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Vážení spoluobčania,
tento príhovor píšem v čase, kedy sa nám
17. novembra pred 32 rokmi na námestiach otvorila cesta k demokracii a slobode. Vtedy sme sa
dokázali spojiť, držať a nepopustiť. Poniektorí sme
to zažili a pamätáme si, že sme bojovali proti totalitnému režimu nežnou revolúciou. Môžem dať
tomu prízvuk nežne. Možno za seba. Vtedy som
študoval v Košiciach a pri prechádzkach mestom,
ako to študenti robia, sme sa stretávali s rôznymi
ľuďmi. Raz pristúpil ku mne jeden pán, bolo to
ešte pred 17. novembrom a ponúkol mi odznak
s podobizňou Dubčeka a Havla za 10 korún. Ja,
ako by nič, som si ho kúpil a keď som ho vyplatil,
dotyčný pán mi odporučil, aby som ho skryl pod
kabát, aby ma nezavreli. Aj som tak urobil. Ale
ukázal som len kamarátom, aký odznak mám.
Samozrejme, stužku zvanú trikolóra, tú som mal
tiež skrytú pod límcom kabáta. No zo strachu,
že to u mňa na internáte objaví nejaký zapálený
straník, skryl som svoju 10-korunovú cennosť
pod futro cestovnej tašky. Nakoniec však prišiel
deň slobody a pre mňa osobne to bol deň, kedy
som spod futra cestovnej tašky vytiahol odznak
Dubčeka s Havlom a hrdo ho zapol spolu s trikolórou na vrch svojho kabáta. Bol som rád, že
nikto ma nenaháňal a nikto ma nechcel zavrieť.
Touto nežnou revolúciou sme sa stali súčasťou
vyspelého sveta a otvorila nám cestu k demokracii a slobode, ale aj zodpovednosti a záujmu
o veci verejné.
Dnes, v tak ťažko skúšanej covidovej dobe je
sloboda často vnímaná z hľadiska toho, že nie
sme „slobodní“, lebo sa musíme prispôsobiť rôznym nariadeniam, dať sa zaočkovať, nosiť rúško, testovať sa, či mať obmedzený pohyb kvôli

odľahčeniu záťaže nemocníc a zdravotníckych
pracovníkov. A preto si dnes dávam otázku. Kde
sa vytratili hodnoty slobody, spolupatričnosť,
ľudskosť, láska k blížnemu, ktorú sme tak nežne
dokázali prejaviť v boji za slobodu, v novembri
1989? Predsa aj sloboda má svoje normy, ktoré
je potrebné rešpektovať. V čase písania tohto príhovoru aj ja som v karanténe, zavretý vo svojej
izbe, ale ďakujem Bohu za to, že priebeh so zaočkovaním, som mal naozaj ľahký a že som mohol
slobodne sedieť za stolom s home-officom. Preto mi dovoľte, aby som vám slobodne poprial celospoločenskú a rodinnú súdržnosť. Adventným
obdobím, v očakávaní sa čoraz viac približujú
Vianoce – sviatky narodenia Ježiša Krista. Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k nim patrí.
Aj keď v niektorých rodinách tá radostná chvíľa

bude spomienkou na tých, po ktorých bohužiaľ
zostalo pri stole len prázdne miesto. Nech vianočné koledy a modlitby znejú ako naše poďakovanie za odchádzajúci rok i prosba za zdravie a
spokojnosť všetkých blízkych a priateľov. Prajem
si, aby sme ostali vo vnútri seba samých radostní
a rozvážne slobodní bez ohľadu na to, aká doba
je, alebo čo nové nám prinesie.
Drahí spoluobčania, v mene pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva,
ale aj ja osobne Vám želám radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov, veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, veľa osobných ako aj pracovných úspechov do nového roku 2022.
S úctou
Jozef Bizoň
starosta obce Vydrník
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Z ČINNOSTI OBCE
Obecné zastupiteľstvo

