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Príhovor starostu obce
Rok 2020 nám isto ostane všetkým nadlho v pamäti ako rok CO-

VID-19. Hlavne v počiatočných mesiacoch, kedy bol ešte nedosta-
tok informácií o spôsobe ochrany pred ochorením, predpovedali 
ekonómovia veľký prepad ekonomiky, vrátane prepadu príjmov 
obcí. Boli sme nútení prehodnotiť rozpočet obce a boli predpove-
dané rôzne katastrofické scenáre. V dôsledku prijatých protiepide-
miologických opatrení bola prerušená  prevádzka ZŠ, MŠ, aj škol-
skej jedálne. Rok 2020 si v našej obci budeme rovnako pamätať ako 
rok testovania antigénovými testami (obr. 1).

Napriek všetkým obmedzeniam sa nám v tomto roku podarilo 
realizovať niekoľko investičných akcií a to vďaka stabilizácii financií 
v druhom polroku, cudzím zdrojom a taktiež vďaka usporeným fi-
nančným prostriedkom z minulých rokov (rezervný fond obce).

V jarných mesiacoch sme zrealizovali stavbu Rozšírenie vodo-
vodnej a stokovej siete, konkrétne dva stavebné objekty (SO) 01 
Vodovod a SO 02 Splašková kanalizácia. Projekt vo výške 35 621 eur 
je financovaný z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Ďalšou 
oblasťou, ktorú sme museli riešiť, bola výstavba zberného stano-
višťa. Viac informácií uvádzame v časti Odpadové hospodárstvo. 

jekt SO 02 – Splašková kanalizácia o dĺžke 228 metrov. Tá bola finan-
covaná vo výške 50 tisíc eur z Environmentálneho fondu a 10 982 eur 
z vlastných zdrojov. V priebehu roka sme vykonali práce aj na požiar-
nej zbrojnici a to vďaka dotácii 11 264 eur z Prezídia HaZZ. Naše úsi-
lie bolo zavŕšené právoplatným kolaudačným rozhodnutím. 

V novembri sme realizovali časť stavby Červenica pri Sabinove 
v lokalite Pod Briežkami – miestne komunikácie a dažďové odvod-
nenie – vetva D (obr. 4).  Táto investícia bola financovaná z pôžičky 
úradu vlády SR vo výške 16 800 eur a z rezervného fondu obce za 
23 tisíc eur.  

(obr. 1)

(obr. 3)

Všetky tieto investície prispeli k zlepšeniu života v obci, avšak 
práve situácia s pandémiou koronavírusu nám ukázala, že sú aj dô-
ležitejšie veci ako iba hmotné a materiálne zabezpečenie. Na jed-
nej strane nás upozorňuje, že organizovanie veľkého množstva ľudí 
na jednom mieste je rizikové, čo by mohlo viesť k individuálnemu 
postoju každého z nás. Na strane druhej boj proti covidu-19 zvlád-
neme iba vtedy, ak sa spojíme a všetci budeme dodržiavať protie-
pidemiologické opatrenia. Aj napriek týmto ťažkým časom najdôle-
žitejšou správou je, že vďaka vakcíne máme nádej, že toto obdobie 
čoskoro prekonáme. 

Blíži sa čas Vianoc. Možno budú v mimoriadnej situácii, iné, na 
aké sme všetci zvyknutí, u viacerých spojené aj so samotou. Na-
priek tomu ich môžeme prežiť v láske a v šťastí. Do nového roku 
vám prajem hlavne pevné zdravie, šťastie a vnútorný pokoj. 

Ing. Pavol Spodník, starosta obce

(obr. 4)

(obr. 2)

V letných mesiacoch sme riešili opravu chodníka pri ceste I/68 za 
domom č. 93 (obr. 2) v objeme 15 792 eur a následne aj výstav-
bu nového chodníka okolo cesty smer Lipany v dĺžke 190 metrov 
(obr. 3) v hodnote 17 053 eur.

