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Vážení občania
a všetci čitatelia
spravodajcu,
prichádzame k Vám s prvým vydaním
nášho časopisu v roku 2018, ktorý sa už
prehupol do svojho druhej polovice. Zavreli
sa brány škôl a pre deti nastal čas sladkého
ničnerobenia.
V tomto čase dovoleniek Vás chceme
v našom časopise informovať o tom, čo sa
udialo v našej obci od začiatku roka, čo sa
v nej aktuálne deje, oboznámiť Vás s hospodárením obce, nastávajúcimi voľbami, či
aktuálnymi demografickými údajmi.
A keďže je leto, chceme vniesť do Vášho
života aj trošku poetiky z tvorby našich občanov.
Prajeme Vám príjemné čítanie a pekný
zvyšok leta, plný krásnych zážitkov, na ktoré
budete potom s láskou spomínať počas dlhých zimných večerov.
Redakcia Vydrníckeho spravodajcu

Príhovor starostu obce
Vážení občania,
leto sa nám pomaly, nenápadne prehuplo do druhej polovice. Pre mnohých z nás je to
obdobie na oddych, či už doma alebo v príjemných destináciách na Slovensku, prípadne
v zahraničí. Uplynulé obdobie bolo pre mnohých aj z dôvodov, že prebiehali vydarené po
každej stránke MS vo futbale v Rusku, drukovali sme našim športovcom vo Wimbledone aj
na Tour de France.
Ale aby sme sa z týchto príjemne strávených
chvíľ vrátili do reality, je potrebné Vás oboznámiť
s aktivitami, ktoré si predsavzali vykonať obecné
zastupiteľstvo a výkonný orgán - starosta obce.
Väčšina z Vás už asi postrehla, že práce na rekonštrukcii priestorov v objekte COOP Jednota
vo vlastníctve obce sa prerušili. Obec v zimných
a časti jarných mesiacov zrealizovala radikálnu rekonštrukciu vnútorných priestorov, ktorá
spočívala v nových omietkach, rekonštrukcii
stropu, podlahy, vybúraní a presunu sociálnych
zariadení do budúcej prístavby. Tým sa zväčšil
využiteľný priestor o bývalé schodište. Kompletne bola zrekonštruovaná elektrická sieť s osvetlením, prepracovaná bola aj plynová prípojka

s rozvodom do kuchynskej časti, predpripravené
boli rozvody ústredného kúrenia, odpadových
potrubí a bielej sanity. Všetky tieto aktivity mali
náväznosť na budúcu prístavbu, v ktorej bude
samostatný vstup do obecných priestorov. V prístavbe bude zrealizované nové sociálne zariadenie, bezbariérový vstup do vnútorných priestorov a okrem schodišťa aj predpríprava na osobný výťah.
Všetky tieto činnosti, ktoré sú už zrealizované, resp. v ďalšom období, sa budú realizovať,
boli konzultované so spoluvlastníkom budovy
Družstvom COOP Jednota v Poprade. Na všetky
tieto aktivity nám a tým aj stavebnému úradu
boli vydané od Družstva COOP Jednota súhlasné
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stanoviská, samozrejme aj zákonom stanovených organizácií, ktorých vyjadrenia sa nachádzajú na spoločnom stavebnom úrade obce
Spišský Štiavnik. Na základe týchto vyjadrení
bolo vydané územné rozhodnutie na prístavbu.
Na základe toho Stavebný úrad obce Spišský
Štiavnik začal práce súvisiace so stavebným konaním uvedenej prístavby. K tomu sa však musel vyjadriť aj spoluvlastník budovy a pozemku
Družstvo COOP Jednota Poprad. A vtedy nastal
vážny problém, keď vedenie COOP Jednoty nám
dalo negatívne stanovisko. Po odvolaní sa obce
k tomuto nepochopiteľnému rozhodnutiu, bolo
obci na ďalšom predstavenstve COOP Jednoty
umožnené prostredníctvom starostu prezentovať fakty, ktoré neobmedzujú nášho partnera
v činnosti, ani v vstupe do vlastných priestorov.
Na základe predložených skutočností, vedenie
(predstavenstvo) COOP Jednoty zmenilo svoje
rozhodnutie, súhlasilo s prístavbou a na základe
toho bola 28. júna 2018 podpísaná zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena.
Viem, že vyššie napísané riadky sú pre nezainteresovaných ťažko pochopiteľné, ale také boli a sú
fakty, ktoré spôsobili takmer trojmesačné prerušenie stavebných prác a tým aj skoršiu možnosť
využitia budovy.
V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie
a následne po vydaní stavebného povolenia sa
uskutoční proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác.
Ďalšou z aktivít, ktoré sa realizujú v obci, je
obnova budovy materskej školy, na ktorú bolí

