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Vážení spoluobčania, milá mládež, milé deti.  

     V čase, kedy budete čítať tento Spravodaj,  sa pomaly naplní čas Adventu a vstúpime 

do obdobia najkrajších sviatkov roka – Vianoc, ukončenia roka 2018. Možno Vám padne 

dobre prečítať si niečo o našej obci, o tom čo sme v roku 2018 urobili, čo sa nepodarilo, čo 

nám najviac chýba, ale aj o kultúrno – spoločenskom živote  v obci. Skúsme hľadať aj 

nejaké riešenia, nápady na odstránenie problémov, na vylepšenie toho, čo nás 

neuspokojuje. 

     Hlavnou prioritou obce v nasledujúcom roku v oblasti investičnej výstavby, bude 

rekonštrukcia a prístavba budovy – Zariadenia pre seniorov. Je to stavba, ktorá je na 

podmienky obce z hľadiska finančnej i pracovnej náročnosti veľmi náročná a bude 

vyžadovať dobré riadenie, vzájomné pochopenie a pomoc každého občana obce k čomu 

Vás aj touto cestou pozývam. 

     Nezabudnime ani na kultúrno – spoločenské podujatia v obci, medzi ktorými je našou 

najväčšou prioritou náš folklórny festival. 

Vážení a milí spoluobčania, 
     ďakujem Vám za prácu a činnosť, ktorou Ste prispeli k rozvoju obce v roku 2018. 

Vyjadrujem presvedčenie, že budeme držať spolu aj v nasledujúcom období a spoločnými 

silami budeme rozvíjať túto krásnu dedinku. 

      Prajem  Vám pokojné a požehnané prežitie Vianočných sviatkov, úspešný 

a požehnaný Nový rok 2019.  

                                                           Ing. František Olah, starosta obce     

  

 

 

 
     Prídeš znova, Pane? Vieš dobre, ako to dopadlo pred 

rokom. Klopal si na každé dvere. A v koľkých rodinách 

nebolo pre Teba miesta! Presne ako vtedy v Betleheme 

...  

     Pamätáš na tie luxusne vyzdobené jedličky? A na tie 

"hory" darčekov pod nimi i všade naokolo? Stoly sa 

prehýbali pod vyberanými jedlami, televízory išli naplno, 

mobily sa mihali  v rukách detí i rodičov ... 

Hlas narodeného Spasiteľa zostal  v tom hluku  

nepovšimnutý. Ani v tomto roku to, myslím, nebude 

lepšie, Ježišu. Príprava na Vianoce síce už začala, 

u mnohých žiaľ, iba nákupnou horúčkou.  Teda, prídeš?  

     Prídeš! Viem to, lebo Ty si nenapraviteľne milujúci,  

tak zaľúbený do každého z nás, že Ťa nikdy neomrzí 

dokazovať nám svoju lásku!  

     Prídeš, lebo veď ... bez Teba by z Vianoc zostala len 

kôpka slamy v prázdnych jasliach, ... a ešte pohúžvaný 

darčekový papier v odpadkovom koši! 

 

     Želáme vám všetkým, milí čitatelia nášho Spravodaja, 

aby nik z vás nebol počas Vianoc ochudobnený o zážitok 

Kristovho narodenia - aby sa Ježiš Kristus tajomne 

narodil vo vašich srdciach, aby vstúpil so svojou láskou 

do vašich rodín, do vašich priateľských, susedských, 

pracovných a všetkých medziľudských vzťahov. Vstúpme 

s Kristom do nového roka 

         praje starosta obce a pracovníci obecného úradu  

 
                                                                                                                                                                  

PRÍDEŠ ZNOVA, PANE ? 

Privítajme spoločne novonarodeného Ježiška 

na Jasličkovej pobožnosti 25.12.2018 

o 13:30 hod vo farskom kostole. 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Pri Ježiškových jasličkách ste všetci srdečne vítaní ,                 



 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                       
                                                             

 
Vážení občania 

     v komunálnych voľbách 10. novembra 2018 Ste mi 
vyslovili dôveru a zvolili Ste ma za starostu obce na ďalšie 
volebné obdobie. Chcem Vám poďakovať za túto dôveru 
a ubezpečiť Vás, že urobím všetko čo je v mojich silách 
pre Vás občanov a pre rozvoj našej obce.  

     Ďakujem v mene zvolených poslancov za vyslovenie 
dôvery a vyslovujem presvedčenie, že naším spoločným 
úsilím bude pracovať pre rozvoj našej obce. 

     Ďakujem všetkým, ktorí kandidovali v týchto voľbách 
i Vám voličom za korektný a bezproblémový priebeh 
volieb.                                

                             Ing. František Olah,  starosta obce 
           

 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

 
Vážené dámy, vážení páni 

     dnešným ustanovujúcim zasadaním obecného zastupiteľstva sa završuje 
obdobie od okamihu, keď sme sa rozhodli ísť kandidovať v komunálnych 
voľbách po ujatie sa funkcie starostu, poslancami. Dnešným dňom – 
zložením sľubu starostu, poslanca sa ujímame zvolených funkcií, stávame sa 
vedúcimi  
( riadiacimi ) orgánmi obce ( ideme túto obec viesť a spravovať ), berieme 
na seba zodpovednosť za chod obce, jej ďalšie smerovanie, za vytváranie 
podmienok života občanov a všetko čo s tým súvisí. Sú to veľmi dôležité 
a závažné povinnosti, ktoré na seba berieme. Chcem Vás požiadať, aby Ste 
si s plnou vážnosťou uvedomili túto zodpovednosť, túto pozíciu. Zvolením 
a zložením sľubu prestávam byť „bežným“ občanom obce, ktorý je 
v anonymite, ktorý splýva s ostatnými. Naopak stávam sa známym pre 
všetkých, stávam sa tým na ktorého sa budú obracať občania 
s požiadavkami, dúfajúc, že budú poriešené. Stávam sa terčom kritiky 
i chvály. Je to neľahká pozícia, neľahká úloha. Je tu očakávanie občanov, čo 
urobíme. Latka je nastavená vysoko. 
     Ak sme sa dobrovoľne rozhodli pre túto prácu, berieme na seba 
dobrovoľne aj zodpovednosť za všetko, čo z toho vyplýva. 
Musíme sa vyrovnať s nasledujúcimi požiadavkami : 
- často obetovať svoj voľný čas v prospech obce, 
-  osobne sa zapájať do práce a podchytiť pre prácu ostatných ( bolo by už     
   načase pohnúť sa   v obci v práci s mládežou, dôchodcov, žien a ďalších   
   skupín občanov), 
-  zvýšenými nárokmi na svoje vystupovanie, chovanie a jednanie s ľuďmi. 
 
     To čo bolo v obci urobené nemusím rozoberať, všetci to vidíme, dobré 
veci sa chvália samé. Chcem len zdôrazniť , že treba ísť ďalej a nadviazať na 
dosiahnuté výsledky.  
     O najdôležitejších úlohách v roku 2019 budeme hovoriť pri Rozpočte 
obce na rok 2019, občania budú informovaní na verejnom zhromaždení. 
 
Vážené dámy, vážení páni 
za seba chcem povedať, že odovzdám všetko čo je v mojich silách 
a schopnostiach pre túto obec a tomu budem viesť aj pracovníkov obecného 
úradu. Verím, že podobný záver urobíte aj Vy. 
     Prajem Vám do tejto náročnej práce veľa úspechov.    
              Ing. František Olah, starosta obce 

 

 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE K POSLANCOM 

    NA USTANOVUJÚCOM ZASADANÍ ObZ   

 

 
     Dňa 29.07.2018 sa dožila úctyhodného veku, krásnych 
94 rokov najstaršia obyvateľka našej obce, pani Anna 
Jazudeková. Veľkým darom od Boha je dožiť sa tak 
krásneho jubilea. Za tento dar v tento deň ďakovala aj naša 
oslávenkyňa.  
     Vzácny okamih si v mene občanov pripomenuli a svojou 
návštevou pani Annu Jazudekovú poctili starosta obce Ing. 
František Olah, spolu s prednostkou obecného úradu Ing. 
Annou Majernikovou. Babka nás privítala v Zariadení pre 
seniorov v Zborove, kde žije, s úsmevom.  S kyticou kvetov 
a krásnym darčekovým košom  sme zablahoželali 
oslávenkyni.  
 

