
           

                                         

        VII. ROČNÍK        18.12.2014     BEZPLATNÉ 

      OBSAH:   

       -  Úvodné slovo starostu obce  
       -  Pozvánka na verejné zhromaždenie 
       -  Priority obce v roku 2015  
       -  27. december 1944 – Čierny deň obce Hažlín  
       -  Príspevky rodákov a hostí osláv 600. výročia obce  
       -  Spomienka na oslavy obce 
       -  Pozvánky na podujatia v obci 
       -  Štatistické údaje obce 
       -  Malý hažlínsko-slovenský slovník        
       -  Z literárnej tvorby detí ZŠ s MŠ 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, milá mládež 

     Končí sa rok 2014 a ja sa opäť zamýšľam nad obsahom svojho 

príhovoru k Vám, ako stručne vyjadriť všetko, čo sa udialo v jeho 

priebehu. Zamýšľam sa, ako vyjadriť poďakovanie všetkým Vám, vážení 

spoluobčania, milá mládež, milé deti, za Vašu pomoc. Zamýšľam sa nad 

tým, aby som na nikoho, na niečo nezabudol, niečo neopomenul, pretože 

to bol rok mimoriadne náročný, bohatý na udalosti, v ktorom dominovala 

spomienka na 600. výročie 1. písomnej  zmienky o obci Hažlín. 

     

      Dúfam, že tento môj príhovor spolu s ostatnými príspevkami  

uverejnenými v tomto Spravodaji Vás trošku vrátia do atmosféry 

uvedených osláv, do zážitkov pri spoločných brigádach, pri spoločných 

podujatiach v priebehu roka, že Vás zorientuje a pozve na podujatia, 

ktoré  pre Vás pripravujeme ešte v tomto roku. Som veľmi rád, že sa 

ozvali aj naši rodáci a hostia – účastníci našich podujatí a písomnou 

formou vyjadrili svoje zážitky, názory a pohľad na našu prácu, na našu 

obec. 

    

       Pri bilancovaní výsledkov roku 2014 môžeme konštatovať, že celkový 

chod obce bol napriek všetkým celospoločenským problémom a krízovej 

situácii v štáte dotýkajúcej sa aj samosprávy zabezpečený. Uskutočnil sa 

celý rad podujatí v kultúrnej, spoločenskej a športovej oblasti, bol 

zabezpečený základný rozsah služieb, v obci pribudli nové stavby, 

z ktorých spomeniem nový prírodný amfiteáter, rekonštrukcia budovy 

obecného úradu s jej okolím a opravu hlavnej cesty. Uvedené stavby dali 

obci opäť novú tvár, ale aj zlepšili podmienky života v obci.    

   

      Som si vedomý, že v obci máme ešte dosť problémov, dosť toho, čo 

treba v krátkej dobe urobiť. Preto aj na rok 2015 sú stanovené ďalšie 

priority, ktoré chceme urobiť, o ktorých sa dočítate v príspevku  

v tomto Spravodaji. 

      

     Tento rok nás v obci čaká ešte jedna milá udalosť, Spomienka na 70. 

výročie udalostí z 27. decembra roku 1944. Zásluhou Ing. Mgr. Silvie 

Slivkovej sa podarilo knižne aj vo filmovej podobe zdokumentovať túto 

udalosť. 

    

                  Ing. František Olah 

Pokračovanie na nasledujúcej strane                           starosta obce 

 

 

Tajomstvo Vianoc 

     Vianoce sú sviatkom rodiny, útulného domova, voňavého ihličia, 

radosti a pokoja. Máloktorý národ na svete má také krásne vianočné 

tradície ako náš. Možno je to preto, že od vekov si cenil mier, ticho, 

pokoj, ktorých sa mu v histórii nie vždy dostávalo.  Na mnohé zvyky 

sa už zabúda, ale mali by sme sa k nim vracať,  najmä k podstate 

Vianoc a ich kúzlu, ktoré spočíva nie v preplnených stoloch, ani  

v mnohorakých daroch, ale v duši človeka, v dobre srdca, v správaní 

sa k blízkym, k spolupracovníkom, k okoliu. Zažnime aj na 

tohtoročnom stromčeku svetielka pre všetkých ľudí dobrej vôle, 

ktorí chcú  pokoj na zemi.  

 

Nech všetkých nás po celý rok sprevádzajú aj nasledovné priania.  

Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú  aj malé veci  

každodenného  života. 

Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú  aj signály, 

 ktoré neboli vyslovené. 

Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú  dlho, či majú  pomáhať. 

Prajeme Vám v správny čas správne slovo. 

Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým  sa dáte viesť. 

Prajeme Vám radosť, pokoj a pokoru. 

Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli 

a dodávali Vám odvahu. 

Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej,  keď ste smutní, 

 unavení a vyčerpaní. 

Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti  

a túto lásku dáva ďalej. 

Praje starosta obce a pracovníci  

obecného úradu                                                

                                                     
                                                                                                             



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

    

                      

 

27. december 1944 – Čierny deň obce Hažlín 

     Čas Vianoc je časom radosti, rodinnej pohody a pokoja.  No vojnový 

rok 1944 a zvlášť 27. december 1944 bol pre obyvateľov našej obce dňom 

strachu, úzkosti a bolesti.  Bol to deň, ktorý sa zapísal do histórie našej 

obce ako „Čierny deň“.  

