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Vydrnícky
SPRAVODAJCA

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril po prvý krát v tomto roku. Aj keď už v ňom ubehlo niekoľko týždňov, nedá mi
sa vrátiť na začiatok roka, keď sme si všetci navzájom priali šťastie, zdravie a úspešný nový rok. Určite sme aj prehodnotili
ten uplynulý rok. Nie všetky predsavzatia sa nám podarilo zrealizovať. Aj v našej obci nás mnohé problémy trápia naďalej,
ale je na nás, aby sme ani v tomto roku nepoľavili v snahe a naďalej pracovali na zlepšovaní kvality života občanov. Naše
plány nám však odrazu, zo dňa na deň narušil koronavírus, ktorý ochromil celú spoločnosť, celý svet. Život sa spomalil
a dá sa povedať, že až zastavil. Korona je veľkou výzvou pre nás všetkých ako sa s tým popasujeme. Teraz je ten čas
uvedomiť si, aké hodnoty sú v našom živote najdôležitejšie. A preto netrápme sa, nestresujme čo bude, ochraňujme sa
a pomáhajme si navzájom v nádeji a viere v lepší zajtrajšok. Dúfajme, že to bude čoskoro. V tomto veľmi ťažkom období,
ktoré teraz prežívame sa chcem s Vami podeliť o moju skúsenosť. Pred niekoľkými týždňami, v čase keď sme ešte žili
normálny život, všetko fungovalo a mohli sme chodiť kde sme len chceli, stretol som sa so svojim priateľom, konateľom
firmy, ktorý svoje výrobky v prevažnej miere expeduje do zahraničia. Jeho továrnička, ako ju pomenoval, nestačí pokryť
objednávky. „Ako to robíš bratku?” Položil som mu otázku. V dnešnej dobe, keď ponuka je väčšia ako dopyt, v tvojej
továrničke, ktorú berieš ako súčasť svojej domácnosti sa tak darí? Je to veľmi jednoduché, odpovedal mi. Ráno prídem
do práce o hodinu skôr ako ostatní zamestnanci, posadím sa do svojho riaditeľského kresla, ktoré je už poriadne
ošúchané a pomodlím sa celý ruženec. Trvá to dlhšie z dôvodu, že sa snažím nadviazať kontakt s mojím Pánom, ktorého
v závere poprosím, aby moju firmu celý deň riadil on. „Jožko, ono to naozaj funguje!“. Na tento príbeh som si spomenul,
keď nám náš duchovný otec v kostole pripomenul význam čítania Svätého písma v našich rodinách. Písmo si čítam
doma, a mám ho aj na svojom stole na Obecnom úrade. Keď som niekedy bezradný, znepokojený, (normálne sa to stáva
každému z nás,) beriem do rúk Sväté písmo a bez úvahy, čo mám čítať ho otváram, a nájdem v ňom odpoveď na moje
otázky. Často sú to otázky medziľudských vzťahov, ktoré ako starosta tejto obce vnímam veľmi citlivo a osobne ma to
trápi, že práve medziľudské vzťahy sú veľkou prekážkou spokojného a priateľského spolunažívania. Bez dobrej vôle nás
všetkých, zapojiť sa do diania v obci, sa nemôžu zrealizovať žiadne športové alebo spoločenské podujatia. Nikto iný to
za nás neurobí a aby ľudia stojaci za prípravou podujatí nestratili nadšenie a pracovali pre všetkých i naďalej, chcem Vás
poprosiť, aby ste svojou účasťou prišli ich v tom podporiť. Som rád, že môžem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k úspešnej realizácii podujatí, ktoré sa konali. A zároveň, keď nám to situácia dovolí, teším sa na tie
ďalšie pekné stretnutia vo vzájomnej súdržnosti.

S pozdravom Jozef Bizoň

Z ČINNOSTI OBCE
Na tomto mieste chcem nadviazať na informácie, ktoré som avizoval v poslednom vydaní Vydrníckeho spravodajcu a to
o vydávaní nášho periodika vždy po zasadnutí OZ, aby ste dostávali informácie aj tí, ktorí nemáte prístup na internet, alebo
si radi prečítate aktuálne správy z papiera.

• Starosta obce
- Na poslednom OZ som oznámil, že sa budeme zaoberať výškou daní a poplatkov. Minulého roku sme začali v Rómskej
osade separovať odpady, čo nám prinieslo navyše jednu tonu vytriedeného plastu. No aj tak čísla nás nepustili. Pri
komunálnom odpade sme mali príjem 10.491,79 € a výdavky činili 21.230,29 €. Rozdiel je mínus 10.738,50 €, čo je
v rozpore zo zákonom o obecnom zriadení. V tomto roku je doposiaľ miera vytriedenia odpadu 11,83 %. Na základe
vytriedenia odpadov sa naša obec zaradila do príslušnej sadzby za rok 2020 v zmysle výpočtu podľa zákona č. 329/2018
Z.z. za uloženie odpadu na skládku, ktorá činí 24 € za tonu. Tak isto sa to týka dodávky pitnej vody a odvádzania
a čistenia odpadových vôd, príjem z vodného a stočného bol oveľa nižší, ako výdavky. Preto už teraz avizujem, že do
budúceho roku pripravíme návrh na zmenu daní a poplatkov.
- Zákonom č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní bolo schválené, že
s účinnosťou od septembra roku 2021 5 ročné deti budú musieť povinne navštevovať predškolskú dochádzku.
- Spoločnosť Stredoslovenská energetika nám predložila návrh rekonštrukcie osvetlenia pre 96 svietidiel v obci. V ponuke
je celoročná údržba. Oslovila nás ešte jedna spoločnosť. Do termínu ďalšieho zastupiteľstva počkáme a rozhodneme sa
ako budeme ďalej postupovať.

