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Naučme sa triediť odpad
O tom čo sa deje v Spišskom
Hrhove

Vážení spoluobčania,
čas beží rýchlo. Od posledných volieb, ubehlo pár mesiacov a nám sa podarilo pripraviť
projekty, na ktoré nám boli následne schválené financie.
Tri bytové domy, kde bude 12 prízemných bytov, štyri menšie a osem väčších. Získali
sme na to 320 000 Eur z nenávratných zdrojov. Do dvoch rokov to musíme postaviť,
skolaudovať a odovzdať nájomníkom. Začali sme na tom pracovať. Náš časový harmonogram
sme nastavili na skoršie dokončenie.
Prebehla rekonštrukcia ihriska s umelou trávou. Podporu nám dal úrad vlády, vo výške
15 000 Eur. Na základe požiadavky futbalistov, je záujem tento areál osvetliť.
V zimných mesiacoch sme rekonštruovali kuchyňu kultúrneho domu. Nakúpili sme
nové zariadenia, zateplili, vymenili okná, nainštalovali sme klimatizáciu. Celý interiér je
funkčný, zariadenia moderné a priestor je estetický. Obecné zastupiteľstvo schválilo pravidla
prenájmu.
V jarných mesiacoch sme sa venovali zbieraniu divokých skládok. Mňa by zaujímalo,
kedy to prestane! Každý rok investujeme nemalé zdroje na túto činnosť. Zamestnanci
obecných firiem niekoľko dní pracovali na ich odpratávaní. Poďakovanie patrí aj
zamestnankyniam obce, ktoré na dva dni opustili priestory kancelárii a čistili potok v katastri.
Od zimy sme menili našu pôvodnú primitívnu technológiu čističky za dokonalejšiu.
Pomaličky sa nám darí čistiť splašky. Problém vzniká pri búrkach. Vyplavujú sa nám
baktérie. Niektorí ľudia majú ponapájané odkvapy dažďovej vody a spodné odvodňovače
vody. To sa musí odpojiť. Postupne vás budeme o tom informovať a kontrolovať to.
Teraz robíme chodník, opravujeme plot a bránu v materskej škole. Tak, aby naše deti
v septembri prišli do pekného a bezpečného prostredia.
Máme schválené nenávratné zdroje z úradu vlády 50 000 Eur na cyklistický chodník.
Čoskoro ho začneme realizovať.
Ďalšie nenávratne zdroje 40 000 Eur sme získali na opravu budovy pálenice, kde by
mala vzniknúť prevádzka sušenia ovocia.
Aj tento rok nám boli schválené prostriedky na zelenú zónu, ktorá sa realizuje okolo
futbalového ihriska.
Za pol roka sme získali skoro pol milióna nenávratných zdrojov. Nemyslím si, že to je
zlý výsledok.
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Pred časom ma navštívil starosta z neďalekej obce. Sťažoval sa, že má pocit, keď ide
po dedine, že už aj psy po ňom brešú. Čo sa to deje s ľuďmi? Pýtal sa ma, že to v akej dobe
žijeme. Viacerí máme rovnaké pocity. Žijeme v dobe sociálnych sieti. Človek sa na ulici
nevie ozvať, ale na sociálnej sieti mu nie je konca. Už aj v našej obci sa vylievajú najhoršie
ľudské vlastnosti cez sociálne siete. Uvedomujem si, že mojim poslaním je ľudí spájať. Šíriť
pozitívne správy, ľudí motivovať. Prinášať do našej dedinky nové projekty, nové príležitosti.
Búrať bariéry, lebo súdržnosť je matka prosperity. A tak naozaj nechcem vybíjať svoju
energiu na vyvracanie nezmyslov na sociálnych siatiach.
Pozrel som si výskumy, čo ľudí motivuje aktívne žiť na sociálnych sieťach. Podľa
výskumov môže sa stať práve takéto správanie náhradou za plnohodnotný život. Ďalším
nebezpečenstvom sociálnych sietí je aj to, že niektorí ich užívatelia majú potrebu získavať
množstvo priateľov, aby pred sebou aj pred druhými vytvárali dojem populárnych,
obľúbených a úspešných ľudí. Mnohí mladí ľudia zase vysedávajú pri počítači preto, lebo sa
cítia byť doma nedocenení, nepochopení, strádajú nedostatok pozornosti od príbuzných. Tiež
si treba uvedomiť, že virtuálny svet nám neponúka množstvo vnemov a pocitov. Napríklad
nemôžeme cítiť vôňu človeka, nemôžeme sa mu pozrieť do očí, nemôžeme vidieť skutočný
úsmev, nemôžeme cítiť bozky a objatia, nemôžeme si dokonale vychutnať láskyplný dialóg,
ale ani poriadne ostrú hádku. Žime v realite, tvorme v realite.

