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Vážení spoluobčania, milá mládež 

 Možno čítate tento Spravodaj ešte v období adventu, možno už 

v dobe Vianočných sviatkov, alebo si to nechávate na obdobie  Nového roka. 

Rozhodujúce je, že sa k Vám dostal a Vy máte možnosť dočítať sa o tom, 

čo nám priniesol rok 2015 v obci, čo chceme urobiť v roku 2016, ako je 

potrebné postupovať pri riešení niektorých odborných problémov, čo sa 

nám nedarí, na čo môžeme byť hrdí. Možno pri čítaní jednotlivých článkov 

Spravodaja sa pozamýšľame aj nad tým, do akej miery naplňujeme základnú 

úlohu obce  - starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej 

obyvateľov. Skúsme v tomto zložitom mechanizme fungovania samosprávy 

nájsť svoje miesto a dať si odpoveď na predchádzajúcu vetu. V niektorých 

otázkach Vám pomôžem : „ Našiel som sa vlastne v Hažlíne?“, „Môže mi byť 

činnosť v obci – deti, mládeže, strednej generácie, dôchodcov 

ľahostajná?“, „ Zúčastnil som sa v roku nejakého podujatia či schôdze, kde 

sa hovorilo o činnosti v obci, o tom čo chceme, ako ďalej?“, „Pomohol som 

nejakým spôsobom?“ ...............    

 Z pohľadu starostu tejto obce hodnotím, že napriek všetkým 

pozitívnym i negatívnym skutočnostiam, napriek aktivite i pasivite nás 

občanov bol rok 2015 z pohľadu výstavby úspešný. Potvrdenie tohto 

hodnotenia uvádzam v článku „ Hažlín z pohľadu činnosti v roku 2015“. 

So smútkom konštatujem, že z pohľadu činnosti  a práce našich detí, 

mládeže, ale aj starších a najstarších úspešný nebol, bol rokom stagnácie. 

Okrem  3- 4 dievčat a 15 -20 starších zanietencov v obci, ktorí pracujú vo 

folklórnom súbore nie je žiadna organizácia, spolok, združenie, ktoré by 

vyvíjalo zmysluplnú záujmovú činnosť pre svojich členov, pre ďalších 

občanov obce. Existujúci športový klub skôr negatívne ako pozitívne 

reprezentuje obec. Je to problém na ďalší rozbor, dlhšie uvažovanie 

a hľadanie príčin  odpovedí, ale kde ho riešiť a s kým?   

Vážení a milí spoluobčania, 

nechápte moje slová ako prejav zlosti, hnevu, ako prejav zanevrenia na Vás. 

Ste naďalej všetci spoluobčania, priatelia, kamaráti. Chápte ich ako prejav 

smútku, že si v obci nevieme pomôcť aj dobrým slovom, radou, fyzickou 

pomocou a nevieme si vytvoriť prostredie, kde by sa nám ľahšie znášali 

problémy každodenného života a to deti, mladých i starých. 

 Zamerajme teda našu pozornosť v roku 2016 predovšetkým na 

túto činnosť v našej obci. 

Ďakujem Vám všetkým za Vašu prácu a činnosť, ktorou Ste 

prispeli k rozvoju našej obce. Želám Vám pevné zdravie, pokoj a šťastie 

v rodinách i osobnom živote. Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, nájdenia 

pravého zmyslu sviatkov, úspešný a požehnaný nový rok 2016.   

       Ing. František Olah, starosta obce     

  

 

 

Tajomstvo Vianoc 

   Blížia sa Vianoce, azda najkrajšie sviatky 
roka. Čas výnimočný, ktorý do našich príbytkov 

vždy prináša prívetivosť, láskavosť a potešenie. Viac 
ako inokedy pociťuje každý z nás vôňu domova. 
Vychutnávame neopakovateľnú atmosféru pokoja 
 a najmä spolupatričnosti. V súčasnom 
uponáhľanom svete, keď všetci žijeme akosi 
rýchlejšie, je to o to vzácnejšie. 

Rodinné puto, priateľstvo, láska, úcta a 

obetavosť sú hodnoty, ktoré majú viac ako len 
symbolický význam. Človek totiž nepotrebuje k 
svojmu životu len najnovšie výdobytky vedy a 
techniky, ale aj dobrotivosť, vľúdnosť a pochopenie. 
Veď medzi nami žije i veľa takých ľudí, ktorí netúžia 
po honosných darčekoch, ale majú iba veľmi 
skromné želanie – nechcú zostať sami. Nemali by 

sme teda v tieto sviatočné dni zabúdať na ľudskosť, 
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie. 
Vzájomná podpora, solidárnosť a spoločenská 
súdržnosť sú však aj ďalšie znaky Vianoc.  

Každý z nás je totiž obdarený schopnosťou 
pomáhať slabším a je len na nás, ako túto 

schopnosť dokážeme prakticky uplatniť.  

Pri Štedrovečernom stole si zaželajme 

všetci  navzájom  dostatok  vnútornej sily,  radosti 

 z malých i veľkých vecí, ktoré prináša život. Aby 

sme sa dokázali tešiť z každej maličkosti, z každého 

úprimného úsmevu, včas podanej pomocnej ruky. 

Nech nám všetkým vážení spoluobčania, zdravie, 

šťastie, viera a životná iskra vydrží po celý budúci 

rok.  

 
              Praje starosta obce 

a pracovníci obecného úradu                                                

                                                                                                                                                                  

http://www.obechazlin.sk/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
Hažlín z pohľadu činnosti 

V súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2015 zhodnoťme, čo 

všetko sa udialo v obci z hľadiska spoločenskej, kultúrnej  či športovej 

oblasti, ale aj z hľadiska výstavby a rozvoja obce. 

