Editoriál
Vážení občania,
od posledného vydania Vydrníckeho spravodajcu uplynula
nejaká doba, a tak ako čas prináša do života Vašich rodín
nové fakty, príjemné aj bolestnejšie udalosti, tak aj v našej
obci nastali situácie, ktoré nás potešili ale aj vyhĺbili vrásky
na našich tvárach. Predovšetkým nás potešili dve skutočnosti, a
a to, že obci boli schválené finančné prostriedky na reguláciu
potoka v hornej časti obce z Operačného programu „Životné
prostredie– Ochrana pred povodňami“. Táto stavba sa už aj
realizuje a jej súčasťou, okrem regulácie potoka, je aj zväčšenie
priechodnosti mosta a vybudovanie nového mosta v ceste na konci obce za rodinným domom Jozefa Magutha. Z hľadiska
administratívneho procesu je veľmi dôležitá kontrola celého procesu verejného obstarávania. Okrem stavebných prác sú žiadateľovi (obci)
uhradené prostriedky za výkon stavebného dozoru, externý manažment projektu, publicitu, informovanosť a vykonávanie činnosti v oblasti
verejného obstarávania. Celý proces kontroly dokumentácie verejného obstarávania bol zabezpečený riadiacim orgánom MŽP SR,
schválený Odborom riadenia implementácie projektov. Potešujúca bola skutočnosť, že obci boli schválené prostriedky vo výške 2 322 360
Ä v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR ako riadiaceho orgánu na stavbu „Regenerácia sídla Vydrník – Infraštruktúra“. V rámci
tejto stavby sa dobuduje vodovod v obci ( prívodný rad od obce Hrabušice, čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, dokončenie
rozvodov v obci ), kanalizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celý proces verejného obstarávania bol veľmi zložitý, z dôvodu
náročnosti prác a podmienok vyplývajúcich z Operačného programu a riadiaceho orgánu MP SR. V súčasnej dobe čakáme na výzvu
predložiť dokumentáciu kompletného procesu. Podpora poskytovania finančnej pomoci z fondov Európskeho spoločenstva je veľmi dobrá.
Odrádzajúca je len skutočnosť, že celý proces od schválenia
pomoci až po zahájenie realizácie stavby trvá 6-8 mesiacov a nie je možné ho
urýchliť, nakoľko v každej výzve je zainteresovaných niekoľko desiatok obcí
a konečné stanovisko riadiaceho orgánu sa vydáva spoločne.
V súčasnej dobe obec pripravuje projekt „Regulácie potoka v rómskej osade“
a projekt na rekonštrukciu pôvodnej betónovej kanalizácie od Domu smútku
cez záhrady smerom ku „stanici“ spolu s rekonštrukciou pôvodnej betónovej
kanalizácie na „stanici“, pretože predpokladáme, že existujúca kanalizácia
odvádza nielen splaškové vody ale aj dažďovú vodu, čo z hľadiska procesu
čistenia odpadových vôd je absolútne neprípustné. Preto v rámci
rekonštrukcie pôvodných vetiev kanalizácie sa vybuduje paralelne zberač
dažďovej vody, ktorý odstráni problémy vznikajúce pri prívalových dažďoch.
Ďalej obec, okrem iného, pripravuje geometrické plány na oddelenie parciel
na výstavbu nových športovísk
v obci s identifikáciou vlastníkov.
Pripravované projekty sú administratívne veľmi náročné, ale veríme, že do
vyhlásenia ďalších výziev na predkladanie žiadosti z operačných programov
EÚ budeme mať všetky dokumenty pripravené.
Peter Slobodník
starosta obce

Úspešné ukončenie sčítania obyvateľov
spoluobčanom sčítací komisári však pomáhali aj pri vypĺňaní
tlačív na základe pokynov týchto občanov.
V našej obci boli vytvorené tri sčítacie obvody a vymenovaní boli
traja sčítací komisári.Sčítací komisári odovzdávali tieto tlačivá: A údaje o obyvateľovi, B - údaje o byte, C - údaje o dome.
Všetky údaje za obec boli zosumarizované, spracované
do štatistických tabuliek a odovzdané pracovníkom Štatistického
úradu SR na Obvodnom úrade v Poprade. V našej obci prebehlo
sčítanie bez väčších problémov. Najviac práce bolo v osade, kde
je veľká migrácia hlavne mladých ľudí, ktorí nebývajú v mieste
svojho trvalého bydliska, kde mali vygenerovaný originálny
identifikátor, ale týchto museli komisár náhradných

