Občasník obce
9. ročník
číslo 1/2019
Zdarma

Vydrnícky
SPRAVODAJCA

Vážení spoluobčania, milí Vydrníčania,
pomaly, ale naliehavo sa nám prihlásila tohtoročná jar. Príroda sa prebúdza, sťahovavé vtáky
sa vrátili späť do svojich hniezd, ktoré v jeseni
opustili. Veríme, že s novým vedením našej obce
prišla nová jar aj do Vydrníka.
Oproti informácii z posledného minuloročného čísla Vydrníckeho hlasu, ktorá avizovala
zánik Vydrníckeho spravodajcu, došlo na základe
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva k ponechaniu jeho názvu. Tento názov budú naďalej
niesť obecné noviny, ktoré budete nachádzať vo
svojich schránkach. Zachoval si pôvodný formát,
ale chceme mu dať nový šat a aj novú náplň.
Bude nielen spravodajcom Obce Vydrník,
v ktorom budú podávané informácie o činnosti
obecného úradu, obecného zastupiteľstva, ale
pribudnú aj nové rubriky. Z nich sa dozviete o ak-

tivitách a činnostiach inštitúcií, združení a spoločenstiev pôsobiacich vo Vydrníku, ale aj histórii a
zaujímavostiach z Vydrníka a širšieho okolia.
Vydrnícky spravodajca bude patriť aj všetkým
Vydrníčanom, ktorí majú svoj názor a vedia ho
pretaviť na papier, alebo ho nám vedia pretlmočiť. Ponúka svoje stránky na celospoločenskú
diskusiu, pochvalu ale aj potrebnú konštruktívnu
kritiku, ktorá nás posunie dopredu.
Preto neváhajte a píšte, informujte, podeľte
sa so svojimi zážitkami a skúsenosťami prostredníctvom stránok tohto občasníka. Podnety nám
môžete zasielať na info@vydrnik.sk.
Veríme, že naše stránky vám prinesú nielen
mnoho zaujímavých informácii, ale aj poučenie
a zábavu.

Pokoj Vám ja som to, Aleluja!
Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našom srdci
a Jeho vykupiteľské dielo posilni našu
nádej pre večný život.
Nech Boh pokoja otvorí naše oči,
aby sme ho spoznali ako svojho pána
pri lámaní chleba.
Nech nás Duch svätý utvrdí vo viere,
aby sme mohli s Tomášom vyznať:
Pán môj a Boh môj
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu
najbližších a upevnenie zdravia s prichádzajúcou
jarou praje
Redakčná rada
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Z ČINNOSTI OBCE
Starosta obce
Zvyčajne je takým nepísaným pravidlom hodnotiť 100 dní v úrade, a preto mi dovoľte, aby som
sa aj ja podelil s vami občanmi o skutočnostiach,
ktoré sa v mojej funkcii starostu udiali. Na úvod
by som sa vrátil späť na začiatok môjho nástupu
do funkcie starostu. Hneď po uvedení do funkcie
na úrad som zažil dosť rušné obdobie. Môžem
ho definovať aj ako obdobie, ktoré človek zažíva
málo krát vo svojom živote. Priznám sa, že 100
dní ubehlo poriadne rýchlo. Hodnotiť moju prácu za tento čas nedokážem a ani mi neprináleží.
Svoju prácu vykonávam podľa sľubu, ktorý som
dal obecnému zastupiteľstvu a ten aj dodržím.
V prvom rade som sa potreboval zoznámiť s celkovým fungovaním obecného úradu z pohľadu
činností jednotlivých zamestnancov, pretože si
uvedomujem, že len spoluprácou a súčinnosťou
sa dá optimálne fungovať. K personálnym zmenám počas týchto prvých sto dní nedošlo, nakoľko som najskôr chcel zistiť, ako zamestnanci
úradu fungujú a či budú vedieť reagovať na moje
požiadavky a na formu komunikácie so mnou.
V rozpočte obce na rok 2019 bolo naplánované
rozšíriť ekonomickú agendu o ďalšie pracovné
miesto na úrade. V týchto dňoch prebehlo výberové konanie na požadované miesto. Urobili sme
reorganizáciu miestností. V doterajšej kancelárii
starostu sa nachádza ekonomické a personálne
oddelenie, stavebný úrad a kontrolór obce. V bývalých priestoroch referenta obce sa zriadil sekretariát starostu obce. Starosta obce má kanceláriu na druhom poschodí. Kancelária pre dane
a poplatky ostala na prízemí úradu. Na obecnom
úrade nastala zmena v úradných hodinách.
V utorok a štvrtok sú úradné hodiny pre verejnosť do 12. hod., ostatné dni zostali v pôvodných
úradných časoch. Keďže sa postupne zvýšil dopyt
po kontakte so starostom obce, zaviedol som
rýchly kontakt pre občanov. Každý deň ráno do
9.00 hod. som k dispozícii pre všetkých občanov,
pre vaše návrhy, podnety a sťažnosti. Závažnejšie
problémy je potrebné vopred dohodnúť na sekretariáte obecného úradu. Na úrade ma začali
navštevovať ľudia. Niektorí zo zvedavosti, iní len
tak s pozdravom alebo z presvedčenia, že sa ich
náležitosti pohnú iným smerom.
Máme pred sebou obdobie štyroch rokov, počas ktorých nás čaká veľa práce. Pevne verím, že
spolu s poslancami budeme postupne napĺňať
náš spoločný volebný program. Vďaka všetkým,
ktorí sa rozhodli zdieľať moje postoje alebo idey,
ktorými chcem Vydrník ukázať svetu. Mojou
myšlienkou bolo uskutočňovať stretnutia s ob-

čanmi obce, ktoré mi budú dávať obraz o skutočných požiadavkách občanov, o ich starostiach a
problémoch. Prvé stretnutie s občanmi sa konalo
07.01.2019 v obecnej knižnici.
Mám za potrebné vám tlmočiť zopár hlavných
podnetov, ktoré som dostal od občanov a sú stále
aktuálne. Zároveň vám na podnety aj odpoviem.