Rok 2015 sme zahájili pekným spoločenským podujatím – 

privítaním detí narodených v roku 2014. Celkovo 6 detí  spolu s rodičmi 

privítal starosta obce a odovzdal rodičom finančný príspevok. 

Turisti a milovníci prírody privítali Nový rok na turistickom 

pochode, výstupom na známy kopec katastra obce  - HRON. Účastníci 

pochodu si odniesli okrem poriadnej únavy aj nezabudnuteľné zážitky 

z krásnej prírody, ktorú okolo seba máme. 

Ani v roku 2015 nemohlo chýbať tradičné stretnutie 

predstaviteľov obce s dôchodcami, ktoré začalo sv. omšou a pokračovalo 

v sále KD posedením pri kultúrnom programe s občerstvením. 

Za pomerne početnej účasti sa prvýkrát uskutočnil spoločný 

výstup s občanmi obce Beloveža na najvyšší kopec Beloveže a Hažlína na 

„ Kačavu“. Hostiteľom bola obec Beloveža a Belovežania pripravili 

príjemné spoločné posedenie a pohostili účastníkov pochodu gulášom. 

V mesiaci máj sme oslávili sviatok Dňa matiek, ktorého 

organizátorom bola ZŠ s MŠ a pripomenuli si tradíciu stavania mája. Je 

potešiteľné, že do tejto tradície sa zapája čoraz viac záujemcov. Máj bol 

postavený pred Daňka – ul. Hlavná, v strede ulice Sadovej a pri zastávke 

pred Gere - na vyšnom konci obce. Potešil aj sprievodný program 

folklórneho súboru. Ako najkrajší máj bol vyhodnotený máj na ulici 

Sadová. 

Neodmysliteľnou súčasťou letného obdobia v obci sú folklórne 

slávnosti. Tohto roku to bol 18. ročník. Úroveň festivalu má svoju kvalitu  

účasťou vystupujúcich, rozsahom i sprievodnými akciami - ako boli tohto 

roku - súťaž vo varení gulášu a sprievod konských záprahov obcou. 

Svojou návštevou na tomto podujatí nás poctil Mgr. Branislav Ondruš – 

štátny tajomník Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR . 

V rámci odpustovej slávnosti bol pripravený pekný kultúrny 

program – vystúpenie známej speváckej skupiny Kysucký prameň. 

Podujatiu predchádzala posviacka prírodného amfiteátra. 

Pravdepodobným vyvrcholením roka 2015 bola návšteva 

predsedu vlády SR spolu s ministrom financií, ministrom životného 

prostredia, predsedom VÚC Prešov a poslancov NR SR z príležitosti 

otvorenia multifunkčného ihriska. Oceniť je potrebné celý sprievodný 

program tohto podujatia.     

               

      
 

Koniec roka je v znamení vyhotovenia a posvätenia adventného 

venca, stretnutia detí s Mikulášom a Vianočného programu známeho pod 

názvom Jasličková pobožnosť. 

Ďakujem všetkým organizátorom a účinkujúcim za podiel na 

príprave a uskutočnení uvedených podujatí. Verím, že aj rok 2016 bude 

rokom pekných a zaujímavých podujatí, ktoré nás potešia a zabavia. 

V rámci finančných možností boli  v obci realizované úlohy 

v oblasti výstavby, údržby a celkového rozvoja. V zimných mesiacoch sa 

vykonali úpravy chodbových priestorov budovy obecného úradu – 

výmena zábradlia a dverí. Úpravy boli realizované z estetických 

a bezpečnostných dôvodov.  

 

 

      

S veľkým vypätím a po nekonečnom vyjednávaní sa 

podarilo vybaviť do vlastníctva obce od Slovenského 

pozemkového fondu bezodplatným prevodom pozemok pri 

základnej škole, na ktorom je vybudované multifunkčné ihrisko.  

Z dôvodu porúch vykurovania priestorov sály KD, 

bolo nutné vymeniť celé ešte pôvodné kúrenie v sále, kuchyni 

a priľahlých priestoroch. Následne po výmene kúrenia boli 

vykonané nové maľby.  

Pre potreby garážovania techniky a vytvorenia 

vhodných skladových priestorov a dielní bola zahájená výstavba 

hospodárskej budovy pri obecnom úrade, v súčasnosti je 

vybudovaná hrubá stavba so zastrešením. 

V snahe zachovania bývalej stavebnej architektúry 

v obci sa pokúšame o premiestnenie ešte existujúcich drevených 

stavieb a vytvorenie malého skanzenu v priestore prírodného 

amfiteátra. Zatiaľ  bol premiestnený jeden sypanec. Tento 

úmysel je možné realizovať vďaka pochopeniu občanov obce, 

ktorí sú ochotní poskytnúť bezplatne svoje stavby. 

Získaním finančných prostriedkov z Ministerstva 

vnútra SR bol inštalovaný v celej budove obecného úradu 

bezpečnostný a kamerový systém ochrany objektu. 

Úspešní sme boli aj v získaní financií na výstavbu 

multifunkčného ihriska, ktoré prospeje k rôznym športovým 

aktivitám pre deti, mládež i dospelých. 

Aj keď nie v plnom rozsahu, bol rekonštruovaný 

cintorín z 1 sv. svetovej vojny. Tento priestor si zaslúžil opravu. 

Dúfam, že v roku 2016 budú dokončené práce a v obci pribudne 

dôstojný pietny priestor. 