- Vysporiadanie rómskych pozemkov: V roku 2018 bol vyhlásený celoslovenský projekt na vysporiadanie
pozemkov v rómskych osadách. Vo Vydrníku nedošlo k vysporiadaniu pozemkov na ktorých sú postavené
rodinné domy z dôvodu veľkého počtu podielových vlastníkov pozemkov, čo v uvedenom projekte značne
navýšilo náklady s ktorými nebolo rátané.
Stanovisko starostu obce k listu zamestnancov ZŠ: Dňa 21.2. 2020 som obdŕžal list od zamestnancov ZŠ
v ktorom deklarujú svoju nespokojnosť s mojím rozhodnutím o mzdových náležitostiach vo vzťahu k riaditeľovi ZŠ.
Plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivých zložiek, ich nárokovateľnosť, výškou a
podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, pri odmeňovaní sa postupuje podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. vrátane jeho noviel je účinný od roku 2019. Plat riaditeľovi školy neurčuje obecné zastupiteľstvo,
ale určenie platu riaditeľa školy patrí do výlučnej kompetencie starostu.
Stretnutie starostu s občanmi Vydrníka – odpovede na otázky:
Budúcnosť Jednoty – Obecného domu: Po schválení výšky investícií a po verejnom obstarávaní sa začne
s budovaním schodiska.
Centrum obce: OZ vyčlenilo v rozpočte 15.000 € na rekonštrukciu, ktorú plánujeme tento rok.
Cesty: Naplánovaná a naprojektovaná je rekonštrukcia cesty k prameňu a nová cesta pod Obecným úradom, na
ktoré sme podali žiadosť z OPĽZ. Dňa 2. marca nám prišla odpoveď, kde Ministerstvo vnútra oznámilo, že
predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutí k žiadostiam o NFP do 30. novembra 2020. Ďalšie cesty sme dali zamerať
a zistiť výšku nákladov.
Nedostatočný Internet: Na poslednom stretnutí bolo deklarované, že v obci sú nedostatočné možnosti
s pripojením na internet. Oslovili sme spoločnosť Telekom a tá nám vyšla v ústrety a bude tohto roku v obci
zavádzať optické pripojenia pre obyvateľov všetkých časti našej obce.
Parkovanie aut pri OÚ: Cesta je na tomto úseku dosť zúžená a prejazd áut, či autobusu je komplikovaný, ak
v ceste stoja vozidlá. Zaoberáme sa týmto problémom, ktorý je v celej obci a parkovanie bude usmernené buď
smernicou alebo VZN, ktoré bude predložené na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Schody na železničnú stanicu: Sú šmykľavé a v dezolátnom stave. ŽSR nás informovali o kompletnej
rekonštrukcii Zastávky s parkoviskom.
Obecný rozhlas: V časti za domom smútku nepočuli rozhlas - porucha bola odstránená
• Obecné zastupiteľstvo
OZ, ktoré sa konalo dňa 06.03.2020 schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) zrušenie uznesení č. 37/2019, 47/2019, 60/2019, neboli splnené b) poverilo starostu obce oslovením
majiteľov pozemkov o bezodplatnom prevode pozemkov Obci Vydrník na miestnu komunikáciu do ďalšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, - Cesta Veľké krátke
poverenie kontrolóra obce na uskutočnenie finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Vydrník a text poverenia na
vykonanie kontroly
VZN Obce Vydrník č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia
na rok 2020
rozhodnutie o trvalom upustení pohľadávky vo výške 874,61 eur z dôvodu neefektívnosti jej vymáhania.
zriadenie Klubu dôchodcov v Obci Vydrník
zriadenie jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Obce Vydrník
poverenie starostu obce prípravou podkladov týkajúcich sa rozšírenia cintorínskych priestorov
poverenie starostu obce a) vykonaním prieskumu trhu za účelom zistenia ceny pre riešenie havarijného stavu
obecných komunikácii, b) vykonaním verejného obstarávania dodávateľa riešenia havarijného stavu obecných
komunikácií, v maximálnej výške prostriedkov v rozpočte určených na tento účel,
dodatok č. 1 k VZN Obce Vydrník č. 2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.
a) berie na vedomie správu starostu obce o príprave podkladov k VO, b) prerokovalo predpokladanú výšku
finančného rozpočtu prístavby Obecného domu

OZ neschválilo:
• poskytnutie dotácie pre ZŠ na plavecký výcvik žiakov. Poslanci odporučili nájsť túto čiastku vo vlastnom
rozpočte školy, nakoľko obec s takýmito výdavkami vo svojom rozpočte nepočíta.
• odpredaj obecného pozemku reg. „C“ parcely č.7/2 – záhrady o výmere 306 m2.
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STALO SA VO VYDRNÍKU
➢ Vydrnícky vianočný jarmok
V nedeľu 22. decembra 2019 sa v centre obce pri
vianočnom stromčeku, uskutočnil ďalší ročník
adventného popoludnia - vianočný jarmok. Na
jarmoku, ktorý sa niesol už v pravej predvianočnej
atmosfére sme si mohli zakúpiť zaujímavé výrobky
zhotovené šikovnými rukami Vydrníčanov, voňavé
oblátky, vianočné pečivo a množstvo iných
predmetov. Teší nás, že sme mohli navštíviť aj
stánky tradičných ľudových remesiel a potešiť ich
majstrovstvom našich blízkych pekným darčekom.
Popri nákupoch, sme sa postretali, porozprávali,
zahriali pri varenom vínku a podávala sa aj pečená
domáca klobáska. Sprievodným programom
vianočných trhov bola výstava zbierky
porcelánových bábik Zuzany Varhoľovej a obrazov
Petra Gurníka, ktorá sa uskutočnila v priestoroch pod Jednotou (vo Vydre). Touto cestou, sa chceme
poďakovať organizátorom, predajcom a vystavovateľom.
➢ Dobročinné akcie
Na sviatok Božieho narodenia dňa 25.12.2019 pod záštitou Farskej pastoračnej rady vo Vydrníku sa konali
dve dobročinné podujatia. V našom kostole sa predstavili Vydrnícke deti a mládež už tradične jasličkovou
pobožnosťou, ktorou sme si spoločne pripomenuli narodenie Jezuliatka. Po jasličkovej pobožnosti, pod taktovkou
harmonikára vdp. farára Jaroslava Kaníka, sa vybrali betlehemci ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša
do rodín, ktoré o to prejavili záujem. Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojimi vystúpeniami priniesli nielen radosť
o zvesti, a zároveň, že sme mohli výťažkom dobrodincov pomôcť trpiacim ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.
Ďakujeme! Výťažok zbierok bol tento rok odoslaný na podporu misií v Bolívii, kde pôsobí kňaz z našej diecézy.
➢ 75 výročie oslobodenie našej obce
Dňa 27.01.2020 si naša obec pripomenula 75. výročie oslobodenia Vydrníka od fašistov počas II. svetovej
vojny. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k novo osadenej pamätnej tabuli na budove
Obecného úradu. Ďakujeme občanom, učiteľom a žiakom ZŠ, ktorí prispeli svojou účasťou na tomto pietnom akte.
➢