Obecný dom (Jednota)
a jej budúcnosť
- zmluva o dielo zo dňa 17. 09. 2018 uzatvorená na základe verejného obstarávania po
vzájomnej dohode bývalého vedenia obce a
firmy Esperanca bola dňa 03. 12. 2018 v plnom
rozsahu zrušená bez udania dôvodu. Nové verejné obstarávanie je rozbehnuté. Do konca tohto
roku plánujeme dokončiť prístavbu vstupu do
obecných priestorov pre potreby obce.

Obecné cesty
- obec plánuje v spolupráci PSK Prešov renováciu ciest v budúcom roku.

Nefunkčná studňa v osade
- vodu občanom v hmotnej núdzi obec plánuje dodávať prostredníctvom vodného automatu,
ktorý bude osadený v osade.

Nebezpečenstvo zosuvu svahu
na rodinné domy
v osade
- obec zriadila stavebnú komisiu, ktorá sa
bude podrobne zaoberať problematikou.

Obecný pozemok
- (na ktorom stála budova KLUBU) plánujeme
na ňom vybudovať oddychovú zónu „námestie“
obce.

Občianske hliadky
- tento proces je už rozbehnutý a činnosť občianskych hliadok začne už tohto roku.

Stav kanalizácie
- obec zmonitoruje stav kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd a navrhne riešenia.

Problémy s dodávkou vody počas
Vianoc

- obec k dnešnému dňu od prevádzkovateľa
nedostala odpoveď s nefunkčným prečerpávaním
vody do vodojemu.

Priestory školy a nájomné byty
- z dôvodu, že priestory tried nespĺňajú normy školskej dochádzky, obec plánuje vyhotoviť
štúdiu v bytových priestoroch a rozšíriť o ďalšie
triedy v škole.

Prameň v obci a jeho budúcnosť
- obec vykoná rozbor vody pri prameni, zabezpečí žriedlo a plánuje skultúrniť tieto priestory.

Plány starostu obce
Prestavba pod vstupným mostom od
Popradu - keďže v našej obci sa ustavične pod
vstupným mostom do dediny v zimných mesiacoch tvorí ľad a cesta je dosť ťažko zjazdná a
v letných mesiacoch cestu ničia kamióny vchádzajúce z poľnej cesty a ohrozujú cestnú premávku, pristúpil som ku komunikácii s dopravným
inšpektorátom, Okresným úradom v Poprade a
Prešovským samosprávnym krajom o riešení havarijného stavu. Predmetom stretnutia s miestnym šetrením bolo riešenie dopravnej situácie za
obcou Vydrník - výjazd nákladných vozidiel z poľnej cesty na cestu III/3071 tesne za železničným
mostom pri výjazde z obce smerom na Spišský
Štiavnik. Na pracovnom stretnutí bol na základe dohody zúčastnených z dôvodu zachovania
bezpečnosti cestnej premávky spracovaný návrh
umiestnenia trvalého dopravného značenia na
ceste III/3071 pri železničnom moste a umiestnenia trvalého dopravného značenia obmedzenia
prejazdu nákladných vozidiel poľnou cestou pred
obcou Vydrník na cestách III/3071 a III/3068. Pri
miestnom šetrení bol zistený nevyhovujúci stav
podjazdu pod železničným mostom (šírkové
usporiadanie, odvodnenie). SÚC PSK oblasť Poprad bola požiadaná o komplexné riešenie danej
situácie a taktiež požiadaná o oboznámenie ŽSR
SR s problematikou železničného podjazdu na
ceste III/3071. Na základe stretnutia nám bola
prisľúbená rekonštrukcia v roku 2020.
Dotácie - budeme opäť žiadať environmentálny fond o poskytnutie podpory na projekt
Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci.
Výstavba - plánujeme rekonštrukciu miestnych ciest, výstavbu Komunitného centra v osade a výstavbu zberného dvora.
Vysporiadanie pozemkov - obec bude pokračovať v národnom projekte - Vysporiadania
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pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt bude zastrešovať firma EURO
GEO, s.r.o.
Terénna sociálna práca - obec sa bude opäť
uchádzať o národný projekt „Terénna sociálna
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
MRK “.
Rómske občianske hliadky - plánujeme
zriadiť rómske občianske hliadky a to hlavne
pre dohľad nad poriadkom v obci, dohľad nad
správaním mladistvých, kontrolovanie miest s
možnosťou tvorenia čiernych skládok v obci a
podobne...
Aktivačné práce - zmena nastala v aktivačných prácach a malých obecných službách. Vytvoril som rajonizáciu prác, kde sme pristúpili k
zapisovaniu prác a činnosti ľudí. Rajonizáciu si
môžete pozrieť na vyžiadanie v kancelárii pracovníkov. V prípade potreby informujte sekretariát starostu o neporiadku v obci.
Obecný podnik - v blízkej budúcnosti som
sa rozhodol zriadiť už avizovaný obecný podnik,
keďže vidím možnosť podnikania aj v našej obci
za pomoci štátu. Po zriadení sa Obecný podnik
bude uchádzať o všetky možnosti zárobkových
činností a zároveň bude poskytovať občanom
svoje služby.
Skládky odpadu v osade - v osade sme začali
vypratávať odpady. Je alarmujúce, že v dnešnej
dobe sa odpad vyhadzuje na miesta, ktoré nie sú
na to určené. Nehovorím o tom, že tieto odpady sa stávajú potravou divej zveri či hlodavcov,
ktoré sa môžu stať nosičmi nákazy, ktorú si nikto
nepraje. Pevne verím, že po vyčistení potokov a
všetkých skládok, sa stav nebude opakovať. Týmto chcem verejne upozorniť všetkých občanov,
ale hlavne Rómov o nevyhnutnosti zakúpiť si
KUKA nádoby na komunálny odpad a o nutnosti

separovania odpadu do vriec. Sami si tvoríme
prostredie, v ktorom žijeme a pevne verím, že
všetci chceme žiť v zdravom, peknom a hlavne
čistom prostredí.
V prípade, že ste v týchto podnetoch a plánoch
nenašli ten váš, ktorým by ste chceli pomôcť,
alebo poukázať na nevyhovujúci stav, napíšte
nám na adresu info@vydrnik.sk.