V závere  roka sa uskutočnila  výmena okien v budove 

materskej školy a rekonštrukcia kotolne, v rámci ktorej bol 

dodaný nový, úsporný kondenzačný kotol. 

Ďakujem všetkým občanom aj za pomoc pri 

uvedených prácach v oblasti výstavby obce. Napriek 

ochabujúcej aktivite, vždy sa našli takí a toľkí, ktorí prišli 

pomôcť a aj ich zásluhou boli uvedené práce vykonané a do 

obce pribudli nové diela. Dnes pri pohľade na vybudované 

stavby môžeme konštatovať, že to stálo za tú námahu. 

                                                 Ing. František Olah, starosta obce 

 



                                                                         LITERÁRNE  PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

S MATERSKOU ŠKOLOU HAŽLÍN 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE  PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

S MATERSKOU ŠKOLOU HAŽLÍN 

Otec, mama 

Kto mi ráno vlásky češe,  

naučí ma pesničku?  

Mamka moja obetavá 

pohladí  ma po líčku. 

 

Keď mi sladký koláč pečie,  

rozvoniava celý dom. 

Tú vôňu vždy budem cítiť,  

aj keď budem za morom. 

 

Silné ruky môjho otca 

všetko vedia opraviť. 

Keď mi moje vlásky hladia,  

je v nich láska, neha, cit. 

 

Nevadí  mi, ocko, mamka,  

že vám nájdem sivý vlas. 

Keď sa zjaví prvá vráska,  

ja vždy ľúbiť budem vás. 

 

A keď večer privriem oči 

a premýšľam o sníčku,  

poprosím vždy anjelička: 

„Chráň mi ocka, mamičku.“ 
 

Katarína Kostolníková 
 

 

 

Keď raz budem oco 

Ja som ešte malý, 

nemám žiadne svaly. 

Veľmi rád však športujem, 

svaly rýchlo pumpujem. 

Keď už dvadsať budem mať, 

budem sa ja veru smiať, 

že som veľký bojovník, 

nepremôže ma už nik. 

Keď raz budem veľký oco, 

budem silný ako maco. 

Každý sa ma bude báť 

a predo mnou utekať. 

Kúpim si ja pekné auto. 

Dúfam, že budem mať na to. 

Každú voľnu hodinu 

budem voziť rodinu. 

Postavím si veľký dom, 

budem bývať dlho v ňom. 

Vždy s úsmevom na tvári, 

všetko sa mi podarí. 

Marián Hlaď 

     

 

O škole a učiteľoch 

Keď som prišla celkom malá do školy, 

zrazu pri mne ocko, mamka neboli, 

čakala som, čo sa bude ďalej diať, 

v mojich očiach mohli ste strach vybadať. 

  

No keď som vstúpila do triedy, 

a so mnou tiež mne podobné nezbedy, 

pani učiteľka nás do lavíc posadila 

a láskavým úsmevom nás obdarila. 

  

Táto pani učiteľka stala sa nám druhou mamou, 

kým škola bola pre nás veľkou neznámou, 

ona nás učila čísla, nové písmená, 

ale aj to, čo priateľstvo znamená. 

  

Odvtedy však ubehol už dlhý čas 

a ja do školy kráčam zas a zas, 

v mojich očiach už po strachu stopy niet, 

ba naopak, túžim spoznať celý svet. 

  

Tak sa učím biológiu aj matiku, 

slovenčinu, anglinu aj fyziku, 

chcem sa vhĺbiť do chemických dejov, 

všetko za pomoci našich učiteľov. 

  

Viem, že ich občas vytočíme riadne, 

raz sme to my, raz oni zasa na dne. 

A čo si na ich práci vážim najviac? 

Že pre nás vždy spravia všetko, ba aj niečo 

naviac. 

 

Petra Marcinová 

 

 

 

AŽ RAZ BUDEM MAMOU 

Na svete je množstvo rôznych             Budem preňho všetkým, ono 

povolaní  potrebné sú dnes   moje slnko, budem ho chrániť,  

 a boli aj vlani. Ale jedno je   ako pôda zrnko, kým vyrastie  Verím, že sa mi to presne takto  

poslaním, viem, povedať o tom   tak ako klas do krásy.   podarí, že ma nepostretnú dáke 

vám niečo chcem.    By ho nezlomili žiadne žitia nečasy.  veľké nesváry, a že pre svoje 

                                                                                                                                    dieťa budem tou jedinou 

To poslanie nazýva sa MAMA,  Budem preň najdôležitejšia   a nenahraditeľnou  maminou.  

zažijem to snáď raz ja sama,  na svete, budem ho podporovať    

v náručí si budem stískať dieťatko,  v rozlete, naučím ho ctiť si pravé   

zahrniem ho svojou láskou zakrátko. hodnoty, aby si vážilo ľudí a ich hodnoty.  Petra Marcinová 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Privítajme spoločne novonarodeného Ježiška  

                                                                                                          na Jasličkovej pobožnosti 25.12.2015 o 14:00 hod 

                                                                                                  v miestnom kostole. 

                 

 

 

Pozývame Vás, príďte medzi nás............ 

V tomto príspevku, by som Vám chcela priblížiť 

činnosť nášho súboru. Chcem sa zamerať na pozitívne, ale aj 

negatívne stránky. Kladne môžem hodnotiť  naše 

účinkovanie na rôznych podujatiach, kde náš súbor 

reprezentoval svoju obec. V roku 2015 sa nám podarila 

veľmi prospešná vec, a to nahratie nášho prvého CD pod 

názvom „V tim Hažlíne hrajú“. Touto cestou by som sa 

chcela v mene nášho súboru Hažlinčanka poďakovať nášmu 

hlavnému sponzorovi Milk-Agro, Ladislav Kuľka 

a sponzorom:  Obec Hažlín,  Katarína Vagaská,  Tomčo, s.r.o,  

Surmik Jozef,  Mária Čegiňová a Kamil Velgos.  Touto cestou 

Vás žiadam, aby ste si zakúpili naše CD, napr. ako darček pre 

Vašich blízkych, ktorí nežijú v Hažlíne, aby sme získali 

prostriedky na ďalšie aktivity súboru a tak mohli rozvíjať 

folklór v našej obci. 