       
 

Milá naša oslávenkyňa! 
     Veľmi nás teší, že ste sa dožila takého požehnaného 
veku. Prajeme Vám, aby ste medzi nami ešte hodnú 
chvíľku pobudla, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom 
ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú 
radi. 

Prajeme Vám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky  
a Božieho  požehnania. 

 

 

NAJSTARŠIA  HAŽLÍNČANKA 
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    ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY 

               Život v našej škole pokračoval aj tento rok svojim tradičným 
tempom. Učenie, čítanie, písanie, počítanie, skúšanie a stále dookola. 
No nemyslíte si, že život v škole je taký stereotypný a nudný. To by 
naozaj nikoho nebavilo a deti už vôbec nie. Február sme privítali 
karnevalom spolu s deťmi z MŠ, Veľkú noc zajacom a kraslicou pred 
školou v školskom parku.  
Riešime aj vážnejšie témy, hlavne čo sa týka čistoty a úpravy životného 
prostredia. V rámci Dňa vody - 21.marca sa žiaci dozvedeli, kde všade 
a pri akých činnostiach sa voda využíva, ako sa dostane k nám do 
vodovodnej batérie a prečo ju máme šetriť. O vyčistenie a upratanie 
areálu školy sa žiaci postarali počas Dňa Zeme, v rámci ktorého sme 
vyzbierali 2 140kg papiera. 
       Čo sa týka úpravy okolia školy, tu chceme zas poďakovať 
HAŽLÍNČANOM, lebo náš projekt „Záhrada, ktorá vzdeláva“ bohato 
podporili hlasovaním v Tescu a obsadili sme druhé miesto s finančnou 
podporou 600 eur. Čo všetko sme za tie peniaze urobili, môžete prísť 
pozrieť k nám, do areálu našej školy. Už tam nestraší rozbitý skleník, 
ani zarastená hriadka. Do skalky sme vysadili liečivé byliny a v priľahlom 
areály bobuľové ovocie. Sú tam brusnice, egreše, ríbezle, čučoriedky, 
černice, maliny, goji a ešte oveľa viac.  
          V máji, predposledný týždeň, bolo v našej škole úplne ticho. Nie 
preto, žeby žiaci prišli o hlasivky, ale preto, lebo sme sa na týždeň 
presťahovali do školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch. Taká škola by 
žiakom vyhovovala po celý školský rok, ale to by asi nevydržali rodičia. 
     V lete sa naši žiaci prezentovali spevom a tancom na hažlínskom 
festivale. 
Ani tento rok sme si nezabudli uctiť kytičkami tých, ktorí padli v prvej 
svetovej vojne.  
       V marci sme zorganizovali zbierku na Deň narcisov – Liga proti 
rakovine, kde sme vyzbierali 225,10 €, za čo ďakujeme obyvateľom 
obce, ktorí prispeli. 
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí v septembri finančne podporili 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska sumou 171 eur. 
    V novembri sme boli v Prešove na exkurzii venovanej maliarovi 
a vynálezcovi Leonardovi da Vinci nazvanej Leonardium, kde sa žiaci 
dozvedeli veľa zaujímavostí z jeho života a skúsili si Leonardove 
vynálezy. 
       Adventný čas nám pripomínali nami vyrobené adventné vence 
,pečenie medovníčkov i pitie vianočného punču. Rodičom sme sa za 
celoročnú starostlivosť odmenili vianočnou besiedkou. 
     Vďaka našim žiakom je na Google maps  naša obec znázornená 
hažlínskym tradičným ornamentom.  
        Ďakujem rodičom detí našej školy, že ich nezlákalo mesto a ostali 
verní a veria našej tradičnej dedinskej hažlínskej škole. 
       V závere na zamyslenie : Milí rodičia detí učiacich sa v meste na I. 
stupni, myslíte si, že robíte všetko pre Vaše deti, ale zamysleli ste sa 
nad tým, koľko času trávite s nimi? Koľko času strávia Vaše deti 
s kamarátmi a na čerstvom vzduchu? 
                Mgr. Anna Leškaničová 

 

     V našej škôlke pracujeme so stálou skupinou detí vo veku od 3-6 rokov, 

v posledných rokoch škôlku navštevujú aj 2-ročné deti, ktoré spĺňajú 

požiadavky pre vstup do materskej školy. Našou prioritou je vytvoriť pre 

detí príjemné rodinné prostredie, kde budú prichádzať s radosťou a túžbou 

spoznávať nepoznané. Prostredie, v ktorom sa budú cítiť vždy prijaté a 

milované. Detí vedieme k rozvoju kreativity, fantázie a základných zručností 

prostredníctvom hračiek, čítania rozprávok, rôznymi hrami, pracovnými 

činnosťami a v neposlednom rade aj pohybovými aktivitami. 

     Každoročne chystáme s deťmi karneval, kde sa prezentujú  krásnymi 

maskami, navštevujeme spolu knižnice, či už v Bardejove, alebo v minulom 

školskom roku sme navštívili knižnicu vo Svidníku, prezentujeme sa rôznymi 

výtvarnými prácami alebo aj spevom, napr. „Spievame mamičkám 

a babičkám“. Spevom, alebo aj prednesom básni sa prezentujeme aj na 

našich obecných akciách, či to bol „Deň Matiek“, „Mikuláš“, „Vianočná 

besiedka“, alebo aj hažlínsky festival. Vždy pred koncom školského roka si 

urobíme krásny školský výlet spoločne aj s rodičmi, kde objavujeme vždy 

nové miesta.  V mesiaci október sme s deťmi usporiadali  „Šarkániadu“, kde 

boli deti odmenené za svoju šikovnosť medailami. 

       

     S deťmi každoročne pečieme a zdobíme medovníčky, ktorými deti 

ponúknu svojich rodičov na vianočnej besiedke. 

 

     Ako každý rok, tak aj tento sa deti veľmi tešili na príchod Mikuláša, no 

radosť bola ešte väčšia, keď nám Mikuláš slávnostne otvoril naše detské 

ihrisko.                   Bc. Mária Tomčová 

 



 
     Tohto roku si pripomíname 100 –té výročie ukončenia 1. svetovej vojny. 
Veľká vojna, ako ju vtedy nazvali mala katastrofálne a devastačné dopady na 
celú Európu a celý svet. Štyri a pol roka trvania vojny malo  za následok vyše 
9 miliónov  padlých vojakov, 7 miliónov civilistov, 20 miliónov zranených 
a takmer 8 miliónov nezvestných. V dôsledku vojny sa Európa zmenila  na 
zbedačené územie. Podpísaním prímeria v roku 1918 medzi Nemeckou ríšou 
a Spojencami sa vojna skončila. 

     Aj keď si to možno ani neuvedomujeme vojna zasiahla aj našu obce. Celá 
rada mladých mužov bola odvedená a narukovali do Rakúsku-Uhorskej 
armády. Obec sa nachádzala v blízkosti frontu. Najťažšie boje prebiehali 
v roku 1914 do mája 1915 v obci Zborov a okolí. V dostupných materiáloch, 
ktoré máme sa uvádza, že prevažná väčšina mužov z Hažlína bola povolaná 
k Práporu poľných strelcov č.32 , ktorý bol súčasťou pešieho pluku č. 67. Do 
júla 1918 táto vojenská jednotka bojovala na východnom fronte, od júla 1918 
je jednotka prevelená na front v Taliansku, kde  zotrvala do konca vojny.  
Časť našich mužov bola povolaná k pešiemu pluku č, 9, ktorý bol súčasťou 77. 
pešej brigády ( Honvedská brigáda). Aj tento pluk bojoval do marca 1918 na 
východnom fronte, v marci 1918 bol prevelený na taliansky front, kde pôsobil 
do konca vojny. 