Od posledného vydania VS sme mali v obci 3 zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ).
OZ, ktoré sa konalo dňa: 13.07.2021
• schválilo prípravu projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu miestnych komunikácií “pod kostolom“ a v časti„stanica“ v intraviláne obce Vydrník
• súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestnej občianskej
poriadkovej služby Vydrník“, ktorý je zrealizovaný
v obci s prítomnosťou marginalizovanej rómskej
komunity v Prešovskom samosprávnom kraji
OZ, ktoré sa konalo dňa 02.09.2021
• schválilo prerokované návrhy stavebnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve pre zmenu Územného plánu obce Vydrník Dodatkom č. 2
• schválilo nájom pozemku v k.ú. Vydrník reg.“C“
parc. č .393/77 – zastavaná plocha, vymedzeného GP č. 54/2021 o výmere 16 m2 na dobu 20 rokov za jednorazovú cenu 20 € nájomnou zmluvou
• poverilo starostu jednaním o prerokovaných
podmienkach nájmu obecnej nehnuteľnosti súp.
č. 98 so žiadateľom-Slovenským skautingom,
122. zborom Anjelov strážnych Poprad, Vydrník 74
• poverilo starostu zrealizovať prerokované terénne úpravy pri vstupe na cintorín bez porušenia
existujúceho chodníka
• zobralo na vedomie správu kontrolóra obce z
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vykonanej kontroly k pohľadávkam za tuhý komunálny odpad
OZ, ktoré sa konalo dňa 02.12.2021
súhlasilo s implementáciou projektu „Podpora
sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom
rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych
služieb Betlanovce“ v rámci programu „Miestny
rozvoj a inklúzia“ z Nórskych fondov
schválilo VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na rok 2022 v Obci Vydrník
schválilo implementáciou projektu„Vybudovanie
cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku
Slovenský raj - názov stavby „Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické
bicykle“ v rámci výzvy z programu TERRA
INCOGNITA
schválilo zápis do kroniky obce
schválilo rozpočtové opatrenia č. 2
schválilo plán práce kontrolóra obce na I. polrok
2022
schválilo rozpočet Obce Vydrník na rok 2022 a
návrhu rozpočtu na roky 2023 a 2024
prerokovalo poplatky za nájom Obecného domu
prerokovalo žiadosť o nájom priestoru pre DHZo
prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku v
podielovom spoluvlastníctve Renáta Ščuková

STALO SA VO VYDRNÍKU
Sedembolestná Panna Mária –
patrónka Slovenska

Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je
na Slovensku najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa
nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie z
roku 1564. Dala ju vyhotoviť grófka Angelika Coborová-Bakičová, veľká ctiteľka Bolestnej Panny Márie.
V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnických miest na Slovensku.
U nás vo Vydrníku v lese v Moškovci máme kaplnku zasvätenú Sedembolestnej Panne Márii. Aj
tento rok sme si za pekného počasia uctili tento
sviatok, ktorý bol o to vzácnejším sviatkom, že v
tento deň celebroval svätú omšu v Šaštíne pápež
František. U nás pri kaplnke náš p. farár Jaroslav
Kaník slúžil svätú omšu za účasti veriacich, ktorí
si takýmto spôsobom vyplnili svoj popoludňajší
program. Na záver p. farár poďakoval všetkým,
ktorí sa zúčastnili na tejto slávnosti, poďakoval aj
tým, ktorí sa o kaplnku a jej okolie starajú, čím
prispievajú k tomu, aby toto miesto obklopené
lesom bolo miestom oddychu a pokoja.

Vydrník č. 168
• zobralo na vedomie správu kontrolóra obce k vykonaným kontrolám za II. polrok 2021
• zobralo na vedomie správu kontrolóra obce k
rozpočtu Obce Vydrník a návrhu rozpočtu na roky
2023 a 2024

Stop páleniu vo Vydrníku - separujme a kompostujme!

V súčasnosti sú v platnosti viaceré zákony a vyhlášky, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach
a na voľných priestranstvách zakazujú. Často sme
však svedkami toho, že sa tieto zákazy porušujú. Pri
spaľovaní odpadov, ako plasty, drevotrieska, textil,
guma či záhradný odpad vzniká veľké množstvo
škodlivých látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia,
nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice a celkovo
ohrozujú naše zdravie. Buďme preto zodpovední a
chráňme našu prírodu, životné prostredie a zdravie.
Každému, kto nakladá s odpadmi v rozpore so zákonom, hrozí sankcia.
Vyzývame občanov, aby nespaľovali žiaden
odpad vo svojich vykurovacích zariadeniach
ani na voľnom priestranstve! Odpad dôsledne
separujme a kompostujme!
V jarných mesiacoch roku 2022 Obec zabezpečí do každej domácnosti kompostér na
kompostovanie biologického odpadu.
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Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie
choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou
utiekame!

Prvá pomoc s použitím AED (au- 220. výročie posviacky farského Odpustová slávnosť
tomatický externý defibrilátor)
kostola vo Vydrníku
V nedeľu 24.10.2021 sa konala

Pevné zdravie je dar, ale ľudský život je veľmi
krehký. Obec Vydrník si túto skutočnosť plne uvedomuje a svojím aktívnym prístupom chce pomáhať pri zachraňovaní životov svojich občanov.
Ako sme Vás už informovali, na budove obecného
úradu máme umiestnený AED. V prípade potreby
ho môže použiť každý človek aj bez skúseností s
jeho obsluhou. Na obsluhu defibrilátora máme
vyškolených niekoľko členov DHZ a občianskej
poriadkovej hliadky, ktorí sa dňa 12.09.2021 zúčastnili školenia prvej pomoci pod vedením MUDr.
Tomáša Magutha.
Na úvod si všetci prítomní vypočuli či zopakovali
zásady prvej pomoci, pretože by ich mal ovládať
každý občan a v prípade, že sa ocitne v situácii,
keď niekto je v ohrození života, vedel ju poskytnúť.
Potom si všetci mohli vyskúšať svoje znalosti na
resuscitačnej figuríne a aj za použitia AED. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!
Zásady prvej pomoci sú také jednoduché,
že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú
pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec.
Týmto by sme chceli poďakovať Petrovi
Gapčovi, ktorý hneď na druhý deň pohotovo
poskytol prvú pomoc použil AED pri záchrane p. Jozefa Kroščena až do príchodu RZP.