Nedá mi, aby som nedala do pozornosti našu 

facebookovú stránku na internete, kde Vás budeme 

informovať, hlavne tú mladšiu a strednú  generáciu 

a samozrejme aj pokročilých dôchodcov o našich aktivitách 

prostredníctvom fotografií a videí. Dnešná doba si to 

vyžaduje. Zisťujem to každý deň, koľko zdieľaní a kliknutí je 

na tejto stránke, čím dávate najavo, že sa Vám  páči to, čo 

robíme. Veľmi má teší, že si našu stránku prezerajú naši 

rodáci žijúci mimo našej krásnej dediny. Myslím si, že aj 

o tom táto stránka je. Priblížiť dianie  aj našim rodákom. 

 
    V druhej časti tohto príspevku chcem osloviť 

mladšiu a strednú generáciu v našej obci, aby prišli medzi 

nás a rozšírili rady nášho súboru. Je veľmi smutné, že 

v našom súbore účinkujú iba 3 dievčatá. Oveľa menšie obce 

majú súbory, kde si môžu dovoliť nacvičiť aj ľudové tance. 

Žiaľ u nás môžeme o tom len snívať. Viem, že veľa detí 

z našej obce navštevovala, alebo navštevuje ZUŠ 

v Bardejove, kde sa učia hrať na hudobné nástroje, alebo 

spievať, ale medzi nás ešte nik z nich neprišiel, aby ukázal, 

čo sa naučil.  My veľmi radí privítame aj tých, čo ešte 

nehrajú, nespievajú, netancujú na 100%.  Veď  na skúškach 

v súbore môžu svoje nadobudnuté skúsenosti zdokonaľovať.  

Členovia nášho súboru sú už skoro všetci 

dôchodcovia a hrozí, že pomaly v súbore nebude mať kto 

spievať a tým zanikne všetko to, čo sme za posledných 7 

rokov vytvorili. Preto chcem osloviť Vás rodičov. Príďte, 

matky so svojimi dcérami a otcovia so svojimi synmi medzi 

nás, aby sme si  aj v budúcnosti mohli zaspievať:  

„ V tim Hažlíne hrajú“.  

          Mária Raticová,  vedúca FS 

M

U

D

Vážení občania, 

     oslovujeme Vás v súvislosti s novelou zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov, ktorá okrem iného ukladá obci zaviesť 

a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu. 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( ďalej len,  BRKO“)  je odpad: 

- zelený, medzi ktorý patrí: tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo 

strihania a orezávania krovín   a stromov, vypletá burina, pozberové 

zvyšky z pestovania, hnilé ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 

hobliny drevný popol 

- kuchynský medzi ktorý patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 

škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko 

znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po 

záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka 

a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá 

lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i  

živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení 

spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích 

zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, 

stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích 

prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností 

a pod. 

- jedlé oleje a tuky 

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný BRKO 

vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách. 

Upozorňujeme, že je zakázané zmiešavať BRKO s ostatnými druhmi 

odpadov. 

     Občan, ktorý zmieša BRKO s ostatnými druhmi odpadov sa dopúšťa 

priestupku podľa § 80 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov, za ktorý obec môže uložiť pokutu do výšky 165 

Eur. Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi 

a nezvyšovať poplatky za komunálny odpad, preto Vás chceme touto cestou 

požiadať o vyplnenie a podpísanie dohody o kompostovaní, ktorá Vám bude 

doručená v mesiaci január 2016, v ktorej potvrdíte, že svoj domáci BRKO 

kompostujete na svojom domácom kompostovisku. Ak viac ako 50% 

obyvateľov uzatvorí túto dohodu s obcou, obec nebude povinná zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu BRKO a tým nedôjde k zvyšovaniu poplatkov od 

občanov za tento druh odpadu. 

       Dúfame, že pochopíte vážnosť tejto problematiky a pomôžete obci, aby 

sme spoločnými silami zabezpečili naplnenie zákona.  

                                 spracovala Ing. Anna Majerniková, prednostka Obú  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja spomienka ...  

Po prvý krát, keď  som navštívil dedinku Hažlín, bolo to v r. 1962 a vystúpil som 

z autobusu i s mojou nastávajúcou manželkou Annou Marcinovou, sánka mi priam spadla až 

k hrudi... Hažlínske, sťa ruže krásne dievčatá, oblečené v krojoch, držiac sa rukami za 

chrbtom, po celej šírke cesty a krásne slovenské piesne spievajúc, kráčali  dolu a potom hore 

dedinou... Bol to pre mňa utešený a rozhodne nezvyčajný zážitok... 

Vždy, keď sme potom šli navštíviť rodičov a prešli sme most medzi Belovežou a Hažlínom, 

manželke vždy vyhŕkli slzy a začala spievať pieseň „Môj rodný kraj zo všetkých najkrajší“ ... 

I dnes je niekoľko dedín na Slovensku, kde vážia si a prechovávajú  svoje  pôvodné tradície... 

