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Vážení spoluobčania, milá mládež 

 Aj tohto roku v predvianočnom období prichádzame 

k Vám s obecným Spravodajom,  s ponukou informácií, ktoré Vám 

možno viac priblížia pohľad na našu obce, na jednotlivé činnosti, 

podujatia a celkové dianie v obci. Dúfam, že sa Spravodaj dostane 

ku každému z Vás, že si ho vo chvíľke vianočného voľna prečítate, 

ale aj pouvažujete a zamyslite sa nad tým ako v tejto dedinke 

nažívame, či uspokojuje naše požiadavky, aké je moje, tvoje, naše 

miesto v živote obce. 

Skúsme hľadať a nájsť aj nejaké riešenia, nápady na 

odstránenie problémov na vylepšenie niektorých činností alebo na 

zriadenie, či vybudovanie zariadení potrebných na život detí, 

mládeže, strednej i staršej generácie v obci. Využime verejné 

zhromaždenie občanov obce, prípadne iné formy komunikácie 

a prejavme svoj názor. 

 Som toho názoru, že obec sa aj v roku 2016 posunula 

z hľadiska výstavby, kultúrneho a spoločenského života dopredu. 

Pribudli nové stavby, usporiadalo sa množstvo podujatí o ktorých 

sa dočítate v tomto Spravodaji. Musím súčasne konštatovať, že nie 

sme bez problémov. Je toho veľa, čo obec potrebuje zriadiť 

a vybudovať. Je toho veľa čo musíme vylepšiť, odstrániť v našich 

vzájomných vzťahoch, spolunažívaní a vo vzájomnej pomoci. 

Musíme spoločne vytvárať väčší priestor, väčšie možnosti pre 

spoločné stretávanie sa a odstrániť izolovanosť a osamotenosť. 

Vážení a milí spoluobčania, 

na prahu nadchádzajúcich vianočných sviatkov a ukončenia roka 

2016 Vám všetkým úprimne ďakujem za Vašu prácu a činnosť, 

ktorou Ste prispeli k rozvoju našej obce. Želám Vám pevné zdravie, 

pokoj a šťastie v rodinách i osobnom živote. Prajem Vám pokojné 

a požehnané prežitie Vianočných sviatkov, úspešný a požehnaný 

Nový rok 2017.  

          Ing. František Olah, starosta obce     

  

 

 

 
 
 
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. Je 

to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať 
dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné..... 
Iba jediné sviatky v  roku majú toľko prívlastkov – Vianoce... 
 
   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                                                
                                                                                                                                                                  

             TAJOMSTVO VIANOC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Koniec roka je charakteristický okrem iného tým, že sa tvoria 

zámery, plány na nasledujúce obdobie, v našom prípade na rok 2017 

ako aj z pohľadu výstavby a ďalšieho rozvoja obce. Plány vychádzajú 

z potrieb občanov obce a finančných možností. Napriek tomu, že 

v uplynulom období  pribudli v obci nové stavby, zariadenia a 

športoviskok je v obci veľa vecí, ktoré by sa žiadalo realizovať. Uvediem 

z pohľadu starostu obce hlavné priority, ktoré chcem v roku 2017 

v obci realizovať. 

- V rámci výzvy na čerpanie finančných prostriedkov z Európskych 

fondov, chceme v plnom rozsahu dokončiť výstavbu kanalizácie v obci. 

Uvedená výzva umožňuje čerpať finančné prostriedky obciam od 1000 

do  2000 obyvateľov, teda aj našej obci. Je to pre obec obrovský 

projekt s hrubým rozpočtom  2 milióny Eur s 5% spoluúčasťou obce, čo 

činí 100 tisíc Eur pre rozpočet obce. Urobíme všetko preto, aby sme 

v tejto výzve boli úspešní. 

- Z vlastných zdrojov obce prebehne rekonštrukcia cesty ul. Sadová. 

Odhadovaný rozpočet je 75 tisíc Eur. 

- Cestou VÚC Prešov dokončiť rekonštrukciu cesty III. triedy Hažlín – 

Ortuťová v dĺžke 1,3 km. 

- Z prostriedkov obce pokračovať vo výstavbe hospodárskej budovy pri 

obecnom úrade, ďalšej výstavbe športovo – oddychového areálu pri 

multifunkčnom ihrisku. 

Priestor na diskusiu k téme rozvoja a priorít na rok 2017 bude 

na verejnom zhromaždení občanov obce Hažlín  28.12.2016. 

              Ing. František Olah, starosta obce 
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Do života mnohých rodín okrem radostných chvíľ 

vstupujú aj chvíle, menej príjemné. Jednou z takýchto udalostí je aj 
veľmi ťažké rozhodnutie, pre umiestnenie najstaršieho člena 
rodiny, či už otca, matky, svokry, svokra v domove dôchodcov, či 
zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Určite je to rozhodnutie 
neľahké a aj boľavé. Zaiste si mnohí kladú otázku, učinil som 
správne rozhodnutie? No žiaľ  starať sa o chorého a nevládneho 
človeka,  je veľmi ťažké. Ako sa hovorí, kto nezažil nepochopí 
a možno aj odsúdi. Ale má človek právo súdiť? No tým, ktorí sa  
o týchto chorých často nevládnych a pripútaných na lôžko starajú, 
síl ubúda a nedokážu už poskytnúť chorému a nevládnemu človeku 
patričnú opateru. V poslednom období častejšie prichádzate na 
obecný úrad s otázkou ako postupovať pri  umiestnení  v domove 
dôchodcov, alebo zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Proces 
posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, kde patrí aj 
umiestnenie v domove dôchodcov, alebo v zariadení 
opatrovateľskej starostlivosti  zahŕňa nasledujúce kroky: 

 
1. Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu“ ( nájdete na web stránka obce : www. obechazlin.sk) s 
priloženými kópiami lekárskych nálezov občan doručí buď poštou 
na adresu obecného úradu , alebo osobne počas úradných hodín 
do podateľne obecného úradu. Uvedenú žiadosť podpisuje fyzická 
osoba, ktorá má byť posudzovaná. Ak sa fyzická osoba vzhľadom 
na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpísať aj iná osoba 
(k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti 
posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí iba pri 
podaní tejto žiadosti. K žiadosti o posúdenie odkázanosti, žiadateľ 
prikladá lekárske nálezy. Ak má  k dispozícii správy z vyšetrení v 
odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných 
lekárskych vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa je možné 
k žiadosti priložiť prepúšťaciu, alebo predbežnú prepúšťaciu 
správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár. Ak sú lekárske nálezy, ktoré 
boli priložené k žiadosti o posúdenie odkázanosti nedostačujúce 
na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci  pracovník 
obecného úradu požiada o predloženie tlačiva :  
„Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu 
službu“ ( nájdete na web stránka obce : www. obechazlin.sk,  
alebo poskytne ošetrujúci lekár), ktoré vypĺňa zmluvný lekár. 
Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je 
chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu 
stavu. V prípade nedostatočných odborných nálezov bude žiadateľ 
vyzvaný listom k ich doplneniu. Ak v priebehu konania o posúdenie 
odkázanosti dôjde k zmene zdravotného stavu, žiadateľ je povinný 
predložiť aktuálne lekárske nálezy, preukazujúce zmenu 
zdravotného stavu. 
 
2. Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu“ bude žiadateľ z dôvodu zistenia sociálnej situácie (sociálne 
šetrenie) predvolaný pracovníkom obecného úradu, ktorý 
vykonáva sociálnu agendu na obecný úrad, alebo v prípade 
nepriaznivého zdravotného stavu môže byť uskutočnené sociálne 
šetrenie v domácnosti, prípadne v nemocnici. Sociálne šetrenie sa 
môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba 
žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí. Po posúdení 
odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu mu bude doručený 
posudok spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu  do 
vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je 
potrebné predložiť zariadeniu v ktorom bude žiadateľ 
umiestnený. 
 
              spracovala Ing. Anna Majerniková, prednostka Obú 

 

 
 

Dňa 28. decembra 2016 sa uskutoční 

 o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu 

Verejné zhromaždenie občanov obce Hažlín  

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie roka 2016 z hľadiska činnosti a rozvoja  obce 

3. Hlavné aktivity obce v roku 2017  

4. Rôzne – diskusia 

5. Schválenie vyhlásenia občanov obce k úlohám v roku  2017        

6. Záver 

Vážení občania! 

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

a podnety na  rozvoj  obce a  život v obci.   

 

 

             PRIORITY OBCE V ROKU 2017              POSÚDENIE ODKÁZANOSTI  

                 NA SOCIÁLNU SLUŽBU 
 

                             POZVÁNKA 

 

Napi sa tam, kde pije kôň. Kôň zlú vodu niky nebude piť. 

Usteľ si tam, kde leží mačka. Jedz ovocie, ktorého sa dotkli červy. 

Neboj sa húb, na ktorých sedia mušky. Zasaď strom, kde krtko krtince 

urobí. Postav dom na mieste, kde sa had na slnku vyhrieva. Studňu 

kop tam, kde si vták hniezdo v horúčave postaví. .Líhaj si a vstávaj so 

sliepkami a budeš mať „ zlaté zrno dňa“. Jedz viac zeleného, budeš 

mať silné nohy a odolné srdce. Plávaj častejšie a budeš sa cítiť na 

zemi, ako ryba vo vode. Častejšie sa pozeraj na oblohu a nie pod nohy 

a tvoje myšlienky budú jasné a svetlé. Viac mlč, menej hovor a v tvojej 

duši zavládne pokoj. 

 

                          ZRNKA MÚDROSTI 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aký bol rok 2016 v našej obci z pohľadu činnosti v našej obci, 

z pohľadu výstavby, čistoty, kultúrneho, spoločenského a športového 
vyžitia si iste vyhodnotí každý sám. Niektorí budú spokojní, iní budú 
kritizovať a sú aj takí, ktorým činnosť v obci nehovorí nič, ktorí sa 
nezapájajú do ničoho. Nebudem teda ani ja hodnotiť a vyjadrovať svoj 
názor na kvalitu, množstvo a účasť, ale spomeniem to čo sa v obci 
v skutočnosti udialo. 

Rok 2016 sme zahájili pekným spoločenským podujatím a to 
uvítaním detí narodených v roku 2015. Spolu 6 detí s rodičmi privítal 
starosta obce a odovzdal im finančný príspevok. 

Nemenej pekným a vďačným skutkom zo strany organizátorov, 
ale aj darcov, bola finančná zbierka na pomoc chorému Renkovi z našej 
obce. Zbierka bola použitá na liečebný pobyt menovaného. Je to iniciatíva, 
ktorá je hodná nasledovania v podobných naliehavých prípadoch. 

Život nie je len radosť a potešenie. Prichádzajú aj ťažké chvíle, 
smútočné udalosti a takou bola aj náhla smrť poslanca obecného 
zastupiteľstva a dlhoročného člena farskej rady  Jána Valka. Posledná 
rozlúčka s menovaným bola 07.01.2016. 

Turisti a milovníci prírody uskutočnili 21. 01.2016 turistický 
pochod – výstup na známy kopec Makovica, odkiaľ si odniesli okrem 
poriadnej únavy aj pekné zážitky zo zimnej prírody. 

Ani v roku 2016 nemohlo chýbať tradičné stretnutie 
predstaviteľov obce s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo 09.02.2016. 
Podujatie začalo svätou omšou a pokračovalo v sále kultúrneho domu 
posedením pri kultúrnom programe s občerstvením. 

Spomeniem aktívnu činnosť nášho folklórneho súboru na 
podujatiach doma v regióne i v zahraničí – Fašiangy v Bardejove  
( vyvodzene Kačura), stavanie mája, okresná súťaž – Rebriňák, festival 
Raslavice , Župčany a  Srbsko, festival Hažlín a  jasličková pobožnosť. 
 1.mája 2016 sa uskutočnil 2. ročník spoločného výstupu 
občanov Hažlína a Beloveže na najvyšší kopec v našom katastri na 
„Kačavu“ . Aj tentokrát hostiteľom bola Beloveža, ktorá pripravila 
príjemné spoločné posedenie a pohostila účastníkov pochodu gulášom. 
 V mesiaci máj sme si pripomenuli v obci tradíciu stavania mája. 
Tentokrát to bolo v priestore pri Rybníčku – pri družstve. Potešil 
sprievodný program folklórneho súboru a pohostenie pripravené 
poľovníckym združením a poľnohospodárskym družstvom. 

Nie každodenným ani každoročným podujatím bol pútnický 
zájazd do Ríma. Zásluhou zanietených pútnikov z obce sa uskutočnila 
v roku Milosrdenstva táto púť. Teší nás, že aj naša obec mala svojich 
zástupcov na stretnutí so Svätým otcom. 

Začiatkom roka sme ani netušili, že obec navštívi známa 
speváčka Kristína a bude koncertovať v našom prírodnom amfiteátri. 
Koncert sa uskutočnil 12.06.2016 za peknej diváckej účasti. 

Neoddeliteľnou súčasťou letného obdobia v obci sú folklórne 
slávnosti. Tohto roku to bol 19. ročník. Úroveň festivalu má svoju kvalitu, 
účasťou účinkujúcich i sprievodnými akciami – súťaž vo varení gulášu, 
ukážky sokoliarov  a psovodov. 

V rámci odpustovej slávnosti sme mohli stráviť pekné nedeľné 
popoludnie v prírodnom amfiteátri s folklórnym súborom PUĽS z Prešova 
a populárnou skupinou Progres. 

Spomenúť treba aj prípravu a vykonanie nových volieb do 
samosprávy, kedy sme v obci volili nových poslancov obce. Zvolený bol 
Ing. Jozef Židišin – blahoželáme. 

Aj v tomto roku nechýba v obci adventný veniec, ktorý uvili 
naše ženy, nechýbalo privítanie Mikuláša a samozrejme darčeky pre deti. 

