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Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa k Vám prihovoril v tomto dosť zložitom období, v ktorom sa nachádzame. Keď sa pozriem von, z okna mojej
pracovne, uvedomím si pri každej zažatej
sviečke adventného venca, ako sa približujeme
k najkrajším sviatkom roka - Vianociam. Aj Vianoce nás zrejme tento rok čakajú iné, na aké
sme zvyknutí. Keď sa nad tým zamyslím, tak ten
predvianočný zhon, ktorý sme každoročne zažívali, nám nechýba a tie voľné chvíle, strávené v
rodinnom kruhu, sú pre každého tým najcennejším darom. Väčšina z nás si uvedomujeme mimoriadnu dobu, v ktorej žijeme a ktorá nám prináša opatrenia spojené s Covidom-19. Pre všetkých sú náročné, obťažujúce až nepochopiteľné
a niektoré pre bežný život dosť nepopulárne.
Zákaz stretávania, vychádzania, testovania, nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a nehovorím o tom,
že všetky médiá sa predbiehajú v tom, ktoré skôr
či neskôr prinesú covidovú senzáciu. Pre mňa,
ako starostu obce Vydrník, to senzácia nie je. Pre
mňa je to kus práce, ktorú musíme zvládnuť s
prihliadnutím na všetky potreby obyvateľov žijúcich v našej dedinke. Nikto z nás si neželal žiadny
vírus a nie je spokojný so situáciou, ktorá panuje
v našej spoločnosti. Ani tí, ktorí nás predišli do
večnosti, by nikdy neverili tomu, že sa zamkne
cintorín, aby sme nemohli v tichosti na nich spomínať pri ich hroboch, ale len v mysliach a sviečkou na parapete okna. V týchto riadkoch, ktoré
píšem, hľadám priestor pre ticho, ktoré teraz zažívame a panuje medzi nami. Chcem ho venovať
všetkým na zamyslenie. Ticho, ktoré pred časom
preťalo ruch, ktorého sme mali naozaj dostatok.
Ruch, v ktorom sme sa tlačili a hľadali si svoje
miesto. Teraz to miesto máme doma v kruhu
svojich rodín. Všade inde je miesta dostatok. Pri
hľadaní vhodných fotografií do obecného kalendára som natrafil na fotografiu z kostola pri
príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky.
Na tejto fotografii je kostol plný ľudí. Priznám
sa, že som sa nad ňou pozastavil už len preto,
lebo v čase, keď boli karanténne opatrenia,
v kostole bola omša povolená s počtom 6 ľudí.

Osobne som zažil situáciu pri čítaní svätého
písma. Vždy na začiatku zdvihnem zrak, aby
som vedel, komu čítam. A v tej chvíľke som
v laviciach nevidel nikoho. Kde sú všetci?
Poviem Vám, takýto pocit človek nikdy nezažil. A tu je priestor na úvahu, čo všetko môžeme očakávať od toho, aby sa vrátil život do
zabehnutých koľají. Viem, že nie všetko chceme,
aby sa vrátilo. Chceme však zotrvať vo viere, že
raz tento čas pominie a náš život naberie nový
rozmer...možno hodnotnejší ako sme žili pred
tým. Chcem Vás ubezpečiť, že si plne uvedomujem zodpovednosť za všetky opatrenia, ktoré
majú svoje opodstatnenie a vyplývajú z nariadení úradu vlády. Chcem Vás všetkých poprosiť
o tak často spomínanú zodpovednosť, ktorou
sa dokážeme preniesť cez to náročné obdobie
a prinavrátiť staré dobré časy. Tešme sa z maličkostí a z každého úsmevu, či lepšie povedané
z rozžiarených očí, v ktorých vidieť úprimný úsmev. Poďakujme za porozumenie, pomoc a za
lásku.
Prajem Vám v tento vianočný čas, ktorý nás
každoročne privádza k betlehemskej maštali,
aby novonarodený Ježiš Vám priniesol radosť,
šťastie, pokojné prežitie sviatkov a zdravší nový
rok 2021.

S úctou
Jozef Bizoň, starosta obce Vydrník

Radostné Vianoce,
šťastný nový rok,
Božie požehnanie,
na každý krok,
do duše milosti,
do srdca radosti,
do práce zdravíčka
a na stôl chlebíčka.
Vám zo srdca želajú starosta obce,
poslanci Obecného zastupiteľstva,
zamestnanci Obecného úradu
a redakčná rada
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Z ČINNOSTI OBCE
Vážení spoluobčania, v tejto rubrike Vás chcem informovať o činnosti a zosumarizovať práce, ktoré
sa v našej obci vykonali od posledného vydania
Vydrníckeho spravodajcu. Aj napriek všetkým
epidemiologickým opatreniam sa snažíme ísť
dopredu, čo sa nám darí. V prvom rade by som
chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa akokoľvek podieľali na testovaní našich obyvateľov v
súvislosti s Covidom-19. Ďakujem profesionálom
z Ministerstva obrany SR, ďakujem všetkým zdravotníkom, administrátorom, členom DHZ Vydrník
a aj zamestnancom Obecného úradu. Ďakujem
všetkým gazdinkám, ktoré priniesli na spestrenie
chutné koláčiky pre odberové tímy. A na záver
ďakujem všetkým Vám, obyvateľom tejto obce, za
bezproblémový priebeh celého testovania, že ste
sa prišli otestovať a ukázali, že Vám záleží na zdraví
nás všetkých.