V mesiacoch september a október sme v časti za traťou realizova-
li Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete – 2. etapa a to stavebný ob-
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Zber kuchynského odpadu
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá 
obci okrem iného povinnosť zaviesť triede-
ný zber biologicky rozložiteľného komunál-
neho odpadu. Medzi tento odpad patrí aj 
kuchynský odpad.
Obec by mala zabezpečiť pre každú do-
mácnosť nádobu s tým, že táto nádoba sa 
má vyprázdňovať najmenej jedenkrát za 
14 dní. Za odvoz týchto nádob (bez ohľadu 
na to, či budú plné alebo prázdne) by sme 
museli platiť zberovej spoločnosti. To by pre 
obec výrazne zvýšilo náklady na odpadové 
hospodárstvo a museli by sa premietnuť do 
razantného zvýšenia poplatku za komunál-
ny odpad. Zavedenie uvedeného systému 
zberu, keď by sme museli zberovej spoloč-
nosti platiť za odvoz kuchynského a zele-
ného odpadu, považujeme za neefektívne, 
pridrahé a zbytočné.
V zákone sú však stanovené aj výnimky, 
kedy sa takýto systém zberu v obci nemu-
sí zaviesť. Podľa jednej z výnimiek, ktorá 
začne platiť od 1. januára 2021, obec NE-
MUSÍ zaviesť zber KUCHYNSKÉHO odpa-
du v prípade, ak preukáže, že 100 % do-
mácností kompostuje vlastný odpad.
Práve preto je riešením domáce kompostova-
nie, ktoré považujeme v podmienkach našej 
obce (kde takmer každý má pri svojom dome 
pozemok, záhradu) za pomerne bezproblé-
mové a jednoducho realizovateľné. Ak budú 
domácnosti svoj odpad kompostovať, nebu-
de potrebné zabezpečovať zber zeleného 
odpadu zo záhrad rodinných domov a obec 
si tiež bude môcť uplatniť výnimku pre neza-
vedenie zberu kuchynského odpadu.
S ohľadom na uvedené skutočnosti sme 
pripravili formulár čestného prehlásenia 
o kompostovaní biologicky rozložiteľného 
odpadu z domácnosti. Tieto čestné pre-
hlásenia budú obci slúžiť na preukázanie 
skutočnosti, že 100 % domácností v našej 
obci svoj odpad kompostuje a preto sme 
nezaviedli drahý a zbytočný systém zberu 
kuchynských odpadov.
V nadväznosti na zmenu zákona o odpa-
doch, platnú od 1. januára 2021, s tým 
súvisiacu potrebu úpravy nášho VZN 
o nakladaní s odpadmi a kvôli preuká-
zaniu dôvodov nezavedenia zberu ku-
chynských odpadov je potrebné, aby ste 
vypísané a podpísané čestné prehlásenie, 
ktoré sa nachádza vo vnútri novín, doru-
čili na obecný úrad (stačí vložiť do schrán-
ky) najneskôr do 31. decembra 2020.

