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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám po tak náročnom a turbulentnom období prihovoril. Je
pravdou, že keď sa pozrieme o rok dozadu,
kedy sme nemali skoro žiadne vízie o tom, ako
bude pandémia pokračovať, stalo sa toto obdobie pre všetkých akýmsi míľnikom v našich
životoch. Bol to čas, kedy museli ísť bokom
problémy a starosti, ktoré sme doteraz riešili
a museli sme sa zaoberať novou
situáciou, ktorá bola pre nás neznáma a priniesla nám prirodzený strach z toho, čo príde.
Dnes, keď pandémia ustupuje,
vydýchli sme si v nádeji, že sa už
nevráti. Možno sú chabé predpovede, že príde ďalšia vlna, ale už
len pre nezodpovedných alebo
čakajúcich na očkovanie. Našu
budúcnosť nevieme ovplyvniť,
ale verím, že tak ako mne, tak
aj vám pomohla táto situácia sa
zamyslieť a zobrať si z nej ponaučenie, aký je život zraniteľný.
Uvedomili sme si, že na svete je
veľa vecí, ktoré môžeme zmeniť,
avšak sú veci, ktoré zmeniť nedokážeme. Môžeme ich len tolerovať, akceptovať a zodpovednou
spolupatričnosťou zmierniť dôsledky. Žiaľ, táto pandémia píše
krutú históriu vo veľkom počte
úmrtí, priniesla do našich rodín
veľa smútku a trápenia. Na druhej strane sme spoznali neoceniteľnú obetavosť a starostlivosť
zdravotníckych pracovníkov pri
záchrane životov, za čo im patrí
symbolické ďakujeme. S veľkou
radosťou v srdci môžem napísať, že v našej
obci sme nezaznamenali úmrtie na Covid.
Chcem sa poďakovať všetkým, že sme boli
viac zodpovední, viac ohľaduplní a zároveň
vás chcem povzbudiť, aby sme v tom pokračovali a dali sa aj zaočkovať. Povzbudzujem vás

k očkovaniu nie preto, že ja sám som sa dal
zaočkovať, že je to hitom tejto doby, ale preto,
že vakcína v súčasnosti predstavuje najlepšie
riešenie, ako sa vysporiadať s koronou. Prajem
si, aby každý našiel v živote to svoje miesto,
na aké sme boli zvyknutí. Aby sme mohli spokojne pracovať a napĺňať naše rozpracované,
či nové plány, stretávať sa pri kultúrnych a
športových aktivitách.
V STV ste mali možnosť sledovať slávnostné odovzdávanie ocenení Krištáľové krídlo

ris Klempa a Pavol Čekan a na záver skonštatovali, že by veľmi radi Krištáľové krídlo vymenili za zdravie nás všetkých. Pre mňa osobne
to bolo silné posolstvo, a preto vás aj ja ešte
raz prosím - dajte sa zaočkovať, aby sme chránili seba aj svoje okolie. Deťom a študentom
sa začínajú letné prázdniny a vám ostatným
dovolenky. Prajem vám v tieto dni voľna veľa
slnka, oddychu a krásnych zážitkov.
S pozdravom
Jozef Bizoň, starosta obce Vydrník

Automatický externý defibrilátor (AED)

významným osobnostiam Slovenska. Spomeniem len dve. V kategórii Inovácie a Startupy
dostal ocenenie mladý a talentovaný Martin
Herman, ktorý vo svojom príhovore poprosil
všetkých o to, aby sa dali zaočkovať. A tak isto
v oblasti Medicína a veda dostali ocenenie Bo-

Je od 09.06.2021 k dispozícii už
aj vo Vydrníku. Je umiestnený na
budove Obecného úradu. Prístroj je
určený pre laikov. V prípade náhleho
zlyhania srdca môže veľmi zásadným
spôsobom pomôcť pri záchrane ľudského života. Dôležité je, aby ste mali
o tomto prístroji informácie a nebáli
sa ho v prípade potreby použiť včas,
optimálne do 5 minút od zlyhania
srdca a krvného obehu, výrazne
zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca. Defibrilátor má
jednoduché ovládanie, celý postup
je riadený povelmi. Vďaka tomu v
danej chvíli viete, čo treba robiť. Stačí, ak pacientovi nalepíte na hrudník
defibrilačné elektródy a prístroj sám
analyzuje elektrickú aktivitu srdca.
Takto naprogramované zariadenie
samo rozhodne, či je potrebné použiť
elektrický výboj alebo nie. Ak bude
po analýze srdcových rytmov nutné
aplikovať elektrický výboj, prístroj
vás k tomu vyzve. Zrozumiteľné a
jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia použiť ho rýchlo a účinne.
Na zakúpení AED sa okrem Obce Vydrník
svojim finančným darom spolupodieľali aj
Občianske združenie Záchrana – František
Majerský, súkromný podnikateľ Daniel Žiga a
Martin Majerský.
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Z ČINNOSTI OBCE
Vážení spoluobčania,
v tejto rubrike vás chceme informovať o činnosti a
zosumarizovať práce, ktoré sa v našej obci vykonali
od posledného vydania Vydrníckeho spravodajcu.
Keďže sa toho v uplynulom čase uskutočnilo dosť,
prinášame vám činnosť v jednotlivých bodoch:
• v mesiaci marec sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie, ktorého účelom bolo prerokovanie témy zrušenia školského obvodu,
o ktoré sa snaží obec Hrabušice. Predmetného
stretnutia sa zúčastnil starosta obce Betlanovce, zástupca úradu splnomocnenca pre marginalizované rómske komunity.
• starosta a niektorí poslanci sa boli pred zastupiteľstvom pozrieť v priestoroch prístavby
Obecného domu pred ich dokončením
• práce na prístavbe Obecného domu finišujú. Dňa
14.5.2021 bola stavba prebratá starostom obce,
v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie stavby
• obec podala žiadosť a zapojila sa do projektu
na podporu kompostovania. Ak projekt schvália, budeme v priebehu roka dodávať do domácnosti kompostéry.
• na základe rozhodnutia boli ešte v marci zrezané stromy na obecných pozemkoch
• obec podala žiadosť na ÚPSVaR o zamestnanie dvoch dlhodobo nezamestnaných občanov nad 50 rokov s 20% spoluúčasťou obce na
mzdových nákladoch na obdobie 6 mesiacov
• dokončená bola brána na cintoríne a tým sa
zaviedlo aj uzamykanie cintorína v čase od
21.00 do 06.00. hod rána
• obec objednala nové vodomery, ktoré bude
vymieňať odberateľom pitnej vody
• dňa 04.06.2021 sa uskutočnilo posledné testovanie na COVID-19, ktorých bolo doteraz 16
• po zrezaní stromov v záhrade základnej školy
sa robia terénne úpravy pozemku, na ktorom
bude vybudované futbalové ihrisko a zároveň
má obec v pláne zhotovenie projektu multifunkčného ihriska, na ktoré chce získať finančné prostriedky z projektov EÚ
• pri obecnom úrade bolo osadené dopravné
značenie

tými obcami a podpora cezhraničnej spolupráce,
podpora integrácie MRK v obci, pokračovanie
miestnej občianskej poriadkovej služby, podpora
rozvoja cestovného ruchu, výstavba cyklotrasy a
náučných chodníkov, výstavby multifunkčného
ihriska, komunitného centra, námestia v obci,
obnova Alžbetiných kúpeľov, výstavba školskej
kuchyne a jedálne, dobudovanie a výstavba
ciest, zriadenie požiarnej zbrojnice, či nabíjacej
stanice smart. V tomto období som stretnutie so
starostom zmenil v podobe „List starostovi obce“.