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prebiehalo od 13.05. 06.06.2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z
21.5. na 22.5.2011, k tomuto dátumu mali obyvatelia uvádzať
aktuálne údaje do sčítacích hárkov. Novinkou a zaujímavosťou
tohtoročného sčítania bolo, že sčítavanie nevykonávali sčítací
komisári, ale bolo to samosčítanie obyvateľov, domov a bytov –
obyvatelia sami vypĺňali tlačivá v písomnej forme alebo to mohli
urobiť po prvýkrát aj elektronicky, prostredníctvom internetovej
stránky Štatistického úradu SR. Možnosť sčítať sa elektronicky
využilo 21 obyvateľov našej obce. Sčítací komisári mali za úlohu
rozniesť sčítacie tlačivá obyvateľom, po termíne ich vyplnené
pozbierať a zosumarizovať. Starším občanom a rómskym
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identifikátorov. Výsledky sčítania za celú obec sú uvedené
v evidenčnom tlačive č. 10, za celé Slovensko výsledky budú
podľa predpokladov EÚ známe až v roku 2014. Napriek
počiatočným ťažkostiam, sťažnostiam občanov, kritike

v masmédiách sa zdalo, že náročnosť samotného sčítania bude
prekážkou na jeho úspešné zvládnutie, no ukázalo sa, že všetci
zainteresovaní boli adekvátne na svoju funkciu pripravení
a svoju prácu úspešne zvládli.
Zdroj: gestor SODB za obec Vydrník

PRÍLOHA

Výpisy z posledných zasadnutí OZ vo Vydrníku
Výpis z Uznesenia č.4
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku,
konaného dňa 11.05.2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
2. Vypracovanie PD na rekonštrukciu priestorov objektu COOP
Jednota vo vlastníctve obce. Ukladá:
1. Starostovi obce vykonať postupné kroky na vymoženie
pohľadávok obce a to rozoslaním výziev neplatičom na zaplatenie
dlhu, až po následné vymáhanie dlhov exekúciou
Termín: do 30.6.2011
Zodpovedný: starosta obce
2. Zistiť zákonnú možnosť zverejnenia neplatičov obecných
poplatkov a daní v obci.
Termín: do 30.6.2011
Zodpovedný: starosta obce
Výpis z Uznesenia č.5
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku,
konaného dňa 19.07.2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
Berie na vedomie:
1. Správu starostu obce o začatí prác na regulácii potoka v hornej
časti obce.
2. Správu starostu obce o prípravných prácach stavby
„Regenerácia sídla Vydrník- Infraštruktúra.
3. Správu starostu obce o vysporiadaní pozemkov na vybudovanie
športových ihrísk.

Schvaľuje:
1. Rekonštrukciu kanalizácie v časti od Domu smútku po koniec
obce (súp.č.145) a v časti „stanica“ a výstavbu odvodňovacieho
kanála v oboch paralelných úsekoch.
2. Vysporiadanie pozemkov od pôvodných vlastníkov pod
budúcimi športovými zariadeniami v rómskej osade a v obci.
Ukladá:
1. Starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu na stavbu
podľa bodu B/1.
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodpovedný: starosta obce
2. Starostovi obce zabezpečiť prípravu geometrického plánu a
následných dokladov na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce
od pôvodných vlastníkov podľa bodu B/2 .
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodpovedný: starosta obce
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Čo je Potravinová banka Slovenska (PBS)?
Potravinová banka Slovenska je občianske združenie
s humanitárnym zameraním. Je nevládne, apolitické a nie
je viazané na žiadne náboženské hnutie. Riadi ju predsedníctvo
volené valným zhromaždením, v ktorom sú reprezentované
organizácie sociálneho a charitatívneho zamerania pôsobiace
na území republiky. Zhromažďuje zadarmo potraviny, skladuje
a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám,
ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. PBS má sídlo
v Košiciach a buduje tri distribučné sklady na území Slovenska
a v blízkej budúcnosti chce vybudovať sklady vo všetkých
kritických regiónoch Slovenska. Činnosť potravinovej banky
spočíva v darovaní a rozdeľovaní a práca sa opiera dobrovoľnú
bezplatnú pomoc a darcovstvo.