     Doplňovacím obvodom pre naše územie bol Prešov. V rakúsko-uhorskej 
armáde  existovalo  niekoľko  peších  plukov,  ktoré  sa  môžu  označiť  
„ slovenské“ vzhľadom na počty zaradených vojakov. Koľko mužov z Hažlína 
bolo povolaných nevieme, je to predmetom zisťovania. 
Z narukovaných vojakov sa na základe našich  dostupných zdrojov nevrátili 

domov: 

 Dorow Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči 

 Mihajló Michael, roč. 1896, padol na východnom fronte 

 Ragan Josef, roč. 1874, zomrel na infarkt vo vojenskej 
nemocnici 

 Vrábely Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči 

 Dvoracký Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči 

 Zápotoka Jurko Johann, roč. 1883, padol v boji na 
východnom fronte 

 Hric Ondrej, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči 

 Andrej Vagaský, roč. 1886, zomrel v Itálii Mokrini 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Na udalosti z 1.svetovej vojny máme v obci spomienku v podobe cintorína, 

kde je pochovaných 83 vojakov. Po rekonštrukcii cintorína a jeho posviacke 

tohto roku sme vytvorili dôstojné  pietne miesto. Udržujme tento cintorín 

v upravenom stave a nahraďme pochovaným vojakom, aj keď pre nás 

neznámych, ich blízkych.                  

    Ing. František Olah, starosta obce 

  

 

VÝVOJ MZDY NA SLOVENSKU 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                

         

                                         

     

 

  

 

                                      
 

 

 

 

                                  

 

                                                                                                                                                                                         

ROK 

 Minimálna mzda  Priemerná mzda 

 suma  nárast suma nárast 

1991      66,00 EUR             -   EUR       125,14 EUR             -   EUR  

1992      73,00 EUR        7,00 EUR       150,80 EUR      25,66 EUR  

1993      81,00 EUR        8,00 EUR       178,55 EUR      27,75 EUR  

1994      81,00 EUR             -   EUR       208,92 EUR      30,37 EUR  

1995      81,00 EUR             -   EUR       238,83 EUR      29,91 EUR  

1996      90,00 EUR        9,00 EUR       270,66 EUR      31,83 EUR  

1997      90,00 EUR             -   EUR       306,25 EUR      35,59 EUR  

1998    100,00 EUR      10,00 EUR       332,04 EUR      25,79 EUR  

1999    120,00 EUR      20,00 EUR       356,10 EUR      24,06 EUR  

2000    146,00 EUR      26,00 EUR       379,41 EUR      23,31 EUR  

2001    163,00 EUR      17,00 EUR       410,44 EUR      31,03 EUR  

2002    185,00 EUR      22,00 EUR       448,48 EUR      38,04 EUR  

2003    202,00 EUR      17,00 EUR       476,83 EUR      28,35 EUR  

2004    216,00 EUR      14,00 EUR       525,29 EUR      48,46 EUR  

2005    229,00 EUR      13,00 EUR       573,39 EUR      48,10 EUR  

2006    252,00 EUR      23,00 EUR       622,75 EUR      49,36 EUR  

2007    269,00 EUR      17,00 EUR       668,72 EUR      45,97 EUR  

2008    269,00 EUR             -   EUR       723,03 EUR      54,31 EUR  

2009    296,00 EUR      27,00 EUR       744,50 EUR      21,47 EUR  

2010    308,00 EUR      12,00 EUR       769,00 EUR      24,50 EUR  

2011    317,00 EUR        9,00 EUR       786,00 EUR      17,00 EUR  

2012    327,00 EUR      10,00 EUR       805,00 EUR      19,00 EUR  

2013    338,00 EUR      11,00 EUR       824,00 EUR      19,00 EUR  

2014    352,00 EUR      14,00 EUR       858,00 EUR      34,00 EUR  

2015    380,00 EUR      28,00 EUR       883,00 EUR      25,00 EUR  

2016    405,00 EUR      25,00 EUR       912,00 EUR      29,00 EUR  

2017    435,00 EUR      30,00 EUR  954,00 EUR 42,00 EUR 

2018    480,00 EUR      45,00 EUR      

100  -té  VÝROČIE UKONČENIA 1. sv. vojny 

 



                                                                                                                                            
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

                      

                                                                  

             

 

               

 
     Vytváranie podmienok pre bytovú výstavbu je neodmysliteľnou súčasťou rozvoja obce. 

Možnosti bývania v obci ovplyvňujú počet obyvateľov obce, následne počet detí a príjmy 

obce z podielových daní. 

Napriek snahe riešiť bytovú otázku v obci dochádza k výraznému úbytku počtu obyvateľov 

s trvalým pobytom v obci. V roku 2007 obec evidovala 1 250 obyvateľov, 130 žiakov 

základnej školy a 23 detí v materskej škole. 

V roku 2017 sme evidovali 1 130 obyvateľov, 45 žiakov základnej školy a 16 detí v materskej 

škole. Vidíme výrazný úbytok najme detí, čo malo za následok zrušenie 2. stupňa základnej 

školy. 

Požiadavky občanov – záujemcov o bývanie ukazujú na potrebu vytvárania podmienok 

bývania formou bytoviek – obecných bytov a formou výstavby rodinných domov. 

     V roku 2009 sa obec pustila do odvážneho plánu postaviť 3 obecné bytovky s 18 bytmi. 

Zámer sa podarilo realizovať a dnes sú tieto byty plne využité a poskytujú bývanie 18 

rodinám. Ísť do výstavby ďalšej bytovky súvisí so záujmom o byty. Obec v súčasnosti eviduje 

1 žiadosť o jednoizbový byt. 

Pre záujemcov o výstavbu rodinných domov obec vysporiadala pozemky na ulici Majerová 

a ponúkla na výstavbu 8 stavebných pozemkov. Všetky uvedené pozemky boli odpredané 

žiadateľom. V súčasnosti obec neeviduje žiadnu žiadosť o kúpu stavebného pozemku. 

     Najväčší a najťažší problém v otázke bytovej výstavby je získať a vysporiadať pozemky 

pre výstavbu. Obec nedisponuje vhodnými pozemkami na výstavbu, preto jedinou 

možnosťou je pochopenie vlastníkov pozemkov a ich ochota predať svoje majetkové 

podiely pre tento účel. 

     Využívam túto príležitosť, aby som Vás poprosil – buďte ústretoví a nebráňte sa 

odpredaju často veľmi malých plôch, ktoré ťažko na niečo využiť. Pre veľký počet vlastníkov 

na pozemku sami to nevysporiadate nehovoriac o tom, že o pozemok sa nikto nestará, 

nekosí a neudržiava ho. Chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí  pri doterajšom 

vysporiadavaní boli ústretoví, niektorí aj viackrát a pochopili potreby obce. 

     Aké máme vyhliadky do budúcna.  V prvom rade je to opäť o pozemkoch. Na ktorúkoľvek 

stranu sa otočíme všade sú to súkromné pozemky a musí byť ochota vlastníkov ich 

vysporiadať. Prvoradým záujmom je zastavať väčšie plochy v obci na jednotlivých uliciach. 

Je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie z pohľadu budovania sietí ( siete sú 

vybudované ). 

Takéto stavebné plochy sú na ul. Sadovej , ul. Lúčnej  a ul. Hlavnej na nižnom konci pri 

vstupe do obce ( v súčasnej dobe sa tieto pozemky vysporiadavajú).  

