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Zdarma

Príhovor starostu obce

Vážení občania,
deti už usilovne derú školské lavice a my dospelí sme sa
znova vrhli do kolotoča všedných dní a spomienkami na chvíle prežité na dovolenke si spríjemňujeme dlhé a už trochu
chladnejšie večery.
Paradoxne v tomto období, keď nám jeseň klope na dvere,
začíname v obci so stavebnými prácami. Bohužiaľ, programy
na poskytovanie finančných prostriedkov pre obce sú nastavené tak, že v zimnom období sa podávajú žiadosti, ktoré sú
schválené až na jar, následne tento proces pokračuje kontrolou dokumentov a koniec leta a jeseň ostávajú na realizáciu
projektov.
V súčasnosti by malo dôjsť k ukončeniu kontroly projektovej dokumentácie projektu „Obnova materskej školy Vydrník“ Ministerstvom vnútra SR, Odborom inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Dúfame, že po úspešnej kontrole
v tomto roku zrealizujeme prístavbu s výmenou strechy tak,
aby sme mohli v zimnom období pokračovať prácami vo vnútorných priestoroch.
V každej obci je veľkým problémom získať finančné
prostriedky na miestne komunikácie, chodníky, spoločenské
budovy, ktoré iba vo výnimočných prípadoch spĺňajú náročné
kritéria jednotlivých výziev operačných programov.
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku preto rozhodlo o vzatí

úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 250 000 eur
na úhradu a refundáciu investičných výdavkov obce. Z týchto finančných prostriedkov sa zrealizuje prístavba k budove
COOP Jednota s rekonštrukciou vnútorných priestorov vo
vlastníctve obce, opravia sa miestne komunikácie, prípadne
budú zrealizované iné aktivity v budúcom roku.
V súčasnom období obec pripravuje žiadosť na Environmentálny fond SR na rozšírenie vodovodnej siete v rómskej
osade a pre rodinné domy na stanici za traťou pri firme PRO
POPULO. Pripravuje sa tiež projektová dokumentácia na
rozšírenie kanalizačnej siete vo vyššie uvedených častiach
obce. Projekt stavby zahŕňa pretlak popod železnicu. Z tohto
dôvodu sme zaslali zámer rozšírenia kanalizácie na príslušné
sekcie ŽSR a až po ich kladnom stanovisku pristúpime k realizácii projektovej dokumentácie. Sú to administratívne veľmi
náročné projekty najmä z dôvodu, že vstupujeme do kolízie
s cudzími pozemkami. Ako sa nám podarí zrealizovať aspoň
časť našich projketov, Vás budeme informovať v koncom roka.
Vážení občania, nastáva pekné jesenné obdobie, ktoré nech
v nás nevyvoláva pochmúrnu náladu, ale radosť. Veď každé
ročné obdobie má svoje čaro. S vedomím, že niekto to tak vo
svojich plánoch zariadil, to s vďačnosťou prijmime.
Peter Slobodník, starosta obce
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Nové vedenie Základnej
školy s MŠ vo Vydrníku
Od 1. júla 2017 má Základná škola s MŠ vo Vydrníku novú
riaditeľku Mgr. Janu Baňasovú, ktorá nastúpila po Mgr. Helene Slobodníkovej. Požiadali sme teda nové vedenie školy
o krátke predstavenie sa, popis činnosti a víziu ďalšieho vzdelávania:
Volám sa Jana Baňasová, na tunajšej škole pracujem už 29
rokov (od roku 1988). Počas mojej pôsobnosti som prešla viacerými pracovnými zaradeniami. Začínala som ako vychovávateľka v školskom klube a vedúca školskej jedálne. Po dobu
desiatich rokov som vyučovala deti v 0-tom ročníku. Nasledovala výučba detí v 1. ročníku a nakoniec spojené ročníky v
špeciálnej triede, kde vyučujem už ôsmy rok. Po dobu dvoch
rokov som súčasne bola učiteľkou a zástupkyňou riaditeľky
školy, Mgr. Heleny Slobodníkovej.
Vo voľbách na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Vydrník konaných dňa 20. júna 2017 som
sa uchádzala o miesto riaditeľky. Do výberového konania na
voľbu riaditeľa školy sa prihlásili dve kandidátky. Volebná komisia, ktorú tvorila 11- členná rada školy, ma deviatimi hlasmi zvolila do funkcie. Na danú pozíciu som bola vymenovaná
dňa 1.júla 2017 starostom obce Petrom Slobodníkom
V tomto školskom roku je v škole vzdelávaných v siedmych triedach 105 žiakov v primárnom vzdelávaní a 16 detí