MŠ navštevujú deti z našej obce a na žia-
dosť rodičov, ak to umožňuje kapacita, aj 
deti zo susedných obcí. Na predprimárne 
vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od 
troch do šiestich rokov a ak je voľná kapa-
cita, aj deti od dvoch rokov. V školskom 
roku 2019/2020 navštevovalo MŠ 33 detí. 
Na základnú školu odišlo 10 predškolákov 
a tento školský rok navštevuje MŠ 34 detí.
Prevádzka MŠ utvára podmienky na hra-
vú, záujmovú a oddychovú činnosť detí, 
pomáha pri ich príprave na budúcu škol-
skú dochádzku, podieľa sa na rozvíjaní ich 
nadania, špecifických schopností a tvori-
vosti. Vytvára podmienky na zaškolenie 
detí s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou a detí, ktoré majú v nasledujú-
com školskom roku začať plniť povinnú 
školskú dochádzku. 
MŠ sa nachádza v samostatnom jedno-
podlažnom objekte v blízkosti budovy zá-
kladnej školy. Vstup do budovy je z chod-
níka od miestnej obecnej komunikácie, 
prvý vchod je určený pre MŠ, ďalšie dva 
vchody sú určené pre školskú jedáleň, 
ktorá zabezpečuje stravovanie nielen pre 
deti z MŠ a ZŠ, ale aj pre dôchodcov z na-
šej obce, ktorí o to prejavia záujem. Pre 
sprievod detí sa v blízkosti MŠ, pod cinto-
rínom, nachádza deväť parkovacích miest. 
Kapacita MŠ je 2x21 detí. Všetky priestory 
majú prirodzené osvetlenie kombinované 
s umelým. Vetranie je riešené prirodzene 
– oknami a rekuperáciou. Vykurovanie ob-
jektu zabezpečuje vlastný plynový kotol. 

Pitná voda je privedená z verejného vodo-
vodu. MŠ je vybavená  novým nábytkom, 
novým zariadením, aj didaktickými po-
môckami – hračkami, pomocou ktorých 
si deti hravou formou overujú a upevňujú 
poznatky získané v zamestnaniach a di-
daktických aktivitách. Školská kuchyňa 
a jedáleň taktiež disponujú novým tech-
nickým vybavením a nábytkom.
Súčasťou školského areálu je multifunkč-
né ihrisko, ktoré sa využíva na športové 
aktivity a detské ihrisko s rôznymi hracími 
prvkami, ktoré je zároveň prístupné aj os-
tatným občanom. 
Bližšie informácie získate na stránke obce 
www.cervenica.eu v časti Materská škola.

MATERSKÁ
SKOLA 

Materská škola bola zriadená obcou Červenica pri Sabinove ako predškolské za-
riadenie. Jej prevádzka v novovybudovaných priestoroch začala 1. septembra 
2019 a obec je zároveň jej prevádzkovateľom. Materská škola (MŠ) je dvojtriedna 
s celodennou výchovnou starostlivosťou, ktorú zabezpečujú štyria kvalifikovaní 
pedagógovia. 

Kvalitné podmienky aj v čase pandémie



ZÁKLADNÁ ŠKOLA

December 2020

Všetci máme záujem o čisté životné pro-
stredie okolo nás. Stáva sa, že sú medzi 
nami ľudia, ktorí na to občas – či už ne-
vedomky, alebo úmyselne zabúdajú. Či 
už je to na úseku ochrany vôd, keď vypúš-
ťajú obsahy žúmp na pole, alebo na úse-
ku ochrany ovzdušia, keď spaľujú plasty, 
resp. bukas. Častým prehreškom je tiež 
nakladanie s odpadmi.
Odpadové hospodárstvo sa stáva v po-
sledných rokoch čoraz väčším tech-
nickým a hlavne ekonomickým prob-

lémom. Výrazne stúpajú poplatky za 
uloženie odpadu na skládkach, rovnako 
rastú ceny za zber a spracovanie od-
padu. Preto sme v našej obci pristúpili 
k výstavbe zberného stanovišťa. Cieľom 
je zabrániť dovozu odpadu cudzím ob-
čanom a zároveň zvýšiť triedenie sepa-
rovaných zložiek. Jedinou cestou ako 
zabrániť neúnosnému zvyšovaniu po-
platkov je ešte viacej triediť, nakoľko po-
platok za uloženie na skládke sa platí iba 
za komunálny odpad. 