Obecné zastupiteľstvo
K dnešnému dňu sme mali dve zasadnutia
obecného zastupiteľstvá, z ktorých vám predkladám hlavné body.
Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku sa konalo 18.01.2019.
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
· schválilo: plán kontrolnej činnosti obecného
kontrolóra na I. polrok 2019.
· zriadilo 4 komisie:
- Finančnú komisiu: predseda: Peter Gallovič,
členovia: Anton Kukura, Ing. Božena Dická, Katarína Bajtošová, Martin Jurčo.
- Kultúrno-športovo-vzdelávaciu komisiu:
predseda: Ing. Božena Dická, členovia: Patrik Šabľa, Bc. Peter Gurník, Radoslav Hudák, Ján
Skokan, Karek Kroščen.
- Komisiu sociálnu a verejného poriadku:
predseda: Tibor Slavkovský, členovia: Ladislav
Kollár, Bc. Peter Gurník, Dušan Žiga, Matúš Kroščen.
- Komisiu stavebnú a životného prostredia:
predseda: Patrik Šabľa, členovia: Martin Barabas, Pavol Handula, Ing. Jaroslav Hamrak, Daniel
Žiga.
· zobralo na vedomie:
- oboznámenie starostu s poverením na výkon
funkcie zástupcu starostu p. Martina Barabasa
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- správu riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vydrníku o dispozičnom usporiadaní zariadenia ZŠ Vydrník a
poverilo starostu zabezpečiť vypracovanie štúdie riešenia priestorov budovy do 06/2019
- správu starostu o stave oplotenia MŠ a poverilo starostu preveriť stav oplotenia a zabezpečiť núdzové riešenie oplotenia a vstupu do
areálu MŠ odvolalo obecnú kronikárku poverenú
vedením obecnej kroniky Bc. Marianu Slavkovskú a vedením pamätnej knihy Mgr. Helenu
Slobodníkovú, ktoré boli na túto funkciu určené
uzneseniami č. 7/2008/B7 a zároveň poverilo
vedením obecnej kroniky a pamätnej knihy obce
Mgr. Vieru Gurníkovú.
Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku sa konalo 01. 03. 2019.
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
· schválilo:
- vytvorenie nového pracovného miesta
- predloženie žiadosti o NFP na aktivitu „občianska poriadková služba v obci Vydrník s prítomnosťou MRK“, názvom projektu „MOPS Vydrník“
- rozpočtové opatrenie č. 1
- návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník
- návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom klube a výdajnej
školskej jedálni
· prerokovalo žiadosť o schválenie sponzorského príspevku pre Ing. Milana Budzáka.
· zobralo na vedomie správu starostu obce o
pripravovanej prístavbe na základe existujúcej
projektovej dokumentácie a poverilo starostu
obce začať výberové konanie nového dodávateľa
prístavby domu č. 68.
· zaväzuje starostu obce zabezpečiť výkup
pozemkov na parcele č. 338 „Veľké krátke“.

STALO SA VO VYDRNÍKU
Dobročinné podujatia
Na sviatok Božieho narodenia 25. 12. 2018
sa v našom kostole už tradične predstavili vydrnícke deti a mládež jasličkovú pobožnosť,
ktorou sme si spoločne pripomenuli narodenie
Jezuliatka.
V ten istý deň do rodín, ktoré o to prejavili
záujem, prišli betlehemci, aby vám ohlasovali
radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša, zapriali
šťastie, zdravie a hojnosť.
Financie, ktoré ste pri uvedených akciách venovali – spolu sa nazbieralo 750 eur, boli odoslané slovenskej saleziánskej misii v meste Aldan na Sibíri, ktorá tu pôsobí od roku 1992, kedy
slovenskí saleziáni začali pastoračnú starostlivosť

o tunajších katolíkov. Peniaze zo zbierky sa použijú najmä na podporu práce s deťmi v Aldane.
Z Aldanu za milodar prišlo od saleziána dona
Pavla Michalku nasledovné poďakovanie:
„Milí naši dobrodinci, milý pán farár!
Sme Vám všetkým, osobitne deťom a mladým
z Vydrníka veľmi vďační za materiálnu podporu
našej misie v Aldane na Sibíri. Urobili ste nám tým
veľkú radosť. Žijeme a pôsobíme v náročnejších
klimatických a sociálnych podmienkach ako sú
na Slovensku. Preto je nám veľmi vzácny každý
prejav pomoci, každá modlitba, obeta, materiálne dobro. Je to pomoc, ktorú často nedostávame,
a tak sa o to viac z nej tešíme. Prosíme Pána, aby
Vám On sám bol odmenou za Vašu štedrosť a veľ-

kodušnosť. Každý mesiac slávime za našich dobrodincov dve sväté omše a zahŕňame ich do svojich
pravidelných modlitieb. Tešíme sa, že aj Vy ste sa
stali našimi podporovateľmi. Vami obetované
prostriedky chceme využiť na pokrytie našich pastoračných potrieb.
Nech Pán žehná Vás i Vašich drahých +! o. Palo
Michalka, salezián pôsobiaci v Jakutii.“