Tento dar našich otcov a materí zdá sa, že i dnešní Hažlínčania si začínajú viac vážiť, bojovať 

oň a tak sa dostávať stále viac do slovenského povedomia...  

Obecne hľadiac na dnešnú slovenskú mládež dnes viac, ako v minulosti sa táto, 

akoby  „uzatvárala do seba“ cez výdobytky dnešného moderného života (televízia, počítače, 

smartfóny..)... a nielen mládež... Nie je nič nezvyklé, že sused nepozná suseda, čo vedľa neho 

býva...  Pravdu povediac nie je veľa takých jednotlivcov, čo chcú a chytia opraty obce do rúk, 

aby ju zveľadili, pozdvihli jej sebavedomie a postarali sa o jej zviditeľnenie. No obec Hažlín, 

akoby darom z nebies má starostu Ing. Františka Olaha, ktorý s vybraným tímom 

spolupracovníkov  skrášľuje  a zviditeľňuje  obec na každom kroku... 

V minulom roku oslávila obec Hažlín  600. výročie od prvej písomnej zmienky 

existencie obce. Na počesť tohto jubilea sa obec postarala o nevšedný kultúrno-spoločenský 

zážitok, ktorého sme sa s manželkou zúčastnili. Účasť na tomto podujatí prijali významní 

hostia katolíckej stolice, ako košický biskup Mons. Bernard Bober, ktorý tu celebroval 

i slávnostnú sv. omšu. Slávnosti sa zúčastnili i mnohí kňazi a dekani z okolitých miest a obcí... 

Tejto  oslavy sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva práce a soc. vecí a rodiny - Mgr. 

Branislav Ondruš... 

Dielo a tvárnosť obce Hažlín v spoločensko-kultúrnej oblasti, ktoré sú stále 

zveľaďované, vtláča pečať do mysle a konania nielen občanov obce, ale aj občanov širokého 

okolia... Vymenovať všetky zmeny v oblasti každodenného života od čias, čo sme obec 

naposledy navštívili s manželkou, by si vyžiadali viac ako celý hárok papiera. No, aby sa i na 

tradície nezabudlo a povedomie obce bolo vyzdvihnuté a neustále sa zveľaďovalo, bol 

postavený významný kultúrny stánok - miestny amfiteáter. Tento kultúrny stánok otvorený 

v minulom roku, privítal i v tomto roku  množstvo folklórnych súborov, recitátorov 

a zabávačov, z blízkeho a širšieho okolia, ktorí vtlačili punc sviatočnej nálady svojimi 

vystúpeniami  a postarali sa tak o nevšedný zážitok. Dúfame, že reťaz týchto tradícií bude 

pokračovať a bude mať svojich následníkov...  

     Aktivity vo zveľaďovaní a zviditeľňovaní obce si vyžadujú veľa  úsilia, dôvtipu, odhodlania, 

porozumenia a hlavne účinnej organizačnej spolupráce. Sme hlboko presvedčení, že obec 

Hažlín našla v osobe starostu Ing. Františka Olaha  toho pravého  a zanieteného „lídra“... 

8. novembra 2015 sa v obci uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za 

účasti  premiéra vlády SR - Doc. RNDr. Robert Fica s ďalšími predstaviteľmi vlády a VÚC. Nie je 

to pocit hrdosti, keď sa obec rokmi „zastrčená“, odrazu veľmi výrazne zviditeľňuje? 

     Srdce musí hriať každého „írečitého“ Hažlínčana nad takým vývojom hrdosti 

a povedomia... Je tu určite na mieste zaspievať si krásnu hymnickú pieseň „ Aká si mi krásna, 

ty rodná zem moja...“, slová, ktorej zložil Peter Bella Horal... Veľa by bolo toho, čo by sa 

patrilo ešte povedať, ale každý Hažlínčan to predsa vidí, že sa obec uberá a zviditeľňuje 

správnym smerom... 

Nuž a na záver chceme zaželať všetkým Hažlínčanom veľa zdravia, úspechov v práci, 

v súkromí a povzbudiť ich, aby rozvíjali svoje úsilie, dvíhali svoju hrdosť a sebavedomie a 

tradície... A keďže sú predo dvermi Vianoce, tak chceme zaželať všetkým milostivé 

a požehnané vianočné sviatky a úprimnú radosť z príchodu malého Ježiška, no 

a v nastávajúcom novom roku 2016, iba to všetko dobré nech Vás obklopuje a to zlé 

a trúchlivé, nech vás na stovky honov obchádza... 

Na „dovetok“  sme si dovolili pripojiť na nápev piesne „Dedinka v údolí“  pieseň, 

ktorú interpretoval za našich mladých  čias František Krištof Veselý... 

Pieseň má názov „ HAŽLÍNSKA  DEDINA“ , ktorej slová sme s manželkou do nej vložili. 

Potešilo by nás, keby sa nacvičila a odznela na  ďalších folklórnych slávnostiach v r. 2016.  

 
     S úprimným pozdravom pre všetkých  krajanov - Hažlínčanov 
 

         Anna Dragúňová, rod. Marcinová   s manželom  Ing. Jozefom  Dragúňom 

 

 

 

 

   HAŽLÍNSKA  DEDINA 
 

     Myseľ často zaletí za hory     
     doliny,   
     do mojej dediny, 
     na polia pastviny, 
     tam kde ma vždy srdce ťahá , 
     no ja ďaleko 
     a tak si zaspomínam 
     vždy, keď mi ťažko... 
 
     Tá dedinka v údolí  
      medzi kopcami, 
      Hažlín sa volá  
      a k srdcu prirástla mi. 
      Môj pozdrav v srdci mám, 
      či vstávam či líham 
      dedinke mojej, 
      odo mňa vzdialenej. 
      Ty rodná dedinka, 
      tej mojej mladosti 
      rád sa ku nej vraciam 
      i keď už mám vrásky... 
 
