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Srdečne Vás pozývame 

na Jasličkovú pobožnosť, 

   ktorá  sa uskutoční 

na Sviatok narodenia Pána 

   25.12.2012 o14.00 hod. 

    v miestnom kostole 
 

 

 

 

Vážení spoluobčania, milá mládež 

     V čase krásnych Vianočných sviatkov sa k Vám dostáva „Spravodaj obce Haţlín“, 

ktorý Vám chce priblíţiť ţivot obce v roku 2012, upriamiť Vašu pozornosť na problémy 

obce, prečítať si názory našich rodákov, spoluobčanov ale aj  oboznámiť sa 

s poţiadavkami ktoré sa od nás vyţadujú. 

     Teší nás, ţe Vám máme čo ponúknuť, máme sa čím pochváliť, ţe obec mení svoju tvár 

k lepšiemu, pribúdajú menšie i väčšie stavby, ktoré slúţia všetkým občanov obce. 

Spomeňte si ako vyzerala ul. Školská – a  ako vyzerá dnes. Vybudovanie novej 

prístupovej cesty   z ul. Školskej ku kostolu a cintorínu  s vytvorením parkoviska, okrem 

estetického hľadiska uľahčilo prístup do uvedených priestorov predovšetkým staršej 

generácií. Naplnila sa dlhoročná túţba – úprava potoka v obci. Potok dnes skrášľuje 

prieťah obcou a zabezpečuje protipovodňovú ochranu. Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia zvýšila intenzitu osvetlenia hlavnej cesty i miestnych komunikácií. Výstavba 

tretej bytovky  uspokojí poţiadavku  na bývanie ďalším šiestim rodinám. Potešiteľné je, 

ţe záujem o bývanie je, uţ dnes počet ţiadosti prevyšuje počet bytov. 

Vážení spoluobčania, milá mládež 

     Dosiahnuté výsledky nás zaväzujú pokračovať aj v ďalších rokoch v rozvoji obce. 

Medzi najaktuálnejšie priority v roku 2013 patria: 

- ukončiť tretiu bytovku do augusta a odovzdať byty ţiadateľom, 

- vykonať opravu objektov základnej školy, 

- výrazne pokročiť vo výstavbe kanalizácie, 

- v časti obce, kde je ukončená kanalizácia opraviť hlavnú cestu, 

- zahájiť výstavbu amfiteátra, 

- zakúpiť pre obec najnutnejšiu techniku. 

     Pozývam Vás k spoločnej práci pri realizácií uvedených aktivít a k  riešeniu problémov 

v obci. 

     Ďakujem Vám za pomoc, za všetko čím ste prispeli k rozvoju našej obce. Ţelám Vám 

pevné zdravie, pokoj a šťastie v  rodinách i v osobnom ţivote, ţelám Vám pokojné 

preţitie Vianočných sviatkov, úspešný a poţehnaný Nový rok 2013. 

 
       Ing. František Olah 

           starosta obce 

 

            
  
 
 
 

POZVÁNKA  

NA VEREJNÉ 

ZHROMAŽDENIE 
Dňa 03. januára 2013 sa 

uskutoční o 15.oo hodine 

v sále Kultúrneho domu 

Verejné zhromaždenie 

občanov obce Hažlín 

PROGRAM: 
1. Otvorenie. 

2. Prejednanie ďalšej perspektívy   

    Základnej školy s materskou   

    školou v obci. 

3. Oboznámenie s výsledkami      

    realizácie projektov. 

4. Hlavné úlohy obce na rok 2013. 

5. Diskusia. 

Vážení občania 
Závery tohto zhromaždenia ovplyvnia 

činnosť obce v nasledujúcom roku.  

Príďte vysloviť svoj názor  na 

fungovanie  základnej školy, na 

život v obci. Veľmi radi si 

vypočujeme Vaše návrhy  

a podnety.  

 



                    
             a jeho schválenie  po spracovaní 
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                Ako je krásne prísť domov... 
     Je krásne prísť domov.  

Do rodnej dediny. Vidíš známe tváre, ktoré si 

pamätáš,  hoci trochu zmenené  tokom ţivota.   

Aj ich príbytky,  dnes lepšie,  dokonalejšie 

vybavené, či zmodernizované. Naokolo chránia 

ich hory, ku ktorým sa  viaţu krásne spomienky    

i záţitky  z minulosti. 

     Aj dedina je vymenená. Cesta do rodiska po 

dlhom čase prekvapila novým asfaltom.               

V dedine zase  regulácia potoka, nové verejné 

osvetlenie, autobusové zástavky, vynovený 

cintorín a  prístupová cesta aţ ku kostolu s pekne 

upraveným oddychovým parkom. To všetko 

veľmi milo prekvapilo. Takýto rozsah prác si 

určite vyţiadal  nesmiernu zanietenosť pri 

zrealizovaní tak veľkých projektov. Bývajúci       

v rodnej obci to moţno berú ako nejakú 

samozrejmosť  a ani nevedia toto všetko precítiť, 

 preţiť tak,  ako človek,  ktorý príde raz za rok, 

často ešte za dlhší čas. Ten sa nestačí čudovať.    

A hoci zapustil svoje korienky uţ na inom mieste, 

 jeho koreň zostal v rodnej zemi a teší ho zmena, 

ktorú zbadá hneď keď tu príde. Jeho spomienky 

na rodnú dedinu sú iné, ako ich nachádza            

po opätovnom príchode. Veľmi sa poteší, ţe obec 

riadia ľudia, ktorým naozaj záleţí na tom , aby 

dedina vo svojej podstate nestagnovala a kráčala   

s dobou. Zato im  patrí srdečná vďaka za 

všetkých tých,  ktorí v dedine ţijú a neváţia si to, 

 za tých,  ktorí sú zato vďační,  ale najmä tých, 

 ktorí  tu nebývajú a prídu raz za čas a stále vidia 

niečo nové, čo poteší . Práve tí vyslovujú úprimné 

ďakujeme.  

     V ich srdciach stále hrejú a oţívajú spomienky 

na vynovenú rodnú dedinu a v myšlienkach 

otázky, čim nás prekvapí nabudúce. 