Starosta obce Vladimír Ledecký

Zber bioodpadu v našej obci
Ako ste si určite všimli, tento rok sa v našej obci spustil
zber biologicky rozložiteľného odpadu. Z nášho pohľadu
musíme uznať, že tento zber má v obci veľký úspech a využíva
to veľa domácností. Od januára 2020 bude aj tento zber
zaradený do kalendára zberu komunálneho a separovaného
odpadu. Máme však na Vás jednu prosbu. Bola požiadavka, alebo skôr potreba takýto zber
realizovať a zber sa spustil. K hladkému priebehu je potrebná len jediná vec a to dodržať čas,
kedy má byť tento odpad vyložený pred Vaše domovy.
Prosíme Vás, aby ste dodržiavali určený čas, 8:00 hod!! Ľudia, ktorí tento odpad
zbierajú sa nemôžu zakaždým vracať, či niekto ešte niečo nevyložil neskôr. Keď zabudnete
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vyložiť smetnú nádobu s komunálnym odpadom a smetiari prefrčia okolo, koho
obviníte? Seba! Keď vyložíte bioodpad o 10:00 koho obviníte? Zamestnancov obecnej firmy.
Je mi to naozaj veľmi ľúto, lebo sa snažíme všetkým vychádzať v ústrety, pomôžte aj Vy
nám, aby veci fungovali.
V deň zberu bioodpadu Vás preto prosíme, vyložiť bioodpad do 8:00, inak
nebude odvezený!

Mgr. Zuzana Kučerová

Obzretie sa bývalého poslanca.
Keď som v roku 1984 prvýkrát prišiel do Spišského Hrhova nepoznal som ani jedného
Hrhovčana. Ako čerstvý absolvent som využil ponuku pracovať ako vychovávateľ vo
vtedajšom Výchovnom ústave. Bola to taká obyčajná, tichá a z pohľadu „chlapca z mesta“ až
zaspatá dedinka. Jeden obchod, pošta, krčma a MNV (Miestny národný výbor). Všetko na
okraji obce, pre väčšinu ľudí to už ani nemohlo byť ďalej. Keď som sa pýtal prečo to nie je
niekde bližšie a v strede dediny, tajomník MNV mi odpovedal: „Aby mali súdruhovia
z okresu všetko pri ceste, keď prechádzajú cez Hrhov a chcú sa zastaviť“. Taká to bola doba.
A ešte aj ten tajomník, ktorý mal v obci hlavné slovo bol z Levoče. Preto sa ani nedalo diviť,
že ľudia boli vtedy pasívni, zatrpknutí a bez väčšieho záujmu o to čo sa okolo nich deje. Aj
tak za nich rozhodne niekto iný a ich slovo za nič nestojí.
Aj napriek tomu som už vtedy zistil, že práve ľudia boli v Spišskom Hrhove tým, čím sa
dedina líšila od množstva iných. Tých prvých som spoznal v mojej práci. Vždy ochotní
pomôcť, poradiť ale aj vypočuť si názor iných a aj ho podporiť. S tým som sa predtým v takej
miere nikde nestretol. Postupne som spoznával aj ďalších Hrhovčanov. Väčšinou išlo
o pracovitých, milých, veselých ale aj úprimných ľudí, ktorým keď sa niečo nepáčilo, tak
nemali problém otvorene to povedať. Len stále chýbala možnosť využitia tohto ľudského
potenciálu.
To sa zmenilo až po roku 1989 skončením totalitného režimu. Vtedy som už bol aj ja
Hrhovčan, aj keď ešte stále „pristaš“. Mal som už s manželkou (samozrejme Hrhovčankou)
dve deti a rozostavaný dom. Keď v roku 1990 vyhlásili prvé slobodné komunálne voľby,
padlo moje ďalšie rozhodnutie. A to kandidovať do obecného zastupiteľstva. Nebolo to
jednoduché, ale prevládla príležitosť a konečne aj možnosť ovplyvniť to, v akej obci budú
vyrastať moje deti, akým smerom sa bude obec uberať a ako sa bude rozvíjať. To v minulosti
možné nebolo a všetci sme to kritizovali. Prvé volebné obdobie ľahké nebolo. Všetci sme sa
4