Starosta obce

OZNAMY

V tejto rubrike vám chcem predstaviť plán
PHRSR (Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov), ktorý reflektuje potreby
a projekty našej obce. Práve predkladaný dokument môže pomôcť k zmene – priblíženiu sa k
nasledovaniahodným príkladom. Na obdobie
2021 – 2027 je vypracovaný detailný plán nástrojov (projektov) v súlade s cieľmi programovacích dokumentov pre najbližšie rozpočtové
obdobie EÚ. Podpora a rozvoj spolupráce s okoli-

Obecné zastupiteľstvo

Od posledného vydania VS sme mali v obci tri
zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ).
OZ, ktoré sa konalo dňa 05.03.2021:
• zobralo na vedomie správu audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok
2020
• zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra
obce k Záverečnému účtu za rok 2020
• schválilo Záverečný účet za rok 2020 bez výhrad
• schválilo vykonanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod
rómskym osídlením
• schválilo VZN č.1/2021 o chove a držaní zvierat
na území obce Vydrník
• vzalo na vedomie predbežnú štúdiu parkovísk
predloženú starostom obce
• poverilo starostu obce pripravením kalkulácie
na terénne úpravy a prípravu jednoduchého
športového ihriska
• poverilo starostu obce prieskumom trhu kamerových systémov
• schválilo doplatok na nákup defibrilátora
• schválilo rozpočtové opatrenie č. 1
OZ, ktoré sa konalo dňa 14.04.2021:
• zobralo na vedomie pripravovanú projektovú
dokumentáciu na úpravu miestnych komunikácií
• poverilo starostu obce prerokovať možnosti
úpravy okolia Obecného domu s predstaven-

Krížová cesta

Oznamujeme občanom, že Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce jednaním o nájme
pozemkov v k .ú. Vydrník s Urbariátom, pozemkovým spoločenstvom, Vydrník za účelom realizácie
krížovej cesty, ktorá sa má vybudovať od „Kríža za
Mihalom“ až po Jánovský kríž.
Touto cestou oslovujeme širokú verejnosť s

stvom Jednoty, SD
• schválilo dofinancovanie „Prístavby Obecného
domu“ podľa vypracovaného priloženého rozpočtu v sume 7 187,28 eur
• schválilo odkúpenie pozemkov v k.ú. Vydrník,
parcelné č. 889, 890/42 a 890/43 v rómskej
osade od Urbariátu, pozemkového spoločenstva, Vydrník č. 128, v cene 10 €/m2
• poverilo starostu obce jednaním o nájme
pozemkov v k. ú. Vydrník s Urbariátom, pozemkovým spoločenstvom, Vydrník č. 128, za
účelom umiestnenia Krížovej cesty
OZ, ktoré sa konalo dňa 04.06.2021:
• poverilo starostu obce podpísaním pripravených zmlúv o budúcich zmluvách na kúpu pozemkov pripravovanej komunikácie v lokalite
Veľké krátke
• neschválilo žiadosť o prenájom obecného
bytu p. Horváthovej
• poverilo starostu s realizáciou kamerového
systému v obci s financovaním z rezervného
fondu
• zobralo na vedomie zmenu financovania stravovania detí v MŠ a ZŠ
• ruší Uznesenie č. 95/2019 s platnosťou od
1.9.2021 týkajúce sa príspevku obce na stravovanie detí v MŠ
• poverilo starostu prípravou Prevádzkového
poriadku Obecného domu
• schválilo prípravu projektovej dokumentácie
na vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska a námestia v obci Vydrník
• schválilo Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Vydrník na roky 2021-2027
• schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2021
• schválilo rezbárske práce na zrezaných gaštanoch pri vstupe na cintorín
• prerokovalo žiadosť o odpredaj pozemku v
obci Ing. Anny Gallovičovej. Rozhodnutie a
podmienky kúpy predmetných pozemkov sa
prerokujú na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva.

možnosťou patronátu nad jednotlivými zastaveniami a ich spolufinancovaním. Myšlienkou je,
aby sa do výstavby zapojila celá obec a jednotlivé
zastavenia si adoptovali buď jednotliví občania
alebo rodiny. Krížovú cestu chceme vybudovať
ešte tento rok, aby bola pripravená na Veľkú noc.
V prípade záujmu o informácie sa obráťte na
starostu obce.
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STALO SA VO VYDRNÍKU
Netradičná Veľká noc

príbytkami veriacich. Touto cestou ďakujeme v
mene všetkých veriacich vo Vydrníku, nášmu pánovi farárovi, pánovi kostolníkovi, pani kantorke,
lektorom a hlavne Ing. Martinovi Vallušovi za
sprostredkovanie všetkých on line prenosov svätých omší, ktoré sme mohli sledovať vo svojich
domácnostiach počas celej doby zákazu zhromažďovania.

Deň zeme

tam kde nepatrí, pravidelne sú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery, vykonáva sa
zber nebezpečného odpadu, skla, papiera a
komunálneho odpadu. Pristupujte zodpovedne
k triedeniu odpadu, ktoré je veľmi dôležité a
prínosné.

Tohtoročné slávenie Veľkej noci sme prežívali
v situácii, akú sme ešte nezažili, bez účasti veriacich v kostole. Na Kvetnú nedeľu sa nekonala
ani tradičná krížová cesta k Jánovskému krížu.
Zažili sme však netradičnú Veľkonočnú nedeľu.
Hneď ráno náš p. farár Jaroslav Kaník požehnal
z automobilu pokrmy v našich košíkoch pred

Ako starosta obce som sa osobne zúčastnil
čistenia nášho katastra. Touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do čistenia okolia a
vidia tak potrebu pomôcť našej zemi zbaviť sa
odpadu, ktorý ju zaťažuje. Bol som znechutený
tým, ako sa poniektorí občania nevedia správať a náš domov považujú za smetisko. Týmto
chcem všetkých poprosiť, buďme ohľaduplní k
našej prírode a zároveň k vytvoreniu pekného
a čistého prostredia v ktorom žijeme, pohybujeme sa, či relaxujeme. Nevyhadzujte odpad

Reštaurovanie kostola

Vo farskom kostole sv. Šimona a Júdu vo Vydrníku v máji pokračovali reštaurátorské práce.
V tejto etape bol zreštaurovaný a vymaľovaný
priestor okolo hlavného oltára.