V čase písania týchto riadkov sú ďalšie podujatia len plánované, 
ale som presvedčený, že sa uskutočnia do konca roka 2016 a to: Jasličková 
pobožnosť v kostole pri jasličkách, Štefanský ples, kladenie vencov pri 
pamätníku z 2. svetovej vojny, stolnotenisový turnaj vo vianočnom období 
i rozlúčka s rokom 2016 spojená s ohňostrojom. 

 
 
 

 

Výpočet aktivít v obci ukončím činnosťou v oblasti výstavby 
a rozvoja obce: 
 - Športovo – oddychová zóna pri multifunkčnom ihrisku sa 
rozšírila o nové detské ihrisko, ktoré spĺňa všetky požiadavky 
bezpečnosti a vybavenosti. Dokončiť je potrebné terénne úpravy 
okolia 

  
- V celej obci bol vymenený rozhlas. 
- V jarnom období bola vybudovaná kanalizácia na ul. Sadová. 
- Cestou VÚC Prešov sa pokročilo v oprave cesty Hažlín –   
   Ortuťová. 
- Pokročilo sa vo výstavbe hospodárskej budovy. V základnom  
   rozsahu sú pripravené miestnosti pre činnosť hasičského zboru. 
- Obyvateľom v obecných bytovkách sa skvalitnili životné  
   podmienky, oplotením pozemku pri bytovkách. 
- Výrazne sa pokročilo s úpravou cintorína z 1. svetovej vojny. 
 Ďakujem všetkým občanom obce, športovcom, členom 
požiarneho zboru za pomoc pri realizácií uvedených podujatí i pri 
výstavbe obce. Vždy sa našli takí a toľkí, ktorí prišli pomôcť a aj 
ich zásluhou boli práce vykonané. Pri pohľade na vybudované 
stavby a uskutočnené podujatia,  môžeme konštatovať, že to stálo 
za tú námahu.  
                                                 Ing. František Olah, starosta obce 

 
      

        
   

              Vážení občania, 
      Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo 

          v Hažlíne  srdečne pozývajú 

             všetkých občanov obce   

             na uvítanie nového roku, 

   ktoré sa uskutoční  dňa 31.decembra 2016 

       o 23:30 hodine pri obecnom úrade.  

     Príďte sa spoločne rozlúčiť so starým 

     rokom 2016 a privítať nový rok 2017. 

 

       HAŽLÍN Z POHĽADU ČINNOSTI V OBCI 



         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Privítajme spoločne novonarodeného Ježiška  

                                                                                            na Jasličkovej pobožnosti 25.12.2016 o 14:00 hod 

                                                                                          vo farskom kostole. 

 

                                                                      

                                                                                                                                           Pri Ježiškových jasličkách ste všetci srdečne vítaní. 

 

 

Noc čo noc strážia betlehemskí pastieri svoje stáda, nuž bdejú 

pri nich aj vo Svätú noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, 

čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa: 

– Takáto noc bude, keď sa narodí prisľúbený Ježiško. 

– Hej, len keby už čím  skôr prišiel na svet a prijal nás za sluhov! Akiste 

bude bohatým kráľom, nuž ani nám pri ňom zle nebude. Najbližšie pri 

vatre sedí slepý pastierik. Má anjelskú tvár, aj dušu čistú, nevinnú, len 

jedna bolesť ho sužuje, že je od narodenia slepý... Nevie, akej farby je 

slniečko, akej obloha nebeská. Nikdy nevidel tvár svojej mamičky 

a otecka, všetko okolo neho je v hlbokej prehlbokej tme. Počúva 

pastierik a myslí si: 

– Pastieri chcú od Ježiška bohatstvo, ale ja som aj s chudobou spokojný. 

Najbohatší je ten, kto miluje Boha a kto mu verne slúži. Ja by som len 

o to prosil Ježiška, aby mi uzdravil oči... Vatra dohasína, pastieri si líhajú. 

Len slepý pastierik ešte sedí, o Ježiškovi rozmýšľa. Zrazu o polnoci zahorí 

nad krajinou nebeská žiara. A div-divúci – prvý ju vidí slepý pastierik! 

Vyľakaný skočí na rovné nohy a budí spiacich pastierov: 

– Vstávajte, chlapi, vstávajte! 

– Čože sa robí, vlk ide? – šomrú rozospatí pastieri. 

– Kdesi horí, pozrite! 

A naozaj, nad pastierskou jaskyňou pri Betleheme horí najjasnejšia žiara 

a okolo lietajú anjeli. A hľa, nebeskí duchovia letia aj k nim a hovoria: 

– Nebojte sa, zvestujeme vám veľkú novinu, narodil sa prisľúbený 

Ježiško. Nájdete ho v maštaľke v malých jasličkách! Nebeská radosť 

premkla srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa 

ponáhľajú k maštaľke. Ba ani ovce a psi nezostávajú v košiari, aj oni idú 

pozdraviť Ježiška. Psi skáču, ako len vládzu, ovečky sa prekopŕcajú po 

medziach. Neodvážia sa však vojsť do maštaľky, klaňajú sa Ježiškovi len 

od dverí. Uveličení pastieri prichádzajú k jasličkám. V jasličkách leží 

Ježiško, okolo hlavičky má nebeskú žiaru, tvárička sa mu ligoce sťa 

slniečko. Panna Mária napráva slamu okolo neho, chlp sena mu kladie 

k nožičkám, skladá si šatku z hlavy, prikrýva ho a spieva mu: 

– Spi, Ježiško, spi! 

Okolo jasličiek je plno anjelov. Klaňajú sa Ježiškovi, bozkávajú mu nôžky, 

ticho hľadia na Matku Božiu, či jej netreba pomôcť. Ale Panna Mária sa 

len sama stará o Ježiška, lebo vie, že matkine ruky nenahradia ani anjeli. 

Pastieri si kľakajú k Ježiškovi a pokorne sa mu klaňajú. Spievajú mu 

pastierske piesne, hrajú na gajdách, tancujú. A keď vidia chudobu, v akej 

sa Ježiško narodil, už si nežiadajú bohatstvo, ale sami utekajú domov po 

dary, prinášajú baránka, holubičku, mlieko, chlieb, ovocie, teplý 

kožuštek! 

– Ježiško, prijmi naše skromné dary a hľaď na naše úprimné srdce, nie 

na našu chudobu!  

Panna Mária natešená odkladá dary. Ježiško sa na pastierov milo 

usmieva a naťahuje k nim ručičky, akoby ich chcel požehnať. 

Milo a veselo bolo okolo Ježiškovej chudobnej kolísky a nebeská radosť 

rozohriala srdcia šťastných pastierov. Slepý pastierik si len teraz 

uvedomuje, aký zázrak sa s ním stal – on vidí! I padá na kolená k samým 

jasličkám, Ježiškovi bozkáva nôžky, kropí mu ich radostnými slzami: 

– Ježiško môj dobrý, ďakujem Ti, že si ma uzdravil. Akože sa Ti 

odmením? Hľa, nemám nič, len svoje srdce a dušu, nuž darujem Ti ich 

oboje. Chcem Ti verne slúžiť, chcem byť Tvojím naveky! 