      Do budúcna je potrebné uvažovať s výstavbou novej ulice, ktorá by poriešila bytovú 

výstavbu na niekoľko rokov, k čomu je potrebné aktualizovať Územný plán obce.  Na bytovú 

výstavbu je potrebné sa pozerať nielen z potrieb bývania občanov obce, ale aj z pohľadu 

celkovej výstavby v obci t.j. pribúdania nových zariadení. Medzi takéto zariadenia patrí 

Zariadenie pre seniorov, kde sa ráta s vytvorením 20 až 25 pracovných miest, z ktorých           

niektorí si budú riešiť aj otázku bývania. 

     Vážení občania 

toto je reálny a objektívny pohľad na jednu z priorít obce – bytovú výstavbu. Je len na nás 

ako sa k tomu postavíme a akou cestou pôjdeme, buď   rozvoj obce jej zväčšovanie, vrátiť 

do obce naspäť školu a záujem mladých ľudí o bývanie v obci, alebo to bude stagnácia, 

úpadok, vyľudňovanie. 

     Žiadam Vás podporme cestu rozvoja obce.    

                                     Ing. František Olah, starosta obce 
        

        

  

 
 
 

 

 

 

 

BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI 

 
Čo nám pribudlo v obci v roku 2018 ? 

 

Okrem iných vecí aj: 

- Nové detské ihrisko pri materskej škole 

- Ukončená hospodárska budova pri obecnom úrade  

  s oplotením 

- Nová Požiarna zbrojnica 

- Kanalizácia na ulici Majerová a prepojenie      

   Majerovej    ulice s ulicou Hlavná 

-  Upravený kanál na odvod povrchovej vody –  

   Valková  dolina 

- Terénne úpravy na vojenskom cintoríne z hľadiska  

   ochrany cintorína pred zosuvom pôdy 

 

Čo nám pribudne v obci v roku 2019? 

 

Aj tieto aktivity: 

- Rekonštrukcia stavby starej školy na Zariadenie pre  

   seniorov 

-  Opravená a zateplená budova materskej školy  

   a vykonanie vnútorných úprav, výmena  

   elektrického vedenia a rekonštrukcia kúrenia  

   z hľadiska tepelných  úspor 

-  Vybudovanie novej autobusovej zastávky na  

   otočke autobusu 

- Zateplenie strechy učebného pavilónu základnej  

   školy a výmena krytiny ( izolácia) 

- Nové siete a spevnená cesta v priestore  

   individuálnej bytovej výstavby ul. Majerová 

- Nové trasy kanalizácie 

- Nové chodníky na cintoríne 

 

 
 

 

NOVÉ STAVBY V OBCI 



                  

                               
 
                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drahí bratia a sestry! 

     V pravidelnom okruhu liturgického cirkevného roka opäť sa vraciame k milým vianočným sviatkom, 

v onej vianočnej betlehemskej noci, ako nám to tlmočí zjavenie božie a posvätná liturgia... 

„Keď v hlbokom mlčaní všetko sa pohrúžilo a v polovici noci zostúpilo všemohúce Slovo z nebies...“ 

     V tejto svätej betlehemskej noci Ježiš Kristus ako bohočlovek vstúpil neodvolateľne do dejín ľudstva, do 

dejín spásy, do dejín vykúpenia. Je príznačné iba to, že ľudia spali, nečakali, nebedlili. Len pastieri strážili 

svoje stádo, lebo museli. Ako vieme z evanjelia jedine im oznámili nebesia túto veľkú, radostnú dejinnú 

udalosť, ktorá otriasla celým ľudstvom, ba celým svetom. „Hľa zvestujem Vám veľkú radosť...“ 

Z neba bolo počuť to radostné posolstvo „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

     Možno nedôverčivo sa pýtame čo oni samy mali z toho? Prečo nebol o tom najprv vyrozumený samotný 

rímsky cisár Augustus? Prečo i nie kráľ Herodes, alebo aspoň židovský veľkňazi, farizeji, či zákonníci? 

Nazdávame sa, že cisár Augustus by bol uveril, keby pred ním zastal anjel a mu to oznámil? 

Pravdepodobne nie. Veď on veril iba svojim vojenským légiám, zbraniam a svojej cisárskej moci. Čo urobil 

kráľ Herodes, keď sa o tom dozvedel? Odpoveď: Intrigoval a zamýšľal ako sa Betlehemského dieťaťa sa 

zbaviť, zavraždiť... Veľkňazi? Tí čakali iného Spasiteľa, Spasiteľa hmoty, vlády, obchodu, politiky ... Tušíme, 

že vtedy len jednoduchí pastieri boli ochotní uveriť. Nie, neboli to náboženskí fanatici, ale neskazené deti 

drsnej prírody. A tak išli sa presvedčiť: „Poďme do Betlehema a pozrime sa čo sa tam stalo, čo o ňom 

hovoril Pán...“ 

     Bratia a sestry, terajšie kresťanské Vianoce nás pozývajú všetkých k radosti i napriek všetkej osobnej 

determinácií, bezmocnosti a malosti.  Radosť, to je dosť odvážne slovo, najmä dnes, keď skoro každý 

človek má dosť príčin neradovať sa. Veď každý čímsi trpí, človeka trápia choroby, sklamania, neúspechy, 

neláska, podrazy ľudí, neposlušnosť detí, samota, opustenosť, životné tempo, zhon, nervozita, stresy a ešte 

iná všelijaká úzkosť. Veď ľudstvo akoby stále balansovalo nad priepasťou možnej záhuby vzájomného 

zničenia... No Vianoce sú predsa len odvážne, povznášajúce, kresťanské, lebo hlásajú aj dnešnému 

modernému človeku radosť a pokoj.  

     Ale priznajme sa, či sa aj vieme opravdivo radovať? Sú totiž ľudia, čo si myslia že veselosť vyvolaná 

alkoholom, drogami, nejakým chvíľkovým úspechom alebo rozkošou je tou pravou radosťou. Takíto ľudia 

svoju radosť príliš spájajú s hmotou, s telom. Avšak hmota je pominuteľná, vrtkavá a zradná. Pravá radosť 

závisí od toho, kto ju z vnútra prináša. Ale musíme byť pozorní, aby sme neboli len náladoví, labilní, či 

nestáli a nespokojní. Nemýľme si príčinu a podmienky opravdivej vnútornej radosti. Áno, uznávame že 

hmotné hodnoty môžu byť podmienkou radosti, ale nemusia byť vždy príčinou. Iste, bedár, hladný, otrhaný 

a opustený sotva sa bude vedieť radovať.  Avšak samé najedenie, ošatenie nespôsobí mu radosť...  Príčina 

radosti môže byť iba v nás, v našej duši. Pramení z nášho vnútra. Radosť betlehemských pastierov bola 

v tom: „našli Máriu i Jozefa i Nemluvňa uložené v jasliach...“  „A tak chválili Boha za všetko, čo počuli 

a videli.“ Teda ozajstnou príčinou vnútornej a nepomíňajúcej radosti človeka môže byť iba Boh, Ježiš 

Kristus. Ak však zistime zo všeobecnosti, že je tak málo radosti vo svete, okolo nás, ba aj v našom 

spoločenstve, ba aj v nás, to nasvedčuje, že nám chýba práve ON – Kristus Emanuel – príčina našej 

radosti. 

     Zo skúsenosti vieme, že iba človek s radosťou v duši dokáže žiť v súlade so svojím okolím a vo svojej 

rodine. Človek bez radosti šíri všade okolo seba iba zatrpknutosť, neradosť. Iba človek s radosťou dokáže 

skôr a ľahšie odpustiť blížnemu.  Už vojvodca Rimanov Cézar poznamenal dávno vo svojej dobe, že víťaz 

môže byť viac veľkodušnejší a premožený...  Iba ten, kto má skutočnú radosť v srdci nezávidí, neintriguje 

a má silu i odvahu tešiť sa aj zo šťastia iného.  

Ak hovoríme v našej dobe i o nedobrých vzájomných ľudských vzťahov tak hľadajme tu príčinu. Dnešným 

ľuďom poväčšine chybuje radosť  –  i pri všetkej hmotnej, kultúrnej a spoločenskej vybavenosti alebo 

zabezpečenosti.  Smútok nikdy nebol pokladaný za čnosť, ale radosť áno. 