     Tento rok uplynie 70 rokov od tragickej vojnovej udalosti, ktorá kruto 

vstúpila do života občanov obce. Myšlienka zdokumentovať tieto udalosti 

rezonovala na obecnom úrade už dlhšie obdobie. Z iniciatívy starostu 

obce sa podujala túto myšlienku zrealizovať Ing. Mgr. Silvia Slivková, 

autorka projektu. V časovej línii od septembra 2013 do novembra 2014 

postupne viedla rozhovory s vojnovými pamätníkmi a zaznamenávala ich 

výpovede a svedectvá, ktoré poskytli obraz uvedenej tragédie onoho 

čierneho dňa. Na základe prvej časti výpovedí, ktoré autorka spísala, 

vznikol vojnový dokument Hažlínska tragédia. Natáčanie sa uskutočnilo  

začiatkom jari tohto roku, v dňoch od 21. – 23. marca. Ako uvádza 

samotná autorka dokumentu, vzácnosť tohto počinu spočíva v tom, že na 

jeho vzniku sa ochotne podieľali samotní Hažlínčania a hažlínske deti – 

žiaci I. a II. stupňa ZŠ. Zvlášť veľkým zážitkom  bola rekonštrukcia udalostí 

pri Pastovníku, kde súčasť komparzu tvorili aj naši  hažlínski muži. 

Vojnový dokument vznikol aj za výraznej pomoci 9 osôb, nadšencov pre 

túto aktivitu, ktorí tvorili realizačný tím. Zväčša sú to absolventi alebo 

pracovníci katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej 

univerzity.      

 Vojnové spomienky – viac ako 50 svedectiev a výpovedí pamätníkov  

tvoria textový základ pre knihu „Hažlínska tragédia v mozaikách 

spomienok“, ktorej krst sa uskutoční práve v deň 70. výročia tejto 

tragickej udalosti. Je potrebné uviesť, že toto dielo vzniklo najmä vďaka 

ochote vojnových detí podeliť sa o svoje zážitky s terajšou generáciou. 

Dnes môžeme konštatovať, že to bola práca namáhavá, pretože si 

vyžadovala citlivý a osobitý  prístup ku každému pamätníkovi. Neraz boli 

odkryté bolestné zážitky a spomienky ľudí na udalosti tohto dňa. Na 

nejednej tvári sa objavil smútok, v nejednom oku sa zaleskla slza. 

 

V závere chcem vysloviť v mene obecného úradu a  v mene autorky 

projektu vrelé a srdečné poďakovanie všetkým, ktorí obetovali kus svojho 

času a s ochotou a trpezlivosťou prispeli do celej mozaiky spomienok 

a pomohli vytvoriť obraz alebo akúsi rekonštrukciu vojnových udalostí. 

Bez Vašej pomoci by to nebolo možné. 

     Veľká vďaka patrí  autorke celého projektu za to, že  zdokumentovala 

kus histórie obce, ktorá by možno zapadla prachom. Vzniklo hodnotné 

dielo, ktorým bude verejnosti po prvýkrát odhalená, historickými 

archívmi opomenutá významná historická udalosť. Právom ju môžeme 

označiť ako memento nacistických represálií na východnom Slovensku. 

    Celý projekt je spomienkou na tých, ktorí v nezmyselnej vojne prišli o to 

najvzácnejšie čo človek má, a to – ľudský  život. 

 

Milí Hažlínčania,  

     veríme, že nás poctíte svojou účasťou na premiére vojnového 

dokumentu spojenú s krstom knihy v sále kultúrneho domu,  ktorá 

sa uskutoční dňa 27. decembra pri príležitosti 70. výročia Hažlínskej 

tragédie.      

                                    Ing. Anna Majerniková, Ing. Mgr. Silvia Slivková 

 

P O Z V Á N K A 

 



LITERÁRNE  PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

S MATERSKOU ŠKOLOU HAŽLÍN 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE  PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

S MATERSKOU ŠKOLOU HAŽLÍN 

Moji starkí 

V milej tvári jemné vrásky,  

v každej z nich je more lásky. 

Skúseností veľa majú,  

šedinky to prezrádzajú. 

 

Dobrú radu vie dať babka,  

ak ma zradí kamarátka. 

Jej slová vždy zahrejú,  

keď ma iní vysmejú. 

 

Kuchárka je ona skvelá,  

naučím sa od nej veľa. 

Keď sadíme kvietočky, 

spievame si pesničky. 

 

Majster veľký je môj dedko, 

hravo zvládne spraviť všetko. 

Sladkosti vždy pre mňa má, 

vo vrecku ich schováva. 

 

Zážitkov mám s dedkom veľa,  

naučil ma huby zberať. 

Sadli sme na čistinku,  

opekali slaninku.  

 

Teraz tichá modlitbička 

pre strážneho anjelička,  

by starkí síl veľa mali, 

v zdraví s nami nažívali. 

               Katka Kostolníková 
 

 

 

Babička 

Keď som bola celkom malá, 

v kolíske ma kolísala 

a bozkala na líčka 

moja drahá babička. 

 

Keď som rástla, tiež tu bola, 

neďaleko nášho stola, 

ochotná nám vždy poradiť, 

aj horúce hlavy schladiť. 

 

Keď ma život zaskočí, 

vtisne slzy do očí, 

keď sa čudné veci stanú, 

spoľahnúť sa môžem na ňu. 

  

Stále je mi naporúdzi, 

vie aj pomôcť, keď som v núdzi, 

za to zaslúži si, viem, 

jedno veľké ĎAKUJEM. 

