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Už nás na tvári pošteklili prvé snehové vločky
a to je znak, že pani Zima sa nezadržateľne
blíži a s ňou aj vianočné sviatky.
V prírode zavládlo hlboké ticho,
ktoré je v kontraste s predvianočným hlukom
a zhonom veľkomiest.
Nech naše srdcia naplní Boží pokoj,
ktorý vládne v prírode, nech zavládne
v našich srdciach aj rodinách.
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Milí Vydrníčania, › › › › ›
v prvom rade chcem sa z úprimného srdca
poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojím
hlasom prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Každý človek by si mal stáť za svojím rozhodnutím, alebo konaním, ktoré v živote podnikne. Jedno z mojich rozhodnutí bola kandidatúra na post starostu obce Vydrník. Práve vy
ste boli tí, ktorí ste ma posunuli dopredu, aby
sa v určitých veciach našej obce urobili zmeny.
Z percentuálnych výsledkov volieb je jasné,
že nie všetci boli rozhodnutí pre túto zmenu.
Ďakujem aj tým občanom, ktorí sa rozhodli podporiť iných protikandidátov, pretože
svojou účasťou prejavili záujem o veci verejné.
Veľmi sa teším a ďakujem aj za poslancov,
ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva.

Preto mi dovoľte, aby som Vás ubezpečil, že budem starostom všetkých občanov, starostom
ktorý sa chce starať, zjednocovať, vytvárať cestu
pre spoločnú diskusiu, ale očakávam aj dodržiavanie zákonov a nariadení. Bez vyjadrenia
názoru sa spoločnosť javí ako bezproblémová,
preto je nutná komunikácia. Každý Váš podnet
pomôže k zmene. Verím v dobrú spoluprácu
s obecným zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k rozvoju našej obce
a spokojnosti Vás občanov. Vidím našu dedinku
ako živý organizmus, ku ktorému treba zachovávať všetky náležitosti, zodpovednosť, podporu,
lásku, dôstojnosť ale aj pokoru. Dovoľte mi, aby
som ešte poďakoval bývalému pánovi starostovi
a poslancom, ktorým skončil volebný mandát
za ich vykonanú prácu a zaželal im veľa zdravia

a úspechov v ich osobnom aj pracovnom živote. Stojíme na prahu Vianoc a nového roku,
preto na záver vám chcem popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov v plnom zdraví, nech sú naplnené pocitom spokojnosti
a šťastia. Vianoce lásky a pokoja, nech každú
vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte
sa spolu, až budete sadať k štedrovečernému
stolu. Do nového roku 2019 pevné zdravie,
veľa predsavzatí, úspechov, vzájomnú toleranciu obohatenú dobrým slovom a úsmevom
k najbližším, priateľom aj susedom. Nech nám
všetkým v tom Kristus Pán pomáha, nech je
tešiteľom, dobrým radcom aj priateľom.
S pozdravom

Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

Nie každý v našej obci si môže výsledky volieb do orgánov obecnej samosprávy pozrieť na internete,
preto ich zverejňujeme aj našom časopise.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ
SAMOSPRÁVY KONANÝCH 10. 11. 2018
Počet zapísaných voličov:
		
830
Počet zúčastnených voličov:
		
484 , 58% účasť
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
		
452
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu:
		
469
1. Mgr. Jozef Bizoň
246 hlasov		
2. Ladislav Kollár
21 hlasov 		
3. Peter Slobodník
202 hlasov 		

KDH
NEKA
DS

Za starostu obce bol zvolený
Mgr. Jozef Bizoň

Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených
9 kandidátov:
1. Martin Barabas
274 hlasov 		
KDH
2. Patrik Šabla
192 hlasov 		
KDH
3. Ing. Božena Dická
186 hlasov 		
KDH
4. Ladislav Kollár
144 hlasov 		
DS
5. Pavol Handula
139 hlasov 		
OĽANO
6. Tibor Slavkovský
132 hlasov 		
KDH
7. Bc. Peter Gurník
128 hlasov 		
KDH
8. Anton Kukura
127 hlasov 		
DS
9. Peter Gallovič
122 hlasov 		
KDH