poskytnuté prostriedky z Operačného programu
Ľudské zdroje Ministerstva vnútra SR. Celkové
náklady stavby sú 209 tisíc € s 5% podielom
obce. Stavbu realizuje spoločnosť Strechy Zachar
so sídlom v Kežmarku.
Obec začala rekonštrukciu miestnych komunikácií z prostriedkov obce. Na základe výberového konania práce realizuje spoločnosť Asfalt

Tatry. Prvý úsek bol ukončený v týchto dňoch
s celkovým objemom vykonaných prác vo výške
64 tisíc €.
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Keďže v nasledujúcom období má byť zverejnená výzva na podávanie žiadostí na práce súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou miestnych
komunikácií, obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí rozhodlo o prepracovaní projektovej
dokumentácie na stavebné práce rekonštrukcie
miestnych komunikácií vo väčšom rozsahu a dopracovaním cesty v časti obce Stanica.
Obec koncom minulého roka podala žiadosť
na rozšírenie vodovodnej siete v obci Vydrník.
Keďže naša žiadosť bola prijatá, na základe toho
boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške cca 100 tisíc € s 5% podielom obce.
Obec pripravila projektovú dokumentáciu rozšírenia kanalizačnej siete v obci, na ktorú budú pripojení občania v rómskej osade a v časti za traťou
pri firme PRO POPULO. Na túto časť kanalizácie
bude pripojená aj budova vo vlastníctve ŽSR.
Najzložitejší bude úsek pretláčania pod koľajiskom s napojením na existujúcu ČOV I.
Po získaní všetkých stanovísk k uvedenej
stavbe, obec začne s prípravou k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby - Rozšírenie kanalizačnej siete.
Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že vedenie obce sa snaží skvalitniť život v obci aj napriek
niektorým nepochopiteľným zádrheľom, ktoré
našťastie iba skomplikujú, ale nezastavia stavebné aktivity v obci.
Vážení občania, prajem Vám príjemné prežitie letných chvíľ, dobrú pohodu a načerpanie
pozitívnej energie do nasledujúcich dní.
Starosta obce
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Hospodárenie obce
Dane
a poplatky

Rozpočet obce
Vydrník na roky
2018 - 2020

Obec Vydrník ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatku
za vypúšťanie odpadových vôd do obecnej
kanalizácie, týmto upozorňuje občanov daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č.
582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení
neskorších predpisov a VZN č.1/2009 Obce
Vydrník, aby si túto povinnosť splnili čo
najskôr, a to buď zaplatením v pokladni
Obecného úradu Vydrník, alebo na účet
obce.
Na základe VZN č.3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu
smútku obce Vydrník, vyberá obec Vydrník 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.
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 8,30/1HM za túto
stavbu.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí už
majú uzatvorené nájomné zmluvy na existujúce hrobové miesta, že doba prenájmu
u väčšiny hrobových miest skončila v roku
2016 a je potrebné predlžiť dobu nájmu na
ďalšie kalendárne obdobie.
(ocu)
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Voľ by do orgánov samosprávy obcí
Slováci rozhodnú na jeseň 2018 o nových primátoroch miest, starostoch obcí a zložení
mestských a obecných zastupiteľstiev. Komunálne voľby, oficálne voľby do orgánov samosprávy obcí, sú jednokolové a konajú sa každé štyri roky. Prinášame vám pár užitočných
informácii o ich konaní:

Informácie pre voliča
I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do
22:00 h.
II. Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov
ochrany verejného zdravia.
III. Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu
mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV. Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce
(primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi
do osobitného priestoru určeného na úpravu

alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila
hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby
pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej ko-

hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať
najviac toľko poradových čísiel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov,
ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na
hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu
mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre
voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých

misie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, pre
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta
33 eur.
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Zo života našej školy
Posledné júnové týždne sú pre školopovinné deti určite najobľúbenejšie.
Vonku je už teplo, školský rok sa končí
a je to obdobie vychádzok do prírody a
školských výletov. Žiaci našej základnej
školy sa na tohtoročný výlet tešili veľmi,
pretože pán farár Kaník zorganizoval
sľúbený výlet na Oravský hrad. Na hodinách vlastivedy sme si s deťmi pozreli
mapu a zistili, že je to poriadne ďaleko,
ako nikto z detí ešte nebol. Cesta autobusom ubiehala veľmi rýchlo. Deti pozorovali mestá aj okolitú prírodu. Hádam
najviac ich zaujalo vodné dielo Liptovská
Mara.
Konečne sme dorazili k Oravskému hradu.
Deti stúpali po schodoch až do najvyššej časti
horného hradu. Poniektorí schody aj počítali.
Napočítali ich 640. Od sprievodkyne sa dozvedeli
zaujímavé informácie o spôsobe a štýle bývania
v minulosti. Híkali nad hĺbkou studne na strednom hrade, ktorá bola 90 metrov a dozvedeli sa,
že v priestoroch hradu boli sa natáčal film Adam
Šangala a filmové rozprávky Kráľ drozdia brada,
Princezná a žobrák a deťom najviac známa roz
Po skončení prehliadky hradu si deti dali
zmrzlinu a nakupovali darčeky pre členov svojej
rodiny v stánkoch pod hradom. Obozretne som
pristúpila k stánku, na ktorý sa tisli nedočkavé
deti. Keď som ich chcela upozorniť na to, aby sa
správali slušne, bola som milo prekvapená, keď
ma pani za pultíkom s usmiatou tvárou upokojila, že to nemusím, lebo veľmi pekne vedia

Náš výlet na Oravu
poprosiť aj poďakovať. Za odmenu sme dokonca
dostali malý suvenír zdarma. Deti si potom darčeky navzájom ukazovali a veľmi sa z nich tešili.
Keďže pán farár Kaník sa na Orave narodil,
navštívili sme aj jeho rodnú dedinu Brezovicu.
Ukázal nám miesta jemu najmilšie. Najprv to bol
malý kostolík Navštívenia Panny Márie, ktorý
bol vysvätený v roku 1883 a do ktorého chodil
ešte ako malý chlapec, až kým nepostavili nový
kostol. Nový kostol Cyrila a Metóda bol vysvätený
11. júla 1993. Tento rok teda oslavuje 25 rokov
vysvätenia. V ňom
slúžil pán farár
Kaník svoju prvú
- primičnú svätú
omšu pred 20 rokmi. Je to nádherný
veľký kostol s krásnymi vitrážami a
veľkou drevenou
sochou Ježiša Krista. Z kostola sme
zašli na cintorín,
kde sú pochovaní
starí rodičia, otec
aj sestra pána farára. Po spoločnej

modlitbe sme sa zastavili ešte v jeho rodnom
dome, kde na nás už čakala jeho mamka. Boli
sme radi, že sa môžeme pripojiť ku gratulantom,
lebo práve bol deň jej narodenín. Pohostila nás
šiškami, zaspievali sme si a vrátili sme sa k autobusu, aby sme pokračovali v ceste domov.
Deti odchádzali domov obohatené nielen
novými vedomosťami , ale aj peknými zážitkami.
Bola to pekná bodka za týmto školským rokom.
Zároveň touto cestou ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Kaníkovi za spoluzorganizovanie
tohto krásneho výletu.
Mgr. Helena Slobodníková
Mgr. Jaroslav Kaník
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Literárna
a výtvarná súťaž