                                       Milan a  Helena Valkovi 
 

  

 

 

 

 

„Kde s odpadom.“ 
     Ekonomický prínos obce sa prejaví tým, ţe budeme separovať , čím sa zníţia 

náklady na vývoz komunálneho odpadu. Z celoplošného hľadiska je však oveľa 

významnejší prínos „ekologický.“ Obmedzením mnoţstva spaľovaného 

a skládkovaného odpadu dochádza k zniţovaniu nebezpečenstva kontaminácie 

podzemných a povrchových vôd, pôdy a ovzdušia. 

     Mnoţstvo komunálneho odpadu v našej obci, ak porovnáme r. 2010 a r. 2011 

klesá. Kým v r. 2010 bolo vyvezené 124 t komunálneho odpadu v r. 2011 sa vyviezlo 

112,53 t odpadu. To značí, ţe ľudia sa snaţia viac separovať.  

     V našej obci sa komunálny odpad vyváţa v pravidelných intervaloch 2x do 

mesiaca. Kaţdá domácnosť má zakúpený smetný kôš na komunálny odpad. Ak 

niekto vyprodukuje viac komunálneho odpadu v priebehu dvoch týţdňov je potrebné 

ho umiestniť do ruţového vreca s logom firmy, ktorá robí vývoz. Vrecia si môţete 

zakúpiť na obecnom úrade. Komunálny odpad umiestnený vo vreci inej farby, Vám 

pracovníci, ktorí robia zber nezoberú. 

Separovaný zber odpadu (komodít) prebieha nasledovne:  

- Papier 

- Tetrapak a kovové obaly 

- Sklo 

- Pet-fľaše 

- Zmiešané plasty 

- Elektro odpad a pneumatiky 

- Plasty, sklo, papier, VKM + kovy. 

     Tieto komodity môţu byť umiestnené vo vreciach inej farby. Zber sa robí podľa 

harmonogramu zberu  v pravidelných intervaloch, vývoz sa hlási aj miestnym 

rozhlasom.  

     Občania majú moţnosť separovať aj pouţité šatstvo, textil, obuv a hračky. 

K dispozícii sú dve zberné nádoby 1100 l, ktoré sú umiestnené v areáli Obecného 

úradu.  

     Batérie malých rozmerov (napr: 9 V, 1,5 V a iné), nabíjačky, kalkulačky 

a elektrické spotrebiče malých rozmerov je moţné dávať do zberných nádob E-box, 

ktoré sú umiestnené na Obecnom úrade a v ZŠ – Haţlín. 

     Biologický odpad a stavebný odpad – je potrebné prísť nahlásiť na obecný úrad, 

kde  Vám budú dané bliţšie informácie k jeho vývozu na určené miesto. 

     Aj napriek tomu, ţe v našej obci sa robí zber odpadu, nájdu sa medzi nami jedinci, 

ktorí vozia odpad mimo obce, čím tvoria čierne skládky, ktoré je nutné likvidovať na 

náklady obce. Ak sa naučíme dodrţiavať čistotu a poriadok v obci a jej okolí, robíme 

to nie len pre nás, ale pôjdeme príkladom aj pre ďalšiu generáciu. 

      

  Mgr. Anna Franasová 

 

 

Moja rodná dedina 

     Aj keď som jej uţ viac ako štyridsať rokov 

neverný, nedám na ňu dopustiť. Moji študenti 

vedia, ţe aj pri vysvetľovaní lokálnych extrémov 

pouţívam pre lepšie pochopenie zábavy konané 

v Haţlíne (pravda za mojej éry). Aj keď sa 

snaţím byť objektívny, Haţlínčania, ba dokonca 

aj Bardejovčania majú istú  „automatickú“ 

protekciu.  

     Moje návštevy sú len sporadické, ale posledný 

polrok som tu bol dvakrát. Ţiaľ v obidvoch 

prípadoch som bol na cintoríne. O to väčšie bolo 

moje prekvapenie z jeho okolia. Prístupová 

komunikácia k cintorínu, chodníky, parkovisko, 

úprava zelene, to všetko na mňa urobilo príjemný 

dojem. Aj regulácia potoka je pre dedinu 

uţitočná. 

     Dojmy zo stále sa skrášľujúcej „mojej rodnej 

dediny“ mi dokonca podsunuli myšlienku 

o prípadnom návrate po skončení pôsobenia na 

fakulte. 

     Váţme si svoje rodisko a ľudí, ktorí 

prispievajú k jeho skrášľovaniu. 

  

prof. RNDr. Vincent Šoltés. CSc. 

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE 

Vianoce. Láska. Pokoj. 

      Jednoduché slova, ktoré vystihujú najkrajší čas v roku. Toto obdobie vo 

mne evokuje príjemnú náladu, ale aj zamyslenie sa, zhodnotenie, čo nám rok 

v našej dedine priniesol. Mnohí z nás preţívajú hrejivý pocit na duši, nielen 

počas vianočných  sviatkov, ale aj spomienkami na ich mladé časy. Babka 

mi vravievala, ţe dedinou sa šíril smiech, spev, veselosť i smútok všedných 

dní. Počas Vianoc preţívali neopakovateľnú atmosféru na polnočnej svätej 

omši. Kostolom zazneli vianočné piesne, jedná z najkrajších „Tichá noc, 

svätá noc“ nejedného chytila za srdce. Na deň Boţieho narodenia bolo 

zvykom, ţe dievčatá a dievky chodili po spievaní, mládenci po jasličkovaní. 

     Kedysi to nebolo iba o darčekoch a predvianočnom zhone. Predovšetkým 

tradície, ustálené zvyky – teda krásne Vianoce. Vianoce na dedine v časoch 

ani nie tak dávno minulých, mali rozhodne svoje kúzlo. Po domácky  

odzdobený stromček voňal jabĺčkami, orieškami, medovníkmi a pod ním si 

kaţdý našiel to, čo bolo zároveň darom, ale aj vecou potrebnou. Sviatočné 

dobroty dodali celému domu slávnostný nádych. Veľmi sa mi páči, ţe 

v našej dedine aj dnes udrţiavame ľudové tradície. Veľkonočná oblievačka, 

stavanie mája, pálenie vatry, jasličkovanie a vianočné koledovanie. Opäť 

oţil folklórny súbor, ktorý nás teší svojím vystupovaním na rôznych 

podujatiach.  