Vianočný koncert

V nedeľu dňa 06.01. 2020 sa vo farskom kostole
vo Vydrníku konal koncert študentov konzervatórií
z celého Slovenska. V ich podaní sme si mohli vypočuť
koledy a skladby od významných skladateľov klasickej
hudby, ktorými nám príjemne obohatili popoludnie a
dali tým dôstojnú bodku za tohtoročnou vianočnou
atmosférou. Na záver sme si s nimi zaspievali tradičnú
vianočnú pieseň Tichá noc.
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➢

Vydrnícke fašiangy

Dňa 15.02.2020 o 13.00 hod. na dvore skautskej klubovne, za
slnečného a teplého počasia sa zišli všetci nadšenci dobrej nálady.
Maskovaný sprievod na čele s veselým turoňom, sprevádzaný mladým
harmonikárom z Gánoviec, hudbou a spevom sa vydal ulicami obce.
Občania s radosťou, dobrou náladou a aj pohostením vítali sprievod pri
svojich domoch a veruže sa nám ušla aj výslužka. Pálenky na zohriatie,
klobásy a slaninu napichovali na ražeň. Výborne šišky si našli hneď a
zaraz svojich maškrtníkov – deti. Po veselej obchôdzke ulicami, sa
hlavný program konal v skautskej klubovni, kde všetkých čakali chutné
zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil starosta obce s poslancami a
dobrovoľníkmi. K dobrej nálade bolo pripravené varené vínko, teplý čaj
a samozrejme gazdinky podonášali šišky, fánky, buchty, záviny, s
ktorými sa so všetkými podelili. Veríme, že sa všetci dobre bavili a o rok
sa stretneme zas.

