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Príhovor star�tu obce

Aj keby sme sa v tento čas chceli vyhnúť 
pojmu Covid–19, vírus na nás útočí kaž-
dý deň. Rovnako sme zahltení informá-
ciami z rôznych médií. Pandémia nás 
sprevádzala celým týmto rokom a mno-
hých zasiahla v svojej plnej sile. Preto 
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k úspešnému priebehu testova-
nia v našej obci.
Napriek kritickej situácii sme sa snažili 
neochromiť chod úradu, vrátane škôl, 
a zrealizovali sme niektoré investičné 
akcie. V jarných mesiacoch sme začali 
výstavbu chodníka okolo štátnej cesty 
I/68 smerom k prevádzke „UFO“. Vzhľa-
dom k tomu, že �rma Karmen otvorila 
v našej obci svoju predajňu, uvedený 
chodník slúži aj pre nakupujúcich. Nová 
prevádzka zvyšuje dostupnosť služieb 

nielen pre občanov uvedenej lokality, 
ale celej obce. Rovnako pribudol nový 
chodník pri miestnej komunikácii v čas-
ti Pod Briežkami.
V druhej časti roka sme na základe 
schválenej dotácie z Prešovského sa-
mosprávneho kraja vo výške 6-tisíc eur 
začali s výstavbou multifunkčného ih-
riska pri rieke Torysa. Dôvodom tejto 
výstavby boli jednak sťažnosti občanov 
na hluk na existujúcom ihrisku, zvlášť 
vo večerných hodinách, taktiež lepší 
prístup pre mládež bývajúcu v týchto 
lokalitách a vzhľadom na pandemickú 
situáciu využívanie existujúceho ihriska 
hlavne pre potreby MŠ a ZŠ. 
V základnej škole sme upravili priestory 
na výučbu detí, ktoré potrebujú služby 
špeciálneho pedagóga. V závere chcem 

zdôrazniť, že uplynulý rok bol rokom 
náročným pre všetkých zamestnancov 
obce, či to bolo na úseku správy obce, 
materskej školy, základnej školy ale-
bo školskej jedálne. Poďakovanie patrí 
tým, ktorí pracujú, ale aj tým, ktorí odišli 
do zaslúženého dôchodku. 
Prajem všetkým občanom obce do no-
vého roku hlavne veľa zdravia, šťastia 
a dostatok duševných síl na zvládanie 
problémov, ktoré nám táto doba prináša. 
Požehnané sviatky a šťastný nový rok 
praje 

Pavol Spodník

starosta obce

Vážení spoluobčania!
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Dakujeme za odvahu a pomoc
1. január 
Plánovali sme odpáliť obecný ohňostroj pri 
kríži nad obcou, ale z dôvodu preventívnych 
covidových patrení sa akcia neuskutočnila.

2. apríl
Prostredníctvom miestneho rozhlasu bola 
odvysielaná krížová cesta pre občanov 
obce, ktorú nahrali veriaci z našej obce. 

19. - 24. apríla 
Bola vyhlásená akcia zameraná na zlepšenie 
životného prostredia na území, v ktorom 
žijeme, s názvom  Individuálny deň Zeme. 
Účastníci, ktorí sa zapojili a zverejnili svoje 
fotogra%e na Fanpage, facebookovej strán-
ke obce Červenica pri Sabinove, z aktivít, 
ktoré urobili pre zlepšenie životného pros-
tredia v našej obci, súťažili o plastový kom-
postér. Výherkyňou sa stala pani Randlová 
s deťmi, ktorí urobili priadok a vyzbierali 
odpad v okolí rieky Torysa. 

Apríl 
V tomto mesiaci bola vyhlásený 2. ročník 
súťaže Spravme svoju  obec krajšou a lep-
šou. Do súťaže boli prihlásené tri projekty - 
od Martina Kuchára, Andreja Petrufa a Rada 
Kuchára. Doposiaľ nebolo rozhodnuté o ví-
ťaznom návrhu. Realizácia bude presunutá 
na rok 2022.

9. mája 
Pri príležitosti Dňa matiek bola odvysielaná 
rozhlasová relácia, ktorú  pripravili deti zák-
ladnej a materskej školy, ktoré zároveň pod 
vedením svojich učiteliek nahrali aj piesne 
s básničkami do tejto relácie.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu 
s ochorením Covid-19 chceme si pripo-
menúť a hlavne poďakovať všetkým, kto-
rí sa podieľali na testovaní v našej obci. 
Hoci sme si mysleli, že v decembri 2021 
už bude tento vírus iba v našich spomien-
kach, predsa sa ukazuje, že to nebude 
jednoduchý proces. V prvej etape bolo 
testovanie organizované štátom a my sme 