DUCHOVNÉ OKIENKO
Biskup Ján Vojtaššák a farnosť Vydrník

Na Silvestra po svätej omši som v kostole ponúkol rodinám kalendár na rok 2021, v ktorom
sú zaujímavé fotografie Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka a tiež aj dátumy, ktoré sa týkajú jeho životnej cesty, mučeníckeho svedectva
a procesu jeho blahorečenia. Tak napríklad, v
nedeľu 10. januára to bolo 70. výročie zinscenovaného procesu s tromi slovenskými biskupmi,
v sobotu 13. februára 100. výročie biskupskej
vysviacky prvých slovenských biskupov alebo
v sobotu 27. februára 100. výročie prevzatia
úradu spišského diecézneho biskupa Mons. Jánom Vojtaššákom. Tiež aj rok 2020 bol rokom
výročí životných míľnikov tohto veľkého syna
slovenského národa a dobrého pastiera Spišskej
diecézy, verného a oddaného svojmu majstrovi
Ježišovi Kristovi.
Minulý rok vo februári sme si tiež pripomenuli 60. výročie smrti dlhoročného vydrníckeho
farára Františka Ulmáneka, ktorý v tejto farnosti
žil od roku 1917 až do roku 1960. A práve on vo
farskej kronike zaznamenal niektoré informácie
o tom, ako biskup Ján Vojtaššák reagoval na potreby farnosti Vydrník:
• keď v roku 1921 Július Adam, maliar z Rožňavy, maľoval vo Vydrníku kostol, prispel pán
biskup Ján Vojtaššák potrebným drevom na
lešenie,

• v roku 1923 patrón, osvietený pán biskup Ján
Vojtaššák, dal urobiť na fare nový sporák a v
jednej izbe prestaviť starú pec,
• v roku 1924 osvietený pán biskup dal celkom
nanovo šindľami obiť strechu na starej sypárni,
• v roku 1925 bol zadovážený do kostola nový
zvon ťažký 514 kg, na ktorý biskup Ján Vojtaššák prispel sumou 500 Kč,
• v roku 1928 osvietený pán biskup Ján Vojtaššák z kaštieľa dal dve staré pece, z ktorých
jedna bola postavená do izby farárovej a druhá do izby domvedúcej,
• v roku 1930 prebiehala veľká oprava kostola a
farskej budovy. Všetky trovy znášal osvietený
pán biskup Ján Vojtaššák ako patrón farnosti
Vydrník. Zaťažený pri týchto opravách bol asi
90 000 korunami,
• v roku 1932 dal miestny farár zhotoviť nový
plot okolo fary, no poznamenáva, že patrón
nič neprispel,
• takisto v roku 1941 prebehla elektrifikácia
kostola a fary, na ktorú tiež patrón neprispel.
Ale dôvod, prečo neprispel, sa neuvádza. Toľko z kroniky farnosti Vydrník, ktorú napísal farár
František Ulmánek.
Koľkokrát biskup Vojtaššák navštívil túto farnosť, si netrúfnem napísať, ale s istotou viem,
že to bolo minimálne päťkrát, a to pri vysluhovaní sviatosti birmovania: 20. júla 1921 vyslúžil

sviatosť birmovania 164 birmovancom; 31. júla
1927 - 71 birmovancom; 13. septembra 1932 74 birmovancom; 9. júna 1938 - 97 birmovancom a poslednýkrát 22. júna 1946 - 152 birmovancom. Z tých, ktorí prijali sviatosť birmovania
z rúk biskupa Vojtaššáka, ešte niektorí žijú aj v
našej farnosti, no už ich nie je veľa.
Určite sa vo farnosti Vydrník pán biskup Vojtaššák ešte niekoľkokrát zastavil či už na vizitácii
farnosti alebo len tak na ceste do alebo z kaštieľa, ktorý je neďaleko Vydrníka, ale o tom už nie
sú záznamy vo farskej kronike.
Mgr. Jaroslav Kaník, farár
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Z ČINNOSTI...
Základná škola s materskou školou Vydrník

Prierez školským rokom 2020/2021
Ďalší školský rok je za nami. Opäť jeden z
tých mimoriadnych, keďže bol poznačený pandémiou Covid-19. Náročnosť vzdelávania počas
posledných mesiacov sa nedá opísať len tak, pár
slovami. Napĺňať ciele výchovy a vzdelávania
bolo potrebné, i keď nás epidemiologická situácia nepustila do školy a usmernenia ministra
školstva posunuli povinnosť dochádzky na báze
dobrovoľnosti. Vďaka kreativite a odhodlaniu
pedagogického zboru v našej škole sme si našli
spôsob, ako zosúladiť všetky požiadavky a možnosti, ktoré nám boli poskytnuté.
Začiatok školského roka prebiehal klasicky
prezenčne, takže prvý polrok žiaci stihli dobehnúť učivo minulého školského roku, ale po
Vianociach sa situácia zhoršila. Škola bola síce
pripravená učiť prezenčne, ale možnosť dobrovoľnosti dochádzať do školy za vzdelaním
znamenalo, že naši žiaci zostávali doma a učili
sa dištančne. Učiteľky opäť nabehli na systém
vyučovania prostredníctvom pracovných listov a
každý týždeň boli žiakom každej triedy doručené
pracovné listy z matematiky, slovenského jazyka
a literatúry, vlastivedy, prírodovedy, prvouky,
náboženstva a anglického jazyka. Pomáhali
sme si školskou FB stránkou, kde sme informovali našich žiakov, ich zákonných zástupcov a
širokú verejnosť o aktuálnych usmerneniach
a nariadeniach. Snažili sme sa napĺňať i ciele
výchovných predmetov, ktoré nebolo možné
odučiť prostredníctvom pracovných listov. Každý týždeň boli zverejnené súťaže, do ktorých sa
žiaci zapájali a ktoré boli prostriedkom rozvoja
výchovných predmetov – telesnej a športovej
výchovy, pracovnej výchovy, hudobnej výchovy,
výtvarnej výchovy (zbieranie kytičiek, pomoc
doma, spev piesní, maľovanie kraslíc, cvičenie
doma, tanec a iné). Zo všetkých aktivít nám žiaci
posielali fotografie, videá alebo hlasové správy.
Veľkou pomocou nám bola naša FB stránka nielen pre rozvoj výchov, ale žiakom bolo pomocou
nej sprostredkované aj učivo, hlavne z predmetov prvouka a prírodoveda, a to zverejňovaním
výukových videí.
Po Veľkej noci sa situácia s pandémiou zlepšila a žiaci postupne nastúpili do školy. Upevnili
si učivo sprostredkované pomocou pracovných
listov a pokračovali vo vzdelávaní ďalej. Napriek
tomu, že sme mali všetci plné ruky práce dobehnúť zameškané, nezabúdali sme ani na rôzne
aktivity zamerané na rozvoj všestrannej osobnosti našich žiakov.
Naše aktivity sme zamerali na zdravý životný