učili a robili aj chyby. Boli sme nadšení z príležitosti rozhodovať bez nariadení a usmernení
„zhora“, ale chýbal ešte pocit zodpovednosti za tieto rozhodnutia. Keď si to väčšina
poslancov (vtedy nás bolo ešte dvanásť) uvedomila, prišiel ďalší extrém a to že každý sa začal
báť dôležitých rozhodnutí potrebných pre ďalší rozvoj obce.
Aj preto som sa rozhodol v ďalšom volebnom období kandidovať za starostu. Ale aj
preto, že vyššie uvedený motív sa zdvojnásobil (k dvom deťom pribudli ďalšie dve). Išlo mi
hlavne o to, aby sme sa posunuli v rozhodovaní ďalej a by nám v obci neušli príležitosti, ktoré
vtedajšia doba prinášala a ktoré by sa už nemuseli zopakovať. Odvahu k tomu som našiel aj
vďaka ľuďom, ktorí sa rozhodli kandidovať za poslancov a cítil som ich podporu. Za
všetkých spomeniem Miša Smetanku, ktorý už vtedy v Spišskom Hrhove býval a pracoval,
alebo aj môjho dlhoročného kolegu a poslanca Petra Kamenického. Že vtedy kandidoval za
starostu aj nejaký Vlado Ledecký, ktorého som možno dva krát niekde stretol a vôbec som ho
nepoznal, to moje rozhodnutie nezmenilo.
Chvalabohu voľby vyhral Vlado Ledecký. Počas svojho starostovania nadmieru naplnil
to, čo som očakával aj od seba. Robil to však s väčšou energiou, nasadením a inovatívnosťou,
čím obec posunul podstatne ďalej ako by som to dokázal ja. O tom , že to v našej obci funguje
ináč ako na väčšine Slovenska svedčí aj to, že víťaz volieb ponúkne porazenému, aby mu
robil zástupcu. Aj preto som mohol byť štyri volebné obdobia pri úspešnom príbehu rozvoja
našej obce ako zástupca starostu.
Nebudem sa v tomto článku venovať všetkým úspechom, ktoré naša obec dosiahla a ani
mi to neprináleží. Chcem len vyjadriť poďakovanie