Dňa 19.10.2021 sme si slávnostnou svätou
omšou pripomenuli 220. výročie vysviacky farského kostola zasväteného patrónom svätého
Šimona a Júdu. Kostol v našej farnosti dal postaviť z vlastných prostriedkov spišský biskup Ján
Révaj v rokoch 1799 – 1801 na mieste starého
gotického kostola, ktorý bol pôvodne cisterciánsky, založený v 13. stor.
V krátkosti vyberáme zo života spišského biskupa Jána Révaja:
Ján Anton, gróf Révaj (Révay) sa narodil 8. augusta 1748 v Častkovciach. Jeho rodine patrilo
dedičné županstvo Turčianskej stolice. Sám Ján
Anton dokonca po smrti brata Petra v roku 1800
dočasne zastával funkciu župana Turčianskej a
Oravskej stolice. Vyštudoval gymnázium a filozofiu v Trnave, právo vo Viedni a teológiu v Ríme,
Miláne a Neapole. Istý čas pôsobil ako právny
poradca v Pešti. V roku 1770 bol vysvätený za
kňaza a stal sa poradcom viedenského arcibiskupa, kardinála Migazziho. 21. novembra 1787
bol Jozefom II. menovaný za spišského biskupa.
Pápež Pius VI. ho potvrdil 7. apríla 1788. Biskup
Révaj sa veľmi rád zdržiaval v kaštieli v Spišskom
Štiavniku. Tu mal príležitosť vypomôcť okolitým
farnostiam a obciam. Z vlastných prostriedkov
dal obnoviť kostoly v Spišskej Teplici a Spišskom
Štiavniku a úplne nový kostol dal postaviť vo
Vydrníku. Kaplnku a novú kúpeľnú budovu dal
postaviť v Ľubovnianskych kúpeľoch.
Miestodržiteľská rada roku 1802 začala na
biskupa Révaja tlačiť, aby sa postaral o vznik
vlastného seminára a aby si Spišská diecéza
vychovávala kňazov sama. Prejavovala pritom
ochotu poskytnúť na zariadenie seminára a
výchovu kňazov pomoc. Z tohto dôvodu biskup
zvolal na 24. októbra 1802 do Spišského Štiavnika poradu kňazov diecézy. Výsledkom bolo
prijatie štatútu o povinnej zbierke všetkých
beneficiátov diecézy, ktorých príspevky vytvorili
tzv. Révajovský fond na stavbu a udržiavanie
seminára, vo výške 50 000 zlatých. Biskup Ján
Révaj sa však dokončenia seminára nedožil. Zomrel 9. januára 1806 vo svojom obľúbenom sídle – v kaštieli v Spišskom Štiavniku. Pochovaný
je v krypte Katedrály svätého Martina v Spišskej
Kapitule.

odpustová
slávnosť sv. Šimona a Júdu v našom farskom
kostole vo Vydrníku. Odpustovým kazateľom
bol THDr. Viktor Pardeľ, biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo. V homílii sme si
mohli vypočuť z histórie, o živote a mučeníckej
smrti našich patrónov - Šimona Kananejského
(Horlivec) a Júdu. Spomenul aj to, ako k dátumu
našich svätcov 28.10. pribudlo aj úmrtie spišského biskupa Štefana Sečku – tento rok je to prvé
výročie. Slávnosť nám obmedzili stále aktuálne
pandemické opatrenia, ale aj napriek tomu to
bol deň radosti celej farskej rodiny pre tých, ktorí
sa zúčastnili v božom chráme ako aj tých, ktorí
sledovali svätú omšu doma. Vytvorili sme takto
spoločenstvo modlitby, vďaky a chvály pod patronátom našich svätcov a veríme, že načerpané
milosti nás budú sprevádzať do ďalších dní.

Október - mesiac úcty k starším

Milí seniori,
dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a prihovoril pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Mesiac október nám to každoročne
pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná
jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Staroba a október preto patria k sebe a vyzývajú nás,
aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a sklonili
sa pred šedinami našich blízkych. Nezabúdame
na to, že teraz zvlášť pre vás, v tak ťažkom a
zložitom čase potrebujete pomoc, povzbudenie,
vzájomnú dôveru, milé slová, ale aj vďačnosť od
najbližších priateľov, známych a rodiny.
Prajem Vám, aby každý deň vášho života bol
naplnený zdravím, šťastím, láskou, spokojnosťou
a požehnaním. Aby nikto z Vás nebol sám, aby
sme si na Vás našli čas, vľúdne slovo, úsmev, a to
neustále, nielen počas októbra. Osobitne moja
gratulácia patrí našim jubilujúcim občanom.
Žiaľ, dnešná doba nám nedovolila sa osobne s
Vami stretnúť. Týmto ďakujem pracovníčkam
obecného úradu za odovzdanie malých pozornosti priamo k vám domov.
Ďakujem aj deťom zo ZŠ a MŠ, ktoré pod vedením pani učiteliek zhotovili milé darčeky pre
našich seniorov.
Jozef Bizoň
starosta obce
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Advent – čas prípravy na Vianoce

