Hažlín si pripomenul 600. výročie obce
Poznám mnoho miest a dedín. Svojim charakterom, či históriou sú rôzne a zaujímavé, ale
iba jedno z nich je pre mňa blízke. Ktoré? Nuž to, ktoré mi najviac priľnulo k srdcu. V ňom
som prvýkrát dýchla, urobila prvý krôčik a vyslovila slovo – mama. Tu stvrdili ruky môjho
otca, tu okrášlila prvá vráska moju mamu. Tu, v mojej rodnej dedine, v Hažlíne.
Dedina Hažlín oslavuje 600 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Pribúdajúce roky sú
pre nás niekedy vítanou nostalgiou, kedy si zaspomíname na časy minulé aj na ľudí, ktorí
nám už chýbajú. Prúd spomienok, ktorý nás zaplavuje, je taký ako sám život. Nehľadajme to,
čo bolo smutné, ale tešme sa z chvíľ, ktoré nám vyčaria na tvárach úsmevy a v srdci hrejivý
pocit. Človek je krásny tým, že sníva a jeho sila je v tom, že svoje sny vie premietať na
nemenej krásnu skutočnosť.
V dňoch 8.-10. augusta 2014 hažlínčania aj rodáci oslávili toto významné jubileum.
Slávnosti sa začali už v piatok krížovou cestou ku kaplnke zasvätenej Panne Márii
Karmelitánskej (Škapuliarskej). Krížová cesta je vybudovaná aj na počesť výročia. Kríž a aj
krížová cesta majú v dejinách našej obce nezastupiteľné miesto. Preto myšlienkou aj
iniciatívou Ing. M. Marcina vzniklo toto dielo, ktoré je úžasné a predovšetkým symbolické. Po
nej nasledovala svätá omša ako prosba za dobré počasie aj milosti počas osláv. Svätú omšu
celebroval náš dôstojný pán ThDr. Pavol Čech. V sobotu ráno oslavy pokračovali, keď obcou
prešli konské záprahy a na oslavy obce boli pozvaní všetci občania aj ich hostia. Na
gazdovskom dvore, ktorý vznikol opäť z iniciatívy Ing. Milana Marcina sa stretli všetci, ktorí si

chceli pozrieť historické exponáty zo života a práce našich dedov a pradedov a zároveň si
zasúťažiť. Program pokračoval zábavným programom, v ktorom vystúpil domáci folklórny
súbor Hažlínčanka, následne pódium patrilo folklórnemu súboru Dubinčan, potom pódium
patrilo manželom Ťaskovým, členom PUĽSu a nakoniec vystúpila ľudová hudba Kollárovci
z Koláčkova, ktorí rozveselili svojim vystúpením aj našich najmenších. Po tomto programe
pokračovala videoprojekcia o obci Hažlín a jej histórii, ktorú pripravili Ing. Peter Dulenčin
PhD. – poslanec OZ v Hažlíne a Ing. Anna Majerniková – prednostka OÚ v Hažlíne.Prezentáciu
vystriedal krátky zostrih z natáčania videoprojekcie o Hažlínskej tragédii z 2. sv. vojny, ktorú
pripravila Ing. Silvia Slivková, autorka projektu. Podávalo sa aj občerstvenie – tradičné
hažlínske koláče, zabíjačková kapusta či máčanka, na ktorých si mohlo pochutiť takmer 1700
účastníkov a návštevníkov podujatia. Všetci prítomní a aj tí, ktorí sledovali zmeny na oblohe
si potom mohli vychutnať let balónov šťastia. Takmer 50 balónov vypustili deti s rodičmi
s ich želaním. V nedeľu o 10.30 hod pokračoval program slávnostnou svätou omšou
v kostole Povýšenia svätého kríža. Celebroval ju Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.
Pozvaní boli aj kňazi účinkujúci vo farnosti. Pozvanie prijali ThLic. Jozef Šechný – tohto času
dekan v Prešove- Solivare, Vdp. Jozef Čelovský – kaplán v Bardejove, venujúci sa chorým
v NsP. v Bardejove a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Vdp. Jozef Smetanka–
v súčasnosti farár v Kendiciach. Z blízkeho okolia zavítali Vdp. Jozef Haľko – farár z Hrabovca,
Mons. Pavol Marton – dekan z Bardejova a Vdp. Ján Švec-BIlý – dekan zo Stropkova.