v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. Počet pedagogických zamestnancov je 14, z toho sú 2 zamestnanci pre
MŠ, 2 zamestnanci školský klub detí (ŠKD) a jeden asistent
učiteľa. Počet nepedagogických zamestnancov školy je 3 (ekonómka, školník-udržbár, upratovačka).
Mám záujem, aby škola i materská škola bola miestom
sebarealizácie žiakov a zamestnancov, rozvoja ich osobnosti,
nadobúdania základných poznatkov, zručností a schopností.
Chcem vytvárať dobré pracovné a materiálne podmienky pre
prácu v základnej a v materskej škole. Zároveň zintenzívniť
spoluprácu učiteľov škôl, vedenia školy s rodičmi a radou školy.
Snažiť sa o zvýšenú spoluprácu s rodičmi žiakov pre lepšie
výsledky vo výchovnom i vzdelávacom procese. Podporo-

Zber odpadkov v obci
Deti zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ Vydrník
dokázali, že im záleží na tom, v akom prostredí
vyrastajú. V popoludňajších hodinách dňa 19.
5. 2017 nazbierali v okolí miestnych komunikácií v našej obci dve plné vrecia odpadkov. Tie
tvorili zväčša plastové fľaše, obaly z cukroviniek
a rôzne iné, ktoré nezodpovední ľudia pohodili
na zem.
(ocú)

vať návštevu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
v ŠKD, kde je zabezpečená pod dozorom vychovávateliek popoludňajšia záujmová činnosť, príprava na vyučovanie ako aj
vypracovanie domácich úloh.
Snažiť sa o rozvoj a prezentáciu výsledkov talentovaných
žiakov navštevujúcich záujmové útvary realizované pedagógmi školy a to prostredníctvom účastí na rôznych súťažiach.
Taktiež aj prezentáciu výsledkov talentovaných žiakov pred
občanmi obce prostredníctvom akadémií (spev, tanec, hudba,
materiálne výrobky) počas významných dní obce.
Chcem pokračovať v budovaní modernej školy ako centra
vzdelávania, výchovy, kultúry a športu, aby sa stala otvoreným
spoločenstvom detí, žiakov, učiteľov a rodičov ale aj širšej komunity obce. Pokračovať v renovácii materskej školy a školy,
v modernizácii technických zariadení, ako je vybavenie IKT
technikou prostredníctvom zapájania sa do projektov.
Spolupracovať so zriaďovateľom školy pri riešení koncepčných otázok rozvoja školy v súvislosti s potrebami a požiadavkami obce. Budem sa snažiť o vybudovanie chýbajúceho telovýchovného areálu a to prostredníctvom grantov a projektov
s týmto nasmerovaním.
Mojím zámerom je nielen vytvoriť školské prostredie,
v ktorom je zabezpečené využívanie moderných technológií,
vyučovanie cudzieho jazyka, inovácia a redukcia učebného
obsahu, zvládnutie nových didaktických metód a postupov
edukácie, ale hlavne podpora stáleho procesu odborného a
osobnostného rastu všetkých jednotlivcov a školy ako celku.
Cieľom výchovno-vzdelávacej práce v našej škole je dať
žiakom základy pre ďalšie vzdelávanie, naučiť ich učiť sa a tým
získavať predpoklady pre uplatnenie sa v živote a spoločnosti.
Chceme, aby sa okrem čítania, písania a počítania naučili vnímať svet okolo seba, objavovať a spoznávať, myslieť a tvoriť.
Je mi cťou, že som dostala šancu viesť túto školu a spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní detí a žiakov obce Vydrník.
Mgr. Jana Baňasová
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Putovanie za čiernym slnkom
Zatmenie slnka od nepamäti fascinovalo ľudí. Pripisovali
sa mu rôzne magické schopnosti a často bolo spájané s katastrofickými udalosťami ako boli vojny alebo samotný koniec
sveta. Dnes už vieme, že zatmenie Slnka nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to
prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko.
Zatmenie Slnka a putovanie za ním bolo témou popo-