Preto ako veriaci kresťania, katolíci sme povinní vracať Krista, Jeho blahozvesť, Jeho radostné evanjelium 

všetkým ľuďom a svetu, ktorý sa mu odcudzil.  Prebúdzať v ňom vieru i dôveru. Aj tí betlehemskí pastieri 

nám dokazujú a presviedčajú nás, že k radosti je potrebná viera. Oni uverili, že toto Dieťa v jasliach je 

a bude ich Spasiteľom, že život  Dieťaťa ich poteší, otvorí im nové nádeje i nové skutočnosti. 

„Nájde syn človeka vieru ak príde?“   Kladie túto otázku aj sám Pán Ježiš aj každému z nás.  Vo svetle 

pokory priznajme    si, že naša viera v mnohom pokrivkáva, potrebujeme ju prehĺbiť a upevniť aj týmito 

krásnymi vianočnými sviatkami. 

     Tak manželia potrebujú si navzájom si dávať lásku, radosť a nie zármutok, či bolesť. Koľko dnes 

manželstiev trpí práve smútkom, ktorý doľahol na manželstvo.  - Rodičia majú dávať svojim dietkám radosť 

a to dobrou kresťanskou výchovou, cestou lásky  a svojho osobného  príkladu. – Koľko dietok by mohlo 

žalovať, že im rodičia poskytujú všetko, len nie skutočnú, opravdivú radosť a lásku.  - Povinnosť dávať 

radosť platí však aj pre deti dorastajúce a dospelé. Koľkí synovia a dcéry okrádajú svojich rodičov práve 

o radosť a spôsobujú im  trvalý zármutok. Nieto inej cesty pre nich ako spôsobovať radosť a nikdy nie 

bolesť ...   Čím? 

Iba mravným, statočným a spravodlivým životom. Nuž mohli by sme všetci sláviť takéto pekné a trvalé 

Vianoce celý rok, ba celý život, aby sme na to pamätali a to aj každodenne uskutočňovali. Vianoce a celý 

ich bohatý obsah je preto taký milý, taký príťažlivý, lebo nás všetkých na túto povinnosť upozorňuje. Aj pre 

každého z nás betlehemskou hviezdou našej doby je viera, nádej v Boha. Nepôjde to však bez lásky, ktorá 

sa obetuje a dáva, ako sa dala tú krásnu noc v Betleheme.  Kristovo narodenie to nebol úspech, to bol a je 

dar pre všetkých ľudí, pre celé ľudstvo. 

     Život nie je o tom, či idem od úspechu k úspechu, ale o tom, ako sa darujem službe Bohu a blížnemu. 

Akú radosť mi to spôsobuje a akou radosťou blížneho obdarujem. A práve preto nech narodenie božieho 

dieťa nech nám všetkých prináša každodennú radosť, šťastie a pokoj do nášho srdca, do našich 

každodenných medziľudských vzťahov, do nášho celého života.  

     Požehnané sviatky Božieho narodenia a v Novom roku 2019 bohatstvo milosti o Trojjediného Boha na 

príhovor Panny Márie a všetkých vašich nebeských Patrónov vyprosuje a žehná  

       O. Peter, váš farár 

 

 

• Máme dnes vyššie stavby a širšie  
  diaľnice, ale menšiu vitalitu a smutný  
  pohľad na svet. 
• Máme krásne domy, viac príjmov vo  
  svojich rodinách, ale tie sa napriek  
  tomu rozpadajú. 
• Veľa spotrebujeme a málo sa  
  tešíme. 
• Znásobili sme svoje vlastníctvo, ale  
  uznávame málo hodnôt. 
• Robíme veľa kompromisov, ale času  
  máme málo. 
• Máme viac informácií a múdrosti  
   menej. 
• Deti sa rodia, ale odchádzajú  
   spomedzi nás mladí ľudia  
   z vlastného rozhodnutia. 
• Doleteli sme na Mesiac i späť, ale je  
   pre nás namáhavé prejsť cez ulicu  
   a navštíviť susedov. 
• Máme viac liekov, ale zdravia menej. 
• Hovoríme mnohými slovami,  
   milujeme už menej, ale naša  
   nenávisť je veľká. 
• Žijeme v dobe veľkej slobody, ale  
   naša radosť je skôr malá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aby bol život len re len reťazcom   
  radostných okamihov, nielen starosťou 
  o prežitie! 
• Aby sme nič nepovažovali za  
  výnimočnú udalosť, lebo celý život je 
  výnimočnou udalosťou! 
• Aby sme našli svoju múdrosť, viac    
  čítajme, hovorme s ľuďmi a tešme 
  sa zo svojej existencie bez toho, aby    
  sme príliš mysleli na seba! 
• Venujme viac času svojej rodine a   
  priateľom, pochutnajme si na svojom    
  obľúbenom jedle a navštívme miesta,      
  ktoré máme radi...! 
• Pime zo svojich krištáľových pohárov,    
  jedzme z najvzácnejších servisov,   
  neschovávajme svoje najlepšie veci a   
  použime ich zakaždým, keď chceme! 
• Povedzme svojim rodinám a 
priateľom,  
  ako veľmi ich milujeme! 
• Neotáľajme s ničím, čo nám vráti  
  úsmev na tvár a radostnú ľahkosť 
  do života! 
• Každý deň, každá hodina a každá  
  chvíľa je jedinečná a nevieme, či nie je  
   posledná! 
• Vypusťme zo svojich slovníkov  
  slovíčka „raz“ a „niekedy“! 
• Myslime na to, že „raz“ už možno     
  nikdy nebude... 
 
Krásne a požehnané vianočné 

sviatky 

 

 

DUCHOVNÉ SLOVO KŇAZA Zamyslenie pred 
začiatkom 
nového kalendárneho roka: 
 

Preto si spoločne želajme     
do nového roka: 

 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOČÍVAJTE V POKOJI 
1.  Šoltysová Anna,  posledne bytom Hažlín, Hlavná 191/198,  

     zomr. 26.2.2018 

2.  Čuntová Mária, posledne bytom Hažlín, Majerová 300/7,  

     zomr. 6.3.2018 

3. Tomčo Pavol, posledne bytom Hažlín, Sadová 100/31,  

     zomr. 27.3.2018 

4.  Mačugová Anna, posledne bytom Hažlín, Ku Kaplnke 215/7,       

     zomr. 15.4.2018 

5.  Dančišin Marián, posledne bytom Hažlín, Hlavná 82/37,  

     zomr. 27.7.2018 

6.  Čunta Ján, posledne bytom Hažlín, Sadová 347/19,  

     zomr. 30.10.2018 

7.  Šimičeková Anna, posledne bytom Hažlín, Majerová 37/39, 

     zomr. 13.11.2018 

9.  Lukačko Vincent, posledne bytom Hažlín, Jaseňová 224/7, 

      zomr. 10.12.2018 

10. Mária Koscelníková, posledne bytom Hažlín, Majerová 33/34    

       zomr. 15.12.2018 

            ZOMRELÍ  V  ROKU  2018 

 
Vitaj teda medzi , bábätko maličké, nech vždy úsmev žiari, 
na tvojej  tváričke . Nech  Ti  sudičky všetko dobré dajú, nech 

pre Teba  veľa lásky, zdravia, šťastia majú. 
 