Hrhovčanom, že mi umožnili byť

súčasťou takých projektoch ako Dedina roka, Harhovské čuda a zabaviska, množstvo
európskych a regionálnych projektov, pri intenzívnej výstavbe a rekonštrukciách v obci,
zavádzaní systému triedenia odpadu a množstve ďalších. Veľmi oceňujem aj možnosť byť pri
príprave a realizácii Plánov rozvoja obce, ktoré nás naučili, že vždy je dobré ak si ľudia sami
naplánujú čo v obci chcú.
Pristavil by som sa ešte pri úspešnej integrácii Rómov v našej obci. Ešte keď som staval
dom, pomáhali mi aj tunajší Rómovia. Žiadne výkopové a pomocné práce. Murár, zvárač,
betonár - to boli profesie, ktoré mi vykonávali na stavbe. Bez problémov čítali stavebné
a technické výkresy. Moja osobná skúsenosť bola tá najlepšia. Aj preto som nepochyboval, že
ak dostanú v čase tzv. ich (ale aj nášho) úpadku príležitosť, tak ju aj využijú. A tak je to
s nami všetkými. Aj v budúcnosti by malo obecné zastupiteľstvo vytvárať príležitosti pre
aktívnych, ale aj pre tých čo z rôznych dôvodov nemôžu, ale chcú byť aktívny.
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Veľmi oceňujem aj systém práce obecného zastupiteľstva a spolupráce so starostom.
Nikdy nehrali rolu stranícke trička a politické motívy. Diskusia bola vždy otvorená a závery
sa prijímali buď dohodou a niekedy aj za cenu kompromisov. Nikdy sa ale poslanci
neuchyľovali k vyhláseniam že to som presadil ja alebo je to moja zásluha. Tieto osobné
záujmy neboli nikdy povýšené nad záujmy a prospech obce. Bolo by veľmi zlé keby starosta
obce a obecné zastupiteľstvo nenašli k sebe cestu a pri rešpektovaní názorov jeden druhého
nerozhodovali v záujme svojich občanov, ale by robili zákopovú vojnu. Bohužiaľ i toto sa
deje v našich obciach i mestách avšak to nikdy neviedlo k ničomu dobrému.
Ale to už začínam poúčať a dávať rady. Asi som už naozaj starý. A aj preto som chcel
dať šancu v posledných voľbám mladším a nekandidoval som.

Pavol Urda

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne
Každý deň sa s nimi stretávame. Doma, v práci, na ulici či voľne v prírode. Komunálny,
separovaný a biologicky rozložiteľný odpad. Napriek tomu, že v našej obci prebieha
separovaný zber už niekoľko rokov, ešte stále sú v tejto oblasti určité nedostatky.
Niektorí obyvatelia nedodržiavajú pravidlá separácie, a tým pádom znehodnocujú aj
úsilie tých, ktorí sú v tomto smere zodpovední.
Občan obce ročne zaplatí poplatok za komunálny odpad do obecnej kasy vo výške 17 €. Za
tieto peniaze mu je odvážaný odpad. Spred rodinného domu je to 110 litrová nádoba, pri
bytových domoch 1.100 litrové nádoby. Okrem toho sú občania a podnikatelia povinní
triediť odpad. Papier, plasty, kovy, sklo, BIO odpad, konáre či trávu. Nič z toho nesmie
končiť v komunálnom odpade.
Väčšina občanov sa stotožnila s touto metódou triedenia. Nie je to nič komplikované.
Chce to len snahu. A k tomu treba viesť postupne výchovou aj našu mládež. Aj touto cestou
chceme apelovať na obyvateľov obce, aby sa zapájali do separovaného zberu, udržiavali
poriadok na zberných miestach a nevytvárali z nich „smetisko“.
V súvislosti s odpadmi by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve,
prostredí. Preto by nemal sebecky myslieť a starať sa len o svoje blaho, ale spoločným
pričinením dbať o maximálnu minimalizáciu nepriaznivého zaťaženie prírody. Len tak
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vytvorí pre seba, svojich blízkych a ostatných obyvateľov čisté, zdravé a krásne prostredie.
Chráňme si našu Zem. Zem je to, čo máme všetci spoločné. Aj preto sme sa v našej obci
spojili, zamestnanci obce, základná škola a dobrovoľníci. Spoločne sme zbierali odpadky pri
príležitosti Dňa Zeme. Brigáda sa uskutočnila v katastri našej obce smerom na Roškovce
okolo potoka. A bolo tam toho dosť...plasty, oblečenie, nábytok, pneumatiky, spotrebiče a iné
veci, ktoré by sa dali kľudne separovať a nie vytvárať nimi čierne skládky. Obec Spišský
Hrhov v súlade s §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a
doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.
Úroveň vytriedenia v obci Spišský Hrhov je: 18,05%. Toto číslo je alarmujúce
Musíme sa viac snažiť, pretože svojou nečinnosťou separovania meníme nielen
štruktúru našej prírody ale meníme tým aj veľkosť našej peňaženky.
Pre ilustráciu:
Sadzobník poplatkov za komunálny odpad za roky 2017-2019