DUCHOVNÉ OKIENKO
Vdp. František Ulmánek, kňaz, farár farnosti Vydrník 1917 – 1960
František Ulmánek sa narodil 4.10. 1879 v Jablonke na Orave, t. č. Poľská republika. Vysvätený na kňaza
bol 18. 9. 1904 a do Vydrníka prišiel v roku 1917 zo Spišských Vlách, kde bol dlhší čas kaplánom a dočasným
správcom fary. Počas prvej svetovej vojny bol aj vojenským duchovným. Svoj nástup do farnosti Vydrník
zaznamenal vo farskej kronike týmito slovami: „Sept. 25. som zaujal faru Vidernicku, ktorú som predtým nikdy
nepoznal, hneď som aj zaďakoval za ňu, ale pán Biskup Dr. Alexander Párvy neprijal moje poďakovanie. Do
Vidernika prišiel som celkom „inkognito“, preto ma ani nikto neprivítal. Predchodca môj, Ján Lipscei mi povedal, že
viderničani sú veľmi materialisticky. Skúsil som to hneď, lebo scelého Vidernika na prvú pomoc som dostal od
vdovy Štefanovej Gallovič jeden taňer šmalcu a od Zuzany Slavkovskej jeden taner vajec.“
V roku 1921 dal vymaľovať kostol maliarovi z Rožňavy Júliusovi Adamovi.
V roku 1922 dal nainštalovať nové píšťaly na organ, pretože pôvodné boli zrekvirované počas 1. svetovej vojny.
V roku 1925 zadovážil do kostola nový 514 kg zvon.
V roku 1929 dal zhotoviť novú klaviatúru pre organ, nakoľko pôvodnú zničil požiar.
V roku 1930 sa konala veľká oprava kostola a farskej budovy.
V roku 1931 bola v kostole položená nová dlažba.
V roku 1941 bola zavedená do kostola elektrina.
V roku 1943 bolo prevedené nové mramorovanie na hlavnom oltári, bočných oltároch a kazateľnici.
V roku 1945 bol Vydrník oslobodený ruskými vojakmi, o ktorých sa nevyjadruje veľmi pozitívne. Píše o nich
ako o „kasároch, barbaroch a diabloch vychovaných bezbožnosťou“. Viac v kronike nezaznamenal. Podrobnosti
o týchto záznamoch zverejním neskôr.
V Situačnej správe cirkevného oddelenia KNV v Košiciach za mesiac január 1951, ktorú robil Slovenský
úrad pre veci cirkevné, sa o pánovi farárovi Ulmánkovi píše:
„V kázňach proti ľudovodemokratickému zriadeniu a údajnému nesprávnemu odsúdeniu Vojtaššáka štval aj farár
František Ulmánek vo Vyderníku, ktorý okrem toho tiež na fare veriacim radí, aby nevstupovali do JRD.“ ( Róbert
Letz, Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom,
str. 304 Ústav pamäti národa )
Jednou z úloh kňaza, je aj vysluhovanie sviatosti. František Ulmánek počas svojho 42 ročného pôsobenia
vo farnosti Vydrník pokrstil 877 detí, z toho vydrničanov 615 a iných (Jánovčanov) 262. Ako prvé pokrstené dieťa
vo Vydrníku bola Alžbeta Dická, nar. 18. 11. 1917, dcéra Anny Dickej a vnučka Martina Dického a Žofie, rod.
Slavkovskej. Posledným pokrsteným dieťaťom bola 27. 9. 1959 Mária Javorská, dcéra Jozefa a Melánie, rod.
Žoldákovej.
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Zosobášil 208 párov, z toho Vydrničanov 151 a iných (z Jánoviec) 57. Iní kňazi zosobášili vo Vydrníku 30
párov, čiže všetkých bolo zosobášených 238. Prvý zosobášený pár bol 16. 10. 1917 Jozef Husár, syn Michala
a Márie, rod. Sulik a Žofia Magúthová, dcéra Michala a Márie, rod. Barabás. Posledný pár bol zosobášený 12. 9.
1959 a to František Tkáč, syn Pavla a Anny, r. Kudas (zomrela 95 ročná) a Anna Belanová, dcéra Františka a Žofie,
rod. Podhorská.
Pochoval 385 ľudí, z toho vo Vydrníku 271 a iných 114. Jedného vydrničana pochoval iný kňaz. Teda
všetkých úmrtí vo Vydrníku bolo 272. Prvým pochovaným bol Andrej Tkáč, ktorý zomrel ako 73 ročný 1. 10. 1917,
manžel Anny, rod. Slobodníkovej a posledným pochovaným bol Ján Horváth, ktorý zomrel 12. 10. 1958, nakoľko
v roku 1959 pohreb nebol.
Aspoň toľko z prierezu pôsobenia kňaza Františka Ulmánka vo farnosti Vydrník za 42 rokov jeho
účinkovania. Tu vo Vydrníku aj zomrel v piatok 19. 2. 1960. Pochoval ho na miestnom cintoríne v utorok 23. 2.
1960 Andrej Scheffer, kapitulný vikár. Svojho spolubrata prišlo vyprevadiť na poslednej ceste aj 60 kňazov.
Nech odpočíva v pokoji!
Veľká noc 2020
Srdečne vás pozdravujem, drahí veriaci vydrníckej farnosti! Tohtoročné Veľkonočné sviatky budú pre našu
farnosť iné, ako tie, na ktoré sme boli zvyknutí. Namiesto slávenia v Božom chráme, ich Boží ľud bude sláviť
v domácnostiach. Veriaci majú síce dišpenz od biskupa od účasti v nedeľu a prikázané sviatky na svätej omši, ale
nemajú dišpenz od toho, aby svoje krstné kňazstvo nemohli prežívať vo svojich rodinách. Chcem vás povzbudiť,
drahí veriaci, aby ste aj tento čas využili na domácu liturgiu. Možností je veľa, od sledovania liturgie v médiách, až
po osobnú modlitbu a čítanie Božieho slova. Dávam vám do pozornosti webstránku obce, kde sú zverejnené aj
informácie ohľadom spovedania, dokonalej ľútosti a tiež liturgie domácej cirkvi cez Veľkonočné trojdnie, ktorú vás
povzbudzujem spoločne v rodinách sláviť. Pozývam vás aspoň duchovne sa so mnou spojiť v čase slávenia
Veľkonočných sviatkov: na Zelený štvrtok o 18:00, Veľký piatok o 15:00, Bielu sobotu o 19:30 a Veľkonočnú
nedeľu o 10:00. Kostolné zvony budú ohlasovať všetko tak, ako sme zvyknutí. To bude pozvánka pre vás, aby ste
sa duchovne so mnou spojili. Samozrejme nezabudnite sledovať priame prenosy svätých omší alebo obradov na
TV Lux, RTVS, či RÁDIU LUMEN. Všetko, na čo sme boli zvyknutí každý rok: Krížová cesta, poklona pri Božom
hrobe, požehnanie jedál a účasť na sláveniach, musíme tento rok oželieť. Verím však, že táto pandémia čím skôr
pominie a my sa bude môcť znova stretnúť na liturgii v našom chráme s o to väčšou radosťou a túžbou po
sviatostiach. Úmysly svätých omší, ktoré som prijal na konkrétny dátum, som odslúžil alebo odslúžim, ostatné
úmysly odslúžim vtedy, keď to dovolia okolnosti. Pripomínam, že kostol je každý deň otvorený k súkromnej
modlitbe a poklone pred sviatosťou Oltárnou, za podmienok dodržania preventívnych opatrení proti šíreniu
koronavírusu. V prípade akýchkoľvek informácii ma kontaktujte na t.č. 0527785747.
Prajem vám milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky!
Ako vzbudiť dokonalú ľútosť
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat.
caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu
prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným zatratením a
inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto: „Duchu Svätý, Ty darca múdrosti a zoslaný Potešiteľ,
ktorý ma vedieš odmalička cestou viery, prosím, príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich súkromných záujmov
pri mojej snahe vzbudiť si pevnú ľútosť nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na strach zo zatratenia
ako na motiváciu svojej ľútosti, ale naopak, pomôž mi vzbudiť si dokonalú ľútosť, kedy by som pocítil skutočnú
skľúčenosť a bolesť duše iba z veľkej lásky k Tebe, Bože. Buď, prosím, so mnou, Pane a Bože náš. Amen.“ DRUHÝ
KROK– Vzbudenie si lásky k Bohu. Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám Pán zanechal.
Nájdeme ho v dvanástej kapitole Markovho Evanjelia, verše 28 – 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlavne s myšlienkou
na lásku k Bohu prečítať: Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo
všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
TRETÍ KROK – Vzbudenie si ľútosti nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa. Tento krok
predpokladá dve veci. Najskôr si poriadne pospytovať svedomie a zistiť všetky hriechy, ktoré sme spravili, a potom
ich začať ľutovať.
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Pospytovať si svedomie – k tomu nám dopomôže spytovanie svedomia, ktoré máme v modlitebnej knižke,
dnes už aj v aplikácii na mobile. Slová ľútosti môžeme použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia. Hneď
potom si dám predsavzatie, že sa polepším. ŠTVRTÝ KROK – Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako to
bude možné. Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti dokonalej ľútosti. Totiž úkon lásky je
vtedy naozajstný a úplný, keď je bez výhrad. Tak aj my chceme pristupovať k Bohu bez výhrad, preto aj naše
pokánie má byť bezvýhradné. Nemôžeme si teraz v tomto čase vzbudiť dokonalú ľútosť, ak nechceme ísť na
spoveď hneď, ako to bude možné, ale už dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc. PIATY KROK –
Záverečné poďakovanie. Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť, je samozrejmé, že za tento dar Bohu aj poďakujeme.
Veď práve teraz nám Boh naše hriechy odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme opäť živými údmi
Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Ak by sme náhle zomreli, nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou
Ducha Svätého priateľstvo s Bohom, preto sa mu treba poďakovať za usmerňovanie, dar rady a sily. Vhodný je na
záver záslužný skutok ako napr. čítanie Svätého Písma, modlitba Krížovej cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.
Mgr. Jaroslav Kaník, farár