ludnia, ktoré v nedeľu 23. apríla odprezentoval v zasadačke
Obecného úradu vo Vydrníku, pozvaným hosťom i všetkým
prítomným RNDr.Vojtech Rušin.DrSc, člen SAV a nositeľ
Rádu Pribinovho kríža II. triedy a mnohých ďalších ocenení.
Za týmto prírodným úkazom podnikol dve desiatky expedícií do mnohých končín sveta a vedecké poznatky i množstvo
zážitkov z nich predstavil v pútavej prezentácii. Podujatie sa
začalo o 14:30 hod. piesňou „Daj Boh šťastia tejto zemi“, ktorú zaspievali skauti a úvodné slovo predniesol garant tejto
akcie Ing Milan Budzák, ktorý zároveň aj predstavil prítomných hostí. Svoj voľný čas obetovali a podujatia sa zúčastnili
okrem iných aj PhDr. Andrej Kiska, CSc. s manželkou – rodičia nášho pána prezidenta, Ing.Dušan Repaský - výkonný
riaditeľ Tatrasvitu vo Svite s manželkou, Dr. Michal.Szanto
- prasynovec Milana Rastislava Štefánika, Mgr. Jaroslav Kaník - duchovný otec farnosti Vydrník, Mgr. Martin Jurči duchovný otec z obce Štrba, Mgr. Alena Blahútová - učiteľka
ZŠ vo Valaskej s manželom.
Pán farár Mgr.Jaroslav Kaník po predstavení privítal prítomných i miestnych hostí krátkym príhovorom. Potom
nasledovala samotná prezentácia, príjemne popretkávaná
poéziou a prózou Ing. Milana Budzáka. Prednes zveril samotnému autorovi Mgr. Martinovi Jurčimu a Mgr. Alene
Blahútovej, ktorá podujatie aj moderovala. RNDr. Vojtech
Rušin a Ing. Milan Budzák v závere prestavili aj svoje spoločné pripravované dielo - knihu „Deti“.
Bodkou za týmto nesporne príjemným a poučným podujatím bolo poďakovanie a záverečný príhovor starostu obce
Petra Slobodníka, ktorým vyjadril svoju úprimnú vďaku
všetkým prítomným ako aj úctu k osobe nášho prezidenta
Andreja Kisku.
Celkom na záver nasledovalo už len blahoželanie RNDr.
Vojtechovi Rušinovi, ktorý práve v tento deň oslávil svoje
meniny. Prítomným dobre padlo malé občerstvenie, ktoré
pripravil Obecný úrad vo Vydrníku.
(ocú)

Obecné zastupiteľstvo má nového poslanca
Obecné zastupiteľstvo je po starostovi obce druhým orgánom, ktorým sa uskutočňuje samospráva obce, je zastupiteľským zborom obyvateľov obce a zvolení poslanci tak zastupujú všetkých obyvateľov. Obec má sedem poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorí sú volení na štyri roky. Posledné voľby do
orgánov samosprávy sa konali 15. novembra 2014. Zo siedmich zvolených poslancov s najvyšším počtom hlasov sa dve
vzdali funkcie poslankýň obecného zastupiteľstva, obec teda
vyzvala ďalších kandidátov - náhradníkov na doplnenie.
Funkciu prijal Ing. Rastislav Skokan a Peter Gapčo. Druhý
menovaný sa prestal zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva a teda podľa zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
mu mandát poslanca zanikol. Obec vyzvala ďalšieho náhradníka na obsadenie funkcie poslanca. Dňa 31. mája 2017 zložil zákonom predpísaný sľub Ladislav Kollár ml. a stal sa tak
riadnym členom Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku. (ocú)
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HOSPODÁRENIE OBCE
Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Z prebytku rozpočtu v sume 67 857,78 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bol vysporiadaný schodok finančných
operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 56 735,30 EUR.
Prebytok rozpočtu, upravený o vysporiadanie schodku finančných
operácií, v sume 11 122,48 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 11 122,48 EUR.