  

A keď máme iné názory, 

ukáže mi nové obzory. 

Také, ktoré pozná iba ten, 

kto už prežil nejaký ten deň. 

 

Za to vďačím Pánu Bohu, 

keď sa pozriem na oblohu, 

že aj keď už dedka vzal, 

babku nám tu zanechal. 

                                                         Petra Marcinová 

     

 

Moji starkí 

Som jedna z tých šťastných detí, 

nad ktorými slnko svieti, 

z tých, čo majú svoju rodinu, 

bratov, sestry, aj ocka a maminu. 

 

Mám aj starkých z oboch strán, 

je to výhra, poviem vám. 

K nim si môžem prísť po radu, 

či len tak, zjesť čokoládu. 

 

Byť s nimi je ozaj príma, 

majú vždy čas, všimnú si ma, 

pochvália ma za úspechy, 

aj vyhrešia za neplechy. 

 

Zniesli by aj modré z neba, 

ak by mi to bolo treba, 

spravia pre mňa všetko, viem, 

a za to im ĎAKUJEM. 

   

Vždy ich budem v srdci nosiť 

a zdravie si pre nich prosiť. 

Patria k môjmu životu 

ako kvety ku plotu.      

                   Ema Marcinová 

 

  Môj poklad 

 Starká moja, babka naša,       Dala si mi kľúčik od truhlice snov,    Ako to povedať? 

 si môj poklad, čo som našla,   truhlicu so zámkou zlatou.   Ako to vyjadriť? 

 Ty si moje šťastie z neba   Ty si tá truhlica, ja som tá zámka,  Že Ťa zo srdca nechcem stratiť. 

a som šťastná, že mám Teba.  s Tebou ma baví svet, stará mamka. 

 

Náruč si mi otvorila,   Nikdy si ma nezradila,   Ako to napísať? 

radosť a lásku vypustila.   nikdy si ma neopustila.   Ako to odoslať? 

To všetko mne si dala,   Vždy si pri mne stála,   Že s Tebou chcem zostať. 

vlastne si ma vychovala.   vždy si ma milovala. 

 

Ty si slnko spoza hory,   Nezabudnem v žiadnej chvíli,  Starká moja, babka naša, 

ako matka, čo láskou horí.   keď ma všetci opustili,   dušu moju si mi našla, 

Ty si ako jemný vánok,   a Ty nežná ruka     láskou, silou obdarenú, 

ako váza chryzantémok.   prijala si ma ako matka.   a Tebou žehnanú... 

        Janka Štefanovová Ďakujem Ti ...  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hažlínsko-slovenského  slovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babka 

Každá babka, každý dedko, 

urobí pre vnúča všetko. 

Za to na Vašich tvárach chceme 

úsmev vyčariť 

a vždy Vás láskou obdariť. 

 

S mojou babkou vždy sa rada 

stretávam, 

keď k nej prídem, s ňou sa 

vyrozprávam. 

Ako sa niekedy žilo mi porozpráva, 

ako tancovali a aká hudba im hrala. 

 

Povie mi, aké starosti mala 

a ako ťažko pracovala. 

Že doma mali kravy, kone i zajace, 

veru vtedy ľudia neboli bez práce. 

 

Aj keď ju už nohy neposlúchajú, 

domáce práce pokoja jej nedajú. 

Varí, pečie, upratuje, 

potom sa mi posťažuje. 

 

Babka moja milá, 

aj keď som Ťa pozlostila, 

Ty si mi vždy odpustila. 

Hoci tu nebudeš navždy, 

spomeniem si na Teba deň každý. 

 

          Veronika Leškaničová 

 

 

Moji starí rodičia 

Moji starí rodičia  

vždy mi veľa dožičia. 

Dobré rady rozdávajú, 

veľmi radi ma majú. 

 

Aj boľavé kolienko mi pofúkajú 

a veľa pochopenia pre mňa majú. 

Sladkosti mi radi dajú, 

len nech to naši nezbadajú. 

 

Koláče a buchtičky 

najlepšie sú od mojej šikovnej 

babičky. 

Učí ma aj básničky a pesničky, 

šikovné sú jej zlaté ručičky. 

 

Dedko veľký majster je, 

skoro všetko ako aj ujo Google vie.  

 

Za tú lásku, za ten dar 

aj ja im veľa úcty dám. 

Zo srdca im ďakujem,  

túto báseň venujem. 

 

                    Miriam Majerniková 

 

Naši starkí 

 

Moja babka a môj dedko, 

po rodičoch sú mi všetko. 

Rozmaznali si ma, viem, 

a robia to, čo ja chcem. 

Slovko „nie“ mi nevravia, 

vždy sa so mnou zabavia. 

 

Babka, tá je pekná, mladá, 

postará sa o mňa rada. 

Mamke robí starosti, 

keď mi dáva sladkosti. 

Nekričí však na mňa vôbec 

a má pre mňa času kopec. 

 

Dedko, ten je silný chlap, 

hrá sa so mnou, ten je rád! 

Do lesa s nim chodievam, 

v prírode s ním zmúdrievam. 

Pomáham mu s robotou, 

povozí ma motorkou. 

 

Keď raz budem ja tak veľká, 

chcem byť ako babka – učiteľka. 

Spoznať svet chcem ako dedko, 

vedieť o živote všetko. 

 

Moja babka a môj dedko 

dobrí sú a vedia všetko. 

Veľkú radosť im vždy robím, 

keď jednotky pre nich sporím. 