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov:
1. Miloš Kroščen
119 hlasov 		
DS
2. Ing. Rastislav Skokan
118 hlasov 		
KDH
3. Daniela Horváthová
116 hlasov 		
DS
4. Mgr. Katarína Hamraková
112 hlasov 		
KDH
5. Radoslav Hudák
101 hlasov 		
NEKA
6. Antónia Bobková
99 hlasov 		
KDH
7. Silvia Dulovičová
56 hlasov 		
NEKA
8. Daniela Jakubcová
46 hlasov 		
NEKA
9. Lucia Nemešová
25 hlasov 		
DS
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Vážení občania, › › › › ›
v komunálnych voľbách konaných 10. novembra, bol za starostu obce zvolený p. Jozef Bizoň.
Z dôvodu ukončenia funkcie starostu obce by
som chcel stručne zhodnotiť svoje pôsobenie
a spolu s Vami si pripomenúť všetko, čo sa
za tie roky v obci vybudovalo a myslím, že to
bolo pre obec Vydrník prínosom. Začnem rokom 1996, kedy bola zrealizovaná prvá etapa
výstavby kanalizácie a čistiareň odpadových
vôd. Finančne bola táto akcia pokrytá z fondu
ŽP SR. Následne sa začalo s plynofikáciou obce
z finančných prostriedkov SPP a obce, ktorá
zobrala na túto akciu úver. Ďalej bola obci poskytnutá dotácia na zrekonštruovanie kotolne
v základnej škole a plynofikáciu MŠ.
V roku 2000 sa v obci sa začali a postupne
podľa prideľovania finančných prostriedkov
z fondu MŽP SR sa zrealizovali, stavebné práce
na kanalizácii a druhej čistiarni odpadových
vôd. Ďalej z prostriedkov obce a úveru bol
postavený Dom smútku. V roku 2013 obec získala nenávratné finančné príspevky, z ktorých
sa zrealizovali nasledovné práce:
prívodné potrubie
čerpacia stanica
výtlačné potrubie
vodojem
vodovodné prípojky a hydranty
rozvodná sieť , kanalizácia, miestna
komunikácia v rómskej osade
 zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie
v obci, vybudoval sa chodník a osvetlenie
na miestnom cintoríne







V rokoch 2010-2015 sme získali prostriedky a bola dobudovaná rozvodná sieť
v obci a sieť v časti obce „Stanica“. V troch etapách sa vykonali regulácie potokov, čo úplne
zmenilo tvár obce. V roku 2016 bola zrekonštruovaná budova obecného úradu. V nasledujúcom roku sa začalo aj s rekonštrukciou
vnútorných priestorov v budove COOP Jednoty
vo vlastníctve obce, ktorá je zrealizovaná
na 90% a jej dokončenie súvisí s realizáciou
prístavby, z ktorej bude samostatný vchod do

Zrekonštruovaná materská škola

Nové priestory v materskej škole

Novovybudované priestory v materskej škole
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zrekonštruovaných priestorov patriacich obci.
Zrekonštruované boli nefunkčné sociálne
zariadenia, zakúpené je ich kompletné vybavenie a v týchto dňoch bolo nainštalované
zariadenie kuchyne. V roku 2018 obec získala
aj prostriedky na obnovu chátrajúcej budovy
materskej školy. Okrem toho v tomto roku
bola zrealizovaná stavba: Rozšírenie vodovodnej siete vety V1,V2, bola zrekonštruovaná
miestna komunikácia smerom k Agrodružstvu z vlastných prostriedkov obce a úveru.
Nakoľko ostatné miestne komunikácie
bude možné zrekonštruovať z finančných
prostriedkov fondov, obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o prepracovaní projektovej dokumentácie a jej rozšírenie o miestne komunikácie v časti obce „Stanica“ a parkovisko
pri Dome smútku a na pozemku bývalého
„KLUBU“. Projektová dokumentácia je pripravená na ďalšie kroky a taktiež aj projektová
dokumentácia na rozšírenie splaškovej kanalizácie, kde bola koncom októbra podaná
žiadosť o poskytnutie financií z enviromentálneho fondu. Do doby prípadného poskytnutia
príspevku bude potrebné ukončiť rozbehnutý
proces k vydaniu rozhodnutí na stavbu. Tento proces bude komplikovaný z dôvodu, že
stavba s pretlakom popod železničnú trať sa
nachádza na území ŽSR a na pozemku v správe SPF, resp. súkromných vlastníkov v časti za
železnicou.

Sociálne zariadenia v materskej škole

Zariadenie nových priestorov v COOP Jednote

Existujú ešte ďalšie projekty, ktoré sú pripravené na odovzdanie novému vedeniu obce
a s nádejou, že časť z nich sa aj zrealizuje.
Ďakujem tým občanom – voličom, ktorí
mi v týchto voľbách prejavili dôveru. Bol ich
celkom slušný počet aj bez premrštenej predvolebnej kampane a neplniteľných sľubov.
Na záver by som Vám chcel zaželať, aby
ste si v tomto adventnom čas naplnili srdcia
láskou, pokorou a pokojom a tešili sa z narodenia nášho Spasiteľa. Požehnané a radostné
sviatky všetkým!
Peter Slobodník
Zariadenie kuchyne v COOP Jednote

4

číslo 02/2018 • Občasník pre obyvateľov obce Vydrník • nepredajné • www.vydrnik.sk

5

Návšteva Richarda Sulíka
Dňa 12. októbra 2018 v rámci regionálneho dňa v okrese Poprad navštívil našu obec
samotný predseda strany Sloboda a Solidarita
a europoslanec pán Richard Sulík. Zastavil sa
na obecnom úrade, kde diskutoval so zamestnancami, zaujímal sa o čerpanie eurofondov
a nakoniec si prezrel vnútorné priestory novozrekonštruovanej materskej školy.