     V dnešnej ére internetu a sociálnych sietí sa potláča osobná komunikácia. 

Medziľudské vzťahy sa narúšajú. Dnešná mládeţ by sa mala viac stretávať 

pri záujmových aktivitách a nielen  v krčmách. K dispozícií máme v obci 

posilňovňu, telocvičňu, či ihrisko.  

     Práve teraz nás čakajú najkrajšie dni s našimi najbliţšími. Prichádza ten 

čas, kedy sa rodiny snaţia byť spolu. Na Vianociach nie je dôleţité, koľko 

dostaneme, ale koľko si navzájom dáme. Najmä lásky. Prajem Vám krásne 

a poţehnané Vianoce. 

     Ing. Anna Ţidišinová 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

     

                                 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                  

 

  
    (Podmienkou vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa,  

                                                                                                                                     je trvalý  pobyt  oboch rodičov v obci Hažlín) 

 

Dodržujem prevádzkový poriadok  pohrebiska? 

„Niečo vedieť ešte neznamená vedieť to i urobiť“ 
     Uţ táto myšlienka z úvodu Vám napovie, ţe nie je podstatné čo 

robíme, ale ako to robíme. 

     Právna úprava zákona č. 131/2010 o pohrebníctve  upravuje 

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti 

fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických 

osôb. V zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, Obecné 

zastupiteľstvo v Haţlíne vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2011, ktorým ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Haţlín. Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý je potrebné 

dodrţiavať sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov 

hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov sluţieb 

na pohrebisku, návštevníkov a podnikateľské subjekty. 

     Hrobové miesto na pohrebisku je určené na vybudovanie hrobu, 

hrobky alebo uloţenie urny. Právo uţívať hrobové miesto vzniká na 

základe nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú 

a nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby. Ak 

chceme, aby pohrebisko bolo dôstojným odpočinkom zosnulých, 

tak ho musíme udrţiavať v poriadku. Z toho vyplýva, ţe nájomca 

musí udrţiavať hrobové miesto v čistote. Ak sa na cintoríne 

vykonávajú kamenárske a údrţbárske práce na hroboch je nájomca 

povinný prísť to nahlásiť na obecný úrad. Po vykonaných prácach 

je potrebné vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom 

zvyšky zo stavby hrobu sa nesmú ukladať do kontajnerov na 

cintoríne, ale takýto materiál sú nájomcovia povinní odviezť 

z cintorína na vlastné náklady. V priebehu roka je potrebné 

odstraňovať z hrobov zvädnuté, alebo znehodnotené vence, kytice, 

kahance a iné predmety, ktoré sa nachádzajú na hrobe, alebo vedľa 

hrobu. Pre dobrú evidenciu hrobov je nájomca povinný dodrţiavať 

základné označenie hrobov, ktoré musí byť čitateľné a obsahuje:  

- meno a priezvisko zosnulého, 

- dátum narodenia, dátum úmrtia. 

     Tak ako nájomníci hrobových miest aj návštevníci pohrebiska 

musia dodrţiavať ustanovenie prevádzkového poriadku pohrebiska. 

Nesmú sa správať hlučne, odhadzovať odpadky, poškodzovať 

hroby a vodiť zvieratá do areálu pohrebiska.  

 

     V závere je potrebné zdôrazniť, ţe len spoločným úsilím, 

spoluprácou, dodrţiavaním prijatých opatrením udrţíme náš 

cintorín v čistote a dôstojnom stave. 

  

     Mgr. Anna Franasová 

 

 
 

      

 

Podmienka hlásenia sa na trvalý alebo prechodný 

pobyt 

Na trvalý pobyt sa môţe hlásiť občan SR len na základe 

občianskeho preukazu, alebo iného dokladu 

preukazujúceho jeho totoţnosť (cestovný pas). Za občana 

mladšieho ako 15 rokov je povinný hlásiť  trvalý pobyt 

rodič (zákonný zástupca) na základe rodného listu. Pri 

narodení dieťaťa má dieťa trvalý pobyt  podľa pobytu  

matky. Prihlásiť sa na prechodný pobyt môţe občan ak je 

mimo trvalého pobytu viac ako 90 dní. Pri hlásení 

prechodného pobytu je občan povinný predloţiť občiansky 

preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totoţnosť.  

Ak sa občan chce  prihlásiť na trvalý pobyt  a nie je 

vlastníkom domu, bytu potrebuje súhlas vlastníka domu, 

bytu. Ak občan, ktorý je spoluvlastníkom domu, bytu  

chce prihlásiť  na trvalý pobyt v obci manţela, manţelku, 

nezaopatrené deti nepotrebuje súhlas ostatných 

spoluvlastníkov. 

Zapisovanie vysokoškolských titulov 

Ohlasovacou povinnosťou kaţdého občana je, po ukončení 

vysokoškolského štúdia doloţiť do evidencie obyvateľstva 

vysokoškolský diplom.   

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka 

Vlastník domu, bytu môţe zrušiť trvalý pobyt ostatným 

osobám ţijúcim v domácnosti na základe ţiadosti. Obec na 

danú ţiadosť vypracuje Oznámenie o zrušení trvalého 

pobytu a doručí ho osobe, ktorej sa ruší trvalý pobyt. Ak 

sa občan v obci nezdrţiava, obec vyvesí Oznámenie  na 

informačnú tabuľu po dobu 15 dní. Ak si občan do 

uvedenej doby Oznámenie neprevezme, ruší sa mu trvalý 

pobyt u vlastníka domu a ostáva na trvalom pobyte v obci, 

súpisné číslo 0. 

Trvalý pobyt nemôţu si zrušiť manţelia navzájom ak nie 

sú právoplatne rozvedení a taktieţ ani občanovi, ktorý ma 

na nehnuteľnosť(dom, byt) vecné bremeno. 