Starosta obce

V poslednom VS sme avizovali, že sa budeme
zaoberať navyšovaním daní a poplatkov. Pre rok
2021 sa miestne dane nezvyšovali, zvýšil sa však
poplatok za vývoz a zneškodnenie odpadov a
taktiež poplatky za užívanie hrobového miesta.
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane (Obec) do 31. januára 2021, ak mu vznikla nová daňová povinnosť,
alebo nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteľností. Ostatní daňovníci nemajú povinnosť podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti a daň sa stanoví v rovnakej výške ako v roku 2020. Daň z nehnuteľností je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Sadzba miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je pri nezavedenom množstvovom zbere 0,0439 € za osobu /
deň, čo predstavuje paušálne 16 € na osobu / kalendárny rok.
Poplatok za odvádzanie odpadových vôd do
obecnej kanalizácie je 4 € na osobu / rok.
Výška dane za psa je 4 € za jedného psa / kalendárny rok. Daňovník má povinnosť nahlásiť do
30 dní nadobudnutie nového psa alebo úhyn psa.
Každý občan a organizácia, ktorí v našej obci
poskytujú odplatné ubytovanie FO v zariadení,
poskytujúcom služby prechodného ubytovania, je povinný viesť o tomto ubytovaní záznam
v „Knihe ubytovaní“. Túto knihu je poskytovateľ
povinný predložiť správcovi dane na riadne označenie a kontrolu.

Výška dane za ubytovanie je 0,17 € na osobu
a prenocovanie a je splatná štvrťročne, a to do
10. dňa po uplynutí štvrťroka.
Na základe VZN č.3/2020, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník,
vyberá obec poplatok za užívanie hrobového
miesta takto:
a) jednohrob, urnový hrob: 2 € / rok
b) dvojhrob: 4 € / rok
c) trojhrob: 6 € / rok
d) hrobka: 4 € / rok
Rezervácia hrobového miesta: 4 € / rok.
Poplatok za povolenie na vybudovanie náhrobku
na cintoríne: 10 € pre jednohrob.
Poplatok za povolenie na vybudovanie hrobky:
200 € pre jednohrob.
Úľavy na daniach, ktoré obec ponúka:
Daňovník môže požiadať o úľavu na dani do
31.01. príslušného roku.
U dane z pozemkov, zo stavieb znižuje sadzbu dane o 20% za predpokladu, že sa jedná
o daňovníka staršieho ako 65 rokov alebo občana
s ťažkým zdravotným postihnutím.
Pri miestnom poplatku za komunálny odpad
obec zníži poplatok:
na sadzbu 0,0274 € za osobu a kalendárny deň,
čo predstavuje 10 € na osobu / kalendárny rok,
ak ide o študenta denného štúdia spojeného
s pobytom na internáte, ak predloží potrebné doklady na zníženie poplatku.
• Obecný dom Jednota - Ako ste si mohli všimnúť, stavebné práce sú v plnom prúde, stavba
je už pod strechou, v tomto období sa zakladajú okná a dvere. Je predpoklad, že v prvých
jarných mesiacoch bude stavba uvedená do
užívania.

• Cestná komunikácia - Prešovský samosprávny kraj nám vyšiel v ústrety a zrealizoval prvú
etapu rekonštrukcie cesty na začiatku a na
konci obce, kde máme položený nový koberec.
Druhú etapu - stred dediny plánujú zrealizovať
na budúci rok.
• Internet - Už som avizoval o možnosti optického pripojenia v našej obci. Do konca
tohto roku je predpoklad, že po rekonštrukcii, ktorú v týchto dňoch Telecom realizuje
v našej obci, bude možne žiadať vašich operátorov o optické pripojenie.
• Stretnutie so starostom obce - Novoročné
stretnutie občanov bude trochu netradičné.
Prosím Vás, aby ste sa dohodli na stretnutí so
starostom v skupinkách, a to najviac do 5 obyvateľov obce, ktorých s radosťou privítam na
obecnom úrade. Budem rád ak mi prinesiete
námety, postrehy či pripomienky pre zlepšenie
života občanov v našej obci. Stretnutie sa uskutoční 11.01.2021, ktoré Vám ešte pripomenieme vyhlásením v obecnom rozhlase.