V tomto školskom roku 2020/2021 navšte-
vuje základnú školu 37 žiakov, ktorí sú roz-
delení do dvoch tried. Prvú triedu navštevu-
jú žiaci 1. a 3. ročníka, v počte 14. V druhej 
triede sa vyučuje 23 žiakov 2. a 4. ročníka. 
Školu navštevujú deti z našej obce, ale aj 
z priľahlých obcí – Jakubovej Vole a Hanigo-
viec. Výchovno-vzdelávací proces zabezpe-
čujú dve kvalifikované učiteľky. Pri výchove 
a vzdelávaní žiakov pomáhajú moderné 
technológie. Obidve triedy sú vybavené in-
teraktívnymi tabuľami, notebookmi a počí-
tačmi pre žiakov aj učiteľov.  
Ako vieme, rok 2020 je poznačený pandé-
miou, ktorá zasiahla aj do vyučovacieho 
procesu. Žiaci sa od marca vzdelávali v do-
mácom prostredí on-line formou, cez apli-
káciu Skype. Do školských lavíc opäť zasadli 
na deň detí – 1. júna.
V čase letných prázdnin sa samospráva, 
ktorá je zriaďovateľom školských zariadení, 
rozhodla vymaľovať interiér budovy školy. 
Okrem tried a kabinetu dostali nový náter aj 
chodby. Zároveň sa zrekonštruovala šatňa 
pre žiakov, čím sa rozšírili jej priestory. Do 
šatne bol zakúpený nový nábytok a položila 
sa nová podlaha. Do tried sa dokúpili lavice 
a stoličky pre žiakov a stoličky pre učiteľky. 
Žiaci využívajú telocvičňu, v  ktorej obec za-
bezpečila vykurovanie ústredným kúrením 
a kde sa dopĺňa športové náradie podľa 
potrieb a požiadaviek školy. V súčasnosti sa 
plánujú zakúpiť a vymeniť vchodové dvere 
do telocvične. 
Cieľom obce je vytvárať kvalitné podmien-
ky pre výchovu a vzdelávanie žiakov, ktorí 
navštevujú základnú školu v našej obci.

Kvalitné podmienky aj v čase pandémie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochore-
ním Covid-19 sa nám v roku 2020 podarilo v našej obci zorganizovať 
zopár skvelých kultúrno-spoločenských akcií. Veríme, že v nadchádza-
júcom roku 2021 nebudeme musieť žiadne plánované podujatie rušiť. 
1. január  Novoročné stretnutie občanov a spoločné
  privítanie Nového roka 2020.
5. január  Divadelné predstavenie – Dlhý, Široký a Bystro-
  zraký, alebo Keď má bača šťastie na zázraky. 
11. január  Darovanie krvi.
23. februára Obecný karneval.
10. apríl Veľkopiatková krížová cesta – rozhlasová relácia
  v obecnom rozhlase.
9. máj  Darovanie krvi – zrušené (Covid-19).
12. máj   Deň matiek – rozhlasová relácia v obecnom
  rozhlase.
5. júl   Červenické leto – volejbalový turnaj.
19. júl   Červenické leto – futbalový turnaj – Family CUP.
2. august  Červenické leto – cyklistické preteky.
29. august  Červenické leto – Červenický kotlík – zrušené 
  (Covid-19)
12. september  Darovanie krvi.  
4. október  Obecná šarkaniáda – zrušené (Covid–19).
11. október  Úcta k starším – zrušené (Covid-19).
4. december Privítanie sv. Mikuláša pre žiakov MŠ a ZŠ
  v priestoroch škôl.

OHŇOSTROJ NETRADIČNE
V našej obci sa zvykneme rozlúčiť s odchádzajúcim rokom a pri-
vítať ten nový ohňostrojom. Bude tomu tak aj tento rok. Vzhľa-
dom na platné nariadenie bude mať špecifickú formu.
Ohňostroj bude odpálený 1. januára o 17.00 h – tentoraz na 
kopci za obcou. 
Občania si ho môžu pozrieť z obce.

SPOLOČNÉ SPOLOČENSKÉ STRETNUTIA
Niečo vyšlo, niečo nie