Vyberá z pastierskej kapsy fujaru, na ktorej si vyhrával na paši – to bola 

jeho najväčšia potecha. Prikladá si ju k ústam a vyhráva Ježiškovi 

najkrajšiu pieseň, akú vie. A hľa, Ježiško radostne ťapká ručičkami 

a sladko sa usmieva, potom pomaly priviera svoje nebeské očká a pri 

zvukoch nežnej pesničky tichučko zaspáva... Pastieri vstávajú a vracajú 

sa k ovečkám. Matka Božia ich odprevádza k dverám. Ovce sa už dávno 

vrátili na salaš, ani jediná v košiari nechýba. Kým sa vrátili pastieri, 

strážili ich anjeli, potom odleteli do neba. 

 

 

 

 

 
 
Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý 

rad prírodných zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu i pôdu. Je to 
celosvetový problém, no každý môže začať už doma. 
Jedným zo spôsobov ako čo najlepšie využiť biologický odpad je – 
kompostovanie. Tento spôsob sa využíva hlavne v rodinných domoch. 
Je len na každom z nás, aby sme si uvedomili, že tým pomáhame 
životnému prostrediu a ďalším generáciám, ktoré prídu po nás. 

V domácom prostredí nemáme žiadne obmedzenia na 
vytvorenie kompostoviska. Aký typ kompostoviska si zvolíme je len na 
nás (drevo, plast, kameň, betón, alebo kombinácia). Kompostovisko by 
nemalo byť v blízkosti zdroja pitnej vody. 
Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, 
ale riadeného rozkladu na kompost – organické hnojivo, ktoré je 
ideálne na pestovanie rastlín. Ak sa zamyslíme, kompostovaním 
vyriešime viacero problémov: 

- znížime množstvo odpadu, ktoré sa odváža na skládku a do 
spaľovní, 

- znížime náklady spojené s ich znehodnocovaním,  
- z odpadu si vyrobíme kvalitné hnojivo. 

Aké odpady sú vhodné na kompostovanie 
a) Záhradné biologické odpady 
- posekaná tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie, zvädnuté 

časti rastlín, burina zo záhrady, odrezané časti vetvičiek, 
lístie, 

b) Kuchynské biologické odpady 
- zvyšky z jedál (z čistenia ovocia a zeleniny), 
- usadenina z kávy, 
- šupky z ovocia (banány, pomaranče, citróny ...... atď,) 
c) Biologické odpady z chovu zvierat 
- tu patrí hnoj zvierat (zajace, ošípané, hydina a iné). 

Aký význam má kompost 
Kompost zabezpečuje rastlinám dostatok živín počas celého 

vegetačného obdobia. Živiny sa uvoľňujú do pôdy a tým zabezpečujú 
dlhodobú výživu rastlín, zvyšujú pórovitosť pôdy, udržujú vlhkosť, 
vzdušnosť a iné. 

Aj keď sa kompostovanie zdá byť zložité, chce to len trocha 
skúseností a výsledky sa dostavia v podobe kvalitného hnojiva pre 
záhradku. 

 
                   spracovala Mgr. Anna Franasová, pracovníčka Obú  

 

  

 

          LEGENDA O NARODENÍ JEŽIŠKA               DOMÁCE KOMPOSTOVANIE 



 

Som Enka Korčeková, rodená Marcinová 

a toto sú moje spomienky na rodný Hažlín. 

Áno, rodný Hažlín, pretože ja som sa narodila 

v dobe, keď sa deti rodili doma a prvýkrát som 

bola v Bardejove až ako 6-ročná. Toto sa 

dnešným deťom bude zdať neskutočné... náš svet 

bol Hažlín a to ostatné bolo strašne, strašne 

ďaleko. V mojich  spomienkach je Kačava strašne 

veľká hora a Makovica  takmer nedosiahnuteľná. 

Ani si neviem spomenúť, kedy sa môj obzor 

nejako zväčšil, pretože ja a moji vrstovníci sme 

vyrastali úzko spätí s Hažlínom.  

Moje detstvo bolo krásne... síce plné povinnosti, 

ktoré súviseli s hospodárením, pretože každý mal 

role, kravy, kone a ostatné hospodárske zvieratá, 

ktoré boli súčasťou našich každodenných starostí, 

ale to bol náš detský svet. Pasenie kráv, ktoré 

patrilo k povinnostiam detí, bolo zároveň školou 

života a obdobím plným krásnych zážitkov, hier 

a poznania.   

            

 

  

 

 

 

 

  

Partie, ktoré sa vytvárali pri tejto činnosti boli 

pevné a „štredňane“ sa vždy držali pokope. 

Navzájom boli súdržní, ak išlo o nejaký spor s 

„nižňancami“ alebo „višňancami“. Pre nás bol 

každý deň zážitkom, ktorý sa dnešným deťom 

nedá ani vykresliť. Dokázali sme si splniť 

povinnosť, že sme napásli kravy a pritom sme 

povymýšľali toľko hier, že sa nám ani nechcelo ísť 

domov. Spomínam si ako sme na Kamencu 

vyhrabali na brehu potoka dieru, vyrobili sme si 

pec, kde sme zapálili oheň a hore na hline sme  

 

opekali slaninu, chleba a cibuľu. To bol výtvor, za 

ktorý by sa nehanbil ani dospelý a my sme na to 

boli patrične pyšní.  

Moji vrstovníci si iste spomenú, že deti boli bežne 

zapojené do denných starostí a tak sa stalo, že 

sme pri pasení  kráv pomohli pri tom, keď sa 

rodilo malé teľa. Bolo to úžasné a keď to teraz 

mojím vnukom rozprávam, tak si myslia, že je to 

rozprávka. 

Obdobie zimy bolo pre mňa a moje kamarátky 

časom, keď sme sa na Kačmarskej záhrade 

sánkovali na sánkach, ktoré nám urobili naši 

otcovia a ten kto mal podkuté sánky bol 

„macher“, pretože tie boli rýchlejšie a ďalej došli. 

Domov sme sa vrátili po pás mokrí, ale šťastní 

a veru si nepamätám, že by sme boli chorí. Doma 

bol vždy krik, ale vzápätí sa na to zabudlo a na 

druhý deň sa išlo zas. Lyže alebo korčule mal len 

málo kto. 

Vianoce boli mimoriadne krásne. Už tá príprava, 

to očakávanie bolo úžasné... dostali sme nové 

topánky, ak bolo treba aj nový kabát a to sme si 

mohli prvý krát obliecť až na Božie narodenie. 

Advent bol skromný, pretože všetko sa odkladalo 

na Vianoce. Ja s mojimi kamarátkami sme 

nacvičovali vianočné piesne, pretože na I. sviatok 

sme chodili „po špievaňu“. Boli urobené partie 

podľa veku a chodili sme z domu do domu 

vinšovať, za čo sme dostali nejaké peniaze, ktoré 

sme potom dávali na kostol a na Nový rok pán 

farár vyhlásil výsledok zbierky. Predbehovali sme 

sa kto nazberá viac... bolo to úžasné. Po 

Vianociach nastalo obdobie zábav a my deti sme 

sa schádzali na „kúdzelných chyžoch“. Ťažko 

vysvetlite dnešným deťom, že my sme sa zišli 

chlapci aj dievčatá u niekoho doma a tancovali 

sme pri melódii, ktorú zahral jeden z chlapcov na 

obyčajnom hrebeni. To bola taká zábava, že ešte 

dnes sa mi tisnú slzy do očí, keď si na to 

spomeniem. Spomínam si, že najčastejšie sme sa 

stretávali u Koscelnika v starej chyži, kde mali na 

dvore veľkú starú hrušku. 