Mám ja ich a oni mňa, 

veď sme jedna rodina. 

                             Adela  Mojdisová 

 

  
bakšička – krabica       konopka – veternica hájna   skvašneté – pokazené 
bjevé – biely    kopertka – obálka   stovovka – plachta na rozkladanie     
blašanka – plechovka  kožedrist – prvosienka   studzenina – huspenina 
bravta – nevesta   majík – púpava    ščeble – stupienky na rebríku  
bremiačko – zväzok   mašenka – škrabka na zemiaky  ščipák – štipec na bielizeň  
drabina – rebrík   mračka – mravec   šlajváha – vodováha 
draška – cestička   nosovka – vreckovka   šovdra – domáca šunka 
druček – drevený pomocník  opata – lopata    štachetky – dosky na plote 
fernangy – závesy   opavka – oválny prútený košík  štopkac – plátať   
fizova – fazuľa   pasečky – keksy    štremfle – ponožky 
gemba – ústa   pisanina – tkané plátno   švabliky – zápalky 
grate – riady    pocesk – drevené   tepša – plech na pečenie  
hrabje – hrable   pokreva – žihľava   torba – taška, vak   
hvaše – vlasy   pokrovec – tkaný koberec  upic – lúpať 
hvozdzik – klinec   popka – pekná žena, dievča  zahumenka – pole   
chajda – malá chatka  prižeratko – zrkadlo   ževan – nespratník   
chustka – šatka   pvané – zlé    ževot – život 
kandraté – kučeravý   rabulka – károvaná šatka  žimno – chladno   
klenka – kľučka   rongla – kŕmna repa 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Milí Hažlínčania, 

     prihováram sa Vám v čase najkrajších sviatkov roka – 
Vianoc. Je to čas, kedy má človek k človeku najbližšie. 
Práve v tomto období Vám chcem úprimne a zo srdca 
poďakovať za Vaše pozvanie na oslavy 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Bolo mi cťou byť hosťom osláv 
pre Vás tak významného jubilea a spoznať srdečnosť 
i pohostinnosť občanov obce. 

     V obci, v roku osláv, vyrástli stavby ako prírodný 
amfiteáter, vzácna socha pri kostole a posvätná krížová 
cesta. Priznávam sa, mal som čo obdivovať, pretože sú to 
stavby, ktoré si zaslúžia obdiv. Uznanie patrí starostovi 
obce a Vám, Hažlínčania, a to za to, že tieto diela ste 
vytvorili spoločným pričinením a spoločnými silami. 
Vznikli a boli vybudované pričinením Vás, občanov obce. 
Som rád, že ako poslanec VÚC som mohol prispieť 
k zveľadeniu Vašej obce a to pričinením sa, aby v obci 
bola vybudovaná nová cesta.   

Milí Hažlínčania,  
máte sa čím pýšiť. Buďte hrdí na svoju obec, v ktorej 
žijete. 
     Moje uznanie a poďakovanie patrí aj organizátorom 
podujatia. Vytvorili  a   zabezpečili   zaujímavý, pestrý  
a bohatý program. Myslím si, že nielen ja, ale aj krajania 
a hostia si odniesli z osláv veľa pekných spomienok 
a dojmov. Boli to nevšedné zážitky, ktoré ostanú dlho 
v pamäti. 
 

 
    

       Obci Hažlín do ďalších rokov želám veľa šikovných 
a tvorivých ľudí, aby obec kvitla a rozvíjala sa. Vám 
Hažlínčania, prajem veľa síl do ďalšieho zveľaďovania 
obce.  

     V  závere všetkým želám požehnané sviatky v kruhu 
najbližších. Urobme všetko pre to, aby boli najkrajšie pre 
nás, našich blízkych i naše okolie. Veď práve o tom sú 
Vianoce. 

    MUDr. Boris Hanuščák 
   primátor mesta Bardejov 
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POĎAKOVANIE 

     Chcem sa vám úprimne poďakovať za pozvanie na obecné 
slávnosti, z ktorých som si priniesol veľa prí jemných zážitkov  
a som vďačný všetkým organizátorom za čas strávený medzi 
vami. Trochu ma prekvapil malý počet ľudí  na sv. omši. 
Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, aj s mladými a všetci boli 
spokojní  s tým, čo sa podarilo v obci zveľadiť. Bol som si 
pozrieť  aj  krí žovú cestu,  farská   budova, okolie   kostola  
a cintorí na sú veľmi pekne upravené. Páčil sa mi aj kultúrny 
program na novom amfiteátri a blahoželám FS Hažlí nčan.  
     Prajem vám ešte veľa dobrých projektov aj elánu na ich 
realizáciu. Zároveň  chcem  touto cestou  pozdraviť  všetkých  
v Hažlí ne a vždy v dobrom spomí nam na roky prežité medzi 
vami. 
    S pozdravom a požehnaní m 

    Mgr. Jozef Smetanka 
    Vdp. farnosti Kendice 
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 Rok 2014 bol aj rokom volieb nových starostov obcí a poslancov  

obecných zastupiteľstiev. Voľby sa uskutočnili aj v našej obci. 

Dnes už poznáme ich výsledky a zložením sľubu sa starosta 

obce a poslanci ujali svojich funkcií. Zobrali sme na seba 

zodpovednosť za chod obce, jej ďalšie smerovanie, za 

podmienky života občanov a všetko, čo s tým súvisí. Chcem Vás 

ubezpečiť, Vážení občania, že odovzdám všetko, čo je v mojich  

silách a schopnostiach pre túto obec a k tomu budem viesť 

pracovníkov obecného úradu. Verím aj zvoleným poslancom 

a očakávam aj ich odhodlanie urobiť všetko pre rozvoj obce. 