Z ČINNOSTI .......
Základná škola s materskou školou Vydrník
•

Zo života našej školy

Život na našej škole nie je vôbec jednotvárny, alebo nudný. Učiva je síce veľa a je náročné, ale kolektív
zamestnancov sa snaží, aby sa rôznymi aktivitami spestril a priniesol potešenie každému detskému srdiečku. Nie
každý je šikovný v matematike, či v slovenskom jazyku, ale každý má právo na úspech, na pocit víťazstva. Aktivity
našej školy sú všestranne zamerané, aby každé dieťa malo možnosť pocítiť, že sa mu darí, že je v niečom
výnimočné. Žiaľ, nielen vyučovanie, ale i naše aktivity boli dôsledkom koronavírusu prerušené. Napriek tomu, sa
v našej škole toho udialo do polovice marca celkom dosť.
Rok 2019 bol venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V októbri si žiaci našej školy pripomenuli jeho
sté výročie smrti rôznymi aktivitami. Jednou z nich bolo i maľovanie portrétu tohto velikána. Naše práce boli zaslané
do Múzea Slovenských národných rád v Myjave, kde mali byť vystavené.
Naši žiaci sa tento rok zúčastnili súkromnej poklony relikvií sv. Vincenta de Paul. Na škole sa zorganizovala
spevácka súťaž, výtvarná súťaž Naša obec. V rámci celoslovenských výtvarných súťaží získali naši žiaci viacero
ocenení – Anjel Vianoc 2 druhé miesta, Rómska paleta – 4 čestné uznania, Mesiac detskej tvorby – 3. miesto. Na
škole sa venujeme i prírode. Žiaci vyrobili kŕmidlá, prikrmovali v zime vtáky, podporujeme u žiakov kladný vzťah
k prírode. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat navštívili žiaci špeciálnej triedy ZOO v Spišskej Novej Vsi.
V školskom klube pracujú nové vychovávateľky, ktoré svoju prácu chopili pevne do rúk. Školský klub
navštevuje 50 detí a funguje ako podpora celodennému výchovnému systému určenému hlavne pre žiakov z MRK.
Pripravujú sa na vyučovanie, zapájajú sa do rôznych činností zameraných na rozvoj všestrannej osobnosti
a spolupodieľajú sa na projektoch (Šarkaniáda, Fašiangové šišky, Hry na snehu, zúčastnili sa pamätnej spomienky
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Vydrník.
O všetkých aktivitách si široká verejnosť môže prečítať na našej web stránke: www.zsvydrnik.sk
Počas karantény učiteľky nezaháľajú, ale nachádzajú rôzne cesty, ako pracovať so žiakmi i naďalej.
Otvorili sme Facebooku stránku ZŠ s MŠ Vydrník, kde sú spropagované rôzne programy RTVS určené žiakom
prvého stupňa, výučbové programy a stránky, s ktorými naši žiaci vedia pracovať a sú pre všetkých zadarmo.
Zasielame im po asistentke Danke Horváthovej pracovné listy, ktoré žiaci vypracujú, odovzdajú a na výmenu
dostanú ďalšie. Boli vytvorené uzavreté skupiny pre starších žiakov prostredníctvom sociálnych sietí, v rámci
ktorých učiteľky sprostredkúvajú nové učivo a pomáhajú žiakom s úlohami pracovných listov. Je to pre nás
všetkých náročné obdobie, ale dodržiavaním základných pravidiel ako umývanie rúk a nosením rúšok, by sme ho
mohli zvládnuť čo najlepšie, a čím skôr sa vrátiť do normálneho života a do školy. Buďme k sebe tolerantní,
pomáhajme si, ale nezabúdajme, že zdravie je len jedno. Spoločne to zvládneme!
Jaroslava Kotočová
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•

Materská škola

Opäť je tu február, mesiac, čo má
smiešnu tvár.
Za maskou ju často skrýva a veselý
stále býva.
Prosí i Vás veľkí, malí, aby ste si
masky dali.
Kto pod maskou sa však skrýva, to
tajomstvo veľké býva.
Ahoj, ahoj, ahoj. Hlásim sa z hokejovej
rubriky pre nás smutnou správou. Sezónu
sme museli predčasne ukončiť ako všetci
profesionáli aj amatéri a to sme mali
dobre našliapnuté k lepším výsledkom.
Nedá sa nič robiť, život ide ďalej a hokej
na nás počká. 😊 Verím, že to čoskoro prejde a budeme sa
môcť vrátiť k našim starým životom, zvyklostiam a záľubám.
V Levočskej hokejovej lige sa ešte rozšíril počet mužstiev
o kategóriu hobby, kde pribudli nové mužstvá a aj náš sused,
chlapci z obce Betlanovce. Náš HK Vydrník je v kategórii profi
divízia. Samozrejme, že sa všetci tešíme na novú sezónu, ale momentálne máme iného súpera ktorého musíme
poraziť a to bez ohľadu na to, či niekto vie hrať hokej alebo nie. Všetkým prajem veľa, veľa zdravia a sily. Na
obrázku je taká malá ukážka našich úspechov v hokeji a ako na správnej dedine aj so stohmi slamy
v pozadí. Chlapci si určite radi zaspomínajú na krásne spoločné chvíle. Vedeniu obce ďakujem za podporu a teším
sa na ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem, Radoslav Hudák
SKAUTING
Z činnosti 122. zboru Anjelov strážnych Poprad, 1. oddiel Severka Vydrník
➢

Betlehemské svetlo

V rámci odovzdávania Betlehemského svetla sa v roku 2019 uskutočnili tieto aktivity:
•

15.12. Odovzdávanie Betlehemského svetla poľským skautom v Zakopanom
Zvuk huslí, východ slnka nad Tatrami, spev skautov a vôňa vianočných koláčov. Presne takto vyzerala naša
cesta do Zakopaného. Omša bola už tradične nádherná, kostol bol preplnený natoľko, že ľudia stáli ažvonku.
Družina roka Sovičky z Veľkého Zálužia priniesla svetlo z Rakúska, od dieťaťa svetla Victorie. Bill, náčelník
Slovenského skautingu ho odpálil náčelníčke z Poľska. Potom sa dostalo aj k ostatným ľuďom a skautom
a spokojní sme išli domov.
• 21.12. Odovzdávanie Betlehemského svetla biskupovi na Spišskej Kapitule
Pár dní pred Vianocami sme sa zúčastnili odovzdávania Betlehemského svetla na Spišskej kapitule.
Rozprávali sme sa s biskupom Štefanom a s emeritným biskupom Andrejom. Sestričky sa o nás veľmi ochotne
postarali, za čo sme sa im odmenili vianočnou koledou.
• 22.12. Odovzdávanie Betlehemského svetla vo Vysokých Tatrách
Tak ako každý rok, aj tento, už po 26. krát sme sa vybrali do Vysokých Tatier s Betlehemským svetlom a
úspešne sme ho odniesli na Hrebienok a Lomnický štít. Zatiaľ čo Hrebienok nás privítal hmlou a zimou, na
Lomničáku bolo výnimočne krásne počasie na rozdiel od minulých rokov, kedy sa nám dokonca stalo, že sme našu
cestu museli ukončiť na Skalnatom plese. Lomničák nám po piatich rokoch ukázal svoje nádherné a neopísateľne
krásne výhľady. Hoci bolo trochu veterno, naše lampáše to statočne vydržali a všetko išlo ako po masle! Po návrate
na Skalnaté Pleso nám Andy odslúžil spomienkovú sv. omšu za zomrelého skauta z Liptovského Mikuláša, ktorého
zasypala lavína.
7