štýl, v rámci ktorých sa konal Deň jablka, Deň
športu, aktivity k Svetovému dňu ústnej hygieny, zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Hovorme
o jedle a žiaci štvrtého ročníka vytvorili plagát
s témou zdravého životného štýlu. Pripomenuli
sme si Deň Európy a našich susedov, s ktorými
Slovenská republika susedí, Deň jazykov, V rámci
Dňa Guinessových rekordov sme vytvorili v škole
dlhú papierovú reťaz, Deň Rómov – spojený s
prezentáciou a históriou, odkiaľ Rómovia prišli
na Slovensko, Svetový deň Zeme – spojený s enviro súťažou, na podporu zodpovednosti za našu
Zem, Deň matiek – žiaci pripravili krásne pozdravy a darčeky pre svoje mamičky, Deň rodiny - pretože rodina je základom našej spoločnosti,
MDD – krásny deň plný športových aktivít na
našom školskom dvore spojený s ochutnávkou
cukrovej vaty a opekačky.
K ďalším pravidelným činnostiam našej školy

patria preventívne aktivity – zamerané na bezpečnosť na internete, zapojenie sa do výtvarnej
súťaže Moje nie zlu (tvorba komixu) a rôzne
aktivity zamerané proti sociálno-patologickým
javom a podporujúce zdravú klímy triedy a školy.
Pravidelne sa zapájame do rôznych výtvarných
súťaží. Tento rok boli ocenení 4 žiaci v súťaži
Anjel Vianoc, na ďalšie výsledky ešte čakáme.
V rámci aktivít podporujúcich ľudské práva sme
mali v škole tento rok niekoľko aktivít, kde si žiaci
upevňovali svoje vedomosti.
Zapojili sme sa do rôznych projektov ako Záložka do knihy spája školy, tento rok sme získali
priateľov partnerskej školy ZŠ s MŠ Slepčany,
projekt Čerstvé hlavičky - je to projekt Kauflandu, kde máme možnosť získať ovocie a zeleninu
pre celú školu na celý školský rok, projekt Čítame radi 2, kde sme získali finančné prostriedky
na zakúpenie kníh do školskej knižnice, projekt

Ideme hrať ping-pong, kde sme získali rakety a
loptičky pre stolný tenis, projekt Spolu múdrejší - v rámci ktorého mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa doučovania a dobehnúť zameškané,
projekt Nadácie Karpatie, kde sme získali finančné prostriedky na podporu vzdelávania výchov
prostredníctvom on line výučby, súťažami na
Facebooku. Z väčších projektov je to projekt FinQ,
do ktorého sme pilotne zapojení už druhý rok. V
rámci tohto projektu žiaci rozširujú svoje kompetencie vo finančnej gramotnosti. V škole sa realizovali rôzne aktivity ako Deň sporenia, tvorba
rodinného rozpočtu, žiaci sa naučili aké práva
má spotrebiteľ a ako reklamovať výrobok. Okrem
vedomostí naši žiaci v rámci projektu získali aj
rôzne hry na rozvoj finančnej gramotnosti. Keďže
do tohto projektu sú zapojené aj deti z našej MŠ,
putovali rôzne pomôcky aj k nim. Naši projektoví žiaci zo 4. B v rámci svojich aktivít nasporili z
vlastného vreckového peniažky, za ktoré nakúpili
krmivo pre psov v útulku v Spišskej Novej Vsi.
Škola je stále zapojená do projektu V základnej
škole úspešnejší, v rámci ktorého máme asistentku učiteľa, nápomocnú hlavne pri druhákoch,
ktorých je tento školský rok v triede 26.
V školskom klube žiaci súťažili v sánkovaní,
stavaní snehuliakov, poslali Ježiškovi Vianočnú
poštu, zorganizovali karneval a množstvo iných
aktivít.
Pedagógovia využívajú rôzne metódy, prostriedky a formy práce na dosiahnutie výchovných a vzdelávacích cieľov. Zaraďujú do vyučovania multimediálne zariadenia - získali sme
pre žiakov tablety, využívame rôzne inovatívne
metódy, dramatizáciu a projektové vyučovanie a
zapájame sa do rôznych súťaží (Wocabee, iBobor
a iné). Škola v spolupráci s denníkom Sme získala
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dvojjazyčné učebnice pre mladších žiakov – Deň
Alice a Doda. Na škole vychádza časopis Lúčik,
ktorý tento rok oslávi svoje 20. vydanie.
Všetci veríme, že sa náš život pomaly dostane
do zabehnutých koľají a od septembra začneme
nový školský rok bez prekvapení a mimoriadnych
situácií. Nech bude pre nás budúci školský rok
začiatkom nielen vyučovania ale i lepších medziľudských vzťahov, tolerancie a zodpovednosti
nielen za seba, ale i za celé spoločenstvo.
Jaroslava Kotočová
Druhý polrok sme v materskej škole začali až

SKAUTING

Z činnosti 122. zboru
Anjelov strážnych Poprad,
1. oddiel Severka Vydrník.
Možno sa pýtate, ako
skauti prežívali on line
dobu. Musím uznať, bolo
to viac než zaujímavé. Začiatkom roka sme sa napojili na sociálne siete a
začali vymýšľať a skúšať. Pripojenie, zvuk, mikrofóny, video. Funguje všetko? Podobné otázky sa
nám stali súčasťou každej družinovky. Platformy,
programy, moderné výdobytky, nové možnosti,
ale aj občasné technické problémy nám spestrovali naše pravidelné on line stretnutia. Museli
sme sa prispôsobiť novým veciam a nie vždy to

7.2.2021, kvôli pandémii koronavírusu. Prerušenú prevádzku sme mali od 22.2. do 19.3. a od
29.3. do 2.4.2021. Aj počas tejto doby sme pre
deti zabezpečovali vzdelávanie dištančnou formou. Po nástupe detí do MŠ sme hneď vo februári zorganizovali karneval s množstvom aktivít.
V marci – mesiaci knihy, sme v rámci predčitateľskej gramotnosti zrealizovali aktivitu „Čítanie pod farebným dáždnikom“. Apríl sa v našej
materskej škole niesol v duchu environmentálnej výchovy, kde sme pri príležitosti Dňa Zeme
vytvorili okrasný kvetinový kútik. V máji deti
poďakovali svojim mamičkám ku „Dňu matiek“
išlo hladko. Ale všetky naše decká to zvládli na
výbornú a určite budú aj na toto neobyčajné obdobie dlho spomínať.
Neskôr, s uvoľnením opatrení, sa nám obnovila aj skautská činnosť a prišli dlho očakávané
prezenčné družinovky. Po namáhavom fungovaní on line sme sa plní očakávaní opäť vrátili do
klubovne. Všetky naše družinky (Lentilky, Šmolkovia i Pixely) sa radostne naladili na vlnu „osobného skautingu“’ a v plnom počte sa stretávajú
na schôdzkach. Hry, zábava, jedlo, plnenie odboriek, učenie sa nových vecí, poznávanie prírody
a utužovanie vzťahov v družinách. Nič z toho
nám na družinovkách nechýba. Naši radcovia
zo seba dávajú všetko. Deti im zase robia radosť
a motivujú ich. Okrem stretiek totiž finišujeme