Hospodárenieobce



Skutonosk31.12.2016vEUR


Bežnépríjmyspolu

706025,64

ztoho:bežnépríjmyobce

697458,49

bežnépríjmyRO

8567,15

Bežnévýdavkyspolu

582191,25

ztoho:bežnévýdavkyobce

225222,37

bežnévýdavkyRO

356968,88

Bežnýrozpoet
Kapitálovépríjmyspolu

123834,39
144670,47

ztoho:kapitálovépríjmyobce

144670,47

kapitálovépríjmyRO

0

Kapitálovévýdavkyspolu

200647,08

ztoho:kapitálovévýdavkyobce

200647,08

kapitálovévýdavkyRO

0

Kapitálovýrozpoet

Upravenýprebytokbežnéhoakapitálovéhorozpotu

55976,61
67857,78
0
67857,78

Príjmyzfinannýchoperácií

0

Výdavkyzfinannýchoperácií

56735,30

Rozdielfinannýchoperácií
PRÍJMYSPOLU

56735,30
850696,11
839573,63
11122,48
0
11122,48

Prebytokbežnéhoakapitálovéhorozpotu
Vylúeniezprebytku

VÝDAVKYSPOLU
Hospodárenieobce
Vylúeniezprebytku

Upravenéhospodárenieobce
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Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
Rozpočet obce na rok 2017 a návrh rozpočtu obce na roky 2018-2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo
Vydrníku dňa 1.12.2016.

Bežnépríjmyobec
Bežnépríjmyškola
Kapitálovépríjmy
Finannépríjmy
Príjmyspolu

Skutonéplnenie Skutonéplnenie
zarok2014
zarok2015
571743,04
626907,82
14304,52
7498,26
217322,65
394162,48
260572,96
0,00
1063943,17
1028568,56