                                               SPOMIENKA NA RODNÝ HAŽLÍN  



Neskôr už ako 12-14-ročná som mala to šťastie, 

že som sa dostala medzi dospelých, ktorí hrávali 

divadlo a to bola ďalšia etapa mojich krásnych 

spomienok. V tomto období bolo v Hažlíne 

niekoľko učiteliek, ktoré mali veľmi blízko ku 

kultúre a tak organizovali mladých ale aj starších 

ľudí a spoločne nacvičovali divadelné 

predstavenie, ktoré sa potom s veľkým úspechom 

hrávalo v kultúrnom dome počas zimy. Ja som 

mala to šťastie, že somv niekoľkých takýchto 

predstaveniach účinkovala a dokonca raz 

v hlavnej úlohe. Obdobie nácvikov bolo plné 

zábavy a krásnych zážitkov a premiéra bola 

fascinujúca. Vymaľované, vyobliekané sme sa 

cítili ako hviezdy... to sa nedá zabudnúť. Rada 

spomínam na toto obdobie, pretože to mi dalo tú 

odvahu, s ktorou som potom vykročila do toho 

neznámeho sveta, keď som išla študovať. Dnes sa 

to zdá ako samozrejmosť, ale my sme boli medzi 

prvými dievčencami, ktoré išli preč z Hažlína 

študovať. Zrazu sme ten malý svet zvaný Hažlín 

zamenili za neznáme internáty a neznámych ľudí. 

Spomínam si ako mi bolo ťažko, keď som 

v nedeľu odchádzala z toho bezpečného Hažlína 

do Prešova, kde som bývala v internáte na izbe 

spolu so 16-timi dievčatami z celého východu. 

Bolo to veselé, ale naučili sme sa tolerancie 

a rešpektu voči sebe. Návraty domov do Hažlína 

však boli úžasné. Už vo vlaku sme sa stretávali 

s Hažlinčanmi, ktorí sa vracali z Košíc a bolo vždy 

veselo, pretože Hažlinčania boli vždy 

bezprostrední a každý ich poznal podľa nárečia, 

ktoré nemalo nikde na Slovensku obdobu. Škoda, 

že  sa to príslovečné hažlinske nárečie 

nezachovalo v tej podobe ako sme ho poznali my. 

Nikdy nezabudnem na to „tvrdé“ hvava, hvaše 

a podobne, čo nikde inde nenájdeš. Z Hažlína som 

odišla dosť skoro – vo svojich 19-tich rokoch, ale 

vždy som sa vracala rada – aj vďaka svojím 

rodičom, ktorí v Hažlíne prežili celý svoj život, ale 

aj vďaka spomienkam na svoje krásne detstvo. 

Vždy sa ma zmocní neopísateľný pocit šťastia, 

keď sa ocitnem na Belovežskom verchu 

a v očakávaní, kedy sa v diaľke objaví kostolná 

veža, ktorá je pre mňa symbolom môjho rodiska. 

Áno, tu sú moji predkovia, tu je môj počiatok, tu 

sú moje prvé lásky, začiatok môjho neskoršieho 

napredovania a moje krásne spomienky spojené 

s ľuďmi, ktorí tu žili alebo žijú. Aj keď človek má 

tendenciu pripisovať svoje krásne spomienky 

spomienkovému optimizmu, ten pocit príslušnosti 

k tomuto kúsku zeme mám v sebe od malička a čím 

som staršia tým to cítim intenzívnejšie. 

Rada sa vraciam do Hažlína, aj keď v posledných 

rokoch nie až tak často, ale svoj kontakt so svojím 

rodiskom sa snažím udržať aj cez svojich známych. 

Je obdivuhodné, ako sme sa my Hažlinčania žijúci 

po celom Slovensku, Čechách, Austrálii a Amerike 

ponachádzali aj vďaka môjmu bratovi Milanovi, 

ktorý vytvorením facebookovej komunity Hažlín – 

hažlinčania oslovil stovky ľudí a priblížil im Hažlín 

v minulosti ale aj v súčasnosti. Tieto priateľstvá 

stále trvajú a z niektorých nás sa stali ozaj dobrý 

priatelia, pre ktorých je Hažlín silným pojítkom. 

Vďaka mu za to. 

Neviem koľkých Hažlinčanov zaujme moja 

spomienka, možno sa mi ani nepodarilo povedať tu 

všetko čo som chcela. Toho by bolo  veľa a aj 

spomienok na ľudí, na ktorých si už dnes nikto ani 

nespomenie, ale ktorí patrili ku koloritu Hažlína. 

Len tak spomeniem Marču Hudačinu, Iju 

Kurimajoho, p. farár Demeter, p. učiteľka Veselá, 

Bačová, p. riaditeľ Tarcala a mnohí iní. Jedni boli 

životom postihnutí – iní nás zasa obohatili svojou 

múdrosťou, ale všetci boli súčasťou Hažlína a na 

všetkých si spomínam s vďakou. 

A na záver ešte pár slov pre súčasníkov Hažlína. 

Žijeme náročnú dobu, ktorá sa nemazná s nikým 

a nepripraveného človeka prevalcuje zo dňa na deň. 

Vážte si to, že žijete v komunite, kde sa ľudia 

navzájom poznajú, pomáhajú si a nie je im 

ľahostajní osud suseda. Nezištná pomoc ľudí 

z vášho okolia nie je samozrejmosťou, je to jedná 

z tých životných istôt, ktoré máte len v komunite 

svojich rodákov, tak si to vážte. Vážte si to, že 

niektorí ľudia premenili Hažlín na krásnu „dedinku 

v údoli“ aj keď my rodáci, žijúci inde by sme tam 

radšej videli tie staré domy... ale to sú len naše 

spomienky. 

 

      rodáčka  Anna Korčeková, rod. Marcinová ,Nitra 



        

                                                                            

 

 

   

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nech je staroba okolo nás krásna, nevysmievaj sa 

z nej, lebo práve k nej smeruješ 

Starší človek má viac času a vyžaruje z neho aj viac 

pokoja. Niekedy je ťažké zosúladiť náš rýchly život so 

životom našich rodičov či starých rodičov. Aj napriek tomu, 

že sme niekedy v strese, keď sa s nimi stretneme, mali by 

sme byť trpezliví a zhovievaví. Mali by sme brať ako 

samozrejmosť, že im všetko nejde až tak rýchlo od ruky ako 

nám. Nemali by sme pri tom tiež zabúdať na to, že raz 

budeme na tom podobne aj my. Čas totiž plynie a zastaviť sa 

nedá. Je len v našich rukách, či rodičom a starým rodičom 

starobu spríjemníme alebo im do života vnesieme chaos 

a napätie. 

