	
   zamerané na
   zamedzenie trestnej 
   činnosti, ktorá je na nich 
   páchaná
5. december		 •	Privítanie	sv.	Mikuláša
28. december		 •	Stolnotenisový	turnaj
31. december 	 •	Silvestrovské	stretnutie
  nad obcou
Hasičské súťaže detí – plameniakov
Máj – okresná súťaž Plameň (30 detí)
Október – jesenná časť – branné preteky
                     (25 detí)
November – halová súťaž Lipany
    (25 detí)

V duchu tohto príslovia sme 
v jedno júnové ráno vymenili 
budovu školy za Ľubovniansky 
hrad a skanzen. Cieľ bol jasný 
– odovzdať žiakom vedomosti 
o histórii hradu primeranou for-
mou a primerane veku. Zábav-
no-edukačný program Kam ne-
môže čert, pošle ženu ponúkal  
rôzne úlohy, ktorých splnením 
sme získavali  vedomosti netra-
dičnou formou. Popritom sme 
sa výborne zabavili a vychutnali 
si aj krásne prírodné prostre-
die. Zážitkom bolo posadať si 
do školských lavíc miestnej sta-
rodávnej školy, v ktorej už vyu-
čovanie prevzal do svojich rúk 
miestny pán učiteľ.
Aj takýmito formami vyučovania 
obohacujeme tradičnú formálnu 
výučbu o zážitkové učenie v na-
šej neplnoorganizovanej škole. 
K  netradičným formám, ktoré už 
u nás zdomácneli, patria naprí-
klad pečenie vianočných oblá-
tok, návštevy divadelných pred-
stavení v DJZ Prešov, besedy 
s ľuďmi z rôznych oblastí (včelár, 
ornitológ, spisovateľka, členo-
via folklórneho súboru Dubina) 
a iné. Organizujeme základný 
plavecký výcvik, školu v prírode, 

Radšej raz vidieť, ako stokrát počuťi i
zapájame sa do športových a iných súťaží. V školskom 
roku 2019/20 navštevuje  školu 34 žiakov 1. až 4. roční-
ka, ktorí sa vyučujú v dvoch triedach. Našimi žiakmi sú 
nielen deti z Červenice, ale aj z vedľajších obcí Jakubova 
Voľa a Hanigovce.

Iveta Kakaščíková, riaditeľka ZŠ
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Kultúrno - športová komisia pri Obecnom úrade Vás pozýva na 
SILVESTROVSKÉ stretnutie  

pri kríži nad obcou  

v utorok 31. decembra o 12.00 h 

Príďte a spoločne poďakujeme PÁNU BOHU za uplynulý rok. 
  Kultúrno - športová komisia pri Obecnom úrade Vás pozýva na 

SILVESTROVSKÉ stretnutie  

pri kríži nad obcou  

v utorok 31. decembra o 12.00 h 

Príďte a spoločne poďakujeme PÁNU BOHU za uplynulý rok. 
  

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci 
s Národnou transfúznou stanicou SR 

Vás všetkých pozýva na akciu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvody prečo darovať krv: 

 Možno práve ty zachrániš niekomu život 
 Vykonáš dobrý skutok 
 Spravíš niečo pre svoje zdravie 
 Zistíš svoju krvnú skupinu 
 Dostaneš občerstvenie a stravný lístok 

Kde: Kultúrny dom – Červenica pri Sabinove 

Kedy: od 8:00 do 11:00 hodiny 

Podmienka: vek (18 rokov a viac) a váha min.50 kg! 
Bližšie informácie k darovaniu krvi nájdete na www.ntssr.sk 