      Dedinka v údolí, 

      kolom kopčeky, 
      nevidel som vás  
      už celé roky. 
      Často si spomínam na  prežité    
      chvíle, 
      na pracovité ruky, 
      tvrdé mozole. 
      Otcovia i mamičky, 
      na poživeň dreli 
      a pritom hymnické 
      piesne si spievali . 
 
      Tá naša dedinka  

      medzi kopcami,  
      jej čaro čítam, 
      akoby na dlani, 
      tak žehnám jej od kolísky 
      od mojej mladosti, 
      že by tu ľudia žili, 
      v šťastí radosti. 
     Ty rodná dedinka, 
      tej mojej mladosti 

     rád sa ku nej vraciam 
      i keď už mám vrásky. 
      Dedinka v údolí, 
      okolo kopčeky, 
      so srdcom zrástla mi, 
      na večné veky...      
 
Anna Dragúňová, rod. Marcinová 

s manželom  Ing. Jozefom  Dragúňom 

 

       
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Priority obce v roku 2016    

   
Kto sa objektívnym spôsobom nezaujatým pohľadom 

pozrie na činnosť v obci, na jej rozvoj skonštatuje, že obce 

napreduje, že sa dostáva do povedomia aj mimo svojich 

hraníc. V tomto trende treba pokračovať ďalej, treba využívať 

ponúkané možnosti, výzvy, pretože sa nemusia opakovať. 

Preto si vytyčujeme aj na rok 2016 úlohy, priority, ktoré chceme 

naplniť. Všeobecne platí, že bez finančných prostriedkov a bez 

ľudí sa veľa neurobí. Finančné prostriedky budeme aj v roku 

2016 v maximálnej miere využívať z Európskych fondov, 

z dotácií štátu i VÚC. Prácu nám však nevykoná nikto. Preto je 

na mieste otázka, akí iniciatívni a ochotní budeme pri realizácií 

jednotlivých prác. 

Uvediem z pohľadu starostu obce niektoré úlohy, ktoré 

sa môžu doplniť prípadne zmeniť po prehodnotení zdôvodnení 

– napríklad na verejnom zhromaždení, kde bude na to priestor. 

 

Oblasť spoločenská, kultúrna, športová, záujmová 

Na rozvoj tejto oblasti nie je potrebné veľa finančných 

prostriedkov. Tu je rozhodujúca ochota a odhodlanie ľudí 

pracovať, tvoriť pre seba, pre občanov obce. V tejto oblasti 

obec  najviac stagnuje. Chýbajú jednotlivci, kolektívy zapálené 

pre prácu. Preto, ako som už uvádzal, je taká žalostná činnosť 

a okrem folklórneho súboru nám v obci nepracuje nič. Z tohto 

dôvodu hlavnou prioritou v tejto oblasti bude zmeniť tento stav 

a v roku 2016 sfunkčniť v obci organizáciu požiarnikov, 

dôchodcov, mládeže prípadne ďalšie. Z podujatí, ktoré chceme 

uskutočniť v obci je zachovať minimálne podujatia na úrovni 

roka 2015. 

Oblasť výstavby, opráv, údržby a čistoty 

- Pokračovať v ďalšej výstavbe športovo – oddychového  

  areálu ( pri multifunkčnom ihrisku.)  

  Tu je priestor na návrhy čo a pre aké účely vybudovať. 

- Pokračovať v oprave budovy základnej školy ( oprava    

  fasád, kúrenia, vonkajších priestorov). 

- Dokončiť úpravu cintorína z 1. svetovej vojny. 

- Pokračovať vo výstavbe hospodárskej budovy. 

- Pokračovať vo výstavbe kanalizácie v obci ( ulica   

  Sadová a Majerová) 

- Rekonštrukcia rozhlasu. 

- Využiť ďalšie projekty a výzvy vyhlásené v rámci  

  Európskych fondov. 

- Cestou VÚC Prešov zabezpečiť opravu cesty Hažlín –  

  Ortuťová.  

 Ing. František Olah, starosta obce 

 

    

 

 

OD 01.07.2015 PLATÍ NOVÝ ZÁKON O 

REGISTRI ADRIES. V REGISTRI BUDÚ 

ZAEVIDOVANÉ VŠETKY ADRESY NA 

ÚZEMÍ SLOVENSKA 

V rámci zavádzania elektronických 

služieb na Slovensku je uvedený do prevádzky aj 

register adries, ktorý slúži najmä pre potreby 

verejnej správy, záchranným (Integrovaný 

záchranný systém a krízové riadenie) 

a bezpečnostným zložkám (polícia, hasiči) 

poštám, podnikateľom a občanom. 

Register adries obsahuje len informácie o 

adresách a adresných bodoch bytových a 

nebytových budov, bez uvádzania údajov 

o vlastníkoch jednotlivých nehnuteľností. 

Umožňuje najmä jednoznačnú identifikáciu 

stavebných objektov v teréne a tým vytvára 

podmienky na prepojenie existujúcich registrov, v 

ktorých sú požadované informácie o adresách. 

Súčasťou centrálneho registra adries je aj 

evidencia lokalizácie adresných bodov, ktorá má 

významný vplyv na činnosť záchranných 

a bezpečnostných zložiek. 

Adresný bod nový zákon definuje ako 

priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého 

vstupu do budovy ktorá má svoje orientačné číslo 

alebo hlavného vstupu do budovy, ak táto nemá 

orientačné číslo ale len súpisné číslo. 