Keď som začiatkom novembra platil pri pokladni jedného nemenovaného obchodu, všimol
som si pred pokladňami ozdobený vianočný
stromček. V duchu som si sám pre seba zahundral: „ Ešte ani dušičkové obdobie neprešlo a už
majú Vianoce“. Ako deti sme sa tešili na Vianoce
a nevedeli sme sa dočkať, kedy si už ozdobíme
vianočný stromček. Ale ten sme zdobili buď na
Štedrý deň alebo len pár dní pred Vianocami.
Ale mali sme ho ešte dlho po Novom roku v izbe.
A prečo to bolo tak? Lebo pred Vianocami bolo
adventné obdobie a tento čas sme využívali v
modlitbe, tichu a pokání ako prípravu na oslavu
narodenia Krista.
Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená
„príchod“. Štyri sviece symbolizujú štyri nedele
Adventu. Je to aj symbol toho, že ľudstvo 4000
rokov očakávalo príchod Mesiáša. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat
Pána Ježiša a zdôrazňuje večnosť a večný život.

Zelená farba venca je symbolom nádeje a života
v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname
postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého
ľudstva na príchod Mesiáša. Zvyčajná farba sviec
na adventnom venci je fialová, lebo Advent je
časom duchovnej prípravy, pokánia a stíšenia.
Niekedy cez Advent neboli ani tanečné zábavy.
Tie sa končili na Kataríny a znova začali na Štefana. Jedna svieca môže byť ružovej farby, lebo
3. adventná nedeľa sa nazýva v latinčine „Gaudete“ – „Radujte sa“. Pripomína nám, že príchod
Pána Ježiša je už blízko a máme sa pripraviť na
jeho radostné prijatie do našich čistých sŕdc.
Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve
obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum
17. december.
Prvá časť Adventu sa výberom liturgických
čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod
Krista na konci vekov a úlohu veriaceho viesť
taký život, aby obstál pri jeho príchode. Dru-

hé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na
bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho
Syna na tento svet pred viac ako 2000 rokmi v
Betleheme.
Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril
o troch príchodoch Pána. Prvý príchod sa uskutočnil v Betleheme (to je historický). Druhý príchod nastane pri poslednom súde (to je eschatologický). Tretí príchod môžeme zažiť každý deň,
keď Pán Ježiš k nám prichádza vo sviatostiach,
predovšetkým v Eucharistii, na bohoslužbách, vo
Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe,
v službe druhým, najmä tým najbiednejším, aby
sme sa takto pripravovali na osobné stretnutie s
Kristom, ktoré nastane v okamihu našej smrti.
Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny,
vzťahy, priateľstvá.
Prajem Vám požehnaný a pokojný čas Adventu
a Vianoc!
Mgr. Jaroslav Kaník
farár

získala možnosť vybudovať si vlastný inkluzívny
tím. Okrem asistentky učiteľa pomáha žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
i školský špeciálny pedagóg. Projekt Ekoalarm,
je zameraný na ochranu životného prostredia a
podporu environmentálnej výchovy. Dostali sme
plastové koše do každej triedy na triedený odpad. Papier sa v škole triedil už dlhé roky a tentokrát sme k triedeniu pridali plasty a čiastočne
i bioodpad. Proces učenia a upevňovania nadobudnutých vedomostí podporujeme projektami:
„Spolu múdrejší 2“, zameraný na doučovanie
hlavne matematiky a slovenského jazyka, ImO
– zameraný na podporné interaktívne aktivity v
rámci vyučovania a projekt „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“, v
rámci ktorého škola získa dvojjazyčné knihy (slo-

vensko-rómske), ktoré majú taktiež pomôcť žiakom odbúrať znevýhodnenie vyplývajúce z faktu, že pre väčšinu našich žiakov slovenský jazyk
nie je ich materinským jazykom. Tradične sme sa
v októbri zapojili do projektu „Záložka do knihy
spája školy“, v rámci ktorého bola tento rok našou partnerskou školou ZŠ Podhoroď. Žiaci oboch
škôl čítali na hodinách slovenského jazyka počas
voľnočasového čítania rovnaké knihy a nakoniec
sme si vymenili darčeky v podobe vlastnoručne
vyrobených záložiek do knihy. Tradične sa škola
zapája do aktivít kampane Červené stužky, kde
chceme podporiť deti trpiace HIV, zaslali sme
vlastnú tvorbu našich žiakov – literárnu i výtvarnú spisovateľovi Danielovi Hevierovi ako príspevok do jeho nového literárneho diela (veríme, že
i práce našich žiakov budú súčasťou novej knihy).