 

   
   Čuntová Mária 1921 Hlavná 300/7 

   Daňková Anna 1921 Hlavná 9/108 

   Jazudeková Anna 1924 Hlavná 70/53 

   Jazudek Pavol 1926 Hlavná 68/54 

   Šoltysová Anna 1927 Hlavná 191/198 

   Jazudeková Anna 1927 Majerová 303/37 

   Surgentová Mária 1928 Sadová 121/45 

   Vagaská Anna 1928 Hlavná 176/213 

   Šoltysová Mária 1928 Hlavná 152/237 

   Jurková Anna 1928 Hlavná 280/123 

           
Jubileá   roku 2016 30 40 50 60 70 80 90 

Počet občanov 24 15 23 19 10 6 1 

   Počet občanov s trvalým pobytom v obci 1 124, z toho: 
   muži  559, ženy 565 
 

    

 

 

„ Je to krásne keď sa narodí nový  človiečik“ 
                         Vitaj medzi nami 

 

Varcholová Sofia          Majerová 313/52 

Olahová Karolína          Hlavná 312/156 

Koscelníková Amy        Lesná 270/3 

Olah Tomáš                   Hlavná 57/65 

Friga Matej                    Hlavná 287/58 

Tvardziková Liliana       Sadová 323/27 

Kopčáková Ivona           Lesná 292/5 

Gašperková  Tamara    Hlavná 243/157 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

                      STAROBA OKOLO NÁS     DETI NARODENÉ V ROKU 2016 

 

 

Ján Valko  Majerová 298/88 

Zapotoková Anna Hlavná 2/119 

Marcinov Milan  Hlavná 26/28 

Lukaček Ján  Hlavná 109/19 

Jazudeková Anna Hlavná 25/89 

Tomová Mária  Hlavná 248/152 

Ratulovský Jozef Majerová 84/59 

Daňko Ján  Majerová 303/37 

Surgentová Helena Hlavná 118/8 

Koscelník Ján  Majerová 35/34 

Marcinov Pavol  Sadová 291/26 

Grohoľová Anna Hlavná 274/129 

Hric Ján                             Sadová 133/2 

                NAJSTARŠÍ OBČANIA OBCE 

            ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE 

                      

 

Pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny 

spojená s kladením vencov 

sa uskutoční 28.12.2016 o 13:30 hod. 

v areáli základnej školy s materskou školou 

 

Príďte si uctiť tých, ktorí prišli v nezmyselnej 

vojne o najvzácnejší dar, ktorý človek má, 

 a to „Život“. 

 

 

 

Národná rada SR schválila zmenu zákona č. 58/2014 Z. z. 

o výbušninách. Zmena je v § 53 uvedeného zákona a znie: 

„ Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku 

všeobecne záväzným nariadením obmedziť, alebo zakázať používanie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce, 

alebo v jej častiach“. Kategórie F2, F3, P1 a T1 obsahujú zábavnú 

pyrotechniku, ktorá sa bežne predáva a používa. 

Obec Hažlín nemá doposiaľ prijaté Všeobecne záväzné 

nariadenie pre používanie a obmedzovanie pyrotechniky v obci. 

V prípade zneužívania tejto situácie, vyvolávanie hluku, ohrozovanie 

občanov pristúpime k obmedzeniu, alebo úplnému zákazu používania 

pyrotechniky. 

Využite ponúkanú možnosť prípravy spoločného ohňostroja 

v obci 31.12.2016 o pol noci a prispejte na jeho zakúpenie. 

                                                                 Ing. František Olah, starosta obce 

                     SPOMÍNAME 

      REGULÁCIA POUŽÍVANIA PYROTECHNIKY 



 

Strata zamestnania je náročná a kým sa so 
situáciou vyrovnáte a začnete plánovať budúce 
zamestnanie, nezabudnite na niektoré povinnosti a 
postupy, ktoré musíte splniť pri skončení zamestnania. 

Registrácia na úrade práce  je dobrovoľná, ale ak sa 
nezaevidujete ako uchádzač o zamestnanie, stanete sa 
dobrovoľne nezamestnanou osobou a vznikne vám 
povinnosť uhrádzať si sám zdravotné poistenie. 

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie   na úrade   práce sa podáva  na  úrade, 
 v ktorého územnom obvode máte miesto trvalého pobytu. 
Po skončení zamestnania máte 7 kalendárnych dní na 
podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov a do 
evidencie budete zaradený nasledujúcim dňom po 
ukončení zamestnania. Ak požiadate o zaradenie po 
uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia 
zamestnania, budete zaradený do evidencie až odo dňa 
 podania žiadosti. Podporu v nezamestnanosti  vypláca 
Sociálna  poisťovňa, ktorej musíte predložiť žiadosť 
a doklady  potrebné k posúdeniu vzniku nároku na dávku 
v nezamestnanosti. Tlačivá potrebné k požiadaniu o dávku 
v nezamestnanosti si môžete vyzdvihnúť na úrade práce. 

Občania, zaradení do evidencie uchádzačov na úrade práce 
sociálnych vecí a rodiny majú možnosť zamestnať sa aj na 
obci v rámci projektov pre zamestnávateľov. 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou 
menších obecných služieb pre obec alebo 
formou menších služieb pre samosprávny 
kraj   
   

Aktivačná činnosť formou menších obecných 
služieb pre obec alebo formou menších služieb pre 
samosprávny kraj na účely tohto zákona je podpora 
udržiavania pracovných návykov dlhodobo 
nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 
Príspevok na aktivačnú činnosť formou 
dobrovoľníckej služby 
 

Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je 
forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním 
dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie 
praktických skúseností pre potreby trhu práce.  

Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie 
v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas 
šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo  
fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť nevykonáva za účelom 
dosiahnutia zisku. Účasť uchádzača o zamestnanie na 
vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.  

 

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač 
o zamestnanie nemôže vykonávať aktivačnú činnosť.  

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje 
uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške 
sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej 
fyzickej osobe podľa osobitného predpisu na úhradu 
nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie 
a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania 
dobrovoľníckej služby.  

Príspevok na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti 
  

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 
zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto 
prijme do pracovného pomeru na určitú dobu 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri 
mesiace alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 
ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu 
polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak 
zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. 

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich 
kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného 
poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca 
počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich 
po skončení pracovného pomeru. 
 
Príspevok na projekt „Šanca na zamestnanie“ 
 

Príspevok sa poskytuje na podporu vytvorenia 
pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie s osobitým zreteľom na dlhodobo 
evidovaných  uchádzačov starších  ako  50 rokov veku, 
 a uchádzačov, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné  
odborné  vzdelanie podľa osobitného  predpisu  
u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach 
verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, 
prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 
mesiace. 
 