Vážení občania, milá mládež, milé deti, 

neskutočne si vážim Váš osobný podiel na riešení problémov 

obce a zapojenie sa do konkrétnej práce. Boli to obrovské 

počty odpracovaných hodín starších i mladších pri výstavbe 

amfiteátra a oprave budovy obecného úradu. Bola to práca pri 

samotných oslavách výročia obce. Bola to práca a pomoc Vás, 

vážení občania, členovia folklórneho súboru, poľovníckeho 

združenia Prameň, vedenia urbariátu, učiteľov, pracovníkov 

školskej jedálne, podnikateľov obce, farskej rady a kňaza našej 

farnosti, športovcov, poslancov obecného zastupiteľstva, 

kontrolóra obce, pracovníkov na malých obecných službách, 

pracovníkov obecného úradu. Za Vašu pomoc a spoluprácu Vám 

aj touto cestou  

 

vyjadrujem úprimné ĎAKUJEM. 

 

     Dovoľte mi v čase krásnych vianočných sviatkov zaželať 

Vám ich požehnané, veselé a šťastné prežitie. Nech vo Vašich 

srdciach zavládne pokoj, zmier a láska. 

 

Ing. František Olah, starosta obce 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad rodáka na rozvoj 

obce Hažlín 
     Takmer 45 rokov pôsobím mimo rodnej obce. Starostom som bol 
požiadaný o názor na rozvoj obce za posledné obdobie. Vzhľadom    
na dlhú odlúčenosť sa vopred ospravedlňujem za nejaké nepresnosti, 
ak sa vyskytnú. Rodnú obec, ale predovšetkým rodinu, po dlhšom 
období som navštívil v lete roku 2012. V samotnej obci nebolo badať 
nejaký pokrok. Bol som však informovaný, že stavebné úpravy sa 
realizujú na dome smútku a oplotení cintorína, čo sa však výrazne 
neprejaví na tvári obce, ale pre život obce sú to nevyhnutné stavebné 
investície. Po dvoch rokoch  som opäť prišiel na návštevu domov        
a čakalo ma veľmi príjemné prekvapenie, svoju rodnú obec som 
nespoznával. V priebehu dvoch rokov došlo k výraznej zmene 
prostredia dediny. Tvár dediny opeknela, stavebné úpravy, ktoré boli 
vykonané v priebehu dvoch rokov, museli všetkých občanov nadchnúť. 
Boli postavené nové, architektonicky  vkusné autobusové zastávky, 
zregulovaný potok, nové mosty a zábradlia, vynovená cesta, ale 
predovšetkým nový, veľmi pekný amfiteáter. Mnoho prác bolo 
vykonaných svojpomocne, čo je dôkazom toho, že občania si 
uvedomili, že obraz obce je vizitkou všetkých obyvateľov.  

     Nepopierateľne i podpora z eurofondov má pozitívny účinok          
na skrášľovaní obce, ale predovšetkým túžba ľudí bývať v peknej 
dedine je hnacou silou. Veľmi pozitívne hodnotím tú skutočnosť,        
že starosta obce sa stará o vzhľad ulíc, pretože sú 
najfrekventovanejším miestom pohybu a pobytu ľudí v dedine. 
Pekný pohľad na ulicu formuje nielen prostredie, ale aj myslenie ľudí. 
Bez upravených ulíc sa stráca tvár dediny. Ulice si vyžadujú veľa 
zelene, menej betónu, pekné chodníky a zmenu nevzhľadných plotov. 
Pokrok do našich dedín vstúpi ulicami, ktoré obnovia i umocnia 
tradičné domoradia , kde by sa vrátil život na priedomia. Z toho dôvodu 
si myslím, že stavať v dedinách bytové domy nie je najšťastnejšie, 
pretože nevyhovujú podmienkam dedinského života, vhodnejšou 
zástavbou v dedinách je radová zástavba. 

Rozvoj obce v strednom horizonte 

     Je veľmi dôležité zabezpečiť v obci služby, ktoré sú nevyhnutné pre 
komfortný život jej obyvateľov. Ide predovšetkým o služby zdravotné 
a sociálne. Myslím si, že za tým účelom by mohlo dôjsť k využitiu 
budovy starej školy, ktorá chátra. Je však pravdou, že vyžadovalo by si 
to nemalé finančné prostriedky. Pre orientáciu uvediem príklady 
z okolia Bratislavy (obce Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo). 
Majú zriadené zdravotné strediská, resp. zdravotné centrá, kde 
všeobecní lekári vo vyhradené dni ordinujú pre obyvateľov obce. 
Posledné dve menované obce majú porovnateľný počet obyvateľov 
s Hažlínom. Myslím si, že budova by sa dala využiť i na starostlivosť 
o občanov vysokého veku. 