Obecné zastupiteľstvo

Od posledného vydania VS sme mali v obci päť
obecných zastupiteľstiev.
OZ, ktoré sa konalo dňa 05.06.2020 schválilo:
• Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce Vydrník za rok 2019
• Správu audítora z overenia individuálnej
účtovnej závierky za rok 2019
• Záverečný účet Obce Vydrník za rok 2019
• Predloženie podkladov k rozšíreniu cintorína
a prerokovanie návrhov do pripravovaného
nového Prevádzkového poriadku pohrebiska
Obce Vydrník
• Prerokovanie návrhu pripravovaného VZN
o premávke na pozemných komunikáciách na
území Obce Vydrník
• Zápis v obecnej kronike, pamätnej knihe jubilantov a obecnom albume za roky 2018 – 2019
OZ, ktoré sa konalo dňa 17.07.2020 schválilo:
• Informáciu k realizácii oplotenia cintorína
• Žiadosť firmy FEDÁK PLUS s.r.o. o zľavu z ceny
nájmu
OZ, ktoré sa konalo dňa 04.09.2020 schválilo:
• Informáciu– záver auditu verejného osvetlenia
• VZN č.3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vydrník
• VZN č.4/2020 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Vydrník
• Realizáciu oplotenia MŠ
• Nakladanie s biologickým odpadom v obci –
prerokovanie
• Správa kultúrnej komisie o pripravovanej publikácii
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OZ, ktoré sa konalo dňa 23.10.2020 schválilo:
• Informáciu o príprave podkladov pre realizáciu
komunikácie v lokalite „Veľké – Krátke“
• Prerokovanie vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK -výzva na predkladanie ŽoNFP
• Prerokovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 2021-2027
• Prerokovanie návratnej finančnej výpomoci
Obci Vydrník zo štátneho rozpočtu
• Prerokovanie financovania knihy „Vydrník vo
svetle Kaštieľa“
OZ, ktoré sa konalo dňa 04.12 .2020 schválilo:
• VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník, správu
z kontrolnej činnosti obecného kontrolóra v r.
2020 , vývoj rozpočtu a povinné zverejňovanie
v ZŠ s MŠ Vydrník
• rozpočet Obce Vydrník na rok 2021 a návrh
rozpočtu na roky 2022 a 2023 so správou obecného kontrolóra
• dodatok č.3 k VZN Obce Vydrník č.1/2019 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia
• dodatok č.1 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným

STALO SA VO VYDRNÍKU
Kaplnka Sedembolestnej...

Dňa 15.09.2020 na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie sa konala svätá omša pri kaplnke Sedembolestnej v lese v Moškovci. Svätú omšu slúžil
náš pán farár Jaroslav Kaník za prítomnosti jeho
brata, kňaza Stanislava, pána kostolníka Cyrila Rečičára, miništrantov a ostatných veriacich, ktorí si
prišli uctiť Sedembolestnú – patrónku Slovenska.
V šume lesa a krásnom počasí mal každý priestor
na vyslovenie prosieb tých spoločných, ale aj osobných pri svätej omši a zaspievať za pomoci našej
kantorky Boženy Dickej. Po ukončení svätej omše
sa ešte vytvorili skupinky debatujúcich, niektorí
sa vydali do lesa na prechádzku, či hľadať šťastie
v zbere dubákov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili k tejto peknej akcii.

Benefičné cyklopreteky

Dňa 13.09.2020 o 13:00 hod. sa uskutočnila
benefičná akcia pre potreby nutnej rehabilitácie
a kúpeľnej liečby pre našu spoluobčianku Beátku. Život je už taký. Prináša nám aj situácie, ktoré
nám ho otočia doslova naruby. A v takýchto situáciách si každý uvedomí, že sa to týka nás všetkých a naša pomoc by mala byť samozrejmosťou.
Preto sme sa rozhodli uskutočniť športovo-spoločenské stretnutie dobrých ľudí. Za sprievodu
krásneho slnečného počasia sa nám podarilo
dať dokopy tri generácie ľudí z Vydrníka a prišla
podporiť túto akciu aj skautská skupinka ľudí
z Hôrky. Zúčastnení, ktorí si doniesli aj bicykle,
mali možnosť si prejsť určenú trasu a vyskúšať
technické zručnosti jazdy na bicykli. Dôchodcovia prepadli dobrej zábave pri športovej hre
petang. Vo výbornej atmosfére a nálade sme si
pochutnali na výbornom guláši, ktorý nám ho
pomohli variť hostia z Hôrky. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili podporili
tento pekný úmysel, a ďakujeme aj tým ktorí sa
zapojili len do tejto zbierky.
ĎAKUJEME

•
•
•
•

odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
plán práce kontrolóra obce na 1. polrok
neschválilo dlhodobý investičný úver vo výške
400 000 €
poverilo starostu obce:
s prípravou dokumentácie pre parkoviská pri
MŠ, Obecnom úrade, Obecnom dome a Dome
smútku
prizvať zástupcov PSK odboru školstva, ministerstva školstva a splnomocnenkyne pre MRK
na riešenie zrušenia školského obvodu Hrabušice – Betlanovce – Vydrník a preverením
možnosti získania dotácie na prístavbu školy.
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Dary zeme