Naša obec v tomto roku zamestnávala 6 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v projekte  
„Šanca na zamestnanie“, v projekte na aktivačnú  činnosť 
formou dobrovoľníckej služby 16 uchádzačov 
o zamestnanie, v projekte „Cesta z kruhu nezamestnaných“ 
1 uchádzača o zamestnanie, v projekte na aktivačnú 
činnosť formou menších obecných služieb pre obec 8 
uchádzačov o zamestnanie.  
 
                    spracovala Eva Petraninová, pracovníčka Obú 
 
 

                                                  SOM NEZAMESTNANÝ 



 

PhDr. Ján Hanušin sa narodil 31.1.1920 v Hažlíne 

v rodine maloroľníka, v dome s popisným číslom 81 na tzv. 

Hanušinovskom teleku“, ktorý sa nachádzal za potokom oproti 

kostolu. Tento dom už neexistuje.  Na tomto mieste bol 

postavený nový dom, ktorý má popisné číslo 241. V dome býva 

rodina Pavla Jazudeka.  V dedine sa hovorí, že ideme do 

„Hanuše“ alebo „Pala Hanušin“ v skutočnosti Jazudek.  

Otec PhDr. Jána Hanušina  Andrej narodený v roku 

1855 s bratom Janom Hanušinom sa v roku 1922 aj s rodinami 

vysťahovali do Gyňova pri Košiciach. Neskôr žili aj 

v Hubošovciach, Čelovciach, Trebišove, Gregorovciach 

a v Prešove. 

Sedem tried základnej školy vychodil v Hubošovciach, 

okres Prešov. V roku 1941 maturoval na Štátnom reálnom 

gymnáziu v Prešove, v roku 1946 absolvoval Filozofickú fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia 

a národopis. Na základe obhajoby dizertačnej práce  s názvom „ 

Sociografia Trebišova“ a rigoróznych skúšok bol v máji 1949 

promovaný na doktora filozofie. V čase Slovenského štátu bol 

redaktorom novín Slovák. 

Od  1.3.1950   pôsobil  ako   vedecký  asistent  v Ústave  
pre  sociálny   výskum  v bývalej  SAVU (Slovenská akadémia vied 
a umení), odkiaľ bol v novembri toho istého roku z politických 
dôvodov prepustený.  

Po dvoch rokoch práce v Skúšobnom a kontrolnom 
ústave potravinárskeho priemyslu v Bratislave nastúpil od 
1.9.1952 do Trenčianskeho múzea ako odborný národopisný 
pracovník. Tu okrem iného založil a redigoval časopis Múzeum 
(prvých päť ročníkov), ktorý vychádza dodnes.  

Dňa 1.12.1955 bol prijatý do Slovenského múzea 

v Bratislave, kde vykonával funkciu dočasného riaditeľa. Po 

zatknutí ho Krajský súd v Prahe 30.10.1957 odsúdil za politický 

delikt na 6 rokov väzenia. Následne až do amnestie v máji roku 

1960 strávil takmer tri roky v Nápravno – pracovných táboroch 

v uránových revíroch Jáchymovských baní.  

Po amnestii mohol pracovať len ako stavebný robotník. 

Z toho dôvodu popri zamestnaní v roku 1963 maturoval na 

Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave.  

Po ročnom pôsobení na Trenčianskom múzeu nastúpil 

od 1.5. 1966 do Odevných závodov v Trenčíne ako podnikový 

sociológ a vedúci oddelenia sociálneho výskumu, odkiaľ ho  

v rámci normalizačných čistiek, kvôli verejnej angažovanosti 

v obrodnom procese v roku 1968,  prepustili 31.12.1970.  

V tom čase popri zamestnaní v rámci externej 

ašpirantúry na Národopisnom ústave SAV napísal kandidátsku 

dizertačnú prácu „Ľudové vodné zariadenia na Slovensku“. 

V roku 1968 dostal čestné uznanie za zásluhy o rozvoj 

slovenského múzejníctva. 

V období tzv. normalizácie pracoval prevažne 
v robotníckych profesiách v Bratislave až do odchodu na 
dôchodok v roku 1986.  

Popri zamestnaní sa naplno venoval písaniu vedeckých 
prác z problematiky ľudových technických zariadení na vodný 
pohon a v oblasti výskumu a ochrany technických pamiatok. 
Pričinil sa o záchranu vodných mlynov v Jelke, Tomášove, 
Bohuniciach a viacerých iných. Počas svojho života navštívil 
a zdokumentoval stovky vodných mlynov po celom Slovensku, 
z ktorých veľká väčšina už dávno nestojí. 

Na základe zákona o súdnej rehabilitácii bol v roku 
1990 plne rehabilitovaný. V poslednom decéniu svojom života sa 

venoval práci na vzniku pamätníka obetiam komunizmu 
v Trenčíne a na podkladoch a čiastočne aj príprave monografie 
svojej rodnej obce Hažlín, ktorú osobne navštívil dňa 02.07.1993.  

Zomrel 17.2.2000 v Trenčíne, kde je aj pochovaný.  
Obec Hažlín udelila PhDr. Jánovi Hanušinovi v roku 

2002 titul „Čestný občan obce Hažlín“. Pamätná tabuľa je 
umiestnená na budove obecného úradu v Hažlíne. 

PhDr. Ján Hanušin je zaradený aj do zoznamu 
významných osobnosti mesta Trenčín, kde na stránke 
www.trenčan.6f.sk je uvedený nasledovný text: 
„Hanušin Ján PhDr., po 2. svet. vojne riaditeľ Slovenského 
národného múzea, potom zosadený, politicky prenasledovaný a 
väznený, neskôr rehabilitovaný. Okrem iného, špecializoval sa na 
historické mlyny na Slovensku.“ 
Syn, RNDr. Ján Hanušin, CSc., je  významný zberateľ pohľadníc 
Trenčína, Slovenska aj sveta, povolaním zemepisec v SAV. Autor i 
spoluautor článkov a niekoľkých publikácií z uvedených oblastí. 

 Okrem iného sa PhDr. Ján Hanušin venoval aj 
skúmaniu svojich rodinných koreňov. Podľa jeho zistení 
Hanušinovský rod je pomerne rozvetvený a starý. Jazykový 
základ priezviska HANUŠIN tvorí prastaré meno známe už z Biblie 
(hebrejské slovo Joachanán - Boh je milostivý), v latinskej forme 
Ioannnes, Johannes. Nemecká forma mena je Johann, anglická 
John, slovenská a česká Ján, Jan, srbochorvátska Jovan, poľská 
Janusz (Januš), ruská Ivan. Skrátená domácka nemecká forma je 
Hans, Hannus, z čoho vznikla slovanská forma Hanuš pre krstné 
meno i priezvisko, ktoré sa vyskytuje najmä v Čechách. Na 
Slovensku sa vyskytuje  meno Hanus, Hanes, Haneš. V domácej 
podobe Hanns alebo Hans.  

Meno HANUŠIN je slovanská forma nemeckého mena 
Johann, Hannus so slovanskou privlastňovacou príponou – in. 
Meno a rod HANUŠIN je prvý raz písomne doložené v Bardejove 
v roku 1418. V najstaršej účtovnej knihe mesta Bardejova je 
zapísané meno Lang Hannussyn (Hanušin), ktoré sa potom 
vyskytuje častejšie. Možno predpokladať, že privlastňovacou 
príponou – in sa označoval syn Hanusa, Hanuša, Jána (Janušin).  