Z ČINNNOSTI...
Základná škola s materskou školou
Vydrník

Koniec roka opäť klope na dvere
Ďalší covidový rok nám ukázal, ktoré kroky
sme urobili správne a ktoré by sa dali vylepšiť.
Dištančné vzdelávanie síce nie je najlepším riešením pre žiakov prvého stupňa, ale v prípade
nepriaznivej epidemiologickej situácie sme sa
dokázali popasovať aj s týmto problémom. Ak
môžeme v súvislosti s dištančným vzdelávaním
niečo priaznivo hodnotiť, tak je to jednoznačne
rozvoj informačných a digitálnych kompetencií
našich žiakov, hlavne v oblasti využitia komunikačných technológií (práca s mobilom, tabletom
a internetom).
Kalendárny rok sa chýli ku koncu, ale ten náš
školský sa len nedávno začal. Napriek tomu sa
nám podarilo zapojiť školu do rôznych projektov.
Prostredníctvom národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2 škola
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V rámci projektu Biela palička sa uskutočnila na
škole nielen zbierka pre nevidiacich, ale i rôzne
aktivity, pri ktorých si žiaci mohli vyskúšať, aké
to je pohybovať sa v tme. Taktiež sa z našich žiakov stali Lovci baktérií, ktorí spoločnými silami a
rôznymi zdraviu prospešnými činnosťami bojujú
proti Covid-19. Škola sa zapojila do ďalších výziev
a netrpezlivo čakáme, či v nich budeme úspešní.
Kým sa výsledky dozvieme, určite nebudeme zaháľať. Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych
krátkodobých projektov, aktivít a súťaží na celo-

slovenskej úrovni ako napríklad iBobor, Ypsilon
– Slovina je hra, rôzne výtvarné súťaže: Leto v
záhrade, Vianočná pohľadnica, Pomoc hasičov pri
pandémii a rôzne iné. Kým sa školský rok skončí,
určite bude náš zoznam aktivít plný a rôznorodý.
Spoločne sa snažíme, aby naši žiaci našli zmysel
vo vzdelávaní a pozitívnom trávení voľného času.
V škole funguje šesť záujmových krúžkov, v rámci
ktorých môžu deti rozvíjať svoj talent, koordinátori
z rôznych oblastí pomáhajú rozvíjať hodnotovú
orientáciu našich žiakov prostredníctvom rôznych

aktivít ako napríklad Deň zdravej výživy, aktivít
pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia,
alebo Európskeho týždňa športu, Indiánsky deň a
iné. Deti z ŠKD pripravili pre jubilantov obce darčeky, vyrábali záložky pre partnerskú školu, púšťali
šarkany, organizovali rôzne súťaže a iné aktivity.
O našej škole sa môžete dozvedieť viac nielen
prostredníctvom exteriérovej tabule pred budovou školy, ale i prostredníctvom webovej stránky:
zsvydrnik.edupage.org a facebookovej stránky: ZŠ
s MŠ Vydrník.
Jaroslava Kotočová

ná organizácia DPO SR v Poprade
udelila čestné uznanie členom
DHZ Vydrník a to Mgr. Jozefovi
Bizoňovi, Jánovi Kunovi, Matejovi
Kunovi, Ladislavovi Sagulovi a Jánovi Butalovi za obetavú pomoc
v boji proti pandémii Covid 19.
Z našej činnosti
Dňa 17.10.2021 bolo vykonané cvičenie dobrovoľného hasičského zboru Vydrník za účasti
8 hasičov, ktorí sa zišli pri aute Avia 30. Po vysvetlení bol na zemný hydrant v časti obce stanica pred r.d. č. 132 rozvinutý jeden B prúd, kde
prítomní hasiči cvičili pripojenie hadíc a prácu
s prúdnicou s následným nácvikom hasenia.
Ako druhá úloha boli rozvinuté 2 c prúdy s precvičením zapojenia hadíc, prepínanie prúdnice
a následné hasenie. Po ukončení boli mladší
hasiči poučení v technike stáčania hadíc, čo si

niekoľkokrát vyskúšali. Po zbalení a naložení
sa vozidlom presunuli k prameňu – studni nad
obcou /za Mihalom/, kde za pomoci čerpadla
bola vysvetlená jeho obsluha, hasiči si precvičili zakladanie hadíc, štartovanie, zavodňovanie,
doplňovanie paliva. Následne bola za pomoci
uvedeného čerpadla vytiahnutá voda z uvedenej
studne, studňa bola hasičmi vyčistená od kamenia a smetia, na čo bolo potrebné viacnásobne
vytiahnuť vodu. Po skončení čistenia a ošetrení
použitých prostriedkov bolo vozidlo odvezené na
miesto parkovania a cvičenie ukončené.
Dňa 27.11.2021 bolo vykonané cvičenie s
novým vozidlom Iveco Daily, kde sme sa oboznámili s vybavením vozidla. Ďakujeme prizvaným
členom DHZ Vikartovce za krátke inštrukcie s
manipuláciou výbavy.
Dňa 05.12.2021 DHZ vykonal kontrolu a dostupnosť hydrantov v obci a miestnej osade.