Ako dostanem pomoc?
Poberatelia dôchodku, ktorého výška je nižšia ako 305,-Ä,
predložia Obecnému úradu vo Vydrníku posledné rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku v roku 2011, osoby,
ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo osoby
na hranici životného minima predložia potvrdenie ÚPSVaR.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín
preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením
/rozhodnutím nasledovne:
·v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba,
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží
k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
·fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
·osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
·poberatelia dôchodku, ktorých
výška dôchodku
nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia
starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia
k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní
dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie
Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku;
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Potravinová pomoc 2011
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre
obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii.
V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je
financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného
fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská
republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám
v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych
organizácií bezplatne dodané základné potraviny
- pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci:
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne
postihnuté deti;
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej
starostlivosti;
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke;
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na
ktoré sú vyplácané dotácie);
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

Kto bude potraviny rozdávať?
Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve
charitatívne organizácie: Potravinová Banka Slovenska, o. z.,
kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany, Služby Božieho
Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov. Charitatívne
organizácie budú spolupracovať pri distribúcii potravín s ďalšími
organizáciami, spolkami, obcami, úradmi.
Kde a kedy sa budú potraviny rozdávať?
Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v našej obci bude
oznámené obecným rozhlasom.

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10
kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej
hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg
bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc
EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej
múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
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Mikroregión Slovenský Raj-Sever
Členskými obcami mikroregiónu sú: Hrabušice, Letanovce,
Spišské Tomášovce, Betlanovce, Vydrník, Stratená, Mlynky,
Vernár, Dedinky, mesto Spišská Nová Ves, Smižany,
Hranovnica, Hnilec, Arnutovce, Spišský Štiavnik.
Cieľom činnosti mikroregiónu Slovenský Raj je za účelom
dosiahnutia všeobecného prospechu vykonávať činnosť
smerujúcu k rozvoju a podpore aktivít v cestovnom ruchu.
Na základe členstva v tomto mikroregióne majú všetci občania
členských obcí vstup do roklín Slovenského raja zdarma
po preukázaní sa občianskym preukazom.

(1)Cieľom združenia je najmä:
a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri
rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade
s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR
a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo
udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
b) predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy
na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im
zverených úloh.
(2) Za účelom naplnenia cieľov, uvedených v odseku 1, môže
združenie zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné
právne subjekty a vstupovať do nich. Združenie je
reprezentantom a hovorcom miest a obcí, ktoré sú jeho členmi:
1.vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri
prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave
poslaneckých návrhov zákonov,
2. vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom
štátnej správy,
a) pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov
a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi
chránených záujmov miest a obcí a ich orgánov,
b) pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy
Slovenskej republiky v orgánoch medzinárodných organizácií,
ktorých členom je Slovenská republika,
c) pri navrhovaní zastúpenia miestnej územnej samosprávy
v orgánoch vlády a ústredných orgánov štátnej správy,
3. vo vzťahu k organizáciám zamestnancov ako reprezentatívny
zástupca miest a obcí s právom uzatvárať kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa v mene všetkých členských miest a obcí a nimi
zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,
4. vo vzťahu k organizáciám zamestnávateľov pri navrhovaní
zastúpenia miestnej územnej samosprávy Slovenskej republiky
v orgánoch verejnoprávnych inštitúcií, v ktorých majú
zamestnávateľské organizácie svojich predstaviteľov,

ZMOS- Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na
obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel,
čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať
do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských
miest a obcí. Všetky aktivity od roku 1990, smerujú k reforme
verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových
alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej
samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu
súčasného volebného systému.
pokračovanie na strane 5
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Členstvo našej obce v regionálnych
združeniach

5. vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcich právnické
osoby, ktoré pôsobia v mestách a obciach, resp. združujúcich
fyzické osoby, ktoré pôsobia v miestnej územnej samospráve
ako koordinátor aktivít, smerujúcich k rozvoju miest a obcí,
6. vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.
(1) Združenie vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré sú členmi
združenia, plní najmä koordinačnú, iniciatívnu, vzdelávaciu,
projektovú a metodicko-informačnú funkciu.
(2) Koordinačnú funkciu vykonáva združenie najmä vytváraním
podmienok na výmenu názorov a skúseností predstaviteľov
miest a obcí, ktoré sú členmi združenia, na zbližovanie
a zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných
stratégií, ktoré smerujú k posilňovaniu postavenia miestnej
územnej samosprávy.
(3) Koordinačnú funkciu vykonáva združenie aj vo vzťahu
k regionálnym združeniam miest a obcí, predovšetkým pri
výmene skúseností z ich činnosti, zbližovaní názorov
a formovaní spoločných stratégií.
(4) Iniciatívnu funkciu vykonáva združenie vo vzťahu k mestám
a obciam, ktoré sú členmi združenia, najmä tým, že zapája ich
predstaviteľov na základe ich odbornosti do riešenia spoločných
problémov miestnej územnej samosprávy v Slovenskej
republike, do prípravy a realizácie spoločných stratégií.
(5) Vzdelávaciu a projektovú činnosť vykonáva združenie
priamo prípravou a realizáciou vzdelávacích aktivít, projektov
a programov pre členské mestá a obce a organizácie v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti.
(6) Metodicko - informačnú funkciu vykonáva združenie priamo,
poskytovaním poradenskej činnosti v otázkach praktického
uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povinností miest
a obcí a ich orgánov, organizovaním odborných seminárov
a konferencií k týmto otázkam, vydávaním periodických
a neperiodických publikácií o miestnej samospráve a pre
miestnu samosprávu, organizovaním tematicky zameraných
zahraničných študijných ciest a pobytov pre predstaviteľov
miest a obcí a podporou takýchto aktivít, organizovaných
regionálnymi združeniami miest a obcí.
(7) Metodicko - informačnú funkciu vykonáva združenie tiež
nepriamo, podporou regionálnych vzdelávacích centier,
účasťou na vydávaní Obecných novín a pod.
(8) Na plnenie funkcií, uvedených v odseku 1, vytvára združenie
pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát
informačnú základňu o mestách a obciach, ktoré sú členmi
združenia.
(9) Združenie vytvára predpoklady a poskytuje špecializované
služby pre potreby miest a obcí, ktoré sú členmi združenia,
napríklad v oblasti vedy a výskumu a sprostredkovania
inovačných postupov a podporuje iniciatívy, smerujúce
k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí
s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby.
(10) Výkonom koordinačnej, iniciatívnej, metodicko-informačnej
a ďalších funkcií združenia nie je obmedzené právo samostatnej
iniciatívy miest a obcí, ktoré sú členmi združenia.
(11) V osobitných prípadoch koordinuje poskytovanie solidárnej
a charitatívnej činnosti pre svojich členov z domova aj
zo zahraničia. Na regionálnej úrovni obdobné funkcie plní aj
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obci
so sídlom v Štrbe, ktorého je naša obec taktiež členom.