Rok 2020 nám priniesol po minuloročnej neúrode okrem starostí s epidémiou COVID-19 aj
niekoľko radostných okamihov. Tento rok nám
Pán Boh požehnal dobrú úrodu ovocia a zeleniny.
Na tradičnom podujatí „Dary zeme“, ktoré tento
rok usporiadala Obec Vydrník, sme sa mohli potešiť a pokochať týmito plodmi našich záhrad.
Deviaty ročník podujatia sa uskutočnil v nedeľu
20. septembra 2020. V popoludňajších hodinách v priestoroch Skautskej klubovne sa pripravila výstava ovocia a zeleniny z tohtoročnej
úrody našich záhrad spojená so súťažou o najzaujímavejšie a najkrajšie dopestované plodiny. V súťaži sa hodnotila aj kreativita, umelecké
a dizajnové schopnosti pestovateľov. ktorí vystavovali svoje produkty.
Šikovné kuchárky a pekárky (ale aj pekári
a kuchári) priniesli so sebou na ochutnanie výrobky a rôzne dobroty, či špeciality zhotovené
z vypestovaného ovocia alebo zeleniny.
Súťaž o najlepšie dobroty bola veľmi vyrovnaná, každý súťažiaci priniesol veľmi chutné
dobroty, z ktorých bolo ťažko vyberať tie najlepšie.
Príjemné popoludnie bolo ukončené posedením pri chutnom guláši a ochutnávaní donesených súťažných výtvorov.
Len škoda, že tohto veľmi vydareného podu-

Október - mesiac úcty k starším

V tomto mesiaci sme už tradične každoročne
organizovali posedenie s našimi jubilujúcimi,
tými skôr narodenými občanmi. Žiaľ, okolnosti
s koronavírusom nám zamedzili uskutočniť aj

jatia sa každým rokom zúčastňuje čoraz menej
pestovateľov, ale aj divákov.

2. Rakytník a arónia – Marta Maguthová
3. Jablká a hrušky – Katarína Hamraková

Výsledky súťaže:
Kategória „Zelenina“
1. Ozdobná tekvica – Peter Gurník
2. Koš zeleniny – Marta a Jozef Maguthovci
3. Bio zelenina – Lenka Bachledová

Kategória „chutné špeciality z darov zeme“
1. Hruškový cheesecake – Viera Gurníková
2. Jablkový koláč – Katarína Bizoňová
3. Lekvárové rožky – Zuzana Varhoľová
4. Tekvicový zákusok na slano – Katarína
Hamraková

Kategória „Ovocie“
1. Bio ovocie – Lenka Bachledová

túto milú udalosť. A keďže práve seniori patria do
skupiny najviac ohrozených pandémiou, museli
sme myslieť na ich zdravie a jubilujúcim seniorom pracovníčky obecného úradu doručili malý
darček s blahoželaním priamo do ich domovov.

Milí seniori, aspoň takouto formou vám
prajeme najmä pevné zdravie, veľa životného elánu a tešíme sa na tie ďalšie stretnutia
s vami.

Nič by nám nebránilo tomu, aby sa Ježiš nemohol narodiť a prísť do jasieľ nášho srdca. Možno
že by to neboli také sviatky, na aké sme naučení:
trhy, punč, nákupy, návštevy, koledníci a iné aktivity, ale nič z toho nerobí Vianoce Vianocami.
Vianoce nám robí malý Ježiš v jasliach, ktorý
túži prebývať v našich srdciach. Ak zabudneme
na neho, môžeme vtedy naozaj hovoriť o tom, že
niekto alebo niečo nám zrušili Vianoce. No žiaľ,
je veľa ľudí, ktorí práve na toto zabúdajú. Popri
všetkých pozemských starostiach pred Vianocami, zabúdajú vytvoriť priestor vo svojom srdci
Ježišovi. Trebárs len takou predvianočnou sviatosťou zmierenia. A nech by nás aj zatvorili doma
cez sviatky (čo dúfam, že sa nestane), tak aj toto
treba využiť vo svoj prospech. Trebárs viac času
venovať svojej rodine: manželke, manželovi,
deťom, rodičom, starým rodičom alebo iným aktivitám prospešným našej duši a životu. A nezabúdajme na Ježiša v jasliach. Aby sme nedopadli

tak, ako to spieva vo svojej piesni „Vianočná“,
známy pesničkár, už zosnulý Stanislav „Stanley“
Šášky, z ktorej úryvok vám ponúkam:

DUCHOVNÉ OKIENKO
Budú toho roku Vianoce?