Rozpoet
2016
619750,00
7910,00
0,00
43000,00
670660,00

Oak.skut.
zarok2016
599768,13
8285,00
144670,00
43000,00
795723,13

Rozpoet
narok2017
635235,00
8150,00
0,00
0,00
643385,00

Návrhrozp.
narok2018
633098,00
7890,00
0,00
0,00
640988,00

Návrhrozp.
narok2019
632320,00
8350,00
0,00
0,00
640670,00

Bežnévýdavkyobec
Bežnévýdavkyškola
Kapitálovévýdavky
Finannévýdavky
Výdavkyspolu

199573,01
331032,71
241558,05
281172,64
1053336,41

205862,61
332314,75
420519,01
37442,63
996139,00

232884,00
325710,00
67066,00
45000,00
670660,00

185825,13
355732,00
199166,00
55000,00
795723,13

212150,00
346605,00
74630,00
10000,00
643385,00

236684,00
367304,00
27000,00
10000,00
640988,00

222980,00
381690,00
26000,00
10000,00
640670,00

Hospodárenieobce

10606,76

32429,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V dňoch 16. - 18. 6. 2017 sa v obci Vernár uskutočnilo
zaujímavé podujatie pod názvom „STRETNEME SA V EURÓPE“
Občianske združenie MAS PRAMENE je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické
osoby, pôsobiace resp. sídliace na danom území s cieľom
vytvárať a realizovať stratégiu rozvoja územia.Zakladajúcimi členmi sú: obce - Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica,
Jánovce, Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Spišská
Teplica, Šuňava, Švábovce, Vernár, Vikartovce a Vydrník, zo
súkromného a neziskového sektoru - Občianske združenie
Neandertal - Gánovce, Tatra Textil, s.r.o. - Hozelec, Baran
Jozef STOLÁRSTVO - ARIES, f.o. - Jánovce, Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany, Daniela Martinková, SHR
- Spišský Štiavnik, TP real, spol. s.r.o. - Švábovce, Stanislav
Hudzík V ŠTÚDIO - Spišský Štiavnik, Pozemkové spoločenstvo urbár Vyšná Šuňava, AGROLAND TATRY s.r.o.,
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce, EKOFARMA Vernár, s.r.o., Martin Lavko - Spišské Bystré, PDP Spišská Teplica, Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., od roku 2016
je členom aj náš SHR Martin Barabas. Občianske združenie
vzniklo zoskupením partnerov podtatranských obcí v údolí riek Hornádu a Čierneho Váhu, medzi tromi národnými
parkami – Slovenský raj, Nízke Tatry a Vysoké Tatry. Celé
územie má významnú hodnotu, kľúčové postavenie a zasluhuje si výnimočnú pozornosť. Má výbornú polohu pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu, čo predstavuje príležitosť
pre rozvoj cestovného ruchu a hlavne vidieckeho turizmu.
Okrem prameňov riek Hornádu a Čierneho Váhu sa región
vyznačuje množstvom ďalších prameňov, či už minerálnych,
termálnych alebo prameňov miestnych potokov a bystrín.
Nachádza sa tu aj známe Hranovnícke pleso. Historicky
územie patrilo k územiu Spišskej župy. Väčšina obcí bola
majetkom Štiavnického opátstva.Verejno – súkromné partnerstvo bolo založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia. Jeho cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia,
predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí,
neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov

a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území
s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, zavádzanie inovácií
vrátane zmierňovania klimatických zmien.
Základným poslaním je:
- vypracovať a implementovať stratégiu všestranného rozvoja územia, dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry alebo jej
obnovenie, obnova a sprístupnenie bytového fondu s možnosťou výhodného prenájmu nevyužívanej pôdy mladým
- presadzovať a rozvíjať miestnu medzi sektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia
- podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku
- propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi
obyvateľmi
- zabezpečenie pracovných príležitostí, ktoré budú motivovať mladú a strednú vekovú pracovnú silu
rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ vykonávať tieto činnosti:
- príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí
miestnych fyzických a právnických osôb za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej
implementácie,
- organizovanie odborných prednášok, školení, tematických
zájazdov a seminárov k propagácii stratégie a rozvoja,
- vydávanie propagačných a informačných materiálov o
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príprave a implementácii stratégie vrátane spolupráce s regionálnymi a národnými masovokomunikačnými prostriedkami,
- spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju
a obnove vidieka,
- spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou
pri príprave a realizácii projektov obnovy a rozvoja,
- vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev,
- uchádzanie sa o finančnú podporu realizácie stratégie a
zámerov OZ,
- poradenstvo a vzdelávanie za účelom rozvoja a budovania
ľudských zdrojov v území.
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Informácie sú prebraté z internetovej stránky: www.
maspramene.sk, kde nájdete aj viac zaujímavostí o tomto
Občianskom združení a jeho členoch. Podujatie s medzinárodnou účasťou sa v obci Vernár uskutočnilo v rámci už 10.
ročníkaVernárskych folklórnych slávností. Po prvýkrát bol
sprievodným programom tohto nádherného kultúrneho
podujatia aj remeselnícky jarmok, na ktorom dostala možnosť prezentovať sa aj naša obec, keďže spoluorganizátorom tohto kultúrneho podujatia bolo občianske združenie
MAS PRAMENE, v ktorej má naša obec zastúpenie. Túto
možnosť využil SHR Martin Barabas, ktorý zastupoval súkromný a neziskový sektor a v jednom z piatich predajných
stánkov tohto „minijarmoku“ ponúkal na predaj okrem
iného aj bižutériu, mydlá a sviečky.
(ocú)