1.  Kotalík Juraj, Hažlín, Majerová 30/36 

2. Ondriková Bibiana,  Hažlín, Hlavná 192/196 

3. Treščanská Michaela, Hažlín, Sadová 319/10 

4. Furmanek Richard,  Hažlín, Hlavná 78/42 

5. Tvardzik Timotej,  Hažlín, Sadová 323/27 

6. Sova Marek, Hažlín, Hlavná 41/83 

 
     
 
 

 

Štatistika  obyvateľov obce k 12.12.2018:  
Počet obyvateľov:  1099 

Počet žien: 554 
Počet mužov: 545 
Počet deti do 5 rokov: 39 
Počet deti 6-14 rokov: 67 
Počet mladých 15-18 rokov: 47 
Počet občanov 19-60 rokov: 686 
Počet občanov nad 61 rokov: 260 
Najstaršou ženou v obci je: Anna Jazudeková, 94 rokov 
Najstarším mužom v obci je: Pavol Jazudek, 92 rokov 

Najviac vyskytujúce sa mená v obci: 
Mária: 78 žien Ján: 65 mužov 

Anna: 68 žien Jozef: 53 mužov 

Eva: 26 žien Andrej: 29 mužov 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE  O OBČANOCH  OBCE 

HLAVNÁ  PRIORITA  OBCE  V  NAJBLIŽŠÍCH  
ROKOCH 

 
     O výstavbe Zariadenia pre dôchodcov uvažujeme, rozmýšľame 
a rozprávame v obci už veľmi dlho. Verejná porada občanov obce 4. 
februára 2018 potvrdila, že občania obce majú záujem o takéto zariadenie 
a vidia v ňom veľký prínos pre starších občanov obce i samotnú obec. 
Všetci prítomní odsúhlasili záver „ poďme do realizácie tohto projektu“. 

     Za celú dobu môjho doterajšieho starostovania som hľadal možnosti 
získania finančných prostriedkov  nie z vlastných zdrojov financovania tohto 
projektu. V roku 2018 a nasledujúcich rokoch sa rysuje možnosť získania 
financií z Úradu vlády SR formou regionálneho príspevku na uvedený 
projekt  tým, že okresu Bardejov bol zaradený ako menej rozvinutý okres 
a následne môžu žiadatelia z okresu žiadať o pridelenie finančných 
prostriedkov na projekty za predpokladu vytvorenia minimálne 5 nových 
pracovných miest. Po podaní našej žiadosti  sme boli úspešný s tým, že 
projekt bude realizovaný v rokoch 2018 – 2020. Objem finančných 
prostriedkov činí 50% z celkového rozpočtu stavby, ale pri spoluúčasti, 
prípadne získaní ďalších dotačných zdrojov a s realizáciou časti prác 
svojpomocne by sme mohli byť úspešní. 

     V projekte pôjde o rekonštrukciu starej budovy školy s vybudovaním 
potrebnej prístavby na vytvorenie pobytovej kapacity 35 klientov 
a vytvorením 20 – 25 nových pracovných miest. Štúdia projektu bola 
prezentovaná na schôdzi 04.02.2018. K dnešnému dňu bola spracovaná 
projektová dokumentácia stavby, vysporiadané majetkové pomery pozemku 
a v štádiu podpisovania je zmluva s Úradom vlády SR. 

     Práce na realizácií projektu budú zahájené začiatkom roka 2019. 
Očakávam, že tak ako sme túžili mať takéto zriadenie, tak ako sme na 
verejnej porade odsúhlasili náš podiel na realizácií, tak budeme pristupovať 
k plneniu našich predsavzatí. 

     Začiatkom roka 2019 bude zvolaná ďalšia pracovná porada občanov 
obce, kde bude priestor pre Vašu hlbšiu informáciu o tomto projekte, bude 
priestor pre hlbšie rozdiskutovanie všetkých aktuálnych otázok. 

Aj touto cestou Vás na túto poradu pozývam ( termín bude upresnený). 

                                     

 

     Vážení občania 

je pred nami veľká výzva. Niektoré obce nám závidia takýto projekt, niektorí 
nás obdivujú, že máme odvahu ísť do toho, niektorí by sa radi pripojili, 
niektorí si myslia...............  Výzva sa nesplní sama, preto apelujem na Vás 
pristúpme k realizácií tohto projektu s plnou vážnosťou a zodpovednosťou 
a odmenou nám bude zariadenie, ktoré raz bude slúžiť možno aj nám.   

        Ing. František Olah, starosta obce 

 

 

  

ZARIADENIE  PRE  DÔCHODCOV   

 

DETI NARODENÉ V ROKU 2018 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení priatelia, 

dovoľte sa mi prihovoriť k Vám pri príležitosti 

pravdepodobného 90-tého výročia Dobrovoľného hasičského 

zboru v Hažlíne. Pravdepodobného preto, lebo prvá zmienka 

o vzniku zboru sa datuje koncom 20. rokov 20. storočia.  

Za cca 90 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali 

viaceré generácie, ktoré prispeli svojimi schopnosťami 

a možnosťami k rozvoju nielen hasičského zboru, ale i obce. 

Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom 

voľnom čase. Nesmieme zabudnúť na našich predchodcov, 

ktorí za ťažkých podmienok zakladali túto dobrovoľnú 

organizáciu na zásadách lásky a úcty k svojmu blížnemu, k 

jeho práci, životu, zdraviu a majetku. Samozrejme nemalá 

vďaka patrí aj dodnes žijúcim členom a funkcionárom našej 

organizácie, ktorí už vzhľadom na svoj vek prenechali štafetu 

mladším.  

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje na miestach, kam sa štátni 

hasiči nedostanú tak rýchlo. Dobrovoľní hasiči zasahujú 

väčšinou tam, kde sa vyžaduje väčší počet ľudí. Zasahujú 

v ťažšie prístupných terénoch, pomáhajú pri povodniach, 

lesných požiaroch... Technikou a ani výbavou sa nemôžu 

členovia dobrovoľného zboru rovnať štátnym hasičom, ale 

zásluhou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky sa zborom poskytujú dotácie na nákup materiálno-

technického vybavenia, a tiež sa prideľuje hasičská technika. 

Tento rok získal zbor do užívania protipovodňový vozík. 

Náš dobrovoľný hasičský zbor je zároveň aj športový. Po 

dlhej dobe sa členovia zboru zúčastnili okresných súťaží  

v Hankovciach,  v Gaboltove, v Raslaviciach, v Chmeľovej a v 

Komárove, kde vzorne reprezentovali nielen zbor, ale aj obec 

Hažlín.  

Vďaka patrí hlavne mladým, aktívnym členom, ktorí pracujú 

a zviditeľňujú náš hasičský zbor. Pevne verím, že činnosť DHZ 

sa bude len vylepšovať, i keď v dnešnej uponáhľanej dobe je 

to náročné na čas.  

 

Radi privítame v našich radoch nežnejšie pohlavie, ale aj 

v úvodzovkách „starších hasičov“, ktorí by reprezentovali 

zbor v kategórii nad 35 rokov. 

Na záver by som si dovolil citovať p. Jozefa Nováka st. „Byť 

hasičom nie je povolanie, ale životné poslanie. Človeka 

hasičská práca musí baviť, pretože dobrovoľný hasič pracuje 

zadarmo a venuje tomu veľa času na úkor seba a svojej 

rodiny.“ 

Želám všetkým členom a obyvateľom obce Hažlín veľa 

zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Je našou úlohou, aby sme 

s láskou pokračovali v práci hasičov a odovzdávali ju ďalším 

pokoleniam. Len potom si môžeme byť istý, že „hasičstvo“ 

v Hažlíne nezanikne.                                         Ing. Jozef Židišin 

 

 
     Tak ako to bolo v minulosti, tak aj v súčasnosti sú folklórne slávnosti v našej obci veľkým  
sviatkom. Je to miesto, kde sa schádzajú všetky vekové kategórie milovníkov folklóru a návštevníkov. 
21. ročník folklórneho festivalu „ Folklórny Hažlín“ sa uskutočnil tohto roku  v dňoch 04.- 05.  augusta. 
Sviatočnú atmosféru bolo cítiť v obci počas oboch dní slávností.  