„Oheň je
dobrý sluha,
ale zlý pán“

Sviatosť birmovania
a I. sväté prijímanie
„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Že
táto ľudová múdrosť naozaj platí, by nám
mohli potvrdiť tí najpovolanejší, teda hasiči.
Práve hasiči boli ústrednou témou literárnej a výtvarnej súťaže, vyhlásenej riaditeľstvom HaZZ, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Boli veľmi úspešní, keď v kategórii
10-12 ročných obsadili : Peter Žiga - 1. miesto, Martina Kroščenová – 2. miesto a Marek
Kroščen - 3. miesto.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie
cien sa konalo 25. júna 2018 v budove
Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade. Po
prevzatí cien si žiaci mohli prezrieť hasičskú
techniku a dokonca si aj posedeli v hasičskom
aute. Ich práce postúpili do celoslovenského
kola v Bratislave.
(ocu)

Sviatosť birmovania je vždy slávnosťou nielen samotných birmovancov a ich rodín, ale aj
celej farnosti. Naposledy sa v našej farnosti konala 29. septembra 2013 a z rúk vtedy spišského
pomocného biskupa a generálneho vikára Mons.
Andreja Imricha ju prijalo 37 mladých ľudí. S odstupom piatich rokov sme túto slávnosť mohli
prežiť znova 12. 5. 2018. K sviatosti birmovania
tentoraz pristúpilo okolo 80 birmovancov. Sviatosť birmovania opäť vysluhoval Mons. Andrej
Imrich. Birmovancov k prijatiu tejto sviatosti

dôsledne a s láskou pripravil náš duchovný otec
Jaroslav Kaník. Hoci príprava slávnosti birmovania je dosť náročná, na druhý deň, presne v deň
zjavenia sa Panny Márie vo Fatime 13. 5. prijalo
desať detí z našej farnosti po prvý raz Ježiška do
svojho srdca. Aj na túto sviatosť deti s láskou
pripravil náš duchovný otec a my mu za všetko
úprimne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj speváckemu zboru, ktorý sa tiež na tieto dve veľké
slávnosti v našej farnosti poctivo pripravoval
a prispel tak k ich dôstojnému sláveniu.
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Hokejový klub
HK Vydrník
Hokejisti nášho amatérskeho hokejového klubu HK Vydrník sa každoročne zúčastňujú hokejového turnaja „O pohár primátora
mesta Gelnica“. Tak tomu bolo aj v tomto
roku. Turnaj sa konal v sobotu 3. 3. 2018.
Naši hokejisti odohrali štyri zápasy a v tvrdej
konkurencii ôsmich družstiev obsadili pekné 6. miesto. Ďalší turnaj s názvom turnaj
„Štyroch“s účasťou hokejistov HK Vydrník, sa
uskutočnil 14. 4. 2018 v Poprade, kde obsadili medailové, tretie miesto.

Z tvorby našich občanov
Radosť so mnou otriasla, keď som pozvánku do našej školy dostal. Aj keď hodne
rôčkov máš, sadneš si do lavice a žiakom sa
stávaš. Školská lavica, to je koník, čo ťa do
čarovného sveta unáša. Občas sa potkne,
ale beh po zelenej lúke – radosť prežíva.

Mariana Slavkovská

Dary
Ducha Svätého
Duch Svätý rozprestrel belostné
krídla nad nami,je to dar Boží z neba nám daný.
Prijali sme jeho sedem vzácnych darov
do svojich sŕdc, s rozžiarenou tvárou.
Dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily,
aby sme v živote nad zlom víťazili.
Dar poznania, dar nábožnosti,
dar bázne voči Bohu nech On sám píše,
života nášho knihu.
Ovocie Tvoje Duchu Svätýnech
celý život náš svätí.
Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť,
dobrota,nech sú vždy súčasťou nášho života.
Láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť,
zdržanlivosť, čistota to je v živote
našom istota.