pásmom básničiek a pesničiek, zverejnených
formou videí na našej webovej stránke. V tomto mesiaci sa uskutočnil aj zápis detí do MŠ, pre
ktorý bolo vytvorené a zverejnené na webových
stránkach aj motivačné video. Jún sme začali
zábavným dopoludním pri príležitosti MDD. Pre
deti bolo pripravené množstvo aktivít a súťaží,
za ktorými dal bodku pán starosta, ktorý pre deti
vlastnoručne pripravil cukrovú vatu. Po uvoľnení
protipandemických opatrení sme využili čas na
návštevu ZOO v Spišskej Novej Vsi spolu s rodičmi
detí. V rámci diskusie sme s rodičmi zhodnotili
tento školský rok, dištančné a prezenčné vzdelávanie a skonštatovali sme, že napriek pandémii
bol úspešný.
Zuzana Pencáková

s prípravami tábora a zabývavame sa v našej novej klubovni (pod obchodom). Tešíme sa z každej
spoločnej chvíle a užívame si leto.
Kaťa

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
VYDRNÍK (DHZ)

DHZ vo Vydrníku oslovuje občanov našej obce s
prosbou, či nedisponujú vo
svojich domoch hasičským
materiálom, výzbrojou, vrátane fotografií. V tomto roku
DHZ vo Vydrníku oslavuje 125. výročie založenia
zboru. Budeme radi, ak prispejete akoukoľvek
informáciou na zdokumentovanie nášho dobrovoľného zboru. Nálezy, dary či informácie prosíme doručiť tajomníkovi Jánovi Kunovi, číslo
domu 188 alebo na obecný úrad.
Všetkým vopred ďakujeme.
členovia DHZ Vydrník

číslo 01/2021 • Občasník pre obyvateľov obce Vydrník • nepredajné 6

Snívanie Milana Budzáka, pretavené do poézie a prózy
Touto plochou občasníka Vydrnícky spravodajca bol obdarený Ing. Milan Budzák, člen Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.
Jánošík – Slovenský národný hrdina. Skutočný príbeh jeho života.
Na našom Slovensku máme národného hrdinu
Juraja Jánošíka. Bol to zbojník, ktorý bohatým bral
a chudobným rozdával.
Písomnou formou, ale hlavne ústnym podaním
vzniklo na našom Slovensku o jeho živote veľa legiend. Preto som sa rozhodol nazrieť do kroniky
v jeho rodnej dedine v Jánošove nad Terchovou
i v Liptovskom Mikuláši a dozvedieť sa skutočnú
pravdu o jeho mladosti i o dôvodoch, prečo sa stal
zbojníkom. Je to náš národný hrdina a obraz s jeho
portrétom má miesto aj v kancelárii nášho predsedu
vlády. Zrejme pri pohľade naňho ho napadajú rôzne
pokušenia.
Narodil sa v januári roku 1688, pokrstený bol
25.1. Bol rímskokatolík. Jeho rodná dedinka bola
na kopaniciach - Jánošov nad Terchovou, od Varína
je vzdialená dvadsať kilometrov. Mal staršieho brata
Jána a dvoch mladších bratov, Martina a Adama.
Obaja rodičia, otec Martin a matka Anna, syna prežili ešte štyri roky po jeho smrti. Jánošík Terchovú
opustil prvý raz ako kuruc, člen povstaleckých jednotiek Františka Rákociho v roku 1706. Po čase sa
vrátil späť. Následne ho povolali do cisárskej armády, strážil na Bytčianskom zámku uväzneného zbojníckeho kapitána, ktorý z väzenia ušiel. Na slobode
sa kontaktoval s Jánošíkom, ktorého z vojenskej
služby vykúpili rodičia. Po stretnutí s Uhorčíkom v
septembri 1711 sa stal členom a neskoršie aj sám
vodcom družiny. Jánošíka chytili a uväznili v roku
1712. Súdený bol liptovskou súdnou stolicou 16. až
17. marca 1713. Vo väzení ho ťažko mučili, kým si
nevynútili priznanie. Za spolčovanie sa so zbojníkmi bol 18. decembra 1713 odsúdený na trest smrti
obesením.
Jeho starší brat Ján bol obvinený za prechovávanie koristi bratovej družiny a z pomoci zbojníkom,
odvisol v deň pojednávania. Jánošíkova družina
mala vyše dvadsať chlapov. Prevládali chlapi z Horných Kysúc, Moravy a z Poľska. Išlo teda o organizovanú zbojnícku skupinu. Jánošík poprel rabovanie
kostolov. Na súdnom pojednávaní priznal ozbíjanie
kupcov s vínom medzi Važcom a Štrbou.
Dvakrát družina prepadla farára, po druhýkrát
farárku, plaviacu sa na plti po Váhu. Tiež dva razy
ozbíjali žilinského mešťana Jána Šipoša. Obrali ho o
súkno, ktoré predali. Neskôr mu pod Strečnom zobrali honosný pás a štyri zlaté.
Cesta okolo Strečna aj dnes pôsobí hrozivo, nieto
kam ujsť. Pozornosti zbojníkov neušla ani šľachta,
barón Révai prišiel o pušky a o šabľu v striebornej
pošve. Zlaté prstene pána Skalku z Trenčianskej
stolice dostali terchovské dievčatá, strieborný pohár z inej lúpeže terchovská krčmárka ako platbu za

dohán, pivo a pálenku. Prepadli aj vdovu po Schardonovi, drahocennosti zo zboja Jánošík skryl do batôžka pod kladu, druhom dal len ukoristenú pušku,
sám si nechal dve parochne. Vdovu prepadli vďaka
valachovi, ktorý družine oznámil, že vdova prechádza po spomínanej ceste. Valach si spod klady zobral
batôžtek sám. Dôvod, aby ho neobvinili zo spolupráce s družinou. Jánošík bol zajatý na kratší čas v roku
1712. Chytili ho v Klenovci, uväznili v hrachovskom
kaštieli. Jánošíka napokon prepustili, lebo dokázal
svoju nevinu a neúčasť na činoch. Keď prišla zima,
partia sa rozišla, aby prezimovala. Jánošík sa necítil
bezpečne, preto menil miesta pobytu. Určitú dobu
pobudol u valacha v Klenovci, následne odišiel na
Kysuce, najprv do Krásnej, potom do Radôstky.
V Liptovskej a Oravskej župe rozhodli v dôsledku
častých lúpeží zvýšiť stav pandúrov a za chytenie
Jánošíka sľubovali odmenu 50 zlatých. Hrdina sa po

Pokoj som hľadal

Široká lúka, tráva okolo
medom rozvoniavala.
Keď po nej kráčaš, dieťaťom
sa stávaš, tvoj anjel nad tebou
rozprávky z detstva ti donáša.