›››››
›››››
Deň otvorených dverí v materskej škole
Ako ste si už iste všimli v „starej“, teraz už
obnovenej budove materskej školy od septembra 2018 funguje ďalšia trieda materskej
školy, ktorú navštevujú deti vo veku 3-4 rokov.
Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa v tejto triede
konal deň otvorených dverí, ktorý zorganizovala
učiteľka Bc. Mariana Slavkovská. Na akciu pozvala predovšetkým riaditeľku ZŠ s MŠ Vydrník
Mgr. Janu Baňasovú a rodičov detí navštevujúcich túto triedu. Edukačná aktivita bola zameraná na prácu s interaktívnou tabuľou, ktorá predstavuje najnovší trend v modernizácii a inovácii
vyučovacieho procesu a prispieva k jeho skvalitneniu. IKT umožňuje interaktívne pracovať
s počítačovým sofwérom priamo z prostredia tabule. Možnosť dotýkať sa povrchu dosky, a teda
priamo zobrazeného objektu, slúži k zlepšeniu
vnímania a učenia sa, napomáha uplatňovaniu
zásady názornosti. Po tejto ukážke nasledo-

vali pohybové aktivity, kde deti predviedli hry
v kruhu, cvičenie a pohybové hry so spevom. Do
aktivít sa zapojili aj rodičia, keď spolu so svojimi
deťmi vyrobili peknú jesennú dekoráciu. Tento
príjemný a zaujímavý deň deti ukončili spevom
a tancom pri hre „Na hada“.

Materská škola vo Vydrníku má ešte voľné
kapacity. Ak teda máte dieťa vo veku 3-5 rokov
a máte záujem o jeho vzdelávanie, môžete sa informovať priamo u riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vydrníku
Mgr. Jany Baňasovej alebo u zástupkyne pre MŠ
Zuzany Pencákovej.
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Jubilanti 2018

Pohľad na jubilantov
Akcia pre jubilantov sa konala 24.októbra
v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. Na
začiatku v krátkom príhovore privítala prítomných jubilantov členka kultúrnej komisie
p. Mariana Slavkovská. Potom nasledoval
prednes básne v podaní p. Boženy Dickej. Po
slávnostnom prípitku nasledoval akt podpisovania do knihy jubilantov, samotné gratulácie a odovzdávanie vecných darov. V tomto
roku medzi jubilujúcimi boli aj tri manželské
páry sláviace zlatú a jeden manželský pár
oslavujúci dokonca diamantovú svadbu.
Tieto manželské páry sú pekným príkladom
manželského spolužitia hlavne v tomto
období veľkých útokov na tradičnú rodinu.
Pekným programom potešili deti Základnej
školy s materskou školou vo Vydrníku, spevom evergreenov a muzikálových hitov pani
Andrea Majtnerová, ktorá v našej obci vystupovala na akcii „Halušky“ a dala bodku
za týmto krásnym podujatím.

Diamantová svadba

6

číslo 02/2018 • Občasník pre obyvateľov obce Vydrník • nepredajné • www.vydrnik.sk

7

Zlatá svadba

›››››
›››››

Keď je vonku sneh a mráz,
navštívi nás Mikuláš
V našej obci si ctíme
tradičné hodnoty, o čom
svedčí aj to, že deťom u nás
nenosí darčeky Santa Klaus,
ale pravý, nefalšovaný Svätý
Mikuláš. Tento rok našu obec
navštívil 5. decembra. Najskôr sa zastavil v materskej
škole, kde ho už nedočkavo
čakali deti z malej aj veľkej
triedy. Mikuláš ich najskôr
všetkých pozdravil a všeličo
sa povypytoval. No a veru,
niekoľkí nezbedníci sa aj
priznali, že trošku nepočúvali pani učiteľku. Všetko
to však napravili sľubom,
že sa polepšia. Keď začali
spievať a recitovať, Mikuláš
im všetky nezbedy prepáčil
a odmenil ich sladkosťami. Potom Mikuláš obdaril
aj deti v celej obci. Celkom
rozdal 90 balíčkov.
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Mariana Slavkovská

Vianočná
Keď sa tíško zvečerí a každý sadá k stolu,
plameň sviečky blikoce, rodina je spolu.
V krbe oheň tíško praská,
v srdciach pokoj, viera, láska.
To Spasiteľ narodený,
v skromných jasliach uložený,
On zaháňa všetky sváry.
On nám dáva tieto dary.

Požehnané a milostiplné
vianočné sviatky, zdravie,
lásku, pokoj a pohodu
v novom roku 2019
vám praje redakcia
Vydrníckeho spravodajcu.
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