Na Hrebienku nás zahrial pohľad na majestátny Notre Dame vytesaný z ľadu v Ľadovom dóme, kde sme sa
zúčastnili po prvýkrát aj svätej omše, nechýbal ani skautský hudobný doprovod. Po takto strávenom dni sme
spokojní išli domov.
• 23.12. Roznesenie Betlehemského svetla po obci – očami Mati
Po úvodných pár minútach histórie Betlehemského svetla sme si všetci rýchlo zobrali lampáše a vydali sa na
cestu. Jurko a Monika s Radkou zvládli prvú ulicu naozaj bravúrne. Mala som pocit že neprešla ani hodina a už
volali, že komu treba prísť pomôcť. Emmka, Ninka a ja sme mali menšie komplikácie - svetlo nám stále zhasínalo,
museli sme sa po neho vracať. Napriek tomu, že boli občania Vydrníka naozaj milí, jednému psovi sa nepáčilo, čo
robíme a trošku nás ponaháňal - našťastie sa nám to tiež podarilo zvládnuť. Daniel, Otik a Borisko fotili takže im
to trvalo o trošku dlhšie ale prešli naozaj všetky domy a všetko išlo ako malo. Mimi s Boriskom sa postarali, aby sa
plamienok dostal ku „staničarom“. Na záver sme sa už tradične všetci stretli u Hamrakovcov, kde sme si pri teplom
čaji rozdelili sladkosti, rozprávali sa o akciách a hodnotili rok 2019.
➢
Skautské Vianoce - 10.1. - 12.1. 2020
Neprítomný pohľad, kamenná tvár, radosť v jeho blízkosti ani
neprichádza do úvahy. Dávajte si pozor lebo GRINCH prichádza...
Cez skautský vianočný víkend sa objavil aj u nás vo Vydrníku.
Prišiel so svojím verným spoločníkom Maxom a usadili sa v našej
novej klubovni. A poviem vám, neboli ani zďaleka príjemní. V
piatok večer Grinch poriadne kričal, aj keď sa škriatkovia snažili
vysvetliť čo sa mu stalo, boli sme dosť vyľakaní. Našťastie to
nikoho z nás neodradilo a urobili sme si v klubovni vianočnú
atmosféru - ozdobili sme stromček, pili punč a nacvičili ituál, ktorým
sme chceli dostať Grincha na našu stranu. Druhý deň sa niesol
v duchu ,,pokladovky''. Cez noc nám zmizli ozdoby, gitara, obed a
iné veľmi dôležité veci, ktoré sme museli získať späť. Kontrolovali
nás Mikuláš alias MIKI, ktorý bol nemý a Maxo - Grinchov pes.
Všetko sa nám úspešne podarilo, dokonca sme vybojovali od
zlého škriatka salónky a ukázali Grinchovi čaro Vianoc. Spoločne
sme sa navečerali, rozdelili si darčeky, deti si pre nás pripravili
špeciálny program a o pol noci sme spolu privítali Nový rok.
➢ Lyžovačka v Bachledke – 01.02.2020
Túto našu novú športovú akciu sme odštartovali
v sobotu skoro ráno. Už okolo deviatej sa skautské
rodiny z Vydrníka a Hôrky stretli na svahu
v Bachledovej doline, aby si užili deň plný športu
a lyžovania. Okrem toho, že sme naučili lyžovaniu
aj našich najmenších členov, na obed sme si užili
poriadnu dávku domáceho gulášu a na zahriatie
sme mali horúci čaj. Samozrejme, nechýbali ani
pády, ale našťastie sa nikomu nič nestalo. Celá
akcia prebehla ako po masle a poslední členovia
opustili svah až okolo štvrtej poobede.
➢ Deň zamyslenia – 22.02.2020
Tento deň je pre nás skautov výnimočný deň. Pripomíname si totiž výročie narodenia Bi –Piho (lorda BadenPowela), človeka, ktorému vďačíme za SKAUTING. Hôrkači zorganizovali Kurz Prvej Pomoci pre vĺčatá a skautov.
Veľmi sa nám tento nápad páčil. Je dôležité, aby každý z nás vedel podať pomocnú ruku človeku v núdzi a zároveň
to bola zaujímavá forma oslavy Dňa zamyslenia.
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Celý kurz mal okrem Jančiho pod palcom profesionálny zdravotník z Červeného kríža Pavol Fatuň, ktorý sa
deťom aktívne venoval a dokonca sa mu ich podarilo natoľko namotivovať, že si resuscitáciu vyskúšali aj naše
najmenšie Viki s Emmkou. Náš zbor bol dnes obohatený o nových obväzovačov, srdcomasérov,
zlomenínošetrovačov.
➢ Rozlučka s Baranom
Náš skautský brat Matúš Gallovič – skautským menom Baran sa 1. marca stal našim anjelom
strážnym. Posledný krát sa s ním rozlúčila aj jeho skautská rodina dňa 4.3.2020 v kostole sv. Šimona a Júdu vo
Vydrníku. V skautskej klubovni sme mali spomienkové stretnutie plné fotiek a zážitkov. Nie jeden z nás si spomenul
na to, ako Baran vždy ochotne pomohol s čímkoľvek a kedykoľvek. Vedel priložiť ruku k dielu aj pofilozofovať. Pre
tieto, ale aj mnoho iných vlastnosti ostaneš navždy v našich srdciach a mysliach.
Baša a Veronika
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VYDRNÍK (DHZ)
Základnou a výkonnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR (dobrovoľnej požiarnej ochrany) je
dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v
súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o DPO SR a ďalšími všeobecne
záväznými predpismi. Orgány DHZ sú: Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a
Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru.
Výbor DHZ spolupracuje s obecným zastupiteľstvom, starostom obce pri zabezpečovaní úloh ochrany pred
požiarmi a rozvoja obce. Zabezpečuje plynulé plnenie úloh stanovených členskou schôdzou DHZ.
V našej obci si myšlienku vytvoriť obecný hasičský zbor osvojilo 14 občanov a dňa 6.3.2020 vznik DHZ
odobrili aj poslanci obecného zastupiteľstva.
DHZ Vydrník je zložený:
Predseda: Jaroslav Ganzarčík - je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. Počas
jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda.
Podpredseda – veliteľ DHZ: Jozef Bizoň - riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok
o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi.
Preventivár: František Bobko - je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii.
Tajomník: Ján Kuna - v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho
výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie na ÚzO DPO SR,
Pokladník: Daniela Ganzarčíková – zabezpečuje správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
Strojník: Matej Kuna – je zodpovedný za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv
hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
Hospodár: Ján Butala
Revízna komisia:
Predseda: Ladislav Sagula, členovia: Milan Raptoš a Matúš Raptoš
Sme presvedčení, že vznik DHZ Vydrník výrazne prispeje k rozvoju a samostatnosti našej obce v oblasti prevencie
a ochrany pred požiarmi.
KLUB DOCHODCOV
•