Moje oko, ako slnečnica za
zlatým slnečným lúčom sa obracia.
Ticho a ja, nerozluční priatelia.
Snažím sa mu rozumieť, do tej trávy
kvetmi obsiatej, sadám.
Moja pamäť, po svete lieta,
na vetre i snehovej metelici
si občas zuby vylámala. Prináša
mi spomienku na prvú lásku,
v noci som nespával, dúfal som,
že ju v kostole znova uvidím.
Smolu som mal, ona dvadsať mala
a ja šestnásť, dozrieval som.

NAPÍSALI STE NÁM

Chcem všetkým prispievateľom poďakovať za
nižšie uverejnené príspevky, ktorými ste zareagovali na moju výzvu - List starostovi. Verím, že túto
možnosť využijete vždy, keď to budete považovať
za potrebné.
Rád vám odpoviem na každý príspevok, alebo
keď priložíte k vášmu listu aj súhlas so zverejnením, tak ho budeme môcť začleniť do Vydrníckeho
spravodajcu. Váš list dajte do obálky pod značkou
List starostovi a vhoďte do poštovej schránky pred
obecným úradom, alebo odpovedajte mailom na

Novom roku 1713 opäť uchýlil do Klenovca, kde ho
na prelome januára a februára chytili. Jánošík bol po
vyššie opísanom procese odsúdený na smrť.
Dvadsaťpäťročného odsúdenca usmrtili nabodnutím na hák cez ľavý bok. Poprava sa konala
18. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Telo pochovali na kuruckom cintoríne v Čemiciach. Keď stavali
vodnú nádrž Liptovská Mara, cintorín i celú obec
zatopila voda.
Vážený čitateľ, údaje ktoré som uviedol, sú pravdivé a overené. Podstatná časť uvedených častí je
zaznamenaná v kronikách regiónov, kde sa v tom
čase zdržiaval. Ubolený ľud k jeho osobnosti pridával rôzne, aj vymyslené príbehy, a tak Juraj Jánošík
sa stal legendou. Jeho životný príbeh aj s jeho družinou bol niekoľkokrát sfilmovaný, čím novšia verzia,
tým viacej vymyslených častí sa v nej nachádza. Ich
tvorcovia, tak ako ja, mali bujnú fantáziu.
Dobre mi bolo pri srdci, vánok sa
v tráve roztancoval. Nebol to čardáš,
on valčík, ako môj otec miloval.
Čardáš som miloval, aj moja mama
mňa a jeho milovala. Neskôr som
na Presleyho a jeho Rokenrol presedlal
a so mnou celá dedina.

Keď pre dievča mládenci, modré pod
okom mali, Rokenrol im pri tom pomáhal.
Ďakujem ti lúka trávnatá, že si ma
pritúlila a ja som o pokoji a láske,
mohol snívať.

Ticho je aj vrtošivé, keď ona
pre lásku stvorená mlčí, nepokoj
do duše prichádza a láska v kúte
miesto hľadá. On volá, nebuď tam
dlho, láska je večná, nezomiera.

info@vydrnik.sk. Ďakujem.
S úctou a pozdravom starosta obce Vydrník
Mgr. Jozef Bizoň
„Žijeme v období, kedy je možno nepochopiteľné,
že sa ľudia nestretávajú a nenavštevujú“, citovala som
starostu obce Jozefa Bizoňa. Áno, nepochopiteľné...
máme viac času na seba, na domácnosť, na svoju
záhradu, na prostredie okolo svojho domu a mohla
by som ešte vymenovávať veľa vecí, na čo máme v
tomto období čas. Smutné je, že nemáme čas trie-
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diť odpad. Podľa správy na obecnej stránke http://
vydrnik.sk úroveň vytriedenia odpadu za rok 2020
je 11,40%. Veľmi malé percento. Položme si otázku,
koľko rokov naša obec triedi odpad? Rok, dva, päť a
či viac? Ako je možné, že po toľkých rokoch ešte nevieme triediť odpad, alebo nechceme?
Už od útleho veku nás rodičia, starí rodičia, učitelia v škole učili, že poriadok by sme si mali udržiavať
a samozrejme rozlišovať odpad, či to ide do pece, do
koša na komunálny odpad, na zber papiera alebo
do žltého a zeleného vreca. Ako to, že to percento
je také nízke? Kto robí chybu? Páni poslanci a pán
starosta, zamysleli ste sa nad touto otázkou? Skúste
sa ísť pozrieť k rozvodni plynovodu, kde sa spájajú
potôčiky ústiace z rómskej časti a zo vyšnej časti
obce. Nechcem hádzať všetko len na rómsku komunitu, určite aj my máme nedostatky, ale odpad
neodhadzujeme len-tak na zem hocikde. Kde je
v tomto prípade sociálny pracovník, koordinátor,
miestna občianska hliadka alebo vy, páni poslanci a
samozrejme pán starosta? Smutné na tom je, že na
základe neprispôsobivých občanov pykáme všetci
slušní, ktorí nielenže separujú odpad, ale aj poctivo
platia za odpad. V tomto roku už musia platiť za odpad v celej výške aj tí, ktorí síce majú trvalý pobyt v
obci, ale odpad vôbec nevyprodukovali, lebo dlhodobo žijú v zahraničí. Je to motivácia k tomu, aby
sme sa odhlasovali z trvalého pobytu a prišli nielen
o poplatky za odpad, ale aj o iné výhody, ktoré obec
má za občanov.
Skúsme sa všetci nad týmto zamyslieť. Možno by
stačila väčšia propaganda, upozorňovanie, ukazovanie, ako sa má triediť odpad, chodiť častejšie po obci
a všímať si prostredie okolo seba. Určiť osobu, ktorá
to bude mať na starosti a ktorá bude aj kontrolovať
a možno aj zverejňovať nedostatky. Majme všetci
ohľaduplnosť voči našej obci, prírode ale aj voči sebe
samému a keď sa nám to podarí, možno sa nebudú
dvíhať poplatky za odpad, nebudú odchádzať z našej obce občania a bude sa nám krajšie žiť.
S pozdravom Zuzana Kunová