ku a už sme kráčali hore Kubašským kopcom
ku chate na Zotoch. Očarili nás krásne výhľady,
príroda a naozaj veľa sladučkých malín (z ktorých sme si neskôr urobili výborný lekvár). Ani
sami nevieme, ako rýchlo sme sa „ubytovali“ v
stanoch, aby sme mohli začať hry a program.
Ten bol toto leto ROZPRÁVKOVÝ. Každý deň sme
sa ocitli v rozprávke, kde sme sa spolu s hlavnými hrdinami snažili zabezpečiť šťastný koniec
príbehu, rozlúsknuť rôzne problémy, či pomôcť
kamarátom. Nemyslite si, že to bolo vždy ľahké.

Museli sme nadobudnúť veľa zručností, nebáť sa
nových vecí, či zdolať nejednu pokladovku, aby
sa nám to podarilo. Nakoniec sme to zvládli na
výbornú a pomohli postavičkám z viacerých rozprávok. Určite na to dobrodružstvo a dobrý pocit
budeme dlho spomínať. A nielen na to... Celým
táborom nás sprevádzali hry, slniečko, smiech, voda,
romantické východy a západy slnka, rôzne výzvy a
bobríci. Veľmi chutné jedlo, gitara, spev, večerné sedenie v Tee-Pee či táboráky... Zažili sme naozaj veľa
krásneho a lúčenie nebolo o nič ľahšie ako inokedy.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
VYDRNÍK (DHZ)

Ochrana životov a zdravia
občanov, ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou
spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi
má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna
ochrana. A to je aj náš dôvod, že sme v čase
125. výročia založenia DHZ vo
Vydrníku, získali nových členov,
ktorí majú záujem po dlhšej pauze nečinnosti pokračovať a držať
sa kréda „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.
Je pre nás veľkým potešením,
že sme dňa 10.11.2021 v areáli
OR HaZZ v Poprade, za účasti
predsedu Krajskej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Mariána Rušina a riaditeľov
Okresných riaditeľstiev HaZZ Prešovského kraja,
slávnostne prevzali kľúče od nového vozidla Iveco Daily. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za
pridelenú hasičskú techniku pre DHZ Vydrník.
Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Prešov, na zasadnutí výboru konaného dňa 24.08.2021 v Prešove bolo DHZ Vydrník
udelené Čestné uznanie za aktívnu činnosť a plnenie úloh. Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 15.04.2021 udelilo čestné uznanie DHZ
Vydrník za aktívnu činnosť a plnenie úloh. Územ-

SKAUTING

Z činnosti 122. zboru Anjelov strážnych Poprad,
1. oddiel Severka Vydrník
SKAUTSKÝ TÁBOR 2021
Leto bez skautského tábora si už hádam ani
nevieme predstaviť. Aj preto sme už od začiatku
prázdnin všetci netrpezlivo očakávali august. Od
7. do 15.8.2021 nás totiž čakal ten úžasný týždeň, plný nezabudnuteľných zážitkov. Pobalili
sme si obrovské batohy, trikrát skontrolovali či
máme všetko, dali mamkám božtek na rozlúč-
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Ostávajú nám však nádherné spomienky a nové
priateľstvá. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli ku realizácii tábora a

už teraz sa tešíme na dobrodružstvá, ktoré nás
čakajú na táboroch v ďalších rokoch. Zvlášť ďakujeme spoločnosti Tatrakon Poprad, ktorá nám

venovala chutné výrobky, ktoré nás sprevádzali
počas celého tábora.
Kaťa

UPRATOVANIE SLOVENSKÉHO RAJA 2021
Kedy naposledy ste boli na nejakej túre? Prípadne skautskej túre? Naša najobľúbenejšia lokalita je jednoznačne Slovenský raj. Nielen pre
krásnu prírodu a adrenalínové rebríky, ale hlavne
pre našu oblastne známu akciu - Upratovanie
Slovenského raja, kde sme tradične boli tiež. A
máme výborné správy - tento rok bolo najmenej odpadu za posledné obdobie, čo nám nepochybne spravilo radosť. Výprava starších skautov
z nášho oddielu a Branko si užili náročnú cestu
cez Piecky. Družina dievčat - Lentiliek spolu so
skautmi zo 78. a 101. zboru preskúmali Prielom
Hornádu. Ukončili sme to spoločným gulášom
na Kláštorisku a fotením. Sme radi, že sme takto mohli pomôcť prírode a aspoň trošku aj našej
planéte.
Kaťa a Maťa
SKAUTSKÉ SĽUBY 2021
V sobotu 2. októbra sme sa už skoro ráno vybrali do Tatier. Prečo práve tam? Je to naše dlhoročné sľubové miesto. Áno, aj tento rok sme sa
vybrali na chatu Plesnivec v Belianskych Tatrách,