     Sobotňajší program folklórnych slávností začal zahájením 4. ročníka súťaže vo varení gulášu. 
Z roka na rok stúpa záujem zapojiť sa a stúpa aj zanietenosť súťažiacich i snaha uvariť víťazný guláš. 
Tohtoročné prvenstvo si odniesli nováčikovia, ktorí súťažili pod názvom „ oteckovia“. Súťažiacich 
podporil aj vzácny hosť a to štátny tajomník Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Mgr. Braňo Ondruš. 
Po vyhodnotení program pokračoval netradičnou ukážkou žatevných prác, ktoré prebiehali v areáli 
obecného úradu. Ukážka spočívala v prevedení mlátenia obilia na zrekonštruovanej mláťačke, ktorá 
je vlastníctvom obce.   

     Úvodným slovom starostu obce Ing. Františka Olaha začal o 17:00 hodine bohatý kultúrny 
program prvého dňa slávností. Organizátorom podujatia,  účinkujúcim a priaznivcom folklóru  prialo aj 
krásne slnečné počasie. Na doskách prírodného amfiteátra  vystúpili v úvode deti zo základnej školy. 
Deti rozdali do hľadiska divákom radosť a krásu uvitú zo spevu, tanca a pohybu. Ani horúce počasie 
neodradilo priaznivcov folklóru, aby si neprišli pozrieť vystúpenie ďalších účinkujúcich , a tak sa na 
pódiu postupne predstavili FS Hažlínčanka, FSk Novešan,  FSk Dubinčan a neskrotné Šarkanice, 
ktoré svojim vystúpením dostanú každého diváka. Záver popoludňajšieho programu patril FS 
Rozmarija z Prešova. Temperamentom  a humornou prezentáciou svojho programu ohúrili, prekvapili 
a zabavili  divákov v hľadisku. Sobotňajší program bol obohatený o premietanie filmu o obci pod 
názvom „Hažlín v zrkadle času II“, ktorý obecenstvo prijalo s veľkým nadšením. Diváci mohli sledovať 
postupnú výstavbu, rozkvet obce až do dnešnej podoby. Tvorcovia boli ocenení záverečným 
potleskom publika a patrí im aj naše veľké „ Ďakujeme“. 
 

 
      
     Oslava folklóru pokračovala aj v nedeľu.  Začala  úvodným slovom starostu obce Ing. Františka 
Olaha, ktorý zároveň privítal vzácnych hostí podujatia . Pozvanie prijali Mgr. Branislav Ondruš – 
štátny tajomník Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR, MUDr. Boris Hanuščák – poslanec 
PSK a primátor mesta Bardejov, poslanci PSK  - Ing. Miroslav Bujda – prednosta Okresného úradu v 
Bardejove a  majiteľ VK & spol. Ladislav Kuľka . Ani nedeľňajšie horúce počasie neodradilo 
milovníkov folklóru, práve naopak zaplnené hľadisko postupne vítalo a odmeňovalo jednotlivých 
účinkujúcich potleskom.   Galaprogram slávností začali deti základnej školy a pokračoval domáci FS. 
Hažlínčanka, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každého ročníka slávnosti a svojimi  vystúpeniami 
jeho členovia oživujú na pódiu zvyky a tradície typické len pre našu obec. Veľký ohlas malo 
vystúpenie dievčenskej zložky súboru, ktorá na pódiu predviedla čepenie nevesty. Ďalej striedavo 
vystúpili na pódiu FS Čerhovčan, FS Borievka, Jozef Mak a ĽH Hron a ľudová speváčka z projektu 
RTVS „Zem spieva“ Martina Ťasková Kanošová. Na pódiu sa predstavilo množstvo neskutočne 
šikovných folkloristov z ktorých vystúpení bolo cítiť , že ich srdce je stvorené pre šírenie krásnej 
slovenskej kultúry v podobe ľudovej hudby , spevu a tanca. Aj keď nám počasie v závere už neprialo, 
no ani kvapky dažďa  a ochladenie neodradili účinkujúcich a ani milovníkov folklóru, tí zostali až do 
poslednej piesne. 
     V priebehu  folklórnych slávností sa uskutočnilo odovzdanie ocenenia nášmu rodákovi Jánovi 
Lukačekovi „in memoriam“ . Starostom obce mu bola udelená Cena starostu obce za dôstojnú 
reprezentáciu obce účinkovaním vo folklórnom súbore Hažlínčanka.  Cenu odovzdal starosta obce 
manželke  a členovia súboru poslali svojmu Jankovi do neba pozdrav v podobe jeho obľúbenej 
pesničky.  „ Česť jeho pamiatke“. 

     21. ročník slávnosti sme úspešne a s pekným ohlasom ukončili.  Za zdarný priebeh tohtoročných 
slávností je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a zúčastnili na 
príprave podujatia, ktorým sme dôstojne oslávili krásu nášho slovenského folklóru. Už teraz stojí pred 
organizátormi veľká výzva pripraviť na kultúrne zážitky ešte bohatší  a úspešnejší  22. ročník 
slávností. 
 
     Čo dodať na záver? Chráňme si náš folklór, veď bol odovzdávaný z generácie na 
generáciu, matka ho odovzdala  dcére, otec synovi. 

Chráňme si naše bohatstvo, naše  dedičstvo. 
Tradícia totiž neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. 

 
      Ing. Anna Majerniková, prednostka Obú 

 
 

 

FOLKLÓRNY HAŽLÍN V ZRKADLE ČASU 

 

DHZ OBCE  HAŽLÍN 



   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
MUDr. Juraj Lukačko 

 

MUDr. Juraj Lukačko (* 1. október  1918, Hažlín – 
† 22. december  2001, Bratislava)  lekár. 

      Narodil sa 9. októbra 1918 v obci Hažlín, kde žili a pracovali 

jeho rodičia a zomrel  22. decembra.2001 v Bratislave.  

Pochádzal z početnej rodiny, mal 5-tich súrodencov. Mama 

Mária Lukačková, rod. Janteková, nar. 6.6.1875, zomrela 

6.2.1962 ,  otec Andrej Lukačko, nar. 11.9.1869, zomrel 

16.1.1945. 

    V 50- tych rokoch vyštudoval  lekársku fakultu UK v Bratislave. 

Po ukončení školy pracoval ako obvodný lekár v Šamoríne, okres 

Dunajská Streda. Začiatkom 60-tych rokov začal pracovať ako 

všeobecný lekár u železníc vtedajšej Československej republiky 

v Bratislave. Na tejto pozícii pracoval až do dôchodkového veku. 

    V roku 1959 sa oženil. Jeho manželka Elena, rodená Šubová, 

pracovala ako učiteľka v materskej škole,  väčšinu rokov však 

odpracovala ako zamestnanec pošty v Bratislave. 

    Z ich manželstva pochádza dcéra Alica, ktorá je vydatá a so 

svojou rodinou žije v Bardejove. 

    Jeho záľubou bola práca v záhrade, ovocinárstvo. 

     Ako rodák obce inicioval vydanie malej publikácie, 

retrospektívy histórie našej obce. Publikácia vyšla pod názvom  

„Hažlín a jeho história ” a bola vydaná v roku 1994 – roku 

v ktorom si obec pripomenula 580. výročie prvej písomnej 

zmienky o obci Hažlín.          

            zo zdrojov dcéry Alice Šoltésovej,  r. Lukačkovej 

 

 

 

OSOBNOSTI  OBCE  HAŽLÍN 

V živote je neskutočne veľa vecí, za ktoré môžeme byť každý 

deň vďační. Za čo ste vďační vy? 

 

Som vďačná, vďačný  ... 

1)  Za to, že môžem počúvať starosti iných, lebo to znamená, že to,    

    čo občas prežívam, jednoducho patrí k životu.  

2) Za to, že si občas nadránom líham do postele vyčerpaná, lebo to  

    znamená, že mám prácu a robím veci, ktoré mnoho iných ľudí na  

    svete nemôže a nedokáže.  

3) Za to, že som prežila veci, ktoré ma veľmi zranili, lebo ma  

    urobili silnejšou. 