              Mgr. Lenka Storinská 

Štatistika evidencie 

obyvateľov 

 

Deti do 18 rokov 186 

Dospelí od 18 rokov 963 

Muţi   575 

Ţeny   574  

 
Celkový počet obyvateľov 

k 23.12.2012               1149 

 

Počet rodinných domov 

obývaných          278 

 

Počet rodinných domov 

neobývaných       54 

 

Narodení v roku 2012 

1. Mattias Viravec 

2. Tomas Deakin 

3. Rebeka Haneková 

4. Marek Skonc 

Zomrelí v roku 2012 

1.   Anna Haneková 

2.   Anna Kolárová 

3.   Jozef Šoltés 

4.   Andrej Oláh 

5.   Ján Velgos 

6.   Anna Surmiková 

7.   František Humeník 

8.   Ján Valko 

9.   Ján Kurimai 

10. Vladislav Vagaský 

11. Ondrej Demjanovič 

Milí rodičia, 
pozývame Vás spolu s Vašim 

 narodeným dieťatkom na uvítanie detí, 
ktoré sa narodili v roku 2012. 

Uvítanie do života sa uskutoční 
27.12. 2012 o 14.30 hodine 

v zasadačke Obecného úradu v 
Hažlíne.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODCHÁDZALI  SME  DOMOV  S DOBRÝM  POCITOM        

      Do akcie „ Vyčistíme si Slovensko“, ktorá bola vyhlásená ministerstvom životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme sa zapojila aj obec Hažlín. Za pekného 
slnečného počasia sa v  sobotu 22.apríla 2012 zišla skupina dobrovoľníkov a to tých, ktorým záleží na našej prírode a nie je im ľahostajný pohľad na kopy 

odpadu. Ich  zámerom  bolo vyčistiť  okolie obce od odpadkov a tým prispieť k jeho skrášleniu, ozdraveniu. 
Jednotlivé  skupiny  sa rozišli  do problémových oblastí v okolí obce, kde odchádzajúca zima odhalila skládky 
odpadu v akejkoľvek podobe. Skládky,  ktoré ale vytvorila ľudská ruka, ľudská bezohľadnosť. Dospelí aj deti 
sa  so  zanietením pustili  do zberu. Počet vriec naplnených odpadom rástol a vyčistené úseky menili svoj 
vzhľad  – svoju tvár. Aj pekné počasie prispelo k zdaru akcie, akoby nás chcelo podporiť v našom 
predsavzatí.  Po ukončení akcie obzrúc sa za svojou  prácou odchádzali sme domov s dobrým pocitom, že aj 
naše ruky  prispeli k vyčisteniu, k zveľadeniu kúska našej vzácnej Zeme.  
     Organizátori akcie aj týmto spôsobom chcú poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili jarného 
upratovania a tým podporili zmysel a podstatu Dňa Zeme.   

Skúsme navštíviť tieto miesta dnes ........................                                                     Ing. Anna Majerniková         
                                                                                                                                       

Ohlásenie drobnej stavby obci 
        Náleţitosti ohlásenia drobnej stavby upravuje § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto náleţitosti 

nájdete v tlačive ohlásenia drobnej stavby, ktoré Vám poskytne obecný úrad. Podľa 

ustanovení stavebného zákona:  

        Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného 

oznámenia stavebného úradu, ţe proti jej uskutočneniu nemá námietky (§57 ods.2). 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí  pri drobných stavbách (§ 139b ods. 6 aţ 8) za 

ktoré sa povaţujú  stavby , ktoré  

 majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, 

pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre 

stavbu na individuálnu rekreáciu)  

 nemôţu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 

- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 

m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na 

nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, 

úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových 

zariadení, 

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 

m, napríklad pivnice, ţumpy. 

 Za drobné stavby sa povaţujú aj  

 stavby organizácií na lesnej pôde slúţiace na zabezpečovanie lesnej výroby a 

poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, 

napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, 

 oplotenie, 

 prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu 

všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na 

rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, 

 nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a 

na susedné pozemky, priepusty a pod. 

PRÍLOHY, ktoré je potrebné doložiť ku tlačivu ohlásenia drobnej  sú: 

1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list 

vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia 

2. súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tieţ stavebníkmi) 

pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje 

umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší  

3. dvojmo jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia 

stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od 

susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (môţe vypracovať osoba 

s príslušným odborným vzdelaním) 

4. jednoduchý technický opis stavby 
5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy  
6. stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu 

ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) 

7. vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ţe bude zabezpečovať vedenie 

uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má 

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru 

alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky 

praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené poţiadavky  

8. vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby 

má pouţiť susedná nehnuteľnosť 

       Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 € ) sa potresce ten, kto 

uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v 

rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a). 

       Stavebný úrad alebo inšpekcia uloţí pokutu do 400 000 Sk (13 277 € ) 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v 

rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).              Ing. Anna Majerniková  

Rok 2012 očami kontrolóra obce 
     V samospráve obce máme za sebou ďalší rok 

– rok 2012. Jednoznačne je možné konštatovať, 

že pre obec to bol jeden z najúspešnejších rokov 

v celej jej histórii. To čo sa v obci v roku 2012 

zrealizovalo je uvedené v iných príspevkoch. 

Chcem sa zastaviť  pri regulácií miestneho 

potoka.  

     Bol som ešte žiakom základnej školy, keď 

riaditeľ školy nám žiakom hovoril o budúcnosti 

obce. Bolo to pre päťdesiatimi rokmi. K tej 

budúcnosti patrila aj regulácia miestneho 

potoka. Už som takmer neveril, že táto 

predstava sa naplní. Sen sa stal skutočnosťou. 

Podobne je to aj s inými stavbami, ktoré sa 

podarilo zrealizovať v roku 2012. Je to plnenie 

snov. Obec nám opeknela. Životné podmienky sa 

z roka na rok skvalitňujú.  

     Ako miestny kontrolór som sa zúčastnil 

všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Miestne zastupiteľstvo je tým orgánom obce, 

kde sa najprv museli schváliť zámery a ciele, 

ktorých realizáciu môžeme vidieť v skutočnosti. 

Od schválenia zámeru k realizácií je cesta dlhá. 

Bolo potrebné riešiť mnohé problémy a prijímať 

riešenia.  

     Podľa môjho názoru tento úspech bol 

dosiahnutý predovšetkým preto, že starosta 

obce, poslanci obecného zastupiteľstva a 

pracovníci obecného úradu, ale aj niektorí 

občania obce boli ochotní pre uskutočnenie 

týchto snov veľa obetovať. Je to aj v tom, že 

medzi starostom obce a poslancami obecného 

zastupiteľstva prevláda úsilie spoločne pracovať 

v prospech obce.  Nehľadajú sa dôvody, prečo to 

nie je možné urobiť, ale hľadajú sa riešenia ako 

to urobiť. Nie sme svedkami svárov, nezhôd a 

„žabomyších vojen“, ako je to v iných obciach.  