Možno si položíte otázku: „To čo je za otázka,
že či budú toho roku Vianoce? Jasné, že budú!“
Ale kdesi som čítal komentár, že Matovič nám
zruší Vianoce. Že nám zrušil Veľkonočné sviatky,
aj sviatky Všetkých svätých a že nám chce zrušiť aj Vianoce. No ale aby sme dali veci na pravú mieru, tak nikto nám nemôže zrušiť sviatky.
Môže nám obmedziť ich verejné slávenie, ako to
bolo na jar počas Veľkej noci, ale nemôže nám ich
zrušiť ako také.
Možno ste aj vy videli počas Veľkej noci obrázok zmŕtvychvstalého Ježiša a pod ním text, že
Ježiš porušil zákaz vychádzania a vyšiel z hrobu.
Bolo to veľmi vtipné a výstižné, nakoľko v tom
čase platilo pre celé Slovensko nariadenie vlády
o tom, že ľudia majú byť doma a nemajú vychádzať von, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu.
Pripusťme, že by nám vláda nariadila počas Vianočných sviatkov byť doma a nevychádzať von.

„Všetky zvery v našom lese od radosti žiaria,
vlk bozkáva zajaca a Jezuliatko chvália.
Len v meste sa ľudia žerú viac sťa zvery divé,
na Ježiška zabúdajú charaktery krivé.
Jar, leto a jeseň prešli a advent je krátky.
A tak pokoj všetkým dobrej vôle a veselé sviatky!“
Požehnaný Advent a vianočné sviatky prajem!
Mgr. Jaroslav Kaník, farár
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Z ČINNOSTI...
Základná škola s materskou školou Vydrník

Slávnostné otvorenie školského roka
2020/2021 sa konalo na školskom dvore základnej školy za zvýšených bezpečnostných opatrení
za účelom zabránenia šírenia COVID-19.
Život počas tohto roka sa nám všetkým zmenil
a vybočil z tradičných koľají a táto zmena zasiahla aj na školu a materskú školu. Nosenie rúšok
a dôkladné umývanie rúk patrí ku kľúčovým pre
ventívnym opatreniam proti infekčnému ochoreniu. No aj napriek pretrvávajúcej mimoriadnej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, sme sa zapojili do niekoľkých projektov a dúfame, že bude
možné ich zrealizovať v daných podmienkach.
V materskej škole sa počas septembra pri
menších deťoch pani učiteľky zamerali na prekonávanie adaptačných problémov, a preto úzko
spolupracovali s rodičmi a školskou špeciálnou
pedagogičkou.
Koniec septembra bol venovaný oslave Európskeho dňa jazykov. Aj naša škola sa zapojila do
tejto oslavy aktivitami, na ktorých sa zúčastnili
tretiaci a štvrtáci. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti, zvyky a obyčaje o Taliansku, Maďarsku,
Česku, Nemecku a Veľkej Británii. Obohatili svoje
vedomosti o jazykoch týchto krajín, rozšírili svoju slovnú zásobu a naučili sa jednoduché frázy
a pozdravy. Žiaci si pozreli video, ktoré pre nich
natočili deti z Talianska, Veľkej Británie a priblížili
im život v danej krajine.
Naša škola sa aj tento rok zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity
v celej Európe. Dňa 25.9.2020 sme sa vybrali na
krásnu jesennú turistickú vychádzku. Naším
cieľom bola Kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie, ktorá sa nachádza na okraji lesa vo Vydrníku. Počas vychádzky sme obdivovali krásy jesennej prírody, poznávali stromy a rastliny nášho
lesa a lúk. Tiež sme pozbierali odpadky po neporiadnych návštevníkoch, ktoré sme po návrate
do školy roztriedili do zberných kontajnerov. Na
lúke v blízkosti lesa si žiaci zahrali rôzne loptové
a pohybové hry, súťažili v bežeckých disciplínach
a hrali naháňačky. Urobili sme tak niečo pre svoje
zdravie i pre zdravie prírody.
Vo farebnom októbri sa uskutočnil v celej škole
Deň jablka a výtvarná súťaž - „Hovorme o jedle“.
V každej triede mali žiaci prichystané úlohy, pracovné listy a zahrali si aj divadielko „O snehulienke a siedmych trpaslíkoch“. Hovorili sme si o
zdravej výžive, o konzumácii ovocia a zeleniny
z našich sadov, o tom, ako sa vyrába mlieko a
chlieb a samozrejme, nechýbala ochutnávka
sladkých červených jabĺk.

Naši šikovní škôlkári spolu s pani učiteľkami
si pri príležitosti osláv „Úcty k starším“ pripravili pre jubilantov malé darčeky, ktoré odniesli na
OcÚ Vydrník. Vďaka pánu starostovi mohli deti
z ŠKD a materskej školy stráviť krásne popoludnie
pri práci s gaštanmi a inými prírodnými materiálmi.
Naši štvrtáci a škôlkári sú už druhý rok zapojení do celoslovenského projektu Slovenskej
sporiteľne FinQ, ktorým si žiaci prehlbujú svoju
finančnú gramotnosť poznávaním hodnoty tovaru
a peňazí. Svetový deň sporenia si pripomenuli kreatívnou súťažou, kde vyrábali peňaženky z
odpadových materiálov. Veď naučiť sa hodnotám
a šetreniu sa dá už od útleho veku. Deti je potrebné
neustále viesť a prehlbovať ich vedomosti v tejto
oblasti pre budúcnosť.
Naša škola sa tiež pravidelne zapája do medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok je našou partnerskou školou ZŠ s MŠ
Slepčany. Žiaci na oboch školách čítali rozprávkové
knihy a vyrobili knižné záložky, ktoré sme si navzájom vymenili.