Jubilejný rok sv. Martina
V sobotu 18. marca 2017 zavítalo do
katedrály v Spišskej Kapitule množstvo
veriacich z dekanátu Spišské Bystré
na čele s p. dekanom PaedDr. ThLic.
Jozefom Siskom. Bolo to krásne stretnutie, ktorému predchádzala novéna
vo farnostiach. Stretnutie sa začalo
svätou omšou o 10. hodine. Hlavným
celebrantom bol pán biskup Mons. Štefan Sečka. Počas sv. omše mali veriaci
možnosť prijať sviatosť zmierenia, po
sv. omši nasledovala možnosť uctiť si
relikvie sv. Martina. Mnohí veriaci využili príležitosť prezrieť si historické
priestory biskupskej rezidencie, ktoré
im sprístupnili a výkladom doplnili
seminaristi z kňazského seminára. Na

záver sa účastníci Svätomartinskej diecéznej púte stretli na cintoríne, kde sú
pochovaní aj kňazi, ktorí v minulosti
pôsobili v našej farnosti, a to vdp. František Žolondek, vdp. Adolf Hrubec, tam
je pochovaný aj spišský biskup Mons.
František Tondra.Niečo zo životopisu
sv. Martina: v roku 316 sa v Panónii pohanským rodičom narodil syn Martin.
V Gálii bol povolaný k vojenskej jazde,
ako katechumen si zaslúžil vidieť Krista
odetého v jeho plášti, prijal krst, opustil
zbrane a v blízkosti obyvateľov Ligugé
viedol mníšsky život v kláštore, ktorý
sám založil. Bol uvedený do kňazstva
a vyvolený za biskupa v Tours. Ukázal
sa ako vzor dobrého pastiera, zakladal

ďalšie kláštory a farnosti na dedinách,
vyučoval klérus a evanjelizoval roľníkov na vidieku. Napokon si ho v Candes v roku 397 povolal Pán. Na slávenie
tejto spomienky, odo dňa 11. novembra
2016 až do 11. novembra 2017, v celej
Spišskej diecéze sa majú v úmysle vykonávať osobitné posvätné podujatia
s tým cieľom, aby sa medzi veriacimi
pozdvihla spásna úcta nebeského patróna svätého Martina a aby sa na jeho
príhovor výraznejšie formoval ich život
podľa evanjelia. Aby sa tým, ktorí sa na
spomenutých sláveniach zúčastnia, ešte
hojnejšie otvoril poklad Božej milosti,
biskup Sečka žiadal od Svätého Otca
pre toto jubileum dar odpustkov. (ocú)
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Aktivačná činnosť
V súčasnosti vykonáva aktivačnú činnosť v našej obci 20 uchádzačov
o zamestnanie (UoZ) evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v
Poprade. Cieľom organizovania aktivačných prác v obci je aktivizácia nezamestnaných občanov obce evidovaných na ÚPSVaR v Poprade. Jedná sa najmä
o rizikové skupiny občanov, matky s malými deťmi a mládež po skončení povinnej školskej dochádzky. Ďalším znevýhodňujúcim faktorom týchto UoZ je
aj nízka úroveň vzdelania. Obec im chce vytvoriť podmienky pre nácvik manuálnych zručností, pracovných návykov, znížiť frustráciu a zároveň poberaním
aktivačného príspevku zlepšiť ich sociálnu a finančnú situáciu. UoZ udržiavajú
verejné priestranstvá v obci, miestne komunikácie, upravujú a udržiavajú budovy vo vlastníctve obce, odstraňujú skládky komunálneho odpadu.
(ocú)

Generálny vikár navštívil našu obec
Cieľom kánonickej vizitácie vo farnostiach je potreba
biskupa spoznať život vo farnostiach po všetkých stránkach
– duchovnej, mravnej, kultúrnej a materiálnej, aby mohol
pomôcť a poradiť správcovi farnosti i farníkom otcovskou
radou na zdokonalenie vymenovaných oblastí života vo
farnosti. Ak spoločenstvo veriacich pod vedením farára
funguje v týchto otázkach optimálne, je schopné pomôcť
svojim členom ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka
je totiž jediným motívom existencie ľudstva.
V rámci kánonickej vizitácie v Svätomartinskom roku
v spišskej diecéze navšívil našu farnosť dňa 26. apríla 2017
generálny vikár ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD. Rodák
z Oravskej Polhory bol za generálneho vikára menovaný
dňa 12. 9. 2011 diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