nad ktorou naši dvaja členovia, Juraj a Boris, zložili skautské sľuby a rozhodli sa naplno žiť skautským životom a dodržiavať jeho hodnoty. Starší
skauti im boli inšpiráciou a podporou. Veľmi sa
tešíme, že skauting sa ďalej šíri a spolu sa snažíme robiť zo sveta lepšie miesto.
Takto vyzeral sľubový deň očami Juraja:
Bol to pre mňa nezabudnuteľný deň. Nielen
preto, že som zložil skautsky sľub, na ktorý som
dlho čakal a ktorým som sa navždy stal skautom,
ale aj pre krásnu atmosféru a zážitky z tohto vý-

letu. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a naplánovali tento skvelý deň. Som rád, že patrím do
tejto krásnej skautskej rodiny.
Juraj
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PIZZA PÁRTY – 8. ročník
Jeden z posledných tohtoročných
teplých dní, ktorým bol 28. október,
sme využili na krátke posedenie pri
pizza párty. Teraz sa konala naozaj
netradične. Nie v našej klubovni,
ale „Pod lipami“ na stanici. Hlavným
kuchárom bol tentoraz Mimi. Urobil
naozaj skvelú pizzu, ktorá každému
chutila. Mladí skauti si na párty priniesli aj šarkanov, ktorých sa snažili

púšťať v areáli bývalej píly. Takto
chceli nahradiť tradičnú šarkaniádu,
ktorá sa tohto roku neuskutočnila.
K Sloníkovým narodeninám sme si
pripili a aj zahriali sladkým teplým
čajíkom, ktorý pripravil Pipin. Veríme,
že na budúci rok sa tradičné akcie už
budú môcť uskutočniť bez prekážok.
Veronika

SNÍVANIE MILANA BUDZÁKA, PRETAVENÉ DO POÉZIE A PRÓZY
Touto plochou občasníka Vydrnícky spravodajca bol obdarený Ing. Milan Budzák, člen Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave:

Čas radosti

Čas radosti, veselosti prichádza,
synu môj, aj keď ťa vietor od
rodného hniezda ďaleko odvial,
nezabúdaj na svoju matku, čo
na teba čaká.
Srdce plače, spomienky na časy,
keď sme spolu malého Ježiška
vítali, ostali. Zo sveta, čo ťa zlákal,
si sa nevrátil, svojej matke si zbohom
dal a do domova dôchodcov si ju
poslal.

Smútok nie je náplňou života

Aké šťastie mám, že Boh na mňa
nezabudol a svojho malého synčekaJežiška, ku mne posiela.
Pred jasličkami kľačať budem a
malého Ježiška o obrátenie môjho
syna prosiť budem.

Betlehemské svetlo žiari a naše oči
Ťa nevidia. Najviac ma miluješ
a ja nerozumiem Ti.
Si všade a ja Ťa nikde neviem nájsť.
Všade sa za mnou obzeráš
a ja stále hľadám Tvoju tvár.

Ježiš, Ježiš príď ku mne, o jak túžim
po Tebe......, nešťastie, nie, matka
verí, že Ježiš je pri nej. Polnočný zvon,
prosbu za syna, do jasličiek v Betleheme
odnáša. Prenikol nebeský lúč z oblohy,
naložený láskou, ktorá všetko napĺňa.

Slnečné rána, plné nadšenia,
som podľa kalendára mesiace
prežíval. Môj polospánok za
svetla mesiaca a hviezd,
nový deň o polnoci začínal.

Studené ráno, prebúdzaš sa,
ktosi klope na okno, myslíš
na svoje šťastie. To klopanie
je len zdanie, noc čarovnú moc
mala, to Ježiško prichádza.

Srdce spievalo, nádej na dlhú
radosť, pred sebou malo.
Život, smútok do srdca človeka,
aj vo sviatok donáša, on ho
do kúta potláča.

Tvoje srdce, čo hore bolo,
pod náporom lásky ozdravelo.
Napodobňuje zvon, aj ono
K Pánovi, ktorý kraľuje na
nebesiach, posolstvo vysiela.

Bolesť ho na iné myšlienky
navádza, pokora sa vzdiaľuje.
Srdce sa nevzdáva, bolesť
je súčasť každého života.
Plesajte všetci ľudia, nech
Slovensko, naša vlasť, aspoň
časť vianočného pokoja,
celý rok prežíva.