Rok

Poplatok

do roku 2017

9,85 €

2018

14,60 €

2019

17 €

Ak sa nespamätáme a nezačneme separovať, tak nám hrozí, že v roku 2020
sa bude v našej obci opäť zvyšovať poplatok za komunálny odpad
a dostaneme sa na hranicu 20€/osoba za rok.
Začnime od seba. Separujme. Je to jednoduché a čo je hlavné je , že je ZADARMO!!!

Ivana Farkašovská
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O tom, čo sa deje v Spišskom Hrhove sa od jari
dozviete aj z videí
Vedenie Spišského Hrhova zaviedlo začiatkom roka nové
formy komunikácie, ktorých cieľom je šíriť informácie o dianí v
obci moderne a pútavo. Aj dovtedy sa vedenie obce snažilo reagovať na nastupujúce trendy v
tejto oblasti. Okrem obecného rozhlasu, či občasníka Hrhovčan, komunikovalo všetko
dôležité prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram.
Od marca však ponúka aj jednu novinku podobe krátkych videí na internetovom
portáli Youtube. Na ploche niekoľkých minút sa vždy vykreslí niektorá z vybraných tém.
Okruh tém, ktorým sa videá venujú je široký a bude sa dúfajme len zväčšovať. Cieľom
je ponúknuť obrazový pohľad na dianie v obci.
Priestor zatiaľ dostali “správy” informačného typu - čo sa urobilo alebo sa plánuje napríklad pripravované vybudovanie cyklotrasy či vodovodu, výstavba nových bytových
domov v lokalite Pri ihrisku, skrášľovanie obce rozširovaním zelene a budovaným parkov a
alejí s oddychovými zónami, ako aj “vizuálny” návod na používanie novej aplikácie V obraze.
O zaujímavé témy sa postaralo aj vedenie Základnej školy s materskou školou a
tunajšie šikovné deti dokážu každú tému svojsky a kreatívne obohatiť. S deťmi z materskej
školy sme si mohli v rámci ich projektu Malí záchranári zopakovať základy prvej pomoci a
spolu s nimi sme nazreli aj do vrtuľníka Leteckej pátracej a záchrannej služby. Starší, žiaci
základnej školy nás zobrali na výlet do Viedne, kde sa stretli aj s potomkom grófa Csákyho,
ukázali nám ako vyzeral ich Svetový deň Zeme a poučili nás aj o tom, ako správne triediť
odpad. Porozprávali nám tiež o tom, ako si vďaka realizovaného projektu rozvíjajú svoje
vedomosti v oblasti IKT, prírodných či environmentálnych predmetov a zlepšujú svoje
komunikačné zručnosti.
Vďaka krátkym videám ste mohli nazrieť napríklad aj na akcie a podujatia rôzneho
druhu, ktoré sa v obci zrealizovali. V máji to bolo očakávané otvorenie Muzikmuzea, či
Detská tour Petra Sagana, ktorá do obce prilákala stovky detí z rôznych kútov Slovenska.
Opomenúť nemôžeme ani oslavu Medzinárodného dňa detí, na ktorej si na svoje prišli nielen
domáce deti, ale aj mnohé z okolia.
Viac ako 1 200 ľudí zaujalo video o otvorení unikátnej Lesnej sauny, ktorú navrhli
architekti z organizácie Čierne diery a vybudovali zruční zamestnanci obecnej firmy. Veľkú
odozvu malo aj video so spomienkami starších obyvateľov obce, návštevníkov Denného
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stacionára pre seniorov, ktorí si s úsmevom v apríli zaspomínali na to, ako v mladosti
prežívali Veľkonočné sviatky. Príjemne bolo tiež zaspomínať si na najvýznamnejšie ocenenia,
ktoré obec získala vďaka aktívnym ľuďom, ktorí v nej žijú.
Autenticitu a zaujímavosť spomínaným príspevkom dodali najmä tí, ktorí v nich
účinkovali. Za ochotu podeliť sa s informáciou, svojím názorom, pohľadom, či skúsenosťou
všetkým patrí veľké ďakujem.