     V oblasti turistiky a športu je potrebné zhodnotiť danosti prostredia. 
Okrem tradičného futbalu si myslím, že v Hažlíne sú dobré podmienky 
na turistiku, ktoré by sa dali využiť. Aj malý turistický klub by mohol 
rozbehnúť pešiu i cyklistickú turistiku tým, že najprv by vyznačkovali 
trasy z Hažlína popri obci Andrejova súbežne s červenou značkou 
turistickej magistrály na zborovský hrad a ďalšiu trasu z Hažlína k ústiu 
jaskyne, ktorá sa nachádza v horách medzi Makovicou a Širokou 
horou s pokračovaním cez Jurkovu Voľu až do Svidníka, prípadne 
ďalej. Uvedené trasy, prípadne aj iné, by sa mohli využívať pri dobrých 
snehových podmienkach v zime ako bežecké trate. Podľa môjho 
názoru najvhodnejším a jediným terénom na freeride lyžovanie je svah 
z Hory na „Čovo“. K tomuto terénu je v spolupráci s RD  potrebné 
vybudovať prístupovú cestu a zabrániť jeho zalesneniu náletovými 
drevinami. Z Hory je krásny výhľad na okolitú krajinu, preto by bolo 
potrebné postaviť na vhodnom mieste altán s vymurovaným ohniskom 
predpripraveným na grilovanie. Podobne pramene minerálnej vody pri 
Mlynoch si vyžadujú zasadnú rekultiváciu s vybudovaním oddychovej 
zóny. Na tieto drobné stavebné úpravy je možné získať prostriedky     
z MP SR podľa opatrenia Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
z eurofondov pre malé investície pri rekonštrukcii rekreačných zón 
a ihrísk. 

 

 

     Aktuálnym problémom je obnovenie a prebudovanie 
vojenského cintorína. Verím, že sa nám na obnovu  podarí 
získať finančné prostriedky z MV SR, popritom by bolo vhodné 
na Hore upraviť zákopy z 1. svetovej vojny, ktoré sa zachovali 
dodnes s vybudovaním autentického vojenského bunkra. 

     Pred starostom obce stojí ešte mnoho úloh, napriek tomu, 
že je veľmi šikovný a ambiciózny, čo dokázal v minulom 
volebnom období, musí mať účinnú podporu od všetkých 
obyvateľov obce. Chcem zdôrazniť, že finančné prostriedky 
z eurofondov, ak sa obce nebudú uchádzať o ich získanie 
a využitie, budú navždy stratené. V období pred funkčným 
pôsobením súčasného starostu Hažlína neboli využívané 
prostriedky z eurofondov, pritom obce na juhozápade 
Slovenska si vystavali nové kultúrne domy, celé námestia       
a cyklotrasy. Viacero obcí si vybudovalo v rámci kultúrnych  
domov ubytovacie kapacity, tri – štyri dvojposteľové izby       
so sociálnym zariadením, ktoré využívajú občania pri väčších 
rodinných oslavách, návštevníci, ktorí už nemajú v obci bližšie 
rodinné vzťahy, prípadne turisti. Myslím si, že takáto služba 
dosť chýba i v Hažlíne. 

     Na záver mi nedá, aby som nepovedal, že k rodnej obci sa 
nevytratí vzťah. Nedá sa zabudnúť na pekné detstvo, rodinu 
a dobrých kamarátov z detstva. Dôkazom toho je, že 
prednedávnom som vstal ráno z postele a skrsla mi v hlave 
nasledujúca pesnička – rýmovačka:  

V Hažlíne, v Hažlíne, pośedzím pri víne, 

vínečko vypijem, s dzivkou pošpásujem. 

 

S dzivkou pošpásujem, lásku neśľubujem, 

láska je prchavá, smútek zanecháva. 

 

Láska je vrtkavá, spominka zostáva, 

na dzivče, na Hažlín, na vínko a starý mlyn. 
 

                                                   Ing. František Jazudek 
 
 

 

 

 

 

Srdecne Vás pozývame  
na Jaslickovú slávnost, 

ktorá sa uskutocní 
na sviatok Narodenia Pána 

25.12.2014 o 15:00 hod. 
v miestnom kostole. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy 600. výročia 1. písomnej zmienky o obci 
očami jednej z Vás   

     V dňoch 8. – 10. augusta tohto roku sa konali v Hažlíne oslavy 600. 
výročia 1. písomnej zmienky o našej obci. 

      Keď som sa dozvedela o prípravách na túto významnú spoločenskú 
udalosť, v myšlienkach som sa vrátila do obdobia pred dvadsiatimi rokmi, 
keď si obec pripomínala 580. výročie prvej zmienky o nej. Spomínam si na 
pána Lukáčka, rodáka z Hažlína, ktorý ma navštívil v Bratislave, kde som 
v tom období pôsobila a požiadal ma, či by som neprijala úlohu moderátorky 
na týchto oslavách. Nezabudnem na očakávania moje i mojich 
spoluobčanov, čo to bude, aké to bude, na svedomitú prípravu pracovníkov 
vtedajšieho obecného úradu i rodiaceho sa folklórneho súboru Hažlínčanka, 
na predvolebné vystúpenia vtedajších čelných predstaviteľov politického 
i kultúrneho života, ako boli pán Roman, podpredseda vlády, či pán Lipták, 
predseda Slovenskej akadémie vied, ale predovšetkým na publikáciu nášho 
rodáka pána Hanušina, historika s pohnutým osudom, ktorému vďačíme za 
dielo, v ktorom nám priblížil históriu našej obce.                                                                                                

     Áno, boli to pekné oslavy! Oslavy, ktoré sa stali postupne tradíciou. 