Klub dôchodcov začal svoju činnosť

Motto: ,,Bohužiaľ, byť starým, je jediný spôsob, ako dlho žiť.“
Ferdinand Lesseps
Obecné zastupiteľstvo ponúklo dôchodcom dom, ktorý pôvodne patril rodine Gatovej. Ten však potreboval
a ešte potrebuje rekonštrukciu. Budova sa musela vyčistiť, položila sa nová plávajúca podlaha, WC a umývadlo.
V úsilí urobiť niečo pre spoločný cieľ vznikla myšlienka zariadiť a vybaviť klub z toho ,,čo dom dal“.
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Ľudia doniesli kreslá, stoličky, stolíky, sedačku, kuchynku, tanieriky, šálky, lyžičky, poháre …, závesy,
obrusy, knihy a rôzne dekorácie. Obecný úrad prispel stolmi, stoličkami, varnou kanvicou a stolovými hrami.
Organizátormi a aj hlavnými brigádnikmi boli Marta Antašová s manželom, Marta Zaliberová a Jozef Bobko.
Poďakovanie ale patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli.
Úprava a vyzdobenie priestorov pred Vianocami, umožnilo otvorenie domu pre verejnosť počas
Vianočných trhov 2019.
Nasledovalo neformálne stretnutie na Silvestra. Na úvod prišiel dôchodcov pozdraviť starosta J. Bizoň a
p. farár J. Kaník dom požehnal.
V januári sa ustanovujúcej schôdzi zúčastnilo 18 dôchodcov.
Odvtedy sme sa pravidelne stretávali. Klubom sa niesla vôňa čaju a upečených koláčikov. Kto sa chcel
porozprávať, určite si našiel spriaznenú dušu. Témy rozhovorov sa menili podľa záujmu – ako sa v minulosti piekol
chlieb, pátrali sme, kto je na rodinných fotografiách, aké nárečové či miestne slová sa ešte používajú, vymieňali
sme si recepty, hrali spoločenské hry, spievali a podobne. Je tam jednoducho príjemne. Boli sme aj na vernisáži
výstavy V. Hložníka v Tatranskej galérii Poprad, pripravili posedenie na záver Fašiangov, oslávili MDŽ.
Máme plány. Navštívime kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, pôjdeme do kúpeľov Gánovce,
vyčistíme pozemok patriaci ku klubu a pustíme sa aj do nutnej rekonštrukcie.
Na svete nie sú podstatné veci, ale vzťahy a tie sa snažíme mať čo najlepšie. Ak vás začínajúci klub
dôchodcov oslovil a chcete svoj čas tráviť medzi rovesníkmi, dvere budete mať vždy otvorené. Stretávali sme sa v
stredu a v nedeľu od 15.00 hod.
V zdravých časoch vás radi privítame.

Snívanie Milana Budzáka, pretavené do poézie a prózy
Milan Budzák
Dnešný deň
Nemám rád otroctvo, slobodne
sa chcem pozerať na túto zem,
i do očí krásnych žien. Zem zosmutnela,
do tmy sa prebúdzam, oheň nadšenia
vo mne vyhasol.

Čierny večer, ale biely dym na modrej
oblohe, keď som sa hore pozeral,
nádej mi dal. Zúfalo som volal, odožeň
tie okovy z mojej tváre, už po rovnej
ceste kráčať budem. Priveľa už toho zlého
vo mne i na tom svete bolo.

Tvár rúškom nepokoja zahalenú mám.
Úsvit nového rána, prečo neprichádzaš,
veď včera večer som do polnoci
hodoval. Dnes je noc i zajtra bude,
tŕní na ruži bude pribúdať.

Pozerám sa do priestoru, v diaľke som
zbadal postavu muža, plášť samá záplata,
z pod ktorého dlaň vyčnieva, prebodnutá
od katov. Trpí, ale pred seba ju posúva.

Besnel som, krajnicu cesty som nepoznal,
moja duša od nej do poľa odstrčená bola.
Môj dom, mrakom dymu oviaty ako ja
osmutnel , z komína čierny mrak vychádza.
Dunenie kopýt v tom temne počúvam,
satan znova zlaté denáre i duše po ceste zbiera.

Kriste, aká smutná je táto zem. Stojím
pod krížom s pohárom, čo som na svadbe
v Kane Galilejskej víno popíjal. Je plný krvi,
ona už na zem vyteká. Môj Pane, pochopil
som, potopa sveta už nebude.
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Božia katedrála
Nechajme naše domčeky na chvíľku odpočívať a navštívme našu milovanú horu, náš pokojný les, kde aj
srnka svoj domov má. Budeme očarení muzikou, ktorá nás drahý priateľ privíta. Jej hlavnými aktérmi sú pasúce sa
ovečky, ktoré v podobe náhrdelníkov majú okolo krku pripevnený remeň a na ňom upevnené zvončeky, každý z nich
iný tón má, je to zvonkohra. K ním sa pripája spev – šum milovanej hory a človek, keď to počuje, začne sa potácať.
Keď drevorubač pracuje v lese, úder sekerou do dreva, ku orchestru basa sa pridáva. Ten prírodný orchester čaká
na Teba, na mňa i na tuláka, čo sa po lesnom chodníku prechádza a chce ich pri ich speve sprevádzať. Poď jedľou
studnička sa nachádza, vodu do nej naša Zem posiela. Je ako zrkadlo, keď na kolená kľakneš a matku Zem
pobozkáš, vody zo studničky sa napiješ, v nej svoju pravú tvár uvidíš. Ona Ti možno rozhrešenie dá, alebo Ťa pošle
viacej lásky blížnemu rozdávať. Keď to urobíš, môžeš sa znova ku nej vrátiť.
Voda zo studničky ku tečúcemu potoku sa pridáva, tam svoje sestričky stretáva. Po ceste silu naberajú a do
údolia sa poberajú. Aj cez zelenú lúčku, na ktorej poľne kvetiny svoj domov majú, ich cestička vedie. Nezbední
chlapci v nej ryby naháňajú, oni sa bránia, pod kamene vo vode aj pod breh koryta sa skrývajú. Keď do hory
nechodíš, zaľahni na kvetmi obložený breh riečky, zatvor oči a vnímavo počúvaj, ona správy z domova i zo sveta
prináša. Občas sa zamýšľaj, či Desatoro Božích prikázaní na bok neposúvaš. Vstaň a rozhodni sa, či sa ešte na jej
breh vrátiš, alebo Ťa zloba sveta objala