Posvätené boli aj insígnie obce ako aj dielo Ing. Jozefa Michňu – kríž v zovretí svätej trojice,
ktorý vznikol z pretvorenia bezduchého pňa stromu pri kostole.
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Oslavy výročia pokračovali festivalom v novom amfiteátri obce, ktorý bol vybudovaný
svojpomocne za veľmi krátky čas. V jeho pozadí dominuje panoráma so symbolmi obce.
Amfiteáter prestrihnutím pásky slávnostne otvorili Ing. František Olah – starosta obce a Mgr.
Branislav Ondruš – štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
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Srdečne sme na našich oslavách privítali aj ctených hostí a to MUDr. Borisa Hanuščáka –
poslanca PSK a primátora mesta Bardejov, poslancov PSK - Ing. Miroslava Bujdu a MUDr.
Andreja Havrilu, Pavla Ceľucha - poslanca PSK a starostu obce Sveržov, Ing. Máriu Hankovskú
– prednostku úradu ŽP v Bardejove, Dr. Ivana Banduriča – predsedu ROS v Bardejove a Bc.
Jozefa Guligu – asistenta primátora mesta Bardejov. Galaprogram 17. ročníka folklórneho
festivalu moderoval Mgr. art. Juraj Bochňa – riaditeľ HOS v Bardejove a Ing. Anna
Majerniková – prednostka obecného úradu. Program sa začal vystúpením detského
folklórneho súboru pri ZŠ v Hažlíne, potom pódium patrilo striedavo Fsk Raslavičan, FS
Makovica, FS Hažlínčanka a oživila to aj cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, humorom
oživil náladu divákov ľudový rozprávač Jožko Jožka. Počas osláv boli aj ocenení občania, ktorí
sa zaslúžili o rozvoj obce či už na poli vzdelania, kultúry, výstavby alebo vzťahov v obci.
Tradičnými hažlinskými koláčmi a gulášom sa opäť mohlo pohostiť okolo 1400 účastníkov
osláv. Programu osláv aj festivalu bol venovaný celý víkend, zavŕšila ho ľudová veselica.
V areáli obecného úradu nechýbali ani stánky s občerstvením, predajné stánky a zábavné
atrakcie predovšetkým pre najmenších.
Úprimné poďakovanie patrí predovšetkým starostovi obce – Ing. Františkovi Olahovi,
nielen za oslavy tohto výročia, ale aj celkovo za rozvoj obce Hažlín za tak krátky čas, taktiež
poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi obce – Ing. Pavlovi Hanušinovi, prednostke
obecného úradu – Ing. Anne Majernikovej, všetkým zamestnancom obecného úradu –
trvalým aj cez projekty a najmä dobrovoľníkom, bez ktorých by sme tieto oslavy nemohli
realizovať.
Do novej storočnice Hažlínu želám spolu so spoluobčanmi veľa šťastne prežitých
okamihov, ktoré nám všetkým vytvoria iba prekrásne spomienky.

Veľa miest poznám na zemi, kam som už stihla stúpiť.
Mám veľa krásnych spomienok, čo nedajú sa kúpiť.
Vďaka Ti Bože za hniezdočko rodné,
kde teplé ruky matiek hladia deti,
tam najjasnejšie slnko svieti
a omamnú vôňu šíria kvety.
Je na svete mnoho divov, mnoho krás,
No každý má len jednu matku,
a iba jeden rodný kraj.
600-krát nám ušlý čas kukučky zakukali,
Hažlínu želám zo srdca, by nikdy neprestali.
Nech náš 600-ročný Hažlín
ešte dlhé roky, ba stáročia do krás rastie,
a nech tu prebýva svornosť, láska a šťastie.
Ing. Slavka Bobáková
Poslankyňa obecného zastupiteľstva v Hažlíne
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