     Dnes, po dvadsiatich rokoch, môžem porovnávať. S radosťou 
konštatujem, že súčasné oslavy boli hodné okrúhleho 600. výročia. Konali 
sa v krásnom novovybudovanom prírodnom amfiteátri, na výstavbu ktorého 
bolo potrebné veľa príprav, práce nielen pracovníkov obecného úradu, 
poslancov obecného zastupiteľstva, ale predovšetkým občanov našej obce. 

     Tým všetkým treba ďakovať i za to, že v piatok, v prvý deň osláv sme 
sa mohli zúčastniť krížovej cesty ku kaplnke zasvätenej Panne Márii 
Škapuliarskej. Verím, že táto nová kalvária bude i v ďalších rokoch tým 
miestom, kde každý, kto hľadá, nájde v tichu a pokore duchovnú útechu či 
pomoc vo svojich trápeniach.                                                                                                                                                                                         

     Sobotňajší deň osláv nás skôr narodených vrátil v spomienkach do 
obdobia mladosti. I teraz sa našou obcou ozýval cval koní, i teraz si naše 
deti mohli pozrieť dnes už výnimočný konský záprah prevážajúci veselých, 
v krojoch poobliekaných spevákov a na „Gazdovskom dvore“ obdivovať 
exponáty približujúce život roľníkov na dedine pred niekoľkými desiatkami 
rokov. Minulosť Hažlína sme si mohli priblížiť i pri zhliadnutí videoprojekcie 
z pripravovaného dokumentu o našej obci. Púšťaním balónov šťastia sa 
zavŕšil vydarený sobotňajší deň. 

 

     A čo nedeľa? Bola slávnostná, plná slnka, spevu, tanca i hovoreného 
slova. Po sobotňajších vystúpeniach hosťujúcich súborov Dubinčan, 
Kollárovci sme sa i teraz dočkali krásneho umeleckého zážitku v podobe 
detského folklórneho súboru pri ZŠ Hažlín, folklórnych súborov Raslavičan, 
Makovica, ako i Cimbalovej hudby Primáš z Giraltoviec. Oceňujem 
kultivované sprievodné slová moderátora. Neoceniteľný a neopakovateľný 
bol ľudový rozprávač Jožko Jožka, ale snáď najväčší potlesk zožali po oba 
dni naši rodáci – FS Hažlínčanka, na ktorých sme oprávnene hrdí. Nech 
vám to ešte dlho „spieva“! 

     Vďaka Vám všetkým za nezabudnuteľný víkend.    
                             Vaša rodáčka Mgr. Anna Jazudeková 
                                                                                                        

 

    Spomienka na oslavy obce 

 Končí sa rok 2014, v ktorom si naša obec  pripomenula 
vzácne a významné výročie „600 rokov od prvej písomnej 
zmienky“. Pravdupovediac, keď teraz bilancujeme na 
obecnom úrade, bol to pre nás náročný rok. Bol naplnený 
prípravami na jubileum, ale bol plný aj obáv ako sa nám 
podarí pripraviť a následne aj realizovať dôstojný priebeh 
celých osláv. V neposlednom rade to bol rok, v ktorom 
v obci pribudli nové stavby. V tomto čase už len 
rekapitulujeme a veríme, že sme naplnili poslanie osláv 
v každej oblasti, či už išlo o oblasť duchovnú, kultúrnu, či 
oblasť toho, čo by sme zanechali aj ďalším generáciám, 
čiže oblasť výstavby. Zanechali sme našej budúcej 
generácii veľa či málo? Ťažko odpovedať. 

Za obecným úradom bol na podnet starostu obce 
vybudovaný nádherný prírodný amfiteáter. Obdiv a uznanie 
patrí sestrám Kostolníkovým, ktoré svojou kresbou vdýchli 
stavbe folklórny raz. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
svojou prácou prispeli k dielu. Ďalšími stavbami, ktoré 
vznikli v obci,  boli – Krížová cesta a socha – Kríž v zovretí 
svätej trojice, ktorý vyrástol z prvotnej myšlienky a iniciatívy 
Ing. Milana Marcina, za čo mu patrí vrelé poďakovanie. 
Úprimné poďakovanie patrí, samozrejme, aj všetkým, ktorí 
prispeli akýmkoľvek spôsobom, či už prácou alebo finančne 
k tomu, že vznikli tak úžasné diela. 

Každý z nás, ktorí sme sa podieľali na príprave jubilea, 
vložili sme do príprav týchto osláv kus svojho srdca, kus 
snahy, úsilia a dnes môžeme konštatovať, že to z nášho 
pohľadu nebolo márne. 

Už v priebehu osláv sa prejavila takpovediac solidarita 
alebo spolupatričnosť obyvateľov našej obce a aj rodákov, 
a to príspevkami na facebookovej stránke „Hažlín – 
Hažlínčania“. Úprimne chcem za túto myšlienku a následne 
aj realizáciu poďakovať administrátorovi tejto stránky  
Milanovi Marcinovi. Vytvorený profil oslovil množstvo 
Hažlínčanov a rodákov, ktorí dodnes prispievajú na túto 
stránku svojimi fotografiami, ktoré sú pre nás veľmi vzácne. 
Vzácne tým, že predstavujú život v obci v minulosti. 
Zároveň poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojimi 
fotografiami do mozaiky spomienok, ktorá mladej generácii 
poskytuje obraz obce v minulosti. Zároveň oslovujem  
s prosbou Vás, ktorí ešte vlastníte staršie fotografie, aby ste 
prispeli do zbierky. 