OZNAMY
➢ Najbližšie podujatia
.... sme doma .... zostaňme doma....
➢ Opatrenia v krízovom režime
Obecný úrad na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia
COVID-19 poskytuje služby občanom v krízovom režime až do odvolania tak, aby boli zabezpečené nevyhnuté a
neodkladné služby.
Pracovníčky Obce budú pracovať vo vymedzenom pracovnom čase pre verejnosť denne od 8.00 hod. do
11.00 hod. Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle 052/7887151, alebo na niektorom z kontaktov, ktoré sú
uvedené na webovej stránke www.vydrnik.sk.
Apelujeme na Vás, aby ste zvážili osobnú návštevu Obecného úradu z preventívnych a bezpečnostných
dôvodov a aby ste radšej využili naše on-line služby (email - obec@vydrnik.sk). Ak musíte navštíviť obecný úrad
dodržiavajte všetky hygienické odporúčania. Taktiež Vás žiadame, aby ste sa objednali na úrad telefonicky na č.
052/7887151, aby sme tak predišli zbytočnému združovaniu viacerých osôb v jednom čase.
Čo sa týka dane z nehnuteľnosti a ostatných poplatkov v najbližšom čase Vám budeme do schránok
postupne doručovať platobné výmery. Žiadame Vás, aby ste platby uskutočňovali prednostne elektronicky cez
internet banking. Ak túto službu nemáte k dispozícii môžete prísť zaplatiť daň aj v hotovosti na obecný úrad.
Odpočet vody plánujeme uskutočniť v obvyklom termíne, t.j koncom apríla. Po odpočte Vám budú do
schránok doručené faktúry. Ak sa situácia dovtedy nezmení žiadame Vás taktiež uprednostniť platbu internet
bankingom, alebo pri platbe v hotovosti objednať sa na t.č. 052/7887151.
Pracovníci MOPS v našej obci pracujú v neobmedzenom režime a sú všetkým občanom k dispozícií
denne na t.č. 0902 906 813.
Vzhľadom k tomu, že aktivačné práce sú na celom území SR v tomto čase dočasne pozastavené,
vyzývame všetkých občanov, aby pristupovali k čistote v obci zodpovedne!
Predajňa Coop Jednota vo Vydrníku pracuje v tomto čase tiež v obmedzenom režime. Vedúca predajne
vyzýva všetkých občanov, aby rešpektovali nariadenie vlády SR a dodržiavali pokyny. V predajni sa môžu
nachádzať max. 2. osoby. Vstup do predajne je možný výlučne s rúškom na tvári a hygienickými rukavicami.
Rukavice na nákup si môžete zobrať aj priamo v predajni.
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Zároveň apelujeme na občanov, aby sa snažili v čase
určenom pre seniorov t.j. od 9:00-12:00 hod. nenavštevovať
predajňu Coop Jednoty a umožnili tak naším seniorom, teda občanom
starším ako 65-rokov bezpečné nakupovanie. Taktiež žiadame

seniorov, aby tento čas určený na nakupovanie, ktorý im bol
vymedzený dodržiavali a v záujme svojej bezpečnosti chodili do
potravín v tomto čase. Všetky pokyny nájdete aj na dverách
predajne a dúfame, že v záujme nás všetkých budeme tieto
pokyny dodržiavať. Vyzývame občanov, ktorí sú seniormi, alebo
samostatne žijúci a sú v karanténe, aby kontaktovali obecný
úrad ak potrebujú pomoc pri nakupovaní, alebo zadovažovaní
liekov na t.č. 052/7887151.
Pošta v našej obci je dočasne otvorená pre svojich
klientov denne (okrem víkendov). Poštár je na pošte približne od
8:30 – do 9:30 a následne doručuje poštu do domácností. Ak si
vo svojej poštovej schránke nájdete oznámenie o zásielke je
nutné si prísť túto zásielku prevziať na poštu vo Vydrníku
v nasledujúci deň. Vyplácanie dôchodkov a sociálnych dávok
prebieha v nezmenených termínoch. Poštára môžete
kontaktovať na t.č. 052/7785747. Slovenská pošta taktiež
pristúpila k zvýšeným hygienickým opatreniam a vstup do pošty
je možný iba s rúškom na tvári a po jednej osobe. Odporúča sa v záujme vlastnej bezpečnosti priniesť si vlastné
pero, hygienické rukavice a pri čakaní pred poštou dodržiavať aspoň 2 m vzdialenosť medzi jednotlivými klientmi
pošty.
Pevne veríme, že ak budeme tieto pokyny všetci rešpektovať a budeme voči sebe ohľaduplní podarí sa
nám tieto pohnuté časy zvládnuť v zdraví.
Vyjadrujeme veľké ďakujem ženám z našej obce - Beáte Budzákovej, Cecílii Džadoňovej, Andrei
Slobodníkovej, Zuzane Varhoľovej, Lenke Bachledovej a pracovníčkam Obecného úradu, za šitie tak potrebných
rúšok pre občanov našej obce. Rúška, ktoré sa ušili navyše v počte 100 ks, boli darované Onkologickému
oddeleniu Nemocnice Poprad.
Mimoriadna situácia na Slovensku ovplyvnila aj prípravu a tlač tohto čísla nášho periodika. Veríme, že
budúce číslo sa k Vám dostane opäť vo formáte na ktorý ste zvyknutí.

V svetle posolstva vzkrieseného Krista
nech je slávenie Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje, lásky a pokoja
Krásne a radostné sviatky v kruhu Vašich rodín,
spolu so zmŕtvychvstalým Kristom Vám praje
redakčná rada
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