V obci Hažlín sa meno Hanušin do 17. storočia 

nevyskytuje. Prvú zmienku o priezvisku „Hanušin“  v obci Hažlín 

našiel PhDr. Ján Hanušin v súpise obyvateľov Hažlína z roku 

1857. Bol to Johann Hanušin, narodený v roku 1822 a jeho 

manželka Zuzana rodená Mihaľová narodená v roku 1827. 

V hažlínskej matrike tieto mená neboli nájdené, čo znamená, že 

sa tam museli prisťahovať. Ďalej sa pri ich menách spomínajú 

mená Jozef Hanušin narodený v r. 1847 a jeho sestra Mária 

Hanušinová narodená v r. 1845. V polovici 19. storočia boli 

Hanušinovci v Hažlíne aj richtármi.  Nie je zistené, kde žili 

predkovia rodu od roku 1427 do roku 1822.  

Na záver ešte niekoľko poznámok, ktoré sa viažu už 
k súčasnosti. Jozef Hanušin narodený v r. 1845 sa oženil s Máriou 
r. Kuncovou. Nasťahoval sa k svokrovcom. Jeho manželka mala 
sestru, ktorá sa vydala za Šiveca, ktorý pochádzal zo Šmilna. 
Pozemok sa rozdelil na dve časti. V súčasnosti sú to popisné čísla 
203 („Pala Kuncov“ -  Hanušin) a č. 204 (Agnesa Kuncová-
Grešáková).  

Možno predpokladať, že PhDr. Ján Hanušin a jeho 
predchodcovia boli v dávnej minulosti blízkymi príbuznými  
s Hanušinovcami, ktorí ostali  žiť v obci Hažlín.                                                                                                          

Ing. Pavol Hanušin – „Pala Kuncov“  
Spracované zo zdrojov:    
Regionálna tlač okresu Bardejov, články na internete, osobné 
poznámky PhDr. Jána Hanušina sprostredkované jeho nebohou 
sestrou Teréziou Haluškovou, ktorá žila v Košiciach (zomrela 
v roku2016) a vlastného pátrania po rodinných koreňoch.  

                               OSOBNOSTI OBCE – PhDr. JÁN HANUŠIN  

http://www.trenčan.6f.sk/


  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

 

       LITERÁRNE  PRÍSPEVKY DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

                     S MATERSKOU ŠKOLOU HAŽLÍN 

                   Milí rodičia, 
                   prijmite naše úprimné pozvanie 

                 spolu s Vaším narodeným  dieťatkom   

                   na „Uvítanie detí do života“. 

                       Slávnostné uvítanie detí  

                     narodených v roku 2016  

              sa uskutoční  28.12.2016 o 14:00 hod.  

                 v zasadačke Obecného úradu v Hažlíne. 

  

          

 

 

 

     

                                                                                                                              

                                                                                                                             

Moja babka, dedko  
 

Aká že je radosť veľká,  

že mám babku, že mám dedka. 

Vo všetkom mi poradia, 

pred rodičmi nezradia. 

 

Prezradím vám tajnosť veľkú, 

dedko mi vždy pustí telku. 

Nesmú to byť hlúposti, 

fyzikálne vlastnosti. 

 

Babka ma vždy jazdí, učí,  

nech mi z hlavy nevyfučí: 

„Mame nesmieš odvrávať,  

ale vo všetkom jej pomáhať.“ 

 

Aj keď nám to nie vždy ladí, 

ani jeden neprezradí,  

že som vtom už od vlani,  

páčia sa mi chalani. 

 

Aká že je radosť veľká,  

že mám babku, že mám dedka. 

Vždy pomôže máličko, 

keď prispejú euričkom. 

 

Babka ma vždy jazdí, učí,  

nech mi z hlavy nevyfučí: 

„Nikdy nesmieš odvrávať,  

ale každému pomáhať!“ 

 

Aká že je radosť veľká,  

že mám babku, že mám dedka. 

Len vždy prosím anjelička: 

„Pros u Boha im zdravíčka!“ 

 

Katarína Kostolníková,  

 žiačka 8. ročníka  

 

 

Moji anjeli 

 

V deň, keď sme sa narodili,  

anjelov nám pridelili. 

By nám boli na pomoc,  

strážili nás deň i noc. 

 

Moja babka, anjel môj, 

stráži ma a zvádza boj. 

Odmalička, v plači, v núdzi 

bola mi vždy naporúdzi. 

 

Keď som rástla, bola tam,  

premohla plač, zlosť i klam. 

Dnes som žiačka múdra, pilná,  

drž nado mnou svoje krídla. 

 

Aj dedko má krídla biele,  

často spolu srandujeme. 

Riadi moju cestu vpred, 

by som mala správny let. 

 

Vždy ma, dedko, posmeľuj 

a denne ma ochraňuj. 

Keď ma život skúšať bude, 

dedko – anjel, pre mňa tu je. 

 

Anjelov mám najlepších, 

takých nemá veru nik. 

Ja ich preto tešiť chcem, 

jednotky im donesiem. 

 

Anjelici moji bieli, 

dosť ste sa už naleteli. 

Zo mňa vzorná žiačka je,   

čo anjelom ďakujem. 

 

Adela Mojdisová, žiačka 5. ročníka 

 

 

 

 

 

Aktívna účasť žiakov Základnej školy s materskou školou v Hažlíne v minulom školskom roku na umeleckých, spoločenskovedných 

a športových súťažiach, organizovaných nielen touto školou, potvrdzuje, že aj aktivita, šikovnosť, kreativita a súťaživosť sú vlastnosťami 

našich žiakov. Mnohí sa môžu pochváliť aj umiestnením na prvých troch miestach v okresných kolách.  

To, že logika a matematika sa dajú hravo zvládnuť, dokazujú umiestnenia v matematických súťažiach. V Henischiáde získali 3. miesto 

P. Bondyrová, V. Leškaničová, M. Humeník, v OMS si 1. miesto vybojovala M. Majerniková a 2. miesto získal F. Čont.  

V umeleckých súťažiach nás reprezentovali: A. Mojdisová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v súťaži Hviezdoslavov Kubín a M. 

Majerniková, ktorá obsadila 3. miesto v súťaži Šaliansky Maťko. V súťaži Slávik Slovenska si 3. miesto vyspievala S. Hlaďová. 

O tom, že naši žiaci majú aj výtvarné nadanie, svedčia ocenenia vo výtvarných súťažiach – Moja záhradka, Vesmír očami detí, Život 

vo farbách, Výtvarný talent.  

Športovo nadaní žiaci sa realizovali v cezpoľnom behu a v stolnom tenise. 

Veríme, že aj tento rok bude bohatý na ocenenia a všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, ďakujeme a oceneným srdečne 

blahoželáme! 

Mgr. Anna Feckaničová, učiteľka ZŠ s MŠ Hažlín, koordinátorka súťaží 

 

 

 

              SÚŤAŽIVÝ DUCH ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU 