Je dôležité, že sa stanovujú vízie a ciele, pretože 

niekto „múdri“ napísal: „Ľudia bez cieľov, bez 

vízie sú ako jazdci bez hlavy. Motajú sa krajinou 

a ich osud závisí od rozhodnutia koňa.“  

     Za dôležité považujem, že nedošlo 

k výraznému zadlženiu obce, a to napriek tomu, 

že  obec sa musela podieľať na spolufinancovaní 

projektov aj vlastným finančnými prostriedkami, 

 že obec je schopná financovať aj činnosti 

v oblasti samosprávy (verejné osvetlenie, 

oprava a údržba miestnych komunikácií, zimná 

údržba, kosenie cintorína, materská škola a iné) 

a preneseného výkonu štátnej správy (základná 

škola) a v rámci možností prispievať aj na rozvoj 

športu a záujmovej činnosti občanov.   

          Ing. Pavol Hanušin, miestny kontrolór 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

                                                                                                                   
                                                                                                                                spoločný pietny akt  sa uskutoční 
                                    27.12.2012 o 13.30 hod. v areáli  
                                                                                                                    základnej školy s materskou školou 
 

 

Zabudnuté zvyky a obyčaje  počas Vianoc v našej obci 

 
         Z pestrého bohatstva zvykov a obyčajov sa v Hažlíne dodnes 

zachovali najmä tie, ktoré sú späté s cirkevnými sviatkami. Medzi tieto 

sviatky patrili a patria Vianoce. Zvyky, ktoré panovali v našej obci počas 

Vianoc , počas Štedrého dňa Vám prinášame v tomto príspevku. Starší si ich 

pripomenú a mladej generácii  chceme priniesť kus histórie.  

        Vianoce patria dodnes k najkrajším a najobľúbenejším sviatkom roka. 

Zimný zvykoslovný cyklus začínal už na sv. Ondreja, keď dievky varili pirohy 

s lístkami , na ktorých mali napísané mená mládencov a verili, že mládenec, 

ktorého lístok  s menom prvý vypláva v hrnci sa stane ich manželom. Na 

Barboru odrezávali čerešňovú halúzku a dávali ju do izby do vody. Ak 

rozkvitla v dome, kde mali dievky, tak to znamenalo, že sa niektorá 

z dievčat do roka vydá. Na sv. Mikuláša v 30 – tych rokoch rodičia nedávali 

deťom do topánok sladkosti , ale iba kúsok cukru a orechy, nezbedníkom 

paličku. Večer  pred sviatkom Lucie jedli ľudia cesnak, aby nad nimi nemala 

moc a niekde ním natierali aj dvere. Na Luciu písali dievky na trinásť 

papierikov mená mládencov a po jednom ich vyhadzovali z vrecka každý deň. 

Ktorý lístok s menom chlapca dievčaťu ostal na štedrý deň, ten sa mal stať 

jej manželom. Dlžoby sa mali vyrovnať a požičané veci vrátiť do Štedrého 

dňa, kedy sa už nemalo chodiť  na návštevy ani nič požičiavať, ba ani dávať 

z domu, tak ako aj na Bože narodzeňe .  Na Štedrý deň mala najviac práce 

gazdiná. Musela napiecť dvojitý chľeb – to je normálny chlieb zo soleného 

cesta so zemiakmi a pomletou pšenicou, ale i sviatočný sčedrovňik . Na 

tepšovnik určený pre zvieratá sa dávali šípky po našom šverbohuz spolu 

s želem Panny Márie. Okrem toho gazdiná piekla hruščovňiki z bieleho cesta 

a zakrucaňiki. Ďalej  varila aj  päť druhov jedál na večeru. Večeri 

predchádzal ešte celý rad úkonov, ktoré mali zabezpečiť rodine zdravie, 

bohatstvo, dobrú úrodu i praktiky milostnej mágie. Prvým bolo vypratanie 

a vyzametanie celej izby, čo bola úloha najstaršej dievky. Smeti vyniesla na 

hnojisko a počúvala odkiaľ sa ozve brechot psa. Týmto smerom sa mala 

vydať. Gazda pripevnil nad stôl stromček, ktorý sa neskôr zdobil 

papierovými ružami i karamelom zabaleným vo farebných papierikoch. Pri 

večernom zvonení sa dievčatá zbehli umyť  do potoka a priniesli do 

žochtara vody, gazda za ten čas išiel do stodoly pre snopok slamy, spoločne 

vošli do domu, gazda položil snopok slamy pod stôl, kde už predtým položil aj 

lemeš. Dievčatá položili žochtar s vodou do rohu za stôl. 

        Štedrovečerný stôl bol slávnostne  prikrytý bielym obrusom, 

v prostriedku bolo po trocha rozsýpané z obilia, strukovín a maku, na tom 

boli položené peniaze / mince / prikryté vianočnou oblátkou. Gazdiná 

pozdravom „ Pochválen pán Ježiš Kristus „ položila na stôl veľkú misu 

s kapustou. Gazda rozlomil tepšovnik s šverbohusom na toľko dielov, koľko 

statku mali a išiel rozdať statku. Potom gazdiná namočila malíček do medu 

a urobila krížik na čele všetkým slobodným členom domácnosti a dala 

každému oblátku s medom. Gazda nalial po poháriku pálenky. Pred jedlom sa 

spoločne pomodlili . Keď dojedli varené jedlá lyžice, ktorými jedli 

pozapichovali do snopku, aby sa nerozleteli po svete a držali spolu. 

V niektorých domoch mali reťazami zviazané aj nohy stola tiež z toho 

dôvodu. Po večeri sa pomodlili a gazda slamu zo snopku rozostlal na podlahu, 

kde si deti i dospelí poležali až do Polnočnej sv. omše. Potom ju zasunuli pod 

lavicu a tam bola až do Štefana, niekde na nej spali do Štefana niekde až do 

Nového roku. 