Hurá do záhrady

Dnes sme našli v schránke veľkonočný pozdrav od
starostu. Potešil asi každého v tejto koronovej dobe.
No a keďže tam dal aj výzvu, že každý môže prispieť
do obecných novín, tak to treba využiť.
Minulý rok som na stránku sashe, kde mám nejaké svoje výrobky, písala žurnál o záhrade. Tak som
to trošku upravila a zaktualizovala a nechávam na
posúdenie - ak máte záujem dať to do obecných novín. Teda netuším, či by to miestnych ľudí zaujalo :)))
Práve dnes vyšiel v internetových novinách článok o tom, že naša zem sa otepľuje rýchlejšie, ako
sa predpokladalo a že mnohé zmeny sa udejú rýchlejšie, vlastne, mnohé sú už tu. Myslím, že väčšina
rozumných ľudí si tieto zmeny všíma a možno aj začína myslieť a konať ekologickejšie. Nechcem písať o
kompostovaní a triedení odpadu – to zrejme mnohí

dávno ovládajú a snáď aj praktizujú. Skôr je pre mňa
zaujímavá téma záhonov.
Záhradu má vo Vydrníku veľa ľudí. A veľa ľudí sa
sťažuje, že je tu veľmi ílovitá zem – hliniarka - ako
ju domáci volajú. Možno vám niečo vraví názov
permakultúra (permanent agricultur = udržateľné
hospodárenie), na túto tému je v súčasnosti dostupná rôzna literatúra – aj od slovenských a českých
autorov. Ak aj nie – určite ste sa stretli s pojmom
vyvýšený záhon (niektorí z vás ich už aj používajú).
Vyvýšený záhon je trošku náročný na zostrojenie,
jeho veľkým plusom je však jednoduchšie obrábanie pre starších ľudí. Existuje mnoho iných variantov
a jedným z nich je hĺbkové zúrodnenie záhonu. A
touto cestou som sa vybrala aj ja.
Pre zvedavých ponúkam návod :)
Hĺbkové zúrodnenie záhonu - je úplne jedno,
akú zem máte v záhrade - je to zmena od základu.
1. Rozmer som vybrala cca 1,1 x 2,5 metra. Širší ako
1,2 metra sa neodporúča, museli by ste doňho
šliapať. Nuž a potom máte dve možnosti - vezmete si bager alebo rýľ. Ja bager nemám, takže
zostávam pri tom ručnom náradí...
2. Vrchnú časť pôdy si dávam hneď vedľa - bola už
zo tri roky vylepšovaná kompostom, hnojom, zeleným hnojením, takže to už nie je tá úplne ílovitá zem. Ďalšia vrstva už putuje do fúrika a medzi
stromy, na zarovnanie všetkých možných dier a
nerovností - tá sa do záhona už nevráti. Hĺbka
jamy je teraz na dva rýle - čiže asi 50 cm.
3. A teraz začneme ukladať sendvič... ako prvé nejaké drevo, najlepšie hrubšie konáre. Budú sa
pomaly rozkladať a udržujú vlahu. Toto prekryje
druhá vrstva - hnoj. Máme vďaka Martinovi Barabasovi kravský (Ďakujem:). Ten poskytne potrebné živiny.
4. A teraz to pekne ušliapať... aby nezostalo veľa
medzier. Ďalej príde na rad časť zeme, vylepšíme
perlitom (nebojte sa - nie je to polystyrén, i keď sa
podobá.... je to expandovaná hornina, zem bude
ľahšia a tiež pomáha udržať vlhkosť). Takisto môžete kľudne pridať aj piesok.
5. Ešte tajná ingrediencia - drevené uhlie. Toto je
trošku väčšia exotika - u nás ho totiž nekúpite
(aspoň mne sa to teda nepodarilo). Vo svojej
podstate je to také isté uhlie ako to na grilovanie.
To je ale cenovo drahé a netuším ani to, ako je na
tom po ekologickej stránke. A tak prišiel na rad
poradca google a návod sa našiel... (českí bratia
s Járom Cimrmanom vymysleli podľa mňa už
takmer všetko:) Stačí na to 200-litrový sud, kusy
dreva a zápalky. A načo je vlastne dobré drevené
uhlie? Veď neposkytuje živiny.... no, je to v skratke domov pre pôdny život. Ak sa chcete dozvedieť
viac, skúste si vyhľadať informácie o „terra preta“
(zaujímavé čítanie).
6. No a sendvič pokračuje - opäť nejaké teraz už tenšie drevo (ja som dala štiepku - pozor, nedávajte
z ihličňanov), hnoj, zem, perlit, kompost atď. No

a to sme už nad pôvodným terénom - tak sme
urobili nízky rám z dosiek- nie je to potrebné, ale
menej bude prerastať burina z okolia do záhonu.
7. A navrch si samozrejme necháme len tú najlepšiu
zem, zmiešanú s kompostom, dreveným uhlím a
perlitom. Uhrabličkujeme a môžeme siať.
8. Tak a teraz už len ísť do záhrady, nazhromažiť
materiál a začať. Mimochodom, ďaľšia veľká
výhoda - tento „permakultúrny hrob“ (ako to
niektorí nazývajú) zhltne a uprace rôzne veci zo
záhrady, ktoré by ste inak museli niekde uskladňovať, píliť, atď...
9. Na konci leta začal záhon mierne klesať, čo je ale
normálny proces, tak treba rátať s tým, že ďalší
rok (alebo už na jeseň) tam pridáme napríklad
opadané lístie, nejakú zeminu, perlit, piesok,
kompost... Do týchto záhonov sa nešliape, takže
zem zostáva neutlačená a rastlinám sa bude páčiť.
P.S. Ak by si chcel niekto o permakultúre prečítať
viac, môžem odporučiť alebo požičať nejakú literatúru.
Prikladám aj nejaké foto zo začiatku apríla 2020.
Želám všetkým pekný deň a veľa zdravia - aj z
vlastnej záhrady.
Lenka Bachledová Tatranská

Kronika obce Vydrník

„Boh nemôže zmeniť minulosť. Historici môžu.“
Samuel Butler
Mala som informáciu o tom, že pán Milan Budzák
pripravuje knihu o osudoch našej obce a nebude
sa zaoberať novodobou históriou. Publikáciu „Vydrník vo svetle kaštieľa“ tvoril s nadšením a jemu
vlastným štýlom. Nie, nerobím recenziu, len mám
potrebu napísať, že sa stala chyba. Text v publikácii
vyvoláva dojem, že obec nemá kroniku.
Súčasná kronika sa začala písať 9. 7. 1994 ako
II. zväzok kroniky obce Vydrník. Kroniku písala
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Mgr. Helena Slobodníková do roku 2009. Po nej do
roku 2018 vykonávala funkciu kronikárky Bc. Mariana Slavkovská.
Kronika má svoju výpovednú hodnotu a patrí k
cenným historickým dokumentom. Zobrazuje najdôležitejšie udalosti obce. Chronologicky zaznamenáva údaje z politickej, hospodársko-ekonomickej,
kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov
obce.
Správcom obecnej kroniky je samotná obec.
Zápis textu do kroniky za r. 2019 bol schválený na
obecnom zastupiteľstve. Nahliadnuť do originálu
obecnej kroniky, či jej zapožičanie, je možné len so
súhlasom starostu obce.
Ku kronike sa dostane málokto. Virtuálnu prehliadku našej kroniky sprístupníme po prerokovaní
s obecným zastupiteľstvom.
Mgr. Viera Gurníková, obecná kronikárka
Na základe rôznych otázok a pripomienok k vydaniu publikácie „Vydrník ….“, je nutné vysvetliť niektoré skutočnosti: Predovšetkým je nutné povedať,
že táto publikácia je plne autorské dielo p. Budzáka
a poslanci nemali možnosť zasahovať do štruktúry
a ani obsahu tejto knihy. Táto kniha nie je oficiálna
publikácia obce, pretože na vydanie takejto knihy
je potrebný pomerne dlhý čas /skúmanie archívov,
zhromažďovanie materiálov a pod./ a tiež pomerne
veľké finančné zabezpečenie.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sme nemohli zorganizovať viaceré kultúrne akcie, preto sme
využili ponuku na vydanie knihy, ktorá sa zaoberá
hlavne históriou obce. Aj napriek pripomienkam veríme, že táto publikácia vás potešila, obohatila vaše
poznanie a dala určitý základ pre vydanie oficiálnej
publikácie.
Peter Gurník, poslanec OZ a člen kultúrnej komisie