Mgr. Vladimíra Novotná Čajová

Harhovske čuda a zabaviska 2019
Verili by ste tomu, že tento rok to bude už 17. ročník? Roky
utekajú neskutočne rýchlo a preto je fajn trošku sa zastaviť a užiť si
atmosféru práve počas týchto dní.
Čo náš čaká v piatok??
Tento rok Vás okrem kapiel čaká Vernisáž Jonsyho Gálla s názvom Obrazy, kde si
prídu na svoje milovníci umenia. Jonsy Gáll je mladý chlapec z Košíc, ktorý je
predstaviteľom mladšej generácie výtvarníkov vychádzajúcich z tohto kraja.

Taktiež sa

pokúsime o jeden z rekordov práve v piatok, ale potrebujeme Vašu pomoc! Pokúsime sa
o rekord vytvorením tej najväčšej živej kytice. V piatok 23. augusta 2019 budú pri fontáne
pripravené vedrá s vodou, kam budeme ukladať kvety...z lúk, polí, záhrad...a spoločne
vytvoríme krásnu kyticu! Pomôžte nám s tým, sami to nezvládneme. Vezmite do ruky nejaký
kvietok z Vašej záhradky a prispejte k vytvoreniu tohto krásneho fotogenického rekordu!
...čo prinesie sobota...
Odštartujeme to tak, ako už býva zvykom, behom našou dedinou.
Novinkou tohto roku je, že naša trať je oficiálne zaregistrovaná a certifikovaná
– HARHOVSKA DESIATKA, 10 000 m. Od 10 hodiny sa detičky zabavia
v areáli Základnej školy, kde každoročne prichádza viac a viac návštevníkov, z čoho máme
obrovskú radosť. V rovnakom čase sa otvoria brány bazáru Vladimíry Marcinkovej s názvom
DVAKRÁT
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DOBRE, kde si môžete zakúpiť krásne oblečenie od rôznych známych osobností a zároveň
podporiť skvelú vec! Určite si tento rok nenechajte ujsť prehliadku kaštieľa s úžasným
Miškom Kovalíkom, ktorý vie o týchto priestoroch rôzne zaujímavé pikošky. Nakoľko sa
Reedukačné centrum sťahuje do Levoče, neviem, či budeme v budúcnosti vedieť zrealizovať
ďalšie, tak určite neváhajte ani minútu a choďte si kaštieľ pozrieť pekne z blízka.
24. augusta2019 sa o 18:30 pokúsime o vytvorenie ďalšieho rekordu, s ktorým nám
Vy všetci viete krásne pomôcť! Na komisii kultúry bol vymyslený rekord, živý nápis LÁSKA
z ľudí, hrhovčanov, či priateľov našej obce. Určite príďte, bude to sranda a verím, že sa
podarí krásne to zachytiť dronom. Tento rok sme zvolili úplne iný typ rekordov, veríme, že sa
Vám tieto nápady páčia a prídete sa zapojiť.
Ako ste si určite všimli, všade okolo nás sa rieši separovanie, ekológia a veci s týmto
spojené. Nechceme zaostávať ani my, keďže nám naša príroda nie je ľahostajná a radi by sme
šli príkladom, preto sme sa rozhodli pridať k mestám ako Liptovský Mikuláš, Sp. Nová Ves či
Levoča, ktorí vyradili používanie plastových tanierov, príborov a pohárov na akciách.
Nakoľko máme ešte zásoby pohárov z posledných akcií, ktoré sme organizovali, použijeme
čo ostalo, ale určite dokúpime už len tie ekologicky nezávadné a rozložiteľné. Verím, že
počas budúcoročných čúd Vás obslúžime už len na kompostovateľnom riade.