Vydrnícke fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... je to najznámejšia slovenská ľudová pieseň, ktorá síce
poprehazovala sled sviatkov - fašiangy, Veľká
noc, Turíce, ale pripomína nám obdobie dni od
Troch kráľov po Popolcovú stredu, ktoré nazývame fašiangy. Fašiangy majú bohatú tradíciu a sú
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najveselším obdobím roka, obdobím ktoré sprevádza čas svadieb, plesov, zábav, organizujú sa
hostiny, zabíjačky. Pokračovanie piesne z úvodu
znie „kto nemá kožucha zima mu bude“ - tieto
slová sa tento rok potvrdili, že sú na toto obdobie
opodstatnené. Vo Vydrníku sme sa s obdobím veselosti a hodovania rozlúčili, ako sa patrí.
Obecný úrad s poslancami obce sa rozhodli
zorganizovať obecnú zabíjačku. Po slnečných a
teplých dňoch prišlo náhle ochladenie. Sneh,
vietor a mráz dodávali tú pravú zabíjačkovú atmosféru všetkým, ktorí sa
pripreli k robote na príprave
dobrôt a špecialít. Už v piatok dňa 22. 2. 2019 sa zišli
majstri mäsiarskeho umenia
a pomocníci v priestoroch
skautskej klubovne. Tu sa
prasiatko rozobralo a postupne z neho vznikali naporciované mäsko a rebierka
na pečenie, klobásky, jaterničky, grejzupa, ešte príloha
kyslá kapusta a na záver
oškvarky a masť. Druhá partia pomocníkov postavila
stany, stoly, lavičky. Všetko
klapalo ako hodinky a to
vďaka ľuďom s nadšením
v srdciach, dobrej nálade a
pohode. Všetko je nachystané, oslava a fašiangové
hodovanie môže začať...
Dňa 23. 2. 2019 o 13.00
hod. všetci nadšenci dobrej
nálady sme sa zišli v maskách alebo aj bez masiek.
Maskovaný sprievod doprevádzaný muzikou až z
Oravskej Polhory (obce z
najlepšími hráčmi na gajdy)
a spevom prešiel ulicami
obce. Hlavný program sa konal na vydrníckom „námestí“, kde pán starosta Mgr.
Jozef Bizoň otvoril nultý
ročník fašiangovej zabíjačky.
Na tejto oslave sme mali tú
česť privítať vzácnych hostí:
PaedDr. Milana Majerského
PhD. - predsedu Prešovského samosprávneho kraja,
Alojza Hlinu - predsedu
KDH, Mgr. Romana Vitka
PhD. - predsedu OC KDH
Poprad, Miriam Kuzárovú a
Miriam M. Lexman - kandi-
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Krížová cesta
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“
Krížová cesta na Kvetnú nedeľu má už vo Vydrníku niekoľkoročnú tradíciu. Aj tento rok pobožnosť Krížovej cesty pripravila Farská pastoračná
rada vo Vydrníku spolu s miestnymi skautmi.
Úvodnou modlitbou a úmyslom za našu mládež
začala krížová cesta v našom kostole. Pokračovali sme krátkymi zamysleniami k jednotlivým
zastaveniam cez dedinu až k Janovskému krížu.
V tichu lesíka sme mohli rozmýšľať o Ježišových
posledných chvíľach a spolu s Jeho utrpením
nachádzať posilu pre vlastné trápenia a ťažkosti
života.

dátky do Európskeho parlamentu. Všetci sa nám
postupne krátko prihovorili, ale najviac sa tešili
na zabíjačku. Odchádzali od nás spokojní, dobre
sa tu cítili, všetko im chutilo a naše zabíjačkové
špeciality označili za excelentné. Vôňa šíriaca sa
do okolia hneď prilákala všetkých návštevníkov
k ochutnávke zabíjačkových špecialít. K zahriatiu bol pripravený výborný fašiangový punč a
samozrejme, naše gazdinky napiekli a doniesli

neodmysliteľné šišky, fánky, buchty či záviny.
K dobrej zábave prispel Tomáš Galovič s garmoškou, keď rozospieval všetkých prítomných
množstvom pesničiek, ktoré v dnešnej dobe
upadajú do zabudnutia. Veríme, že tým vznikla
ďalšia pekná novodobá tradícia našej obce. Na
záver chceme poďakovať úplne všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy tejto
vydarenej akcie.

Z ČINNOSTI ...
V tejto rubrike sa budú podávať informácie o
aktivitách a činnostiach inštitúcií, združení a spoločenstiev pôsobiacich vo Vydrníku.

Základná škola s materskou
školou Vydrník
Jar je už v plnom prúde, školský rok sa prehupol do svojej druhej polovice a pomaličky
začíname bilancovať jeho úspešnosť. Už teraz si
môžeme povedať, že v našej škole sa vždy niečo deje. Výchovno-vzdelávacie ciele sa napĺňajú
nielen erudovaným prístupom pedagogického
zboru, ale aj rôznorodými aktivitami, ktoré stimulujú všestranný rozvoj osobnosti žiakov. Od
začiatku roka sme sa zapojili do rôznych aktivít
(didaktické hry v prírode, Európsky týždeň športu), ktorými chceme u žiakov povzbudiť záujem
o šport. Na škole taktiež funguje športový krúžok
a hudobno-pohybový, ktoré podporujú u žiakov
pozitívny vzťah k pohybu.
Škola prejavila záujem o národný program
Škola bez nenávisti, ktorého účelom je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a
nenávistných prejavov na školách. Škola v rámci
preventívnych aktivít pod záštitou koordinátora

prevencie a koordinátora pre ľudské práva, koordinátora médií a IKT a koordinátora pre finančnú
gramotnosť uskutočňuje pravidelne rôzne aktivity pre žiakov: Týždeň boja proti drogám - beseda na tému škodlivosti alkoholu, cigariet, drog,
aktivity s pracovným zošitom „Nenič svoje múdre
telo“, prednáška členky PZ SR por. Mgr. M. Holot-