4) Za to, že som stretla ľudí, ktorí ma naučili, že svoje šťastie  

    musím nájsť vo svojom vnútri a nie v ľuďoch vôkol seba. Inak by  

    som o svoje šťastie mohla kedykoľvek prísť. 

5) Za to, že mám láskavých a obetavých rodičov, lebo mi ukázali,  

    čo je to milovať rodinu a žiť pre niekoho iného. 

6) Za to, že som stretla chorých ľudí, čo mi ukázali, akú obrovskú  

    hodnotu má zdravie. 

7) Za to, že som stretla ľudí duchom nízkych, lebo mi ukázali, kým  

    skutočne nechcem byť. 

8) Za to, že som spoznala pravú lásku a pocítila, akého úžasného  

    silného citu je ľudské srdce schopné. 

9) Za to, že som spoznala ľudí, ktorí ma naučili už ako dieťa modliť  

    sa, aby som stretla dobrého manžela a otca svojich detí. 

10) Za to, že som mohla priniesť na svet život, lebo toto stvorenie  

     ma učí vidieť svet inými očami a byť každý deň o kúsok lepším  

     človekom. 

11) Za slzy priateľov, ktoré občas môžem utrieť, lebo to znamená,  

     že je môjmu srdcu niekto stále veľmi blízko. 

12) Za to, že môžem obdarúvať chudobných, lebo to znamená, že  

      mám všetko, čo skutočne potrebujem. 

13) Za to, že nemôžem vziať svoje rozhodnutia späť, aj keby som  

      občas chcela. Že tieto rozhodnutia každý deň píšu riadky  

      môjho života a vedú ma k tomu, aby som sa rozhodovala lepšie. 

14) Za objatia ľudí, ktorých mám rada, lebo mi neustále  

      pripomínajú, že vždy je niekto, pre koho má zmysel žiť. 

15) Za to, že nemám na všetko odpovede a vždy ma bude mať čo na  

     živote prekvapiť. Občas hlboký smútok,, no inokedy slzy  

      šťastia. 

16) Za to, že som spoznala smrť i vážne choroby už ako dieťa  

      a mohla pochopiť, aký je život krehký a vzácny dar. 

17) Za to, že som pochopila, že v manželstve nie je nikdy víťazom  

      ten, kto porazí partnera. Vždy sú len dvaja víťazi alebo dvaja  

      porazení.  

18) Za to, že som mala mnohokrát trpezlivosť pokračovať, aj keď  

      som myslela, že už nemám síl. 

19) Za všetky večeri plné smiechu, pretože to znamená, že stále  

      mám okolo seba rodinu a priateľov, ktorí chcú so mnou zdieľať  

      svoju radosť a pohodu. 

20) Za každodenný neporiadok v dome, ktorý musím upratať, lebo  

      to znamená, že v ňom nežijem sama a každý podvečer sa v ňom  

      stretáva moja rodina. 

21) Za to, že môj život je neskutočne krásnym mixom  

      každodenných lekcií , ktoré mi ukazujú, ako mnoho sa toho ešte  

      musím naučiť.      

                 Jeden, jedna z Vás 

 

 

ZA  ČO  SOM  VĎAČNÝ  JA? 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%BEl%C3%ADn


A 
anci- cvanci – raz - dva 

animuk - ticho 

asenterka – prechádzka 

B 

badele - burina  

bars – veľmi 

basamuha – rana po udretí 

bečelovac – pestovať 

bečka - sud 

beštac – hrešiť, karhať 

blišči še – leskne sa 

borsuk - jazvec 

buchnat – rana 

buksa – krabica 

C 
cepvo - teplo 

cerlica – 

ciganic - klamať 

cimper – camper – rozbije sa    

                            na kúsky 

D 
dachto – niekto 

dajdzi - niekde 

dopite – otravný  

dovo – dole 

drabňak – voz 

dzedovižňa - dedičstvo 

F 
fajfe – cievka na látky pri tkaní 

fajta - rodina 

fanta – vzdor 

favatek - kúsok 

fiškus – múdry človek 

frištek – raňajky 

G 
gais – petrolej 

gajer - golier 

gločky – kostičky na ruke  

gomba –  blato 

gravčec – plakať 

H 
hadvab – hodvab 

hejzy – výlet 

herdu – merdu – rýchlo 

hincac –  ihrať sa 

holenga – nedozreta čerešňa 

hore znač- na chrbte 

hvizdac – hvízdať 

J 

jakaške - nejaké 

jakkebe – akoby 

jaščorka - jaščerica 

K 
kalika - mrzák  

karč – krč 

kave-haus – neporiadok 

 

kostovac še  - stavovať sa 

krešic – preberať 

krochmalic – škrobiť 

kurizovac – nadbiehať dievčaťu 

kvacik – klátik dreva 

L 
lalka –  bábika 

lecka – povraz  

loč – drevená opora na voze 

M 
mordovac – trápiť 

N 
nadzerac še –hádať sa 

naprik - naschvál 

na rožčiž – otvoriť na plno 

nadzevac –  navliekať 

nagab – lotrovina 

nakrušic – urobiť omrvinky 

nascervic – urobiť neporiadok 

navše - navždy 

nazevac – prezývať  

nerozjedac – nezlostiť 

nespjerac  - nebrániť 

O 
občucic – obriadiť 

odorev – zbláznil sa 

odževic – otvoriť 

ochandošic še – upraviť sa 

okši še – vyseje sa 

oskubovac še – ošívať sa 

oševac še – krútiť sa 

P 
pasečka – keksík 

pasia – zanietenosť, veľký záujem 

pčovnik – člnok – pomôcka pri tkaní 

perščik – vyrážka                      

pišinger –  keksík 

pitne – taký istý  

plajster – náplasť 

plutavina –  nečas, daždivo 

podaronek - dar 

pohužvane –  pokrčený 

pochuchac – pofúkať 

pokrutka – ľadvina 

pomknuc – posunúť 

popajt – pozri 

porvavo – zobralo 

poscerac – zotrieť 

poštrambac – roztrhať  

poštrofac – pokarhať , potrestať 

potvuc – rozbiť 

poverucha –  víchrica 

pracele – priatelia 

pravic – zhotovovať  

prebatoric še – prebrať sa 

prečerac – vymeniť 

prekopercic – prevrátiť 

pričňa – drevená lavica  

prigvuptave – trocha hlúpy 

prikvadek – prídavok 

puža – mačka 

R 
rancle – nite  

rapave – zvráskavený 

regac – grgať 

reha – prudko kašle 

ropka – záhyb 

rozhubic – rozbiť 

rozjedac - rozčuľovať 

rozmažlene – rozmaznaný 

roževene – nepozorný 

S 
sklagac še  - zaspať 

skorčene- skrútený 

skormucene – zarmútený 

smuha – šmuha 

 

stulac – spájať 

Š 
šalavia – blázon 

ščec –  pomôcka pri česaní konope 

šetko – všetko 

šmajhne – buchne 

šmatrac – hľadať 

špulky –  cievka na nite 

štoplik –  zátka 

štramak – pekný  

T 
takoj –hneď 

tarvo – strúhadlo 

tepšička – kovová zátka od  piva   

V 
vandrak – tulák 

vanglik – miska 

vapješka – palica na hranie s loptou 

vedumac – vymyslieť  

vehrabky – zbytky z mlátenia obilia 

vehvodane –  vyhlodaný 

vejdze na nivoč – pokazí sa 

vjedno –  spolu 

vojovac – robiť neporiadok 

všovave – všivavý 

Z 
zabahovac-  závidieť 

zabanovac – zasmútiť 

zadovky – záveje 

zadvubac še – zašprtať sa 

zahladnuc – ísť pozrieť 

zamorcane - zašpinený  

zapotrošic - založiť 

zachovtnuc še – dusiť sa 

zbaršnete -  zhnité  

zmorščete – zvráskavený 

zunovac –  zunovať 