Obec Vydrník je členskou obcou mikroregiónu Prameň
Hornádu a Čierneho Váhu. Ďalšími členskými obcami sú :
Hranovnica, Gánovce, Spišské Bystré, Vernár, Kravany,
Vikartovce, Šuňava, Liptovská Teplička, Gánovce, Spišský
Štiavnik. Cieľom mikroregiónu je spolupracovať so štátnou
správou, samosprávou, podnikateľmi na využití miestneho
potenciálu
mikroregiónu,
za
účelom sociálneho
a ekonomického rastu miestnych komunít v jednotlivých
obciach, chrániť jedinečnosť krajiny, prírodné krásy a svojskú
kultúru mikroregiónu, propagovať územie mikroregiónu ako
celku i po častiach tak, aby sa dosiahol zvýšený záujem
o vidiecku turistiku v oblastiach prameňa Hornádu a Čierneho
Váhu, Slovenského Raja, Nízkych Tatier, Kráľovej Hole.Jeho
cieľom je aj koordinovať územný a sociálno-ekonomický rozvoj
a rozvoj technickej infraštruktúry obcí mikroregiónu. V rámci
opatrenia 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti
pre verejný sektor sa podarilo v členských obciach mikroregiónu
zaviesť internet.
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Zbierka obnoseného šatstva
Určite ako väčšina ľudí na Slovensku riešite otázku: „Čo
s obnoseným a nepotrebným šatstvom a textíliami v mojej skrini?“
Naša obec už niekoľkokrát našla pre Vás riešenie. Zapojila
sa už dvakrát do zbierky nepotrebného šatstva pre neziskovú
organizáciu Diakonia Broumov. Jej poslaním je poskytovanie
sociálnych služieb občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
a to nielen u nás ale i v zahraničí. Každý rok oslovujú stovky
mestských a obecných úradov, ktoré pre nich 2x ročne organizujú
humanitárne zbierky použitého šatstva. Takto získané šatstvo
sa ďalej triedi a potom sa poskytne tým, ktorí ho potrebujú.
Informácie o tejto neziskovej organizácii si môžete nájsť aj
na www.diako-niebroumov.org .Tohto roku sme poskytli
spoluprácu slovenskej n.o. Pomocný anjel so sídlom v Nižnej
na Orave. Účelom jej založenia je poskytovanie pomoci najmä
organizáciám, sociálnym zariadeniam ( napr: nemocniciam,

domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacim ústavom
a pod...), ale aj jednotlivcom, rodinám prostredníctvom svojich
rôznych činností, projektov a aktivít. Tiež vyvíja a uskutočňuje
projekty a aktivity v rôznych oblastiach, ktoré slúžia na zachovanie
čistoty životného prostredia a úspory energie. Pri týchto
činnostiach aktívne zapája širšiu verejnosť, a to s poukázaním na
potrebu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, formovanie hodnôt
a zachovanie životného prostredia. Je to napríklad organizovanie
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva v obciach a mestách
na Slovensku. Touto cestou Obecný úrad vo Vydrníku ďakuje
všetkým ochotným občanom, ktorí sa do zbierok šatstva
a ostatného nepotrebného materiálu zapojili a pomohli tak ľuďom
odkázaným na pomoc iných, ktorí sa vlastným pričinením nemôžu
postarať o svoje základné potreby, či už z dôvodu staroby,
Zdroj: Obecný úrad Vydrník

Teší nás, keď obdržíme aj odpoveď, ktorou sa nám
organizácie snažia poďakovať za uskutočnené aktivity.
Uverejňujeme nasledovné
poďakovanie,
ktoré
sme
dostali:
Vážený pán starosta,
chceli by sme sa Vám poďakovať za ochotnú pomoc pri zbere
obnoseného a nepotrebného šatstva vo Vašej obci / Vašom
meste. Touto cestou sa zároveň chceme aj ospravedlniť, ak sa
nám práve u Vás nepodarilo dodržať dohodnutý termín
odvozu.Dúfam, že to do budúcnosti neovplyvní našu ďalšiu
spoluprácu.Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom
Pomocný anjel, n.o. tel.: 0948 501 996, 043/5381 213

„ Každý má právo na životnú
úroveň, ktorá by zaistila jeho
zdravie a blahobyt, aj zdravie
a blahobyt jeho rodiny, vrátane
potravy, ošatenia, bývania,
lekárskej starostlivosti a nevyhnu tných sociálnych služieb.
(Všeobecná deklarácia ľudských
práv a slobôd, článok 25, odst.1)“