ňákovej na tému Šikanovanie, prednáška PhDr.
Aleny Mizákovej, psychologičky z centra CPPPaP,
J. Curie z Popradu na tému Šikanovanie - ako
sa brániť voči šikane, Svetový deň pre bezpečný internet – beseda na tému riziká internetu
spojená s rôznymi aktivitami na PC a internetom
schválenými MŠVVaŠ, Definícia spravodlivosti –
aktivity koordinátora pre ľudské práva pri príležitosti výročia Deklarácie práv dieťaťa a Dohovore
o právach dieťaťa, Namaľuj si svoje práva – beseda spojená s aktivitou, pri ktorej každý žiak
výtvarne vyjadril to právo, ktoré pre neho malo
najväčšiu hodnotu, Deň Rómov - história príchodu Rómov na naše územie, aktivity spojené
s počúvaním rómskej hymny a kreslením vlajky.
V rámci propagácie zdravého životného štýlu,
podpory zdravého stravovania a boja proti obezite sa venujeme rôznym aktivitám. Pravidelne
so žiakmi pripravujeme Deň zdravej výživy, kde
majú žiaci možnosť nielen vidieť, počuť, ale
hlavne ochutnať rôzne druhy ovocia a zeleniny.
Pri príležitosti Svetového dňa vody sme sa držali
i tento rok hesla – „Pite zdravú vodu, nápoj z vodovodu“ a poukázali sme na dôležitosť pitného
režimu a hlavne čistej nesladenej vody. Aj tento
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aktivitám spojených s čistením
okolia školy a cesty do osady.
Kampaň – Červené stužky, do
ktorej sa naša škola každoročne zapája na podporu ľuďom
trpiacim AIDS.
K školským súťažiam, ktoré
sa konajú na škole každoročne,
patrí aj matematická súťaž
Pytagoriáda – určená pre žiakov 3. a 4. ročníka a Superstar – školská súťaž v speve. V
škole je občas i veľká zábava
a to hlavne v čase fašiangov,
kedy sa koná karneval. Učitelia a žiaci sa spolu v maskách
zabávajú a plnia rôzne úlohy.
Úsilie všetkých je nakoniec
odmenené sladkou „šiškovou“
odmenou. Aj tento rok sa žiaci
našej školy zúčastnili návštevy

rok sme na škole mali Deň jablka. Deti sa venovali rôznym aktivitám prostredníctvom blokového vyučovania a v závere ochutnávali výrobky z
jabĺk.
Naši žiaci prezentujú svoje schopnosti aj mimo
školy. Najviac sa im darí v rôznych výtvarných
súťažiach. Zatiaľ boli vyhodnotené dve súťaže a
v oboch získali ocenenia. Anjel Vianoc je celoslovenská súťaž organizovaná Podtatranskou galériou v Poprade. V tejto súťaži sme získali 2 druhé
miesta a cenu za kolekciu prác. Vesmír očami detí
– výtvarná súťaž, ktorú organizuje Hvezdáreň a
planetárium v Prešove. V okresnom kole tejto
súťaže sme mali taktiež dvoch ocenených žiakov,
ktorí postupujú do celoslovenského kola.
Každoročne sa zapájame do medzinárodného
projektu „Záložka do knihy spája školy“, pri ktorom spolupracujeme s českými školami. Projekt
je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti
žiakov.
V rámci celosvetového dňa sviatku darovania a štedrosti naši žiaci prispeli svojím dobrým
skutkom. Navštívili miestnych obyvateľov a
pomohli im s domácimi prácami. Tento rok sa
zúčastnili regionálnej recitačnej súťaže Podtatranský Kubko, ktorá bola organizovaná pre
žiakov špeciálnych škôl a tried v Poprade. V
rámci spolupráce s obcou pravidelne prispievajú
kultúrnym programom pre jubilantov. Tento rok
sa zúčastnili aj Vianočného jarmoku v obci, kde
prostredníctvom pani učiteľky predávali svoje
výrobky. Školský klub detí v rámci aktivít Spojme sa pre Zem – sa venovali environmentálnym
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Podtatranskej knižnici v Poprade, kde sa oboznámili s chodom tejto inštitúcie. V rámci finančnej
gramotnosti navštívili múzeum Spiša v Spišskej
Novej Vsi, vernisáž „Múdro sporiť a rozumne míňať“.
Do našej školy tento rok zavítal cirkus Galent.
Žiaci mali možnosť nielen pozrieť si vystúpenie
naživo, ale niektorí sa stali priamo aktérmi tohto predstavenia. Taktiež pri vystúpení hercov z
divadla Na doske z Prešova, mali deti možnosť
vyskúšať si, ako chutí „divadelný chlebík“. Niektorí žiaci sa stali priamo hercami v divadelnej
hre Snehulienka.
Ani školský klub detí nezaostáva a venuje sa
rôznym aktivitám ako šarkaniáda, zdobenie medovníkov, sánkovačka, Týždeň mozgu – aktivity
na podporu myslenia v rámci Európskeho týždňa
mozgu, návšteva obecnej knižnice...
Kým sa školský rok skončí, udeje sa ešte toho
dosť. Okrem iného recitačná súťaž, súťaž vo
vlastnej tvorbe na tému „Čo ma robí šťastným“,
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beseda s miestnym spisovateľom pánom Milanom Budzákom, na ktorého sa žiaci tešia už
teraz.
Slnko je už vysoko, dni sa predlžujú, žiaci sa
každým dňom tešia na vytúžené prázdniny. Kým
opustia školské lavice, čaká nás ešte veľa práce.
Napriek tomu sa v škole stretávame všetci radi a
spoločným úsilím kráčame ku krajšiemu zajtrajšku.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov
sa dostalo veľkej pocte zástupkyni pre materskú
školu vo Vydrníku, Zuzane Pencákovej. Za osobný
prínos pre rozvoj školstva v Prešovskom kraji jej
bola udelená prednostom Okresného úradu Prešov pamätná plaketa Jána Amosa Komenského a
ďakovný list. Pani Pencákovej v mene redakčnej
rady srdečne gratulujeme.
Viac informácii o našej škole sa nachádza na
web stránke: www.zsvydrnik.sk