Otázky a odpovede

V poslednej dobe sa veľmi často v mojom okolí
opakuje otázka, čo sa vlastne deje so skautskou
klubovňou. Po dedine sa šíria rôzne reči!... Na túto
otázku skutočne neviem zodpovedne odpovedať
ani sám sebe. Vtedy sa do mojej mysle vkradnú
spomienky na vyše 20 rokov strávených v týchto
priestoroch, ktoré mi prirástli k srdcu a sprevádzali
ma časťou môjho života.
Úvodom sa musím vrátiť do roku 2000, kedy
skauti podpísali s vtedajším pánom farárom

Mgr. Františkom Dudiakom nájomnú zmluvu na
vtedajšiu budovu s priľahlými pozemkami na činnosť skautského oddielu a 122. zboru anjelov strážnych vo Vydrníku. Nájomná zmluva bola podpísaná
do roku 2010 a následne predĺžená do konca roku
2020, kedy sa skončila. Získaním priestorov cirkevnej budovy sme začali s jej opravou hneď v roku
2000. Pomocou grantov boli na opravu získané aj
financie od Slovenského skautingu.
Zamerali sme sa hlavne na interiér, aby sa v
klubovni mohlo existovať. Vymurovala sa kúpeľňa
s WC, kde sme zakúpili čerpadlo a bojler na teplú
vodu a vybavili všetkým potrebným sanitárnym
vybavením. Vybudovala sa kuchyňa s vybavením,
potravinová skriňa, kuchynská linka. V týchto miestnostiach sa položili dlažby, obklady na steny. Neskôr
sa v kuchyni postavila kuchynská kachľová pec.
K objektu sme urobili kanalizáciu a prípojku vody zo
studne a neskôr aj prípojku vody z verejného vodovodu. Vo veľkej miestnosti sa postavil kozub na tuhé
palivo, obklady na steny a vybavili sme ju nábytkom.
V zadnej miestnosti bolo najviac roboty, lebo ako si
všetci pamätáme, bola tam maštaľ. Zamurovali sme
dvere na dvor a vybúrali dvere do veľkej miestnosti.
Urobili okno, zateplili strop a hlavne sme museli urobiť novú podlahu. Pre pocit pohody, aby bolo deťom
v zime teplo zakúpili sme krbovú piecku. Vtedy, keď
bol objekt aspoň takýmto spôsobom zabezpečený,
mohli sa tam začať stretávať naše deti, neskôr deti z
iných oddielov a nakoniec aj deti a mládež zo zahraničia. Deti zažívali skauting, radovali sa z mnohých
dobrodružstiev, mali mnoho zážitkov... až jedného
dňa roku 2018 nám bolo oznámené, že nakoľko
objekt nemá popisné číslo a nie je zapísaný v katastri, teda, že neexistuje, nemôžeme túto budovu
používať a jednoducho povedané, nemôže byť v nej
žiadna činnosť. Budova dostala popisné číslo 117. Aj
keď skautské schôdzky existovali a nájomná zmluva
ostala v platnosti, naša činnosť bola obmedzená.
Prestali k nám chodiť skauti zo vzdialenejších dedín
nášho zboru, z iných oddielov a zahraničia.
Chcem povedať, že tieto priestory neslúžili iba
skautom, ale slúžili aj obci, pretože iné obecné
priestory jednoducho neexistovali. Pripomeniem
aspoň niekoľko aktivít, lebo všetko sa nedá. Pred
Popolcovou stredou sa konali fašiangové sprievody
po dedine s pohostením v klubovni. Pred Veľkou nocou príprava na krížové cesty ku Jánovskému krížu,

či k Rómom, Deň detí, Jánske ohne, Dary zeme, niekoľko ročníkov stolnotenisového turnaja, premietanie filmov a fotografií z pútnických miest od našich
farníkov, karneval pre deti, katarínske zábavy, počas
vianočných trhov výstava obrazov a diel šikovných
rúk našich majstrov, silvestrovské posedenia, príprava jasličkových pobožností, príprava na roznos
betlehemského svetla a ešte veľa ďalších aktivít, až
nakoniec sa dostaneme do decembra 2020, kedy sa
nájomná zmluva skončila.
Ešte v novembri 2020 sme požiadali nášho pána
farára Mgr. Jaroslava Kaníka o podpísanie novej
nájomnej zmluvy, no dostali sme zamietavé stanovisko s tým, že uvedená budova sa bude rekonštruovať, nakoľko je v nej porušená statika a nevyhovuje
hygiena. Pritom nikto z nás posudok statika, či hygienika nevidel. Verili sme, že pán farár zvolá hospodársku radu, kde sa vyjadrí, o aký zámer ide.
Nevieme, čo sa teda bude s uvedeným objektom
diať, či sa bude, a čo sa bude rekonštruovať, na čo a
komu bude v budúcnosti slúžiť. Na tieto otázky sme
nikdy odpoveď nedostali. Ja to vidím tak, že budova
bude mať v budúcnosti novú fasádu, že sa vo vnútri
niečo prerobí, ale čo z peknej budovy, keď na 95 %
ostane prázdna? Stanovisko je také, že si máme odtiaľ zobrať všetko, čo tam skauting investoval – a to
sa jednoducho nedá. Zbúrať to, čo tam skauti svojou
prácou, svojím časom, svojimi skutkami zanechali,
nie je možné.
Verím, že som súčasťou cirkvi a majetok cirkvi nepatrí len kňazovi, ale všetkým nám, preto nielen ja,
ale mnohí, ktorí sú súčasťou cirkvi, by chceli poznať
odpoveď na otázku:„Prečo“. Nepýtam sa na to iba ja,
pýtajú sa na to aj deti, ktoré nechápu tento postoj.
Čo mám odpovedať?
Chcem dúfať, že zo zámeru toho všetkého vzíde
dobro. Verím, že činnosť nášho skautského oddielu
a zboru bude pokračovať a bude pokračovať v týchto
priestoroch, ktoré sme si zamilovali, že budú tam
vyrastať deti, ktoré, ako sa píše v skautskom sľube,
budú milovať Boha a svoju vlasť a plniť skautský zákon, teda žiť čestne, a to nielen v skutkoch, ale aj v
slovách a myšlienkach.
Objekt bývalej skautskej klubovne bol oficiálne
122. zborom anjelov strážnych Poprad odovzdaný
vlastníkovi objektu – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vydrník dňa 26.06.2021.
Ján Skokan – Sloník
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