OZNAMY
Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Dňa 18.10.2021 poslanci krajského zastupiteľstva rozhodli, že cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za mimoriadny prínos pre
rozvoj kraja za rok 2021 dostanú: lekár Andrej
Havrila, in memoriam za mimoriadne zásluhy o
rozvoj rádiológie, herec Ján Gallovič, za osobný
prínos v oblasti divadelnej a filmovej kultúry a

umenia a prešovský gréckokatolícky protosynkel
Ľubomír Petrík za koordináciu návštevy Svätého
Otca Františka v Prešove.
Ján Gallovič je rodákom z Popradu (jeho korene
siahajú aj k nám do Vydrníka). Je významným divadelným aj dabingovým hercom, spevákom a pedagógom. Je absolventom Divadelnej fakulty Vysokej
školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V rokoch 1985 – 1988 bol členom Divadla Andreja Ba-

gara v Nitre. Na Novej scéne pôsobil najmä v oblasti
muzikálu v rokoch 1988 – 1996. V tom istom roku
odišiel do činohry SND, kde pôsobí v stálom angažmáne až dodnes. Popri divadle spolupracuje aj s
rozhlasom a dabingovými štúdiami. Na Divadelnej
fakulte VŠMU prednáša umelecký prednes.
Cenu PSK mu udelili za osobitný prínos a reprezentáciu Prešovského kraja v oblasti divadelnej a filmovej kultúry a umenia.
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Krížová cesta

Ako sme Vás už informovali, na návrh starostu
obce obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu
krížovej cesty, vedenej po tradičnej trase z obce
po Jánovský kríž. Táto myšlienka skrsla starostovi
už dávno, ale teraz v tejto pandemickej dobe si
ešte výraznejšie uvedomil, ako ľudia potrebujú takéto miesto v prírode, kde by mohli ísť na
prechádzku a načerpať fyzické sily aj duševné
povzbudenie.

Od leta tohto roku obecný úrad v spolupráci
s vydrníckym urbárom začali s prípravou uvedenej krížovej cesty. Zastavenia krížovej cesty
budú zhotovené z väčších kameňov, na ktorých
budú osadené jednotlivé symboly s očíslovaním zastavenia, ktoré pripravuje umelecký kováč – vydrnícky občan Peter Gurník.
Boli by sme radi, keby dokončenie a zároveň
posvätenie krížovej cesty sa mohlo uskutočniť
ešte pred najbližšou Veľkou nocou.
V tejto súvislosti prichádzame s návrhom, zapojiť do spolufinancovania krížovej cesty aj občanov, ktorí by mali o to záujem. Predpokladané
náklady na výrobu a osadenie jedného zastavenia predstavujú cca 300,- EUR. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť finančne na vybudovanie krížovej
cesty, môžete Váš príspevok venovať najneskôr

do 28.02.2022 v hotovosti na obecnom úrade vo
Vydrníku.

Betlehemské svetlo

Plamienok z Betlehema rozžiari srdce
Európy – naše krásne malé Slovensko už po
32. krát
Aj v tomto roku sa, žiaľ, z veľkých slávnostných
ceremónií odovzdávanie a roznášanie Betlehemského svetla presunie do komornejších stretnutí,
ktoré budú v maximálnej možnej miere podliehať aktuálne platným obmedzeniam a nariadeniam, tak ako u nás, tak i v susedných krajinách,
s ktorými na šírení Betlehemského svetla participujeme.
Príchod Betlehemského svetla sa uskutočnil
11. decembra presne podľa vzoru z roku 2020,
tzn. prevzatie plamienka z Baziliky Narodenia
Pána v Betleheme od rakúskych skautov na slovensko-rakúskych hraniciach.
Už v skorých ranných hodinách 12. decembra
odovzdala delegácia zo Slovenského skautingu
Svetlo nádeje, lásky, pokoja a mieru na slovenskopoľských hraniciach, aby sa aj vďaka našim skautom mohlo šíriť ďalej na sever a východ Európy.
V popoludňajších hodinách zasa Betlehemské

svetlo odovzdali skauti z Východoslovenskej
skautskej oblasti na slovensko-ukrajinských hraniciach skautom z Ukrajiny.
Ani v tomto roku sa nebude organizovať
hromadný vlakový rozvoz, ale 18. decembra sa
zrealizuje jedno symbolické prevezenie Betlehemského svetla zo západu z Bratislavy až na
východ do Košíc. Počas jazdy nebude možné si
Svetlo odpáliť.
Plamienok i tentokrát, už po 28. krát, zažiari z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na
najvyššie položenom pracovisku – v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte, kam ho vynesú
19. decembra skauti z Podtatranskej skautskej
oblasti.
Skauti a skautky na Slovensku prijímajú aj v
tomto roku jednu zo svojich najväčších výziev –
priniesť Betlehemské svetlo všade tam, kam ho
prinášali aj po minulé roky. V dostatočnej miere
suplovať nerealizovaný vlakový rozvoz. A to všetko tak, aby bolo v bezpečí nielen Betlehemské
svetlo, ale aj oni a všetci tí, ktorí naň čakajú.
Vo Vydrníku bude Betlehemské svetlo roznesené dňa 24.12.2021 podľa aktuálnych pandemických opatrení, o ktorých vás včas budeme
informovať.

Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianoce,
nech sú sviatkami lásky, radosti, vzájomnej úcty a oddychu.
V novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov
prajú členovia redakčnej rady.
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