Mgr. Zuzana Kučerová

Bazár Dvakrát Dobre
Aj tento rok pre vás chystáme dobročinný bazár
oblečenia Dvakrát Dobre. Uskutoční sa na rovnakom
mieste ako vlani, na najvyššom poschodí Galérie, v
sobotu 24. augusta, od 10:00 do 18:00 hodiny.
Nevieme sa dočkať, až uvidíte všetky tie krásne veci,
ktorými tohtoročný bazár podporili - moderátor Sajfa,
redaktorka televíznych novín Veronika Ostrihoňová,
tanečníčka Katka Jakeš, hokejisti Július Hudáček a Tomáš Marcinko, spisovateľka Jana
Mutňanská, blogerka Kristína Kundrátová, modelka Karolína Chomisteková, podnikateľka
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Natália Selveková a ďalší, ktorí neváhali, a nabalili nám zo svojho šatníka dosť pre tých, ktorí
chú podporiť dobrú vec a spraviť si radosť kvalitným módnym kúskom.
Všetok výťažok z bazáru poputuje na zariadenie krajčírskej dielne, ktorú pripravujeme. Za
minuloročný výťažok sme nakúpili šijacie stroje. Tento rok nám kúpou akejkoľvek veci
pomôžete dielňu zariadiť nábytkom a potrebným vybavením, aby nám ju štátne orgány
odsúhlasili. Krajčírska dielňa by mala priniesť prácu ženám, ktoré si v našom regióne
nachádzajú uplatnenie ťažšie, a radosť všetkým, ktorým bude užitočná. Chceme ju otvoriť
najneskôr v októbri tohto roka.
A na záver malé tajomstvo. Viete, prečo sme bazár nazvali Dvakrát dobre? Lebo každý, kto si
z bazáru niečo odnesie, spravil dobre hneď dvakrát. Jednak podporil dobrú vec, ale tiež sa
zachoval ekologicky a ohľaduplne k našej prírode. Neustále kupovanie nových vecí a ich
produkcia našu planétu znečisťuje. Po ropnom priemysle, je ten odevný, druhým
najšpinavším. Nadspotreba ničí prírodné zdroje a chemické látky používané pri výrobe
oblečenia, znečisťujú životné prostredie, najmä spodné vody. Ďalšia záťaž pre prírodu vzniká,
keď sa z oblečenia stane odpad. Sekáč či bazár oblečenia sú skvelý spôsob, ako kvalitné veci
posúvať novým majiteľom, plnohodnotne ich využiť druhý raz, a podporiť tak zodpovedný
prístup k spotrebe.
Ďakujeme, hneď dvakrát, a tešíme sa na vás aj tento rok.