6

Zvonec zvoní, škola volá ! Základná škola s MŠ Vydrník
Je september a naša škola začala nový školský rok 2011/2012,
aby sme pokračovali a nadviazali na výsledky, ktoré sme dosiahli
v minulom školskom roku.
V niektorých oblastiach sa nám darilo viac, v iných máme ešte veľa
práce. V minulom školskom roku z 81 žiakov síce neprospelo 6
žiakov, ale 14 dosiahli veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky
a boli odmenení knihou. Žiaci sa mali možnosť zapájať
do rôznych súťaží a mimoškolských aktivít. Aktívne pracoval
najmä výtvarný krúžok a práce z tohto krúžku sme posielali
do okresných a aj vyšších súťaží.
-v súťaži, Anjel Vianoc cenu poroty získali Jakub Kroščen, Ondrej
Horváth a Dávid Žiga. Škola získala diplom za súbor prác.
- v súťaži, Biblia očami detí žiak Dávid Žiga získal 1. miesto
v okresnej a 1. miesto získal aj v celoslovenskom kole tejto súťaže.
- Rómska paleta je súťaž, v ktorej máme dobré výsledky každý
rok. Timea Danková získala 2. miesto v medziokresnej súťaži,
Jozef Pačan 3. miesto a ďalší 2 žiaci získali čestné uznania. Škola
získala diplom za súbor prác. V obvodnom kole súťaže mladých
talentov škôl – MATúŠ v Batizovciach nás reprezentovali Jozef
Žiga hrou na flaute a tanečná skupina Lúčik z našej školy obsadila
pekné 2. miesto. Získali sme aj cenu sympatie poroty.
Okrem toho sme usporiadali množstvo súťaží a pretekov,
vedomostných súťaží ako Pytagoriáda pre matematikov, literárne
tvorbe a ďalších v rámci našej školy. Škola vydáva vlastný časopis,
organizuje rôzne besiedky. Podobne chceme, aby aj v tomto
školskom roku bola naša činnosť pre žiakov pestrá a zaujímavá.
Máme pripravené záujmové krúžky ako výtvarný, športový,
tanečný, prírodovedný, redaktorský a dokonca krúžok Z rozprávky
do rozprávky. Naša škola úspešne ukončila projekt Modernizácia
vzdelávania, v rámci ktorého sme dostali nové počítače pre žiakov.

Prihlásili sme sa do ďalších 2 veľkých projektov :
- Premena tradičnej školy na modernú
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít
Bude to náročná práca a bude si vyžadovať veľa námahy zo
strany pedagogického zboru , ktorý bude tvoriť učebnice,
pracovné listy a metodické materiály. Ale v prípade, že by nám
projekty schválili, škola by získala interaktívne tabule a množstvo
ďalších moderných pomôcok. Chcem zaželať celému nášmu
kolektívu veľa tvorivých síl, zdravia, trpezlivosti a napriek
neľahkej situácii v školstve, aby stále nachádzali v profesii učiteľa
a vychovávateľa hlboký zmysel. Neprestaňme vtláčať do duše
mladého človeka ľudskosť, do srdca lásku a do mysle zmysel pre
zodpovednosť.
Mgr. Helena Slobodníková
riaditeľka základnej školy