Register adries je vybudovaný  v rámci 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.. 

Povinnosti uložené  fyzickým 

a právnickým osobám spočívajú najmä v ich 

povinnosti požiadať o určenie súpisného a 

orientačného čísla pre stavbu v lehote do 30 dní 

odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 

inak určí súpisné a orientačné číslo obec aj bez 

takejto žiadosti. Každá budova bude musieť byť 

viditeľne označená tabuľkou so súpisným a 

orientačným číslom, ak jej bolo určené. 

O splnenie tejto povinnosti sa bude musieť 

postarať vlastník budovy, v prípade ak správu 

budovy zabezpečuje spoločenstvo vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v dome, túto 

povinnosť bude musieť splniť spoločenstvo, 

v prípade ak správu domu zabezpečuje správca, 

postará sa o splnenie tejto povinnosti príslušný 

správca. Vlastníci budov, ktorým do 30.06.2015 

nebolo určené súpisné ani orientačné číslo sú 

povinní podať žiadosť o určenie súpisného a 

orientačného čísla, ak sa pre stavbu určuje, do 31. 

12 2015. Ak vlastník budovy v tejto lehote 

žiadosť nepodá, rozhodne o určení súpisného a 

orientačného čísla obec aj bez žiadosti. 

spracovala  Eva Petraninová 

O Z N A M 

Prosíme občanov, mládež a deti obce, aby  z dôvodu 

zlučovania obecnej a školskej knižnice vrátili vypožičané 

knihy do 15.01. 2016 do obecnej knižnice. 

Ďakujeme za pochopenie. 



        

                                                                            

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Štatistické údaje obce Hažlín za rok 2015 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

  Deti narodené 

   v roku 2015 

 

1. Alexandra Bučková 

2. Adam Olah 

3. Ľudovít Koháni 

4. Leonard Kuľka 

  

Zomrelí v roku 2015 

1.  Anna Maťová 

2.  Jozef Ručinský 

3.  Anna Vagaská 

4.  Katarína Česlová 

5.  Jozef Jurkov 

6.  Pavol Skošník 

7.  Magdaléna Čuntová 

8.  Alžbeta Čuntová 

9.  František Grubár 

10. Pavel Hric 

 

 Uzatvorené manželstvá v roku 2015 

1. Ivan Kopčák –  Martina Surgentová  

2. PhDr. Ivan Hapšták – Ing. Júlia Vagaská 

3. Ing. Jaroslav Pecha – Ing. Ivana Katušinová       

4. Bc.Richard Leškanič – MUDr. Katarína Namešpetrová 

5. Ing. Miroslav Olah – Mgr. Adela Mojdisová  

6. František Šoltés  – Zuzana Jeleňová 

7. Ing. Lukáš Skurka – Ing. Radka Vrabeľová 

8. Patrik Tvardzík – Ľudmila Marcinovová 

9. Ing. Vladimír Bučko – Marta Šoltysová 

10.Marek Obušek – Mgr.Daniela Maťová 

 

LEGENDA“ O NARODENÍ 

 
Istá legenda hovorí o tom, že v jednej krajine na Východe žil pred 

dvetisíc rokmi mladý šašo. Ako každý šašo -blázon sníval aj on o tom, že raz 

bude múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa 

stalo, že jednej noci neobjavili novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a 

Baltazár, ale aj tento blázon. „Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné“, myslel 

si. „To bude tá Kráľovská hviezda - narodil sa nový kráľ! Chcem mu ponúknuť 

svoje služby. Však ak je to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám 

sa na cestu a budem ho hľadať. Hviezda ma povedie. „ Dlho premýšľal, čo by 

mohol novému kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, 

zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z domova 

vydal na cestu. Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel 

dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. 

„Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. 

Potrebuje ju viac, ako kráľ“. Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo na hlavu a 

šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Druhú noc 

ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. 

Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, 

„dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac, ako kráľ.“ Dieťa 

zvonkohru radostne rozohralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto 

poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel 

dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. 

„Ach“ , pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, 

ako kráľ.“ Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto 

poďakovania úplne stačilo. Teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi 

darovať. „Bude lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel si blázon. Avšak keď sa pozrel k 

oblohe, hviezda stála 

na jednom mieste a žiarila veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v 

tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa. Pred stajňou stretol troch kráľov 

a zástup pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. Ten ležal v jasliach - malé, 

bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa 

bezradne pozerala  a hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa položila. Jozef 

práve kŕmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, 

kadidlo a myrhu, pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi 

rukami. Mária, plná dôvery, položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel Kráľa, 

ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú 

kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré mu 

teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.  

 

Milí hažlínčania, nechajme sa obrať od všetkého, čo si myslíme, že 

neodmysliteľne patrí k Vianociam, ale Vianoce nerobí. Otvorme náruč svojho 

srdca pre Toho, bez ktorého by Vianoce neboli sviatkami pokoja a lásky. Prajeme 

Vám, aby Vo Vašich rodinách zavládol Ježiš sám,  ktorý je Pokojom a Láskou!  

 

POZVÁNKA  

Dňa 10. januára 2016 sa uskutoční o 15.00 hodine  

v sále Kultúrneho domu 

Verejné zhromaždenie občanov obce Hažlín 

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie roka 2015 z hľadiska činnosti a rozvoja 

obce 

3. Hlavné aktivity obce v roku 2016  

4. Rôzne – diskusia 

5. Schválenie vyhlásenia občanov obce k úlohám v roku 

2016        

6. Záver 

Vážení občania! 