Program začal návštevou základnej školy, na obecnom úrade sa stretol
so starostom obce a zamestnancami,
v rámci návštevy starých a chorých
navštívil Františku Tkáčovú, potom
sa stretol s farskou hospodárskou a
pastoračnou radou, tiež so skautami a
rodinami. Nakoniec vo farskom kostole sv. Šimona a Júdu
slúžil sv. omšu a po nej bola ešte krátka diskusia s farníkmi o konkrétnej situácii vo farnosti. Celým programom ho
sprevádzal správca farnosti vdp. Mgr. Jaroslav Kaník.
Mons. Tyrol bol s celkovou situáciou v obci spokojný, vyzdvihol spoluprácu starostu obce s farnosťou, bol spokojný s
pomocou členov hospodárskej rady pri prebiehajúcich opravách v kostole alebo na zveľadení farského majetku. (ocú)

Informácie o nových aktivitách v obci
n v letných mesiacoch bola v obci osadená nová informačná tabuľa

pri autobusovej zastávke pri cintoríne

n pred budovou obecného úradu bola osadená mapa regiónu v drevenom

ráme

n pri kostole sa urobil nový bezbariérový vchod do kostolného dvora

a vybudovalo sa nové WC

n začali sa opravovať obecné priestory v budove COOP Jednota
n obec uzatvára nové nájomné zmluvy na prenájom existujúcich

hrobových miest na obecnom cintoríne na desaťročné obdobie

n od júla má rozpočtová organizácia obce Základná škola s materskou

školou Vydrník novú riaditeľku Mgr. Janu Baňasovú, ktorá bola
zvolená vo voľbách konaných v mesiaci jún 2017
n obec ešte v tomto roku začne rekonštruovať budovu materskej školy
v rámci projektu MV SR
n z demografických údajov obce: od začiatku roka sa v obci narodilo
12 detí, zomreli štyria obyvatelia, zosobášilo sa 7 manželských párov,
z trvalého pobytu sa odhlásilo 6 obyvateľov a k trvalému pobytu v obci
sa prihlásilo 9 nových obyvateľov.
Obec Hranovnica – Obecná knižnica
v Hranovnici usporiadala počas letných
prázdnin pre deti i dospelých z obcí združených v občianskom združení Mikroregiónu Pramene Hornádu
a Čierneho Váhu počas letných prázdnin celodenný prázdninový poznávací výlet „Pramienky putujú“.
Výlet sa konal v dňoch 9.-11. augusta 2017. V stredu
9. augusta navštívili deti aj našu dedinku a v rámci neho
dominantu obce, ktorou je kostol sv. Šimona a Júdu. Náš
duchovný otec vdp. Jaroslav Kaník im tu v krátkosti pred-

stavil históriu a porozprával o zaujímavostiach nášho chrámu.
Potom si deti v telocvični Základnej školy s MŠ vo Vydrníku pozreli na interaktívnej tabuli prezentáciu o obci,
ktorú pre ne pripravila Mariana Slavkovská. Prezentácia
bola ukončená (aj napriek tomu, že boli prázdniny) malým testom, ktorý deti zvládli na výbornú a tak dokázali, že si o nej zapamätali naozaj veľa. Návštevu ukončili
na obecnom úrade, kde získali pečať a pohľadnice našej
obce.
(ocú)

Pramienky putujú
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Lúčnica pod skokanskými mostíkmi
Po 30 rokoch sa slovenská a svetová legenda vrátila do našich veľhôr. Priamo pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom
Plese, kde sa na otvorení Majstrovstiev sveta v lyžovaní 1970
zišlo takmer 100 000 divákov, predviedli lúčničiari obyvateľom i návštevníkom Tatier to, čo už takmer 70 rokov obdivuje
celý svet.
Predskokanom tohto výnimočného súboru bola medzi
inými aj detská folklórna skupina Letnička z Popradu, ktorú
úspešne reprezentuje aj naša Terezka Vallušová.
Detský folklórny súbor Letnička vznikol v roku 1992 pri
Základnej škole na Letnej ul. v Poprade. Veľmi skoro však
súbor presiahol rámec školy a začali v ňom pracovať deti
z celého mesta Poprad a okolia.
Svoju tvorbu zameriava na scénické spracovanie ľudových
tradícií, zvykov, piesní, tancov, detských hier a hlavne z regiónu Spiš. Repertoár obohacuje aj folklórny materiál z regiónov
Liptov, Šariš, Zemplín, Horehronie.
DFS Letnička úzko spolupracuje s mládežníckym folklórnym súborom Vagonár, v ktorom deti môžu pokračovať,
rozvíjať svoje umelecké schopnosti, vedomosti, skúsenosti
a nadanie. Obidva súbory spolupracujú aj v dramaturgii a umeleckej tvorbe, v oblasti ľudovej hudby, tanečného prepojenia
a pod. Našej mladej tanečníčke Terezke prajeme mnoho elánu
a úspechov v ďalšom reprezentovaní nášho folklóru a tradícií.
Sme hrdí, že je vzorným príkladom aj pre ostatné deti. (ocú)