       Na Bože narodzeňe  v niektorých domácnostiach dievky skorej niž  
ftaček  preleci bežali na potok umyť sa. Gazda nabral skoro ráno vody zo 

studne a slamou zo snopka, čo ležal na Veliju pod stolom všetkých pokropil. 

Do nádoby na umývanie dali z tej vody a do nej mince, ktoré boli pod misou 

na Štedrú večeru, napokon sa všetci  museli v tejto vode umyť. Okrem 

účasti na sv. omši boli významné aj obchôdzky koledníkov a betlehemcov, 

ktoré sa tradujú až dodnes. Čo poviete na to, oživiť aspoň niektoré zvyky 

v Našich domácnostiach ............... 

                                                                           Ing. Anna Majerniková 

    V zmysle VZN Obce Hažlín č. 4/2012  
o  miestnych daniach a o poplatkoch od 
01.01.2013 boli prijaté nové sadzby dane 

z nehnuteľnosti.  
 
Číslo skupiny sadzieb: Ročná 

sadzba  
dane v 
% 
r.2012 

Ročná 
sadzba 
 dane v    
% 
r.2013 

POZEMKY   
A-orná pôda, 
chmeľnice,vinice,ovocné 
sady 

0,75 1,00 

B-trvalé trávnaté pozemky 1,50 1,00 

C-záhrady 0,50 0,50 

D-lesné pozemky 0,60 0,60 

E-rybníky s chovom rýb, 
ostatné hosp. využívané 
vodné plochy 

0,25 0,25 

F-zastavané plochy a 
nádvoria 

0,50 0,50 

G-stavebné pozemky 0,25 0,25 

H-ostatné plochy  0,25 0,50 

STAVBY   

A-stavby na bývanie  0,05 0,05 

B-stavby na 
poľnohospodársku 
produkciu, skleníky 

0,10 0,10 

C-stavby rekreačných 
a záhradných chát  
a domčekov 

0,13 0,13 

D-samostatne stojace 
garáže  

0,20 0,20 

E-priem. stavby a stavby 
slúžiace ener.a staveb. 

1,00 0,95 

F-stavby na ostatnú 
podnikateľskú a zárobkovú 
činnosť, skladovanie 

1,66 1,55 

G-ostatné stavby 0,17 0,17 

STAVBY   

A-byty 0,10 0,10 

B-nebytové priestory 0,10 0,10 

C-garáže  0,20 

 

                                                        Eva Petraninová 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektíva Základnej školy v Hažlíne 

 

     Obec Haţlín môţe byť hrdá na to, ţe v obci uţ v dávnej minulosti bola škola, ktorá mala nezastupiteľné miesto vo výchove deti, ktorá zohrávala 

dôleţité miesto v kultúrnom, spoločenskom i športovom ţivote a napredovaní obce. 

     Prvá zmienka o existencii školy pochádza zo začiatku 16. storočia. Podľa nej okrem kostola, fary a mlyna v dedine existovala aj škola. 

S písomnými záznamami o škole sa stretávame aţ v roku 1905. Konkrétny prierez  histórie našej školy ste si mohli prečítať v Spravodaji z roku 2011. 

Tak ako som uviedol, škola mala a má i v súčasnej dobe svoje nezastupiteľné miesto v obci. Určitou raritou našej obce je to, ţe základná škola slúţi 

iba pre deti našej obce ( v okrese Bardejov takáto obec nie je a ťaţko nájsť aj v ďalších okresoch). 

Vývoj v posledných rokoch je veľmi nepriaznivý z hľadiska populácie deti. Z roka na rok klesá počet ţiakov aj v našej škole. V školskom roku 

2012/2013 navštevuje školu 83 ţiakov čo je hraničné číslo existencie školy (kapacita školy je 250 ţiakov) a v nasledujúcich piatich rokoch podľa 

počtu novorodených deti počet ţiakov bude klesať. 

Váţení rodičia, váţení občania 

     Stojíme pod váţnym rozhodnutím, či tu peknú tradíciu školy v našej  obci ukončíme alebo zmobilizujeme svoje sily a školu zachránime. Osobne si 

myslím, ţe školu treba za kaţdých okolností zachovať. Prijať rozhodnutie o zrušení školy je ľahké, ťaţko to ale bude vysvetliť budúcim generáciám, 

pretoţe pri dnešnej školskej politike štátu bude veľmi ťaţko školu obnoviť respektíve postaviť ak sa súčasné budovy vyuţijú na iné účely. Školu 

môţeme zachrániť iba tým, ţe zastabilizujeme počet ţiakov, aby nedošlo k ďalšiemu poklesu. To môţeme urobiť  iba  získaním ţiakov zo susedných 

obci.  V tomto roku zo strany obce bolo  vykonaných niekoľko opatrení pre získanie ţiakov. Je to veľmi ťaţká úloha, pretoţe dnes o umiestnení 

dieťaťa do školy nerozhoduje starosta, poslanci ale rodič. Aby sme týchto rodičov presvedčili musíme sa pričiniť všetci a vyuţiť svoje kontakty, 

rodinné väzby, priateľské vzťahy. Chcem osloviť aj rodičov deti z našej obce, ktorí premiestnili svoje deti do základných škôl v Bardejove, aby 

prehodnotili svoje rozhodnutie, pretoţe títo ţiaci by našej škole pomohli. Vzhľadom na váţnosť situácie  je potrebné sa povzniesť nad prípadným 

ukrivdením.  

     Poučme sa z minulosti kedy nezodpovedným konaním, ľahostajnosťou, zľahčovaním obec prišla o významné inštitúcie. Nedopusťme, aby nám 

z obce odišla aj základná škola. 

                                            Ing. František Olah, starosta obce 

 

 

 

 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

     Obecné zastupiteľstvo obce je volený orgán, ktorý rozhoduje o základných otázkach 

ţivota obce. Túto základnú a nezastupiteľnú úlohu naplňuje náš poslanecký zbor obce 

zodpovedne a poctivo  aj v roku 2012. Priemerná účasť poslancov na zasadnutiach bola 

70 percentná. (Neúčasť bola ospravedlnená z dôvodu nemoci, prípadne plnenia 

pracovných povinnosti). 

     Program rokovaní obecného zastupiteľstva vychádzal z aktuálnych potrieb obce, 

obecného úradu, z napĺňania povinnosti vyplývajúcich zo zákonov. Všetky zasadnutia 

boli  verejné, prístupné občanom obce. 