Čo je nové v našej materskej škole?
V školskom roku 2010/2011 MŠ navštevovalo 22 detí z toho 14
predškolákov - 11 dievčat a 11 chlapcov. Okrem každodenných
činností sme sa zaoberali rôznymi aktivitami. Pripravili sme
darčeky ku Dňu matiek, uskutočnili sa rôzne posedenia karneval, Deň matiek, Deň otcov, či rozlúčka s predškolákmi. Pri
príležitosti mesiaca bezpečnosti nás navštílili pracovníci polície,
ktorí pripravili pre deti zábavné dopoludnie o bezpečnosti a
ochrane zdravia na ceste. Výlet naplánovaný na koniec
školského roka sme zrealizovali v apríli. Boli sme na návšteve
v múzeu v Poprade, kde sme navštívili výstavu "Stavebnica
Merkúr". Deti mali možnosť nielen obdivovať rôzne výtvory, ale
spolu s rodičmi si aj niečo skonštruovať. V školskom roku
2011/2012 máme zapísaných 21 detí. Už teraz sa tešíme na
aktivity, ktoré nás čakajú počas celého školského roka a na naše
šikovné deti.
Zuzana Pencáková, zástupkyňa pre MŠ
Bc. Katarína Korheľová, učiteľka pre MŠ
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OZNAMY
Cintorínske poplatky
Na základe VZN č.3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Vydrník, vyberá obec od roku 2007
poplatok za užívanie hrobového miesta. K 31.08.2011 je na miestnom cintoríne 287 hrobových miest. Za jedno hrobové
miesto obec určila vo VZN č. 3/2007 nájomné vo výške 16,60,- Ä na 10 rokov. K 31.08.2011 má Zmluvu o nájme hrobového
miesta na pohrebisku uzatvorenú s obcou 176 nájomníkov. Nájomcovia, ktorí majú záujem o stavbu alebo úpravu
hrobového miesta, sú povinní podať si na Obecnom úrade vo Vydrníku „Žiadosť o povolenie stavby náhrobku – hrobky“
a uhradiť obci jednorazový cintorínsky poplatok vo výške 8,30,- Ä/1HM za túto stavbu. Ak prenajímateľ splní všetky kritéria
na realizáciu stavby na miestnom cintoríne, je mu vydané „ Povolenie na stavbu náhrobku/hrobky“. Až po vydaní tohto
povolenia môže prenajímateľ pristúpiť k realizácii stavby náhrobku / hrobky. Náhrobok / hrobka, ktorá je postavená bez
splnenia uvedených kritérií sa považuje za nelegálnu stavbu.

Predaj - Inzercia
Vážení občania,
ponúkame Vám možnosť inzercie zdarma. Inzeráty je potrebné nahlásiť na
Obecnom úrade osobne alebo telefonicky alebo zaslať v elektronickej podobe
na naše kontakty, ktoré sú zverejnené na poslednej strane nášho občasníka.
Ponúkam na predaj kovový rám na jedno hrobové miesto.
Informácie na tel. č. 0905 813 819.

Spoločenská kronika
V roku 2011 sa životného jubilea dožívajú občania :
60 rokov :
70 rokov :
Emília Kroščenová, č.d. 7
Ladislav Dický, č.d. 75
Anna Žigová, č.d. 17
Jozef Gallovič, č.d. 126
Eva Dulovičová, č.d. 58
Žofia Pomorská, č.d. 169
Dušan Bronáš, č.d. 13
Marta Zaliberová, č.d. 105
65 rokov :
Marta Maguthová, č.d. 90
Magda Budzáková, č.d. 115
František Slavkovský, č.d. 139
Anna Skokanová, č.d. 145
75 rokov :
Justína Filipová, č.d. 102
Helena Žigová, č.d. 19
František Skokan, č.d. 145
Anna Nováková, č.d. 42
Oľga Chmurová, č.d. 163
Mgr. Ján Body, č.d. 185
Mária Kukurová, č.d. 40
Anna Kroščenová, č.d. 47
Narodení v roku 2011 :
Lukáš Žiga, č.d. 24
Anna Mária Kroščenová, č.d. 3
Lívia Stančáková, č.d. 202
Adela Žigová,č.d. 25
Ľubomíra Pačanová, č.d. 16
Vladimír Kroščen, č.d. 23
Stanislav Kroščen, č.d. 9
Matúš Kroščen, č.d. 113
Dušan Žiga, č.d. 25

Fabián Tomko, č.d.24
Svetlana Kroščenová, č.d. 24
Daniel Žiga, č.d. 12
Frederika Slavkovská, č.d. 32
Petronela Žigová, č.d. 3
Noro Kroščen, č.d. 9
Jazmína Šandorová, č.d. 200
Sofia Žigová, č.d. 12
Ján Žiga,č.d. 25

80 rokov :
Margita Žigová, č.d. 5
Anna Horváthová, č.d. 21
85 rokov:
Irena Barabasová, č.d. 59
Zuzana Slavkovská, č.d. 33
90 rokov
Ľudovít Barabas, č.d. 66
Sidónia Hudziková, č.d. 148
Katarína Kukurová, č.d. 39

Zlatá svadba :
Rudolf a Helena Žigová č.d. 19
Rozlúčili sme sa:
Anna Žoldáková 8.2.2011
Lívia Stančáková 17.2.2011
Ľudovít Kroščen 9.6.2011
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