Informácie o hrobových miestach
Na základe VZN č.3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Vydrník, vyberá obec poplatok
za užívanie hrobového miesta.
Za jedno hrobové miesto obec určila vo VZN č. 3/2007
nájomné vo výške 16,60 € na 10 kalendárnych rokov.
Upozorňujeme občanov, ktorí už majú uzatvorené nájomné zmluvy na existujúce hrobové miesta, že doba prenájmu
u väčšiny hrobových miest skončila v roku 2016, nájomníci
ktorí si chcú predmetné hroby udržiavať aj naďalej sú povinní prísť v roku 2017 predĺžiť dobu nájmu na ďalšie obdobie.
Zároveň oznamujeme, že na vývesnej tabuli, ktorá sa nachádza v areáli cintorína, je umiestnený zoznam hrobových
miest, za ktoré ešte doposiaľ nebol uhradený žiadny poplatok, takéto hrobové miesta sa budú považovať za nezistené
a obec môže po uplynutí lehoty pristúpiť k ich likvidácii alebo k ich prenajatiu inému nájomcovi.
Ďalej pripomíname nájomcom, ktorí majú záujem
o stavbu alebo úpravu
hrobového miesta, že
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 €/1HM za
túto stavbu.
(ocú)

Z tvorby našich občanov
Milan Budzák
Nad priepasťou
Krajina moja, kde sa uberáš ?
Tep tvojho zúfalstva
na čierny mrak sa premenil.
Zvony tvojho života po stáročia
ťa hnali vpred.
Túžba, chlieb na poli dorábať,
to bol tvoj sen.
Zelená lúka kvetmi posiata
A ty, človek, si v prostriedku stál.
Vlahu, tú ti tvoj Boh posielal.
Tvoj pohľad sa k výšinám uberal,
kde si miesto svojho bytia hľadal.
Dažďová voda minulosť začala odnášať
A ty si, hoci čas blahobytu nastal,
v kaluži bahna stál.
Tvoja nádej, tvoja láska k blížnemu
sa s tebou ponára.
Plot tvojho dvora
na barikády sa mení.
Boj medzi susedmi,
nenávisť a lakomstvo ťa ovládlo.
Hoci zvony na pravé poludnie,
keď otec i mať na poli kľačali,
tvoje uši už nevnímajú.

Mariana Slavkovská
Naša škola
Celé leto naša škola
tichá, smutná bola.
„Poďte deti do školičky“
zďaleka ich volá.
Pribehli už ku nej dietky
zaplnili triedy všetky.
Cvičia, píšu, spievajú,
škole smútiť nedajú.

I keď ľadovce sa rozpúšťajú,
doba ľadová sa k nám blíži,
našim srdciam teploty ubúda.
Svornosť, láska i pokora zamŕza.

Dôležité telefónne čísla:
Rýchla zdravotnícka pomoc – 112
Nemocnica s poliklinikou Poprad – 052/7125111
Švábovce, detský lekár – 052/7793156
Švábovce, praktický lekár pre dospelých – 052/7793155
Švábovce, zubná ambulancia – 052/7793537
VSE – poruchy – 0850 123 333
SPP – poruchy – 0850 111 727
PVPS, a.s.: 0850 111 800
Slovak telekom, poruchy – 12 129
Informácie o tel. číslach – 1181
Charon, pohrebné služby – 052/7722888
0905 960 372, 0948 011 945
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