Veľmi vzácnym darom pre obec bol pamätný kameň, 
ktorý symbolizuje a bude aj pre ďalšie generácie symbolom 
významného jubilea. Za tento dar patrí veľké a úprimné 
poďakovanie Ing. Františkovi Jazudekovi, ktorý žije pri 
 Bratislave.  

Poďakujme aj sami sebe, veď sme to tvorili pre seba 
a našich potomkov. 

Milí Hažlínčania, 

v závere zaprajme našej obci do ďalších rokov generáciu 
ľudí, ktorým bude záležať na tom, aby Hažlín rástol 
a rozvíjal sa. Budujme obec, v ktorej by sme sa my 
Hažlínčania cítili dobre a do ktorej by sa rodáci veľmi radi 
a s láskou vracali.  

Nech náš 600 – ročný Hažlín ešte dlhé roky, ba stáročia 
do krás rastie a nech tu prebýva svornosť, láska a šťastie.  

                           Ing. Anna Majerniková, prednostka OÚ 

 

 

 



POZVÁNKA  

NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 

Dňa 04. januára 2015 sa uskutoční o 15.00 hodine  

v sále Kultúrneho domu 

Verejné zhromaždenie občanov obce Hažlín 

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie roka 2014 z hľadiska činnosti a rozvoja obce 

3. Hlavné aktivity obce v roku 2015  

4. Rôzne – diskusia 

5. Schválenie vyhlásenia občanov obce k úlohám v roku 2015        

6. Záver 

 

Vážení občania! 

 Príďte vysloviť svoje názory, návrhy a podnety na  rozvoj 

 obce a  život v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Milí rodičia,  
      prijmite naše srdečné pozvanie  

   spolu s Vaším narodeným dieťatkom  

      na Uvítanie detí do života.  
        Uvítanie detí narodených v roku 2014  

kto          sa uskutoční 04.01.2015 o13:30 hod. 

                                                                                     v zasadačke Obecného úradu v Hažlíne 

  v    zasadačke obecného úradu v Hažlíne 
   
 

               

 

 

 

 

 

 

            Štatistické údaje obce Hažlín za rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priority obce v roku 2015 

     Po náročnom a vyčerpávajúcom roku 2014 je tu opäť čas zamýšľať 

sa nad novými úlohami, novými prioritami obce, nad tým, čo by bolo 

najdôležitejšie a najlepšie pre občanov urobiť v roku 2015. Námetov 

a úloh je mnoho, a nie všetko sa dá zrealizovať. Limitujú nás 

predovšetkým finančné možnosti, preto je potrebné, tak ako po 

uplynulé roky, sústrediť úsilie na získanie finančných prostriedkov aj 

z iných zdrojov mimo prostriedkov  obce. 

     Prvoradým úsilím je získanie financií z Európskych fondov na 

projekty, ktoré budú vyhlásené. Dnes ešte nevieme povedať, o aké 

projekty pôjde. Reagovať budeme na všetko, čo v obci prinesie 

úžitok, zvlášť opravu miestnych komunikácií, 2. etapu úpravy potoka 

a vybudovanie zberného dvora pre likvidáciu  odpadov. 

     Nemenej dôležitý zdroj financií sú dotácie od vlády SR, 

jednotlivých ministerstiev a VÚC Prešov. V tomto smere bude úsilie 

sústredené na dotáciu pre pokračovanie vo výstavbe kanalizácie, 

pokračovanie v oprave Základnej školy, výstavbu viacúčelového 

ihriska. 

     V neposlednom rade aj v roku 2015 chceme realizovať niektoré 

aktivity z vlastných zdrojov obce. Pôjde o úpravu priekop, keď v roku 

2015 chceme ukončiť ich opravu v celej obci. Ďalej to bude výstavba 

garážových priestorov pre techniku a skladovacích priestorov pre 

materiál. Pokračovať budeme v úprave verejných priestranstiev 

v obci. Začneme s úpravou priestoru nad amfiteátrom. V tejto oblasti 

je veľmi dôležitá aktivita a iniciatíva Vás, vážení občania. Všetko, čo 

si dokážeme urobiť sami, je v konečnom dôsledku lacnejšie 

a ušetrené prostriedky môžeme investovať do ďalších aktivít. Dúfam, 

že tak ako sme spoločnými silami vybudovali v roku 2014 stavby, 

ktoré skrášľujú našu obec, aj v roku 2015 dokážeme podobným 

spôsobom realizovať uvedené priority obce. 

Želám nám všetkým v tomto úsilí veľa úspechov. 

                            Ing. František Olah 

                          starosta obce 

 Narodené  deti    

1. Nina Dulinová 

2. Július Jantek 

3. Patrik Paňko 

4. Tibor Sova 

5. Viliam Šipoš 

6. Terézia Škriabová 

7. Hugo Šonkol 

8. Oliver Tyč 

Zomrelí v roku 2014 

1. Mária Caleková 

2. Pavol Šoltýs 

3. Agnesa Furmaneková 

4. Anna Hricová 

5. Anna Chovancová 

6. Jozef Šivec 

7. Slavomír Hudačin 

 

 Uzatvorené manželstvá v roku 2014 

1. František Olah – Andrea Hudačinová  

2. Radovan Čegiň – Lenka Kožariková 

3. Marek Lukaček – Monika Švirková      

4. Lukáš Zapotoka – Andrea Barančiková 

5. Stanislav Zajac – Ľudmila Leškaničová 

6. Dominik Varchola – Miriama Koscelníková 

7. Matúš Kurimai – Nadežda Zbrehová 