Celkom sa v roku 2012 uskutočnilo 5 zasadaní, na ktorých boli prejednávané 

nasledujúce otázky: 

- Poslanci na kaţdom rokovaní vyhodnocovali plnenie prijatých uznesení a boli 

oboznámení s činnosťou starostu obce a obecného úradu v danom období. 

- Boli to otázky prejednávania a schvaľovania Všeobecných záväzných 

nariadení (VZN) potrebných pre činnosť obce, základnej a materskej školy. 

V roku 2012 bolo schválených 7 VZN a 3 Doplnky k VZN. 

- Veľmi náročným rokovaním bolo rokovanie o Rozpočte obce na nasledujúci 

rok. Kde ubrať, kde pridať, ktoré priority v nasledujúcom roku podporiť. 

V priebehu roka bol prijatý rozpočet obce 2 krát upravovaný. 

- Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia kontrolóra obce, bola vykonaná voľba 

kontrolóra obce. 

- Boli to aj podnety, ţiadosti a sťaţnosti občanov obce, ktoré boli predmetom 

rokovania. 

- V súlade so VZN o miestnej dani a poplatkoch boli prejednané ţiadosti 

občanov obce o úľave na platbe za komunálne odpady. Keď 

v predchádzajúcich rokoch to bolo niekoľko ţiadosti, dnes číslo podaných 

ţiadosti sa pribliţuje k stovke. 

- Podľa aktuálnych potrieb zastupiteľstvo prejednalo predaj a kúpu majetku obce 

a to pozemkov. 

- Poslanci zaujímali stanovisko k príprave podujatí v obci zvlášť k k príprave 

folklórneho festivalu. 

- Takmer na kaţdom rokovaní boli prejednávané otázky stavu realizácie 

projektov v obci (Úprava potoka, Revitalizácia ciest, chodníkov, Verejné 

osvetlenie a výstavba bytovky). 

- Tak ako kaţdý rok zastupiteľstvo  zvolalo Verejné zhromaţdenie občanov 

obce. 

- Nákup techniky pre obec, perspektíva našej základnej školy rezonovali na 

viacerých rokovaniach. 

- V neposlednom rade obecné zastupiteľstvo venovalo náleţitú pozornosť 

prejednávaniu výsledkov hospodárenia obce a schváleniu záverečného účtu. 

     Za aktívny podiel pri prejednávaní materiálov na rokovaní obecných zastupiteľstiev, 

za podiel na riešení potrieb obce, za aktivitu pri organizovaní rôznych podujatí v obci 

vyjadrujem poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolórovi obce úprimné 

poďakovanie.                                                                                 

                                                                                   Ing. František Olah, starosta obce 

 

 

Od 1.10.2012 je v súlade so 
zákonom  č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov účinný 
nový Sadzobník správnych 

poplatkov 

 
1)  Matrika: 
  Správny poplatok za osvedčovanie:   

 jedného podpisu na listine – za 
každý podpis                   1,50  €  

       (vyžaduje sa prítomnosť osoby, 
       ktorej podpis má byť osvedčený  
       s platným preukazom totožnosti)                                     

 jednej strany fotokópie listiny – za 
každú začatú stranu       1,50 €  

       (podľa originálu  v slovenskom       
        jazyku).                                             

2)  Evidencia obyvateľstva: 
     Správny poplatok: 
     -  za vydanie rozhodnutia o súpisnom      
        čísle                               5,00 €    

     -  za vydanie potvrdenia o pobyte       
        občana                          5,00 €  

3)  Stavebný poriadok: 
     Správny poplatok: 
     -   ohlásenie drobnej stavby    10,00 € 

     -   žiadosť na odstránenie stavby 
                                                     16,50 €  

     -   stavebné povolenie k rodinnému    
          domu do 600 m

3
                 33,00 € 

        za každých ďalších začatých            
        100 m

3
 obostavaného priestoru 

             20,00 €   

4)  Miestne dane a poplatky: 
     Správny poplatok za vydanie 
rybárskeho lístka: 
      -   týždenný       1,50 €  
       -   mesačný      3,00 €  
       -   ročný            7,00 €  
       -   trojročný     17,00 €  

       -   osobám do 15 rokov veku         
          oslobodené  
 
Správne poplatky  sa platia 
v hotovosti. 
                              Eva Petraninová                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OCENENÉ PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU HAŢLÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ĎAKUJEM    
                                            
Moja mamka milá je, 
vţdy sa na mňa usmeje. 
Pobozká ma na líčko, 
vraví: „Moje zlatíčko.“ 
 
Keď som bola choručká, 
ovládla ma horúčka. 
Pri postieľke si sedela, 
celé noci si prebdela. 
 
Vţdy si pri mne stála, 
keď som rokmi vyrastala. 
A keď rôčky utekali, 
s ockom ste ma poúčali. 
 
Ocko má ma veľmi rád, 
poradil mi veľakrát. 
Na rukách ma nosieval, 
v dobré dievča vychoval. 
 
Vaše rady sa mi zídu, 
vţdy, keď ťaţké časy prídu. 
Myslieť na Vás často budem, 
aj keď pri Vás ţiť nebudem. 
 
Ţivot ste mi darovali, 
s láskou ste ma vychovali. 
Svoj voľný čas Vám venujem, 
mamka, ocko, ĎAKUJEM! 
Dominika Kostolníková,  
1. miesto v literárnej súťaţi  
Mamka, ocko, moja rodina  
(CVČ Bardejov). 

 

Moja rodina 
 
Kaţdé dieťa odmalička 
chráni, stráţi si mamička. 
Kŕmi, šatí, prebaľuje,  
keď je choré, ošetruje. 
 
S láskou sa mu prihovára, 
všakovaké pestvá stvára. 
Aj sa hrajú s hračkami,  
s loptou, knihou, kockami. 
 
Ocko je im na pomoci,  
robí na chlieb vo dne, v noci. 
Bdie nad svojou rodinou,  
nad deťmi, aj maminou. 
 
Takto všetci pekne spolu,  
keď zasadnú doma k stolu,  
deti hľadia na maminu,  
vďaka, Boţe, za rodinu. 
 