mali byť iba nápomocní. Hneď pri prvom 
testovaní sa však ukázalo, že bez samo-
správy nie je možné zabezpečiť dostatok 
zdravotníckych a obslužných pracovníkov. 
Nevedeli sme, ako sa vírus šíri, aké môže 
spôsobovať následky. Preto si veľmi vážim 
odvahu všetkých, ktorí boli ochotní ísť do 
boja s Covidom. V čase od 9. novembra 
2020 do 15. mája 2021 sme 17-krát tes-
tovali občanov v našej obci. Hoci som sa 
snažil na konci testovania prítomným po-
ďakovať, niekedy sa stalo, že pokiaľ sme 
všetko upratali, dezin%kovali a zaslali zo-
znamy na Polikliniku Sabinov, niektorí už 
odišli, lebo sa ponáhľali do práce (hlavne 
zdravotné sestry) alebo k svojim rodinám 
a nebol na to čas.
Preto sa chcem touto formou ešte raz 

poďakovať, a to:

zdravotníkom: Mária Tomčáková, Ive-
ta Hubová, Eva Hrošová, Mária Kyjovská, 
Lucia Mojžišová, Gabriela Petrušová, Karin 
Krajňáková, Renáta Miženková, Radoslava 
Berdisová, Soňa Čekanová;

administrátorom: Simona Kyjovská, 

Branislava Kmecová, Eva Jacková, Viktória 
Tallová, Katarína Fecková;

technickej obsluhe ,,dezinfekcia“: Pe-
ter Leščák, Marek Fecko, Daniel Fecko, Šte-
fan Michňa, Ján Brendza, Jakub Kyjovský, 
Martin Kuchár, Radovan Kmec.
Poďakovanie patrí aj spolupracujúcim or-
ganizáciám, a to: Armáde SR, Policajnému 
zboru SR a Poliklinike n. o. Sabinov, ktorá 

uvedené testovania odborne zastrešova-
la.
Testovanie malo a má svoj význam. Je-
diným riešením, ktoré nás môže vyviesť 
z tejto katastrofy, je však očkovanie, ktoré 
má v našej obci relatívne dobré výsledky. 

Ing. Pavol Spodník, starosta obce
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AKTIVITY  POCAS  ROKAAKTIVITY  POCAS  ROKA
1. jún
Pri príležitosti MDD zorganizovali členovia dobrovoľného hasičské-
ho zboru v spolupráci s učiteľkami MŠ pre žiakov materskej školy na 
hasičskej zbrojnici športový deň spojený s opekaním.  

31. júl
Pri príležitosti osláv 95. výročia založenia dobrovoľného hasičské-
ho zboru v našej obci sme zorganizovali kultúrno-športový deň pri 
hasičskej zbrojnici, kde si deti mohli zajazdiť na koníkovi, spúšťať 
sa na lanovkách, zasúťažiť si o sladkú odmenu či nechať si nama-
ľovať kresbu na tvár. Zároveň tento deň bol spojený s odslúžením 
svätej omše na am$teátri a posviackou zrekonštruovanej budovy 
hasičskej zbrojnice. Večer bola zapálená obecná vatra a konalo sa 
večerné kino.

22. august
Zorganizovali sme ďalší ročník futbalového turnaja s názvom Fami-
ly CUP na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ a MŠ. 

6. október
Na žiadosť učiteliek základnej školy sme zorganizovali akciu s ná-
zvom Do školy na bicykli, ktorá pozostávala z prednášky o pra-
vidlách cestnej premávky, ukážky servisu a opravy bicykla, praktic-
kej jazdy cez prekážky a dynamickej jazdy na bicykli v časti obce po 
miestnych komunikáciách.

23. október
Bola odvysielaná rozhlasová relácia pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším a zároveň v tom čase boli dôchodcom osobne rozdávané 
darčekové balíčky. 
5. december 
Našu obec navštívil sv. Mikuláš, ktorý deťom poslal odkaz pros-
tredníctvom internetu a jeho anjeli zaklopali na dvere rodinných 
domov, kde majú deti vo veku od 1 roka do 10 rokov s  trvalým 
pobytom v obci. Odovzdali im  balíček, pretože osobné stretnutie 
v čase vyhlásenia núdzového stavu nebolo možné.
1. január 2022 
Ak sa nič nezmení a budú priaznivé poveternostné podmienky 
a nebude veľmi hmlisto, tak o 17.00 h privítame nový rok 2022 
odpálením obecného ohňostroja pri kríži nad obcou. Sledovať ho 
bude možné z rôznych miest v obci. Tento rok spoločné privítanie 
nového roka, tak akoto bolo zvykom, organizovať nebudeme.
Na organizovaní uvedených aktivít sa podieľali dobrovoľníci z obce, 
ktorí boli oslovení a neodmietli svoju pomoc, členovia DHZ, poslan-
ci obecného zastupiteľstva, ako aj zamestnanci obecného úradu.

Radovan Kmec,

predseda kultúrnej a športovej komisie
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