 Príďte sa zapojiť aj Vy  do diskusie, vysloviť svoje názory, 

návrhy a podnety na  rozvoj  obce a  život v obci.  
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Ako vybaviť povolenie na domovú studňu? 

Studňa je  stavba, ako každá iná.  A tak, ako na stavbu 

garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete povolenie, neobídete 

sa bez neho ani pri realizácií studne. Mnohí oponujú  a oháňajú sa 

akýmsi § 18, ktorý znie (cit.): „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 - 

Všeobecné užívanie vôd - každý môže na vlastné nebezpečenstvo a 

bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak 

používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie 

osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, 

ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, 

ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. 

Odst. 3 - Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery 

povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich 

čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min...“ 

V prvom rade teda si musíme ujasniť, čo je to jednoduché vodné 

zariadenie: Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery 

podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda 

čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 

10 l/min. a prenosné nádoby. 

 

Znamená to, že bez povolenia môžete stavať studňu, z 

ktorej budete odoberať vodu  len ručne. 

 
  V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu 

využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej 

bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o 

povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu. Povolenie vydáva Obvodný 

úrad životného prostredia  (v prípade ak je žiadateľom právnická 

osoba) alebo Obec prostredníctvom Obecného úradu (v prípade ak je 

žiadateľom fyzická osoba). Riskovať sa neoplatí. Za stavbu studne bez 

patričného povolenia môžete dostať od samosprávy  pokutu. Dôležité 

je včas nahlásiť práce obecnému úradu a to najmenej 15 dní pred 

zahájením geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred). 

Postup pri vybavení povolenia na vykopanie studne ak sa bude zo 

studne čerpať voda čerpadlom (nie ručne): 
Prvý krok - Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu 

podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona  

Prílohy:  2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác), 

kópia listu vlastníctva, situačný nákres umiestnenia vodnej stavby 

(kópia katastrálnej mapy)  

Druhý krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 

63 ods. 3 písm. a) vodného zákona  

Prílohy: 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu, 

projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne), situačný nákres 

umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 

Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby  a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. 

podľa § 26 a § 21 vodného zákona  

Prílohy:  doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné 

práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva) , 2 x 

projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 

vypracovaná oprávnenou osobou, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 

súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a 

orgánov štátnej správy, situačný nákres umiestnenia vodnej stavby 

(kópia katastrálnej mapy), ak ide o stavbu uskutočňovanú 

svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 

osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, 

doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali 

pred podaním žiadosti, doklad o uhradení správneho poplatku.  

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej 

správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 

vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 

26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie 

na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného 

zákona.  

Štvrtý krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

Prílohy: fotokópia stavebného povolenia, zoznam a zdôvodnenie 

vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

doklad o uhradení správneho poplatku 

                 spracovala Ing. Anna Majerniková, prednostka Obú  

Integrované obslužné miesto 

Integrované obslužné miesto - miesto, kde si občania budú 

môcť vyžiadať rôzne doklady – na začiatku výpis a odpis z 

registra trestov, výpis z listu vlastníctva, výpis z 

obchodného registra. Dôležité je však to, že si to budú 

môcť vybaviť pod jednou strechou bez toho, aby museli 

navštevovať ostatné úrady. Bude to šetriť nielen čas, ale aj 

peniaze, keďže sú poplatky za úkony, ktoré budú 

vybavované elektronickým spôsobom nižšie. A zároveň to 

šetrí peniaze aj preto, že sa ľudia nebudú musieť presúvať 

z jedného úradu na druhý (náklady na cestovanie). 

V súčasnosti už existujú obslužné miesto v našej obci  na 

obecnom  úrade a na miestnej pošte. Na týchto miestach  

je možné už dnes si vybaviť výpis z listu vlastníctva, výpis 

a odpis z registra trestov, či výpis z obchodného registra, 

ktorý slúži aj na právne účely.  

              spracovala Eva Petraninová 

     
 

 V Hažlíne  sa sny stávajú skutočnosťou 

      Ako poslanec obecného zastupiteľstva som 

v predchádzajúcom volebnom období sníval o možnostiach, 

ktoré by obec poskytovala našej mládeži pre rôzne športové 

aktivity. Tieto sny sa v súčasnosti stali skutočnosťou. Obec 

v tomto roku podporovala a bude aj naďalej podporovať 

mládež v ich športových aktivitách. Našej mládeži sme 

 v tomto roku poskytovali školskú telocvičňu 

v poobedňajšom a večernom čase, po nahlásení na obecnom 

úrade predovšetkým na futbal, volejbal a stolný tenis. Počas 

celého roka obec prevádzkovala obecnú posilňovňu 

v budove základnej školy pre širokú verejnosť. Naša mládež 

ju najviac využívala v čase letných prázdnin. Aby aj naďalej 

bol záujem o tento druh športovej aktivity, obecné 

zastupiteľstvo v rozpočte obce pre rok 2016 vyčlenilo 

finančné prostriedky na zakúpenie ďalšieho športového 

vybavenia do posilňovne.  

      V tomto roku bolo slávnostným otvorením 

spustené do prevádzky novovybudované multifunkčné 

ihrisko. Verím, že ihrisko bude dobre slúžiť nielen našej 

mládeži, ale aj všetkým športovým nadšencom, že si ho 

budeme chrániť a budeme ho využívať pri rekreačnom 

športe  s  priateľmi.  Verím že to prispeje  k rozvoju  športu  

a pohybových aktivít v našej obci a je to dobrou investíciou 

do našich detí.   

                               Ing. Peter Dulenčin, PhD., poslanec ObZ 

 

http://www.stavebnik.sk/clanky/studna.html