Petra Marcinová 
1. miesto v literárnej súťaţi  
Mamka, ocko, moja rodina 
 (CVČ Bardejov) 

 

 

Naša triedna 
Naša triedna Beáta, 
vţdy chodí usmiata.  
Radi ku nej chodíme, 
vo všetkom jej fandíme. 
 
Naša triedna učiteľka, 
usilovná ako včielka. 
Do reči sa s kaţdým dáva 
a úsmevy nám rozdáva. 
 
Veľa vecí nás naučí 
a z chýb nás poučí. 
Pomáha vţdy s ochotou,  
veď je to jej robotou. 
 
Vo všetkom nás podporí,  
aj keď my sme potvory. 
My jej za to vďačíme,  
vieme, ţe jej veľa dlţíme. 
 
Naša triedna maličká,  
nie je na nej ţiadna 
chybička. 
Koniec roka oslávime 
a párty jej pripravíme. 
 
Michaela Uličná,  
1. miesto v literárnej súťaţi  
Moja pani učiteľka 
(CVČ Bardejov) 

 

Moji starkí 
Moja babka, dedko, 
oni vedia všetko. 
Veľa skúsenosti majú, 
teraz mne ich odovzdávajú. 
 
Keď som bola malá, 
babka mi piesne spievala. 
Dedko len ku zvieratkám ma brával, 
tam mi svoje záţitky rozprával. 
 
Mali ťaţké ţivoty, 
a v nich veľa, veľa roboty. 
Jeden druhého si ctili, 
zaslúţeného dôchodku sa doţili. 
 
Od malička 
brala ma k sebe babička. 
Teraz často spomína, 
aká bola so mnou drina. 
 
Snaţím sa im pomáhať,  
veľkú radosť im rozdávať. 
Keď sa babka, dedko smeje, 
je to ako keď slnko hreje. 
 
Prajem im ţivot plný šťastia, 
zdravia, 
nech ich uţ zlé veci neprekvapia. 
Aby ešte dlho ţili, 
a mňa toho veľa naučili. 
 
Ďakujem im za ich starostlivosť, 
veľkú lásku a trpezlivosť. 
Jana Hudačinová 
1. miesto v literárnej súťaţi  
Starkí sú studnicou múdrosti  
(CVČ Bardejov) 

 

 

 

Čo sa darilo, alebo nedarilo v našom folklórnom súbore.  

 
     Vo Fs Hažlínčanka pôsobí 26 členov a trojčlenná kapela. V roku 2012 sme reprezentovali našu obec na rôznych akciách. Prvou akciou 

v tomto roku bolo vystúpenie v grécko – katolíckom kostole v Ortuťovej, kde sme veriacich tejto obce Na Troch Kráľov  potešili vianočnými 

koledami. Plesajúcim v obci Hrabovec sme v januári spestrili ich dobrú náladu peknými ľudovými piesňami a našim vystúpením. Ako už 

tradične aj tohto roku sa v mesiaci apríl konalo stretnutie s dôchodcami obce, kde náš folklórny súbor nemohol chýbať. Na tomto stretnutí sa 

snažíme našich dôchodcov rozveseliť, vrátiť ich do čias ich mladosti a navodiť príjemnú atmosféru. V máji sme prijali pozvanie do susednej 

obce Cernina a to na akciu výstup na horu Makovica. Tam sme našimi piesňami rozveselili účastníkov pochodu aj celú horu. V máji sme 

urobili radosť aj našim matkám, keď na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa matiek s pestrým programom vystúpili muži a dievčatá. A do 

tretice sme v tomto krásnom jarnom mesiaci potešili našim vystúpením aj dôchodcov v Kučíne. 

     Letné mesiace sa vyznačujú bohatosťou kultúrnych podujatí, medzi ktoré patria hlavne folklórne festivaly.  Náš  folklórny súbor  bol 

pozvaný do týchto obcí: Rokytov Abrahámovce a Marhaň. Podľa potlesku, ktorí sme zožali po vystúpení sme odchádzali domov s pocitom, že 

sme opäť úspešne reprezentovali našu obce. Samozrejme, že v auguste sme nemohli chýbať na našom folklórnom festivale. Pred vystúpením 

na našom javisku a publikom  máme   veľký rešpekt a to z dôvodu, že práve domáce publikum dokáže posúdiť a ohodnotiť naše vystúpenia 

a posúdiť či súbor napreduje.  

    V mesiaci október sme pri príležitosti stretnutia s dôchodcami obce vystúpili aj v obci Kurimka. Priali sme si, aby milí dôchodcovia  pri 

našich piesňach pookriali a ožili.  V tom istom mesiaci sa ženy a dievčatá zúčastnili na folklórnej súťaži, ktorú organizuje HOS v Bardejove 

pod názvom „ Drabiňák“. Po vyhodnotení poroty sme sa veľmi potešili, pretože ženy obsadili strieborné miesto a v sólovom speve prvé 

miesto patrilo Kamile Olahovej. 

     Náš „folklórny rok“ už ako tradične ukončíme vystúpením s vianočnými  koledami v našom kostole na sv. Narodenia Pána 25.12.2012 na 

Jasličkovej pobožnosti.  

Čo sa nám nedarí ??? 

     Veľkým prianím folklóristov  je vytvorenie tanečných   párov a práve tancom by sme radi obohatili a spestrili naše vystúpenia. Preto by 

som veľmi rada ako vedúca súboru apelovala na rodičov, aby   svoje deti povzbudili a poslali ich k nám, aby skúsili či v nich nežije „ Duch 

folklóru“. 

     Je nám veľmi ľúto, že často pri účasti na rôznych podujatiach počujeme od folklóristov z iných dedín, že nahrali a naspievali CD so svojou 

tvorbou a to za pomoci sponzorov z ich dediny. Nám sa to žiaľ doteraz nepodarilo, pretože nemáme dostatok finančných prostriedkov. 

Boli by sme veľmi radi, keby sa aj náš folklórny súbor mohol popýšiť nahraným CD s nápisom „ Folklórna skupina Hažlínčanka“. Preto aj touto 

cestou by som chcela apelovať a poprosiť podnikateľov našej obce, aby prispeli ku splneniu sna  nás folklóristov.  

 

                                                                                                                                         Mária Raticová, vedúca  folklórneho súboru 

 