…Vydrnícka rómska škola, na besedu ma
pozvala. Priznám sa, mal som čiastočné obavy
o čom s deťmi, ktoré slniečko do tmava opálilo,
sa budem rozprávať. Pani riaditeľka školy, aj so
svojimi kolegyňami ma srdečne na pôde rómskej
školy privítali.
Prvé kroky do triedy s deťmi smerovali. Po
úvodných prvých slovách, slovo žiaci dostali.
Otázky, ktoré mi dávali, ma dokonale prekvapili.
Rómske deti a ich schopnosť usporiadať súvislé
vety môj názor na túto školu od základu zmenili.
Pri prvom stretnutí rozprával som môj životný
príbeh, ako som kravičky pásol, do školy chodil
a nakoniec spisovateľom sa stal.Dohodli sme
sa, že sa znova stretneme a ich domácu úlohu,
na ktorej sme sa dohodli, prehodnotíme. Úloha
pre nich zaujímavá bola, napísať básničku alebo
venovať sa próze.
Čas ako voda v rieke Hornád, na útek sa dal
a ja som znova pozvanie medzi rómske deti vo
Vydrníku dostal.
Pani riaditeľka Mgr. Jana Baňasová a učiteľka Mgr. Helena Slobodníková spolu s ostatnými
pedagógmi domáce úlohy vyhodnotili a tri naj-

lepšie mne na posúdenie posunuli.
Pri hodnotení som si uvedomil, koľko nadaných rómskych detí tu máme. Ich slušné správanie v triede vás privedie do rozpakov. Aká škoda,
že naša vláda, ktorá samé chválospevy o sebe
spieva, nevenuje sa aj týmto deťom. Som presvedčený, že dieťa, ktoré ukončí ôsmy ročník, by
sa mohlo smelo zaradiť do spoločnosti a pokračovať v príprave na svoje budúce povolanie alebo
ďalej študovať.
Máme vládneho splnomocnenca pre rómske
záležitosti, nože príď aj k nám do školy pod Hurkou. V závere nášho priateľského stretnutia som
dostal pre spomienku, vkusne upravený školský
časopis - Ako sme sa hrali na básnikov. S vedením školy sme sa dohodli, že v novom školskom
roku sa znova stretneme a pozveme do našej
Vydrníckej školy významnú osobnosť nášho spoločenského života.
V závere môjho príspevku chcem ako občan
našej obce, vysloviť úprimné poďakovanie všetkým pedagógom, ktorí dokázali, že aj rómske
dieťa sa vyrovná tým ostatným rovesníkom.
Naše predsudky voči týmto deťom, ktorým z očí
tak ako ostatným deťom, žiari úprimnosť a láskavosť, by sme mali poopraviť. Mnohé z nich žijú
v nevhodných podmienkach, ale chybu hľadajme u tých, ktorí sú zodpovední za ich rozvoj. Ich
kultúra je čiastočne odlišná od tej našej, ale sme
povinní ju rešpektovať.
Ing. Milan Budzák
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Oznam spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Naša obec
sa rozrastá

Nakoľko sa podľa vyhlášky MŽP č. 371/2015 prepočítavali štandardy triedeného zberu, došlo k
zmenám vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít v obci Vydrník. Na základe toho sa vytvoril
nový zberový kalendár, ktorý je platný od 1. 8. 2018. Spoločnosť zároveň oznamuje, že nebude distribuovať tlačenú formu kalendára vývozov separovaných komodít do domácností.

čo do počtu obyvateľov,
o čom svedčia
demografické údaje
k 31. 12. 2017:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017: 1 227
K trvalému pobytu v našej obci sa prihlásilo
9 občanov
Narodilo sa 20 detí
Navždy nás opustilo 6 občanov
Z trvalého pobytu v našej obci sa odhlásilo
9 občanov
Zosobášilo sa 11 mladých ľudí

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 telecom, poruchy
12 129
Informácie o tel. číslach
1181
Charon, pohrebné služby
052/7722888
0905 960 372
0948 011 945
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