Pozdravujem všetkých priateľov a nadšencov športu v našej obci a hokeja zvlášť. Minulú
sezónu sme neukončili a všetky mužstvá ostali
pred bránami play off. S veľkou nádejou sme sa
pozerali do najbližšej budúcnosti a v auguste

Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských
práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa, každé dieťa má právo na rodičovskú
lásku, vzdelanie a zábavu. Preto by sa mal každý
človek usilovať o to, aby deti tieto práva mali. V
našej škole sme objasňovali práva dieťaťa prostredníctvom rozhovoru, rôznymi hravými aktivitami a
kresbami.
Všetky bližšie informácie o živote našej školy,
akciách či úspechoch nájdete na našej webstránke a facebooku.: https://zsvydrnik.edupage.org/,
https://www.facebook.com/zsmsvydrnik/
Dovoľte Vám všetkým, ktorí čítate tento článok,
malé prianie:
Krásne vianočné sviatky chceme vám priať,
aby človek človeka mal rád.
Aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za niečo stál.
Autor článku: Mgr. Eva Bobková
sme začali prípravnými zápasmi novú sezónu.
V septembri sme hrali naostro už v súťažných
zápasoch a odštartovali sme ako z veľkej knihy – päť zápasov = päť víťazstiev. Z jasných
dôvodov máme sezónu opäť prerušenú. Má to
ale aj svetlejšiu stránku, každý si môže doliečiť
zranenia, choroby, dôkladne vyprať, opraviť
a zmodernizovať svoje výstroje. Môžeme sa naplno venovať svojim rodinám a byť nápomocní
svojmu bližšiemu okoliu. Nezanedbávať svoje
zdravie, ale neustále niečo robiť a zveľaďovať
ducha a myseľ. Snáď čo v najbližšom čase budeme môcť opäť vyletieť na ľad a robiť dobré meno
svojej obci. Všetkým prajem krásne a pokojné
prežitie vianočných sviatkov, hlavne ich spoločne
prežime v zdraví so svojimi rodinkami.
Ďakujem,
Radoslav Hudák
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SKAUTING

Z činnosti 122. zboru Anjelov strážnych Poprad, 1. oddiel Severka Vydrník:
Ukončenie skautského roka 2019/2020
Po prvých karanténnych obmedzeniach, ktoré postihli
Slovensko na jar, sme
sa aj my rozhodli naplno využiť uvoľnenia
a užiť si krásu prírody.
A presne tak aj vyzeralo naše Ukončenie skautského roka, alebo inak - výlet do Slovenského raja, ktorý sa uskutočnil
v júni. Po vlne radosti z toho, že sme sa opäť
mohli naživo vidieť a počuť, sme sa plní energie vybrali na cestu. Každé z detí malo toľko

noviniek, že nám ani celá cesta na Kláštorisko
nestačila. Ponorení do vzájomných rozhovorov
sme ju takmer nevnímali. Na vrchu nás čakali
hry a výborný obed v podobe opekačky. Dokonca sa nám aj podarilo zapáliť oheň s kresadlom
a nespáliť ani jednu špekačku. Po obede sme si
oddýchli, poopaľovali sa, a zahrali ešte nejakú tú
hru. Aktívni členovia dostali nášivky za splnené
výzvy a spokojní sme sa mohli vydať na cestu
späť. Samozrejme ani na nej nechýbali rozhovory
a hry. Ako napríklad aj kopanie jedného kamienka celou cestou dole. Na Podlesku sme sa rozlúčili
a náš spoločne strávený deň sa pomaly končil, no
napriek tomu sme sa všetci tešili. Pretože práve
toto ukončenie starého skautského roka pre nás
znamenalo, že takto symbolicky otvárame nový
a všetci sa už nevieme dočkať letného tábora.
Lezenie
Od minulého roka sa naši starší členovia aktívne venujú lezeniu na skalách, ale aj v hale

Woodrock Poprad. Doteraz trénovali bez mladších, keďže je to náročný šport a potrebovali
získať skúsenosti a zlepšiť sa v ňom. Ale už sme
nakúpili vybavenie aj pre deti a po obnovení našej činnosti plánujeme vziať na stenu všetkých
záujemcov o lezenie.
Letný skautský tábor – Narnia 2020
Počuli ste už o krajine zvanej Narnia? Nám sa
ju podarilo objaviť v Batizovciach a strávili sme
tam magických 10 augustových dní, o ktorých
vám teraz povieme viac. Skriňu - čarovný portál - priviezol s pár ďalšími staršími členmi Aslan
Expres až z ďalekého Vydrníka. Našťastie bola
obrovská a zmestili sme sa do nej všetci. Narnia
bola krajina, v skutku zaujímavá. Zlá kráľovná
nám tam dávala hot dogy a nanuky, Šmolinka
robila rannú rozcvičku a slackline ukrývali víly
v lese. Nebolo všetko také ružové ako na prvý
pohľad vyzerá, pretože sme prišli o vlajku a pri
táboráku nám chvíľu pršalo. Avšak na všetko sme

boli pripravení (ešte že sú skauti nepremokaví)
a hovoriace zvieratká nás zachránili. Tohtoročný
tábor sme mali spolu so skautmi zo Svitu, čo bolo
skvelé. Spoznávali sme ich zvyky a naučili sa od
nich niečo nové.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
VYDRNÍK (DHZ)