Vladimíra Marcinková a tím Dvakrát Dobre

Kredenc, poctivé potraviny
Tak ako si na prázdninách u babičky hľadal v policiach zatúlaný cukrík a ako dedo
vyťahoval pri návštevách dobre odložené kvalitné fľaše vína, tak aj v našich skrinkách nájdete
inšpiráciu, kvalitu a hlavne množstvo originálnych chutí.
V kredenci Vám ponúkame poctivé potraviny, z lokálnych zdrojov, prevažne vyrobené
na Slovensku. Boli by sme radi, keby si každý u nás našiel to svoje, potešenie pre chuťové
poháriky i pre dušu alebo originálny darček zo srdca.
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V našej ponuke nájdete napríklad Dávidkovo koření, ktoré je bez soli a glutamanu. Kto raz
ochutná jedlo s týmto korením, sám pochopí a iné už nebude chcieť. Toto korenie je vhodné
pre

malé

deti,

seniorov,

alergikov,

astmatikov,

diabetikov a celiatikov. Napríklad obľúbené korenie
Nesoldík, je jedinečná receptúra polievkového korenia –
zdravá vegeta, bez soli a farbív. V ponuke máme
množstvo korení na ryby, cestoviny, kuracie mäso
a podobne. Niektoré z nich budete môcť ochutnať aj
počas Harhovskych čud a zabavisk.
Okrem toho, že predávame chutné dobroty, dbáme na životné prostredie. V našom kredenci si
svoj tovar odnesiete v papierových taškách, či papierových sáčkoch. Podporujeme našu
krajinu nie len predajom ich výrobkov, ale aj ekologickým predajom týchto potravín. Práve
preto v našej predajni nájdete aj BEZOBALOVÉ potraviny, ktoré si viete kúpiť aj do vlastnej
nádobky a tak chrániť našu zem. Z tohto sortimentu si v kredenci môžete zakúpiť suché
sypané potraviny na váhu ale aj 100% olivový olej priamo zo Španielska.
Pohánka – mechanicky lúpaná a preto je prekvapivo svetlá, lebo nebola zničená tepelným
spracovaním, je to prirodzene bezlepková potravina
Pohánkové sušienky – nájdete u nás aj tieto dobroty rôzneho druhu, kávové, zázvorové,
kokosové...
Kokosový cukor – malý zázrak pre naše telo, obsahuje veľké množnstvo vitamínov skupiny B
ako i železa, draslíka, horčíka, zinku, má antivírusové účinky, prospieva ľuďom s vysokým
krvným tlakom a posilňuje imunitu.
Ďalšími bezobalovými produktami sú: chia semienka, ľanové semienka, quinoa biela, mandle,
pestrofarebné cestoviny, musli – pohánkové a ovsené s hrozienkami alebo orieškami.
Bezobalovo chystáme pre Vás v priebehu nasledujúcich dní novinky: slnečnicové semienka,
ryža dlhozrnná, ryža basmati, ovsené vločky, cícer, šošovica, špaldová múka.
Neplaťte za OBALY, plaťte za kvalitné potraviny!
Budem sa tešiť na Vašu návštevu, rada Vám poradím či už dobrotu pre Vás, alebo Vašich
priateľov!

Danka Krigovská
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Oznamy školy
•

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2.9.2019 o 8:00 hod. v budove
II. stupňa na hlavnej chodbe. Tešíme sa na vás!

•

Prváčikovia aj s rodičmi majú pripravený priestor vpredu, triedne učiteľky budú Mgr.
Pavlanská a Mgr. Hockicková.

•

Areál školy sa uzatvára v hodinách mimo vyučovania, vstup je zakázaný mimo
organizovaných hodín vstupov do telocvične, na multifunkčné ihrisko a kultúrnych
podujatí v EQO. Správcom ihriska a telocvične mimo vyučovania je pán Miško
Kovalík, ktorý prepožičiava kľúče a vedie harmonogram vstupov.

•

Vstup do materskej školy si po rokoch vyslúžil nový, pohodlný a široký chodník
a vstupnú bránu. Za prácu ďakujeme obecnej firme a hlavne Jožkovi Semanovi.

•

Všetci žiaci sa môžu zapojiť do krúžkov, máme pripravenú širokú ponuku
záujmových útvarov.

Peter Strážik

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov
(dopytovo-orientovaný projekt)
Kód projektu v ITMS2014+:

312011S121

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov
Doba realizácie projektu:

02/2019 - 