edukovaný oddiel skautiek a skautov. Na rok 2019
je 33 registrovaných členov.
· Betlehemské svetlo
Pred Vianocami sme ho rozniesli po okolitých
dedinách. Vo Vydrníku sme svetlo rozniesli tra-
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dokázal zahrať na fujare a posmelil nášho najmladšieho skauta k recitácii básničiek. Výnimočným bolo aj to, keď Lomnička (Martina Gallíková)
zložila svoj Skautský sľub na pomyselnej streche
Slovenska.

HK Vydrník
Už je to tu! Tohtoročná hokejová
sezóna sa nám pomaličky končí a my
sa tešíme na oddych
a letnú pohodu a
samozrejme na začiatok ďalšej sezóny. :-) Naše
hokejové mužstvo hráva každý pondelok na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi, kde hrávame
s ďalšími tromi mužstvami, jedno zo Spišskej
Novej Vsi, jedno z Popradu a náš malý veľký rival zo Spišského Štiavnika. V tejto sezóne sme sa
prihlásili do levočskej amatérskej hokejovej ligy,
kde je až 15 mužstiev a budúci rok sa zrejme ešte
rozrastie. V základnej časti sme obsadili pekné
šieste miesto. Bližšie informácie sú na stránke
www.lahl.sk, kde nájdete všetky naše zápasy,
výsledky a štatistiky. Chcem poďakovať všetkým
chlapcom za predvedené výkony či už v Spišskej
Novej Vsi alebo v Levoči. Takisto nesmiem zabudnúť poďakovať fanúšikom a vedeniu obce za
podporu.
Snažíme sa už niekoľko rokov šíriť dobré meno
našej obce a obyvateľov pod značkou HK Vydrník.
Ďakujem.
Radoslav Hudák

Skauting
Skauting vzišiel a rozšíril sa na celý Spiš hneď
po páde komunizmu, kedy bol obnovený práve od
nás z Vydrníka. Na stránkach Vydrníckeho spravodajcu budeme uverejňovať príspevky aj tejto
organizácie, ktorá aktívne pôsobí v obci. Vydrnícki
skauti v súčasnosti patria do Podtatranskej skautskej oblasti, 122. Zboru anjelov strážnych Poprad
– Vydrník, 1. oddielu Severka. Vo Vydrníku je ko-

dične na Štedrý deň. Členovia nášho oddielu sa
tiež zúčastnili vynesenia Betlehemského svetla
na Lomnický štít, Skalnaté Pleso a Hrebienok,
ktorý každoročne už viac ako 20 rokov zabezpečuje Podtatranská skautská oblasť. Na Lomnický
štít išli za náš oddiel, Lomnička a Pipin (Jozef
Bizoň), ktorých sme vybrali za ich zásluhy a doterajšiu činnosť. Pipin bol veľkým prínosom aj na
Lomničáku, kde za neprijaznivých podmienok

· Chata Plesnivec
Prvý jarný slnečný víkend od 22. - 24. marca
náš skautský oddiel Severka trávil na chate Plesnivec v Belianskych Tatrách. Cesta na Plesnivec
bola síce zľadovatená, ale na Sľubové miesto
sme sa dostali bez väčších problémov. Tam štyria
naši členovia skladali Vlčiacký sľub (Radka, Ninka, Branko, Borisko) a Danko zložil Skautský sľub.
Starší členovia si obnovili svoje sľuby. Taktiež
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sme oceňovali našich členov za doterajšiu činnosť. Počas dňa detí absolvovali rannú rozcvičku,
skúšky pred sľubom, hry, prípravu a realizáciu
večerného programu pre starších, šmýkanie z
kopca na zadku. Naspäť z chaty sme sa vrátili
cez Dolinu siedmych prameňov do Kežmarských
žľabov a odtiaľ domov, kde sme si priniesli opäť
množstvo pekných zážitkov.
· Skautské Vianoce a Silvestrovsko - Vianočna prespávačka
Počas zimných prázdnin si 122. zbor zopakoval Vianoce. Akcia sa uskutočnila v Hôrke. Každý
oddiel sa predstavil so scénkou, hrami. Členovia nášho oddielu zahral Popolušku tak, ako ju
málokto pozná. S ostatnými oddielmi sme si
odovzdali darčeky, ktoré sme vlastnoručne pripravili. Podujatie bolo ukončené svätou omšou,
ktorú celebroval skaut vdp, Anton Horník - Haky.
Dňa 3. januára vo vydrníckej klubovni skauti z 1.
oddielu Severka zažili Silvestrovsko - Vianočnu
prespávačku. Deti sa mohli stretnúť s obľúbenými postavami z rozprávok, pri ktorých plnili rôzne úlohy. Všetci sme si pochutnali na slávnostnej
večeri a po nej si rozdali vyrobené darčeky. O
polnoci sme oslávili „Nový rok“, pripili si detským
šampanským, pojedli glupociny a išli spokojne
spať, keďže na druhý deň nás ešte čakal zaujímavý program.
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Snívanie Milana Budzáka, pretavené do poézie a prózy
Ďalšou pravidelnou rubrikou na stránkach Vydrníckeho spravodajcu bude výber z bohatej tvorby Milana Budzáka, člena Spolku slovenských spisovateľov.

Zabúdam
Nedávno to bolo, keď
Duch lásky ma
ovial, keď som
drevo jasličiek v maštaľke
rukou objímal.

Národ pod Tatrami,
voda na poľane tvojho detstva,
naďalej čistá vyviera,
no jej potôčik cez močiar
tvojej duše preteká.

Nedávno to bolo, čo
radosť a šťastie ma objalo.
Husličky, basa aj mandolína,
modlitbou srdca sa stali.
nasledoval som ich?

Zvony ti vyzváňajú na cestu,
vykroč s pokorou vpred.
Nájdeš miesto, kde tvoja
duša očistená bude a riečkou
čistá voda pretekať bude.

Naplnili sa sľuby,
stala sa modlitba liekom duše?
Zdvihol si kameň, o ktorý
si sa potkol, on svoje
poslanie mal, pred
hriechom varoval Ťa.

Zavolaj celý svet na
lavičku, čo pred domom
máš. Aj Pán Ježíš určite
príde medzi nás.

Šedé mraky obkľúčili
nás, Slovenský národ
kľakaj na kolená, je
čas pokánia. Lastovičky
odleteli, vrátia sa znova
medzi nás?

Nebo sa otvorí a náš Pán,
požehná nás a do Zeleného
údolia, budeme sa za ním
poberať.
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Z minulosti Spiša
„Vo dne, v noci uvažuj o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho národa, pozoruj deje a písomné
pamiatky, lebo ohavnou vecou je chodiť ako cudzinec po svojej vlasti.“
KASIODOR
Vážení spoluobčania, aby sa nám veselšie kráčalo, zaspomínajme si najskôr na roky, kedy Spišiaci
bojovali vo vojsku Františka II. Rákociho. Do armády mládencov verbovali spevom, hudbou a tancom.
Pijatika bola súčasťou verbovačky a kde bola pijatika, bola aj ľudová pieseň:

Idze wierbunk, idze
hore Košicami,
ej, zwierbuj še Jaňičku,
co ľubiš Haničku.

Nacože ci mili ta
košuľka budze,
ej, ket pujdzeš na vojnu,
chto ju nošic budze.

Ňezwierboval ja še
našilu me vžaľi,
ej, cenku košuľenku na
mňe potarhaľi.

Ket pujdzem na vojnu,
vežmem ju zo sebu,
ej, budzem še s ňu cešic,
jak ket mila s tebu.

Košuľenka cenka, šila
ju miľenka,
ej, šila ju pres tidzeň,
plakala každí dzeň.

A ket me poraňa,
budze mi na rani,
ej, a ket me zabiju,
budze mi do jami.

V 19. storočí sa verbunková hudba stala veľmi obľúbenou a jej hlavnými interpretmi a šíriteľmi
boli cigánske muziky. Nasledujúcu pieseň na operných pódiách spievala Katarína Pendráková,
rod. Spišiaková z Hrabušíc:

A ket še moj mili na vojnu bral,
šedzom ročki, šedzom čekac kazal.

Tvoj mili je ožeňeni,
bul ja jemu davno na vešeľi.

A jak prešľi šedzom ročki,
žalo dziefče travu na uboči.

Bože mu daj, Bože teľo ščesca,
jak na tej uboči teho ľisca.

Jak nažalo, zostalo stac,
spatrelo ono tam vojačka stac.

Bože mu daj, Bože teľo zdravia,
jak na tej uboči teho travia.

Daj Boch dziefče, daj Boch ščesce,
a čom že ti ňeźňeš vecej ešče.

Prajem Vám spoluobčania slnečné jarné dni, nielen v záhradke, ale aj v duši.
Milan Budzák
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NAPÍSALI STE NÁM
Zo spomienok – rok 1979
V priebehu roka Rádio Vatikán informovalo poslucháčov o pripravovanej biskupskej
vysviacke p. Jozefa Tomka. Dovolenku sme si
naplánovali na mesiac september, aby sme
sa mohli zúčastniť na tomto mimoriadnom
podujatí. Vybavovanie formalít pre cestu do
kapitalistického zahraničia – devízový prísľub, víza, výjazdnú doložku i cestovný lístok
na vlak - cestou ČEDOK-u prebehlo bez problémov.
Začiatkom septembra sme odcestovali (4
ženy) cez Viedeň do Talianska. Prvou zastávkou bola Florencia, po nej Pisa (so šikmou
vežou) a Rím. V blízkosti stanice Termini v
Saleziánskom ústave sme navštívili p. Faberu,
kde sme si nechali naše objemné kufre. S pátrom Faberom sme sa zoznámili ešte v r. 1969,
kedy sprevádzal väčšiu skupinu pútnikov z
Košíc (na našom spriatelení ma značný podiel
aj slovenská slivovička a makovník od tety
Eržiky z Ťahanoviec). Keďže v tomto období
pútnici z Československa boli veľmi populárni – boli sme aj uprednostnení na audiencii
so sv. Otcom Pavlom VI. v chráme sv. Petra a
mali sme vyhradené prvé lavice.
P. Fabera nám zabezpečil ubytovanie,
vstupenky na vysviacku i audienciu. S menšou batožinou sme odcestovali do Neapola,
odkiaľ sme robili „výpady“ za krásami i pamätihodnosťami Talianska. Navštívili sme
Pompeje, Capri, lanovkou sme sa dostali na
Vezuv. Počas nášho pobytu v Neapole sme
zažili aj štrajk železničiarov, takže do Ríma
sme docestovali oneskorene a takmer sme
zmeškali koncelebrovanú sv. omšu v bazilike
sv. Klementa. Hlavný celebrant bol J.E. Otec
biskup Andrej Grutka (USA) a homíliu mal
Mons. Dominik Hrušovský.
V sobotu 15. septembra v predsieni Sixtínskej kaplnky sme sa úplne náhodne stretli so
známymi z Košíc, t.č. žijúcimi vo Švajčiarsku,
ktorí pricestovali na túto slávnosť. O 17:30
hod. sv. Otec Ján Pavol II. udelil biskupskú
vysviacku J.E. Otcovi arcibiskupovi Jozefovi
Tomkovi. Po skončení obradu sa zúčastnení
Slováci zišli v blízkej sále na audiencii so sv.
Otcom.
V nedeľu 16. septembra sa zišli účastníci
vysviacky v Slovenskom ústave sv. Cyrila a
Metoda, kde o 10:30 hod. bola koncelebrovaná sv. omša – hlavný celebrant bol J.E.
Tomko. Tu sme mali príležitosť stretnúť sa s
rodičmi p. arcibiskupa a jeho príbuznými z
USA. Blízki príbuzní zo Slovenska nedostali
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víza (okrem rodičov). Takže rodinné zázemie mu
vytvorili iba príbuzní z USA.
Po skončení sv. omše bol spoločný obed v Domus Pacis. O dobrú náladu počas obeda sa postaral Mons. D. Hrušovský. Keď zanôtil a zahral „na
garmoške“ temperamentné východoslovenské
piesne – prítomní sa pridali – americkí Slováci
sa nedali zahanbiť a naše krojované tety z Krásnej nad Hornádom (tety boli príbuzné p. Michala

Lacha z pápežského východného ústavu – Russicum) poriadne povykrúcali.
V stredu 19. septembra sme sa zúčastnili na
audiencii sv. Otca, kde Slováci zaujali prednostné
miesta. Náš pobyt v Taliansku sme ukončili návštevou Assisi a Raveny.
Plní dojmov i vďačnosti sme odcestovali domov. Pri prechode hraníc sme „naďabili“ na „slušných“ colníkov, ktorí „nevideli“ našu náboženskú
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literatúru, ktorou nás „zásobili“ v ústave sv. Cyrila
a Metoda. Boli sme šťastné i vďačné za túto dovolenku, za stretnutie so známymi, ale hlavne
za možnosť zúčastniť sa na tejto pre Slovensko
veľmi dôležitej vysviacke teraz už J.E. kardinála
Tomku.
Terézia Javorská

oznamy
Liturgické oznamy počas veľkonočných sviatkov
18. 04. 2019 - Zelený štvrtok Pánovej večere: svätá omša o 18:00hod.
Od 20:30 do 21:30 hod. adorácia Hodina s trpiacim Kristom.
19. 04. 2019 - Veľký piatok utrpenia a smrti Pána: prísny pôst, obrady o 15:00 hod.
		
Dopoludnia o 11:00 hod. Krížová cesta v kolónii pre Rómov.
		
Večer o 20:00 hod. Krížová cesta cez dedinu, ktorá začne pri kríži pred Špaldom a bude pokračovať po hlavnej ceste na cintorín k hlavnému krížu.
		
Doneste si sviečky. Krížová cesta bude obetovaná za naše rodiny.
20. 04. 2019 - Biela sobota Veľkonočná vigília: obrady a oslava Kristovho zmŕtvychvstania o 20:00 hod. pri ohni vonku.
		
Ráno o 07:30 hod. Vyloženie sviatosti Oltárnej spojené s posvätným čítaním a rannými chválami.
		
Poklona pri Božom hrobe bude trvať do 15:00 hod. kedy sa spoločne pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.
21. 04. 2019 - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: sväté omše o 08.00 a o 10:00 hod. V kostole o 07:00 hod. požehnanie veľkonočných jedál.
22. 04. 2019 - Veľkonočný pondelok: svätá omša o 08:00 hod.

Medzinárodný deň Rómov
Na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii
(IRU) v roku 1990 bol 8. apríl vyhlásený za medzinárodný deň Rómov. Tento deň je oslavou
rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby,
divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri
tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich
kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov,
prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia. Vo Vydrníku zakladáme
tradíciu, že tento deň si budeme každoročne pripomínať prvú sobotu po Veľkej noci. Prvý ročník sa

uskutoční v sobotu 27. 04. 2019 v priestoroch pred
„družstvom“.

Medzinárodný deň detí
Každoročne 1. júna oslavujú deti svoj deň. Pri
tejto príležitosti obecný úrad pripraví pre naše
deti športovo zábavný deň na ktorý vás už teraz
srdečne pozývame.

Deň otcov
Tretia nedeľa v mesiaci jún je venovaná všetkým
mužom - otcom. Otec možno nemá taký priestor
na dennodennú starostlivosť o deti. Tá prirodzene

spočíva zväčša na mame. Otec je však stále dôležitým pilierom rodiny a vieme, že keď v rodine chýba, deti ani matka nemajú oporu a pocit istoty. Je
preto veľmi dôležitá a prínosná v túto dobu oslava
otcovstva, kedy si pripomíname dôležitosť starostlivého otca pre správne a stabilné fungovanie
rodiny. Preto sme sa minulý rok rozhodli, aby naše
rodiny z Vydrníka tento deň trávili spolu v prírode
a to v rámci výstupu na Kláštorisko. Týmto chceme
povzbudiť a pozvať všetkých na 2. ročník výstupu
na Kláštorisko, ktorý sa bude konať 16. 06. 2019.
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach
sa včas dozviete.
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