Predbežná správa o činnosti DHZ Vydrník
v roku 2020
Dobrovoľný hasičský zbor Vydrník aj napriek
núdzovému stavu, ktorý je spôsobený vírusom
Covid-19 v rámci svojich možností bol počas roku
2020 nápomocný občanom obce pri zvládaní krízových situácií.
• Dňa 30.6.2020 sa hasiči zúčastnili odstraňovania naplaveniny z horného toku potoka
v obci, ku ktorej došlo po prívalovom daždi.
Hasiči vykonali uvedenú prácu za pomoci
bagra a ručne.
• Dňa 1.9.2020 v spolupráci s ostatnými DHZ
a dobrovoľníkmi vykonali pátraciu akciu po
nezvestnom Františkovi Tkáčovi v Slovenskom raji. Po jej ukončení sa stretli v Skautskom klube, kde zhodnotili jej priebeh spolu
s hasičmi DHZ Spišský Štiavnik a Vikartovce,
kde sa zamerali hlavne na zistené nedostatky.
• Dňa 14.10.2020 bol v obci vyhlásený tretí
stupeň povodňovej aktivity, kde hasiči za
pomoci obcou poskytnutého čerpadla odčerpávali vodu zo zatopených priestorov postihnutých občanov, a to v centre obce ako aj v
časti stanica.
• Hasiči boli nápomocní pri vykonávaní testovania občanov na Covid-19 v našej obci a to
v dňoch 31.10.-1.11.2020, 7.-8.11.2020 a
21.-22.11.2020.
• V roku 2020 bolo získané vozidlo Avia, ktoré
bolo odkúpené za symbolickú cenu od obce
Spišský Štiavnik. Boli vykonané administratívne úkony, v súčasnosti prebieha realizácia
registrácie vozidla na Ministerstve vnútra SR.
Pre nedostatok finančných prostriedkov boli
na vozidle vykonané iba jazdy v súvislosti
s týmito úkonmi a údržbou vozidla.
• Dňa 21.11.2020 hasiči vykonali izoláciu hydrantu v centre obce na zimné obdobie.

• Bolo pripravené odvysielanie relácie v miestnom rozhlase v súvislosti s ochranou a predchádzaním vzniku požiarov počas zimnej
vykurovacej sezóny.
Ján Kuna
tajomník DHZ Vydrník

KLUB DÔCHODCOV

Klenoty Spiša sú aj z Vydrníka
Na tomto mieste sme chceli zhodnotiť klub
dôchodcov, ale pandemická situácia zrazila
našu činnosť na bod mrazu. Rozhodli sme sa
preto, že vám predstavíme aspoň pár publikácií.
Prvá je od autorov Michal Lipták a Ján Matej: Poklady zeme a klenoty Spiša, vydavateľ
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. z roku 2017.
Táto publikácia ponúka pohľad do histórie,
ktorá je úzko spätá so zlatom ako symbolom
moci, bohatstva a vysnívaného šťastia. Kniha o
zlate a jeho podobách v sakrálnom a svetskom
umení v priebehu ľudských dejín prináša informácie a zaujímavosti, o ktorých ste asi ani
nevedeli. Obsahuje tiež nádhernú a bohatú
fotodokumentáciu zo Spiša. V katalógovej časti
sú zdokumentované bohoslužobné predmety aj
z našej farnosti: kalichy, monštrancia, cibórium,
pacifikál a relikviáre. Je to reprezentačná publikácia, ktorá by potešila asi každého, koho aspoň
trochu zaujíma história. Vrelo odporúčame.
Druhou je publikácia od Milana Barbuša:
Spišské klapancie, vydavateľ „Spolok priateľov
Spiša“ v r. 2006.
Táto kniha je dlhoročnou zberateľskou prácou nadšeného propagátora Spiša a jeho slovesnosti. Je to vtipná publikácia, ktorá sa ale
zo začiatku číta pomerne ťažko, pretože všetky
veršované príbehy sú v spišskom nárečí. Okrem
komentára, klapancií, pekných dobových fotografií obsahuje tiež slovník nárečových výrazov.
Prinášame ukážku z knihy.

Potáborovka a otvorenie skautského roka
2020/ 2021
Skautský rok 2020/2021 sme otvorili v septembri spomienkou na tábor - potáborovkou kde sme privítali aj špeciálneho hosťa Aladina.
Po stopách zlého Jaffara sme pri plnení úloh objavili aj princeznú Jasminu, ktorá nám poukazovala okolie a v lese sme s ňou hľadali človeka so
zlatým srdcom. Večer sa niesol v znamení hraní
na gitare a tradičných vonkajších aktivít. Nechýbala ani nočná hra pre najmenších, kde si najväčší odvážlivci mohli vyskúšať, či sa naozaj ničoho
neboja. Sobotný deň deti od rána prechádzali
rôznymi stanovišťami, kde si mohli skúsiť strieľanie zo vzduchovky, testovanie svojej rovnováhy
na slackline a hranie hier, za čo získavali body.
Po vyhodnotení si Aladin vďaka pomoci detí
nakoniec získal Jasminine srdce, na oslavu sme
pripravili obrovskú hostinu a aj svadbu. O vlások
sme utiekli búrke a akciu ukončili spoločnou opekačkou pri premietaní fotiek z tábora.
Kaťa
Na žandarskej stanici
Dobri človek bul Vernarski, roľník z Hranovnici,
rozrušeni hlašil še na žandarskej stanici.
Pital šumne veliteľa, bi ho zavrel duškom, bo
uderil vlastnú ženu po hlave z obuškom.
No stražmajster hňed hotovi, bľuzu si obleka.
Pita še, či ju ňezabil? „Ňe! za mnu uceka“.
Ocenenie našej občianky
Dňa 16.06.2020 v obradnej sieni radnice mesta
Spišská Nová Ves primátor Pavol Bečarik pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil najlepších pedagógov.
Medzi ocenenými bola aj naša občianka Vierka
Barabasová, učiteľka odborných predmetov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi, ktorá si prevzala pamätnú plaketu za vynikajúce výsledky a
úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci.

Srdečne blahoželáme.
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Snívanie Milana Budzáka, pretavené do poézie a prózy
Príroda pokoj prežíva
Záhrady duch pokoja ovial,
šedá obloha dáždnikom
im bola. Jabloň, vianočným
stromčekom sa mi stala, pod
ňou som nový dych duše
cez srdce, privádzal.

Hviezda

Nad hlavou vločky biele,
na kabát sa mi usádzali,
cítil som pohladenie ako
rukami mamy mojej.

Ona sa smiala a zo mňa,
ako zo steny z kameňa,
nuda dýchala.

Chápal som a v jednom
pravdu tušil: ľudskú strechu
šťastia nemohol som znať,
keby sa láska nedržala duši.

V ten večer ponad nás, svit
hviezdy sa ďalej poberal.
Maštaľku, pole, pokoj ovial a ja
okno na drevenom domčeku,
čo na samote stál, otváram.

Vyschli mi aj pery, túžba srdca
plameňom horela, slzy v očiach
sa zaskveli a ja pod otvoreným
oknom, odkiaľ so svetlom aj nádej
prichádza, na kolená padám.

Zima cez otvorené okno dnu
preniká a mňa rosa sĺz, horúčavou
oblieva. Môj život aj planéta, kde
nepokoj vládne, znova a znova,
žiara Tvojho srdca oblieha.

Žiara cez okno do izbičky
preniká a vo mne srdce chveje sa.
Vo tme bolo dlhý čas, zrazu
ešte omráčené, ku jasu svetla
hviezdy sa pridáva.

Bože môj, ubližoval som Tebe
I blížnemu a ty ku mne cez
svetlo Betlehemskej hviezdy
prichádzaš ? Hľa aká pokora.

V tú noc, teplé prúdy ohriali našu
Zem. Aj žula a kamenistý breh
praskali, ostane ten nočný pokoj
natrvalo vo mne ?

Na jedličke, čo som do svojho domčeka z pod Hurky doniesol, hviezdy sa rozžiarili a ja som počul hlas. Bratku môj, na polnočnú sa chystaj, po ceste
susedom úsmev s láskou rozdávaj. Dočkali sme sa radosti, Panna Mária v Betleheme porodila Božieho syna.
Požehnané sviatky želá autor básní.

OZNAMY
Betlehemské svetlo

• Tento rok budú skauti roznášať a odovzdávať Betlehemské svetlo, ale v obmedzenom
režime.
• Dňa 20.12.2020 prebehne odovzdávanie Betlehemského svetla v kostoloch na Slovensku.
V tento deň bude svetlo odovzdané pri sv.

omši o 10:00 aj vo Vydrníckom kostole.
• Taktiež bude v tento deň Betlehemské svetlo
vynesené aj na najvyššie položené miesto na
Slovensku - na Lomnický štít.
• Na štedrý deň 24.12.2020 bude svetlo roznesené ako zvyčajne po našej obci, ale za
zvýšených hygienických opatrení. Prosíme

občanov Vydrníka, aby si pri preberaní svetla
nasadili rúško a vyšli pred dvere.
• Ďakujeme, že ste počas roznášania Betlehemského svetla v minulosti ponúkali skautom i malé občerstvenie, ale tento rok ho nebudú môcť z dôvodu protiepidemiologických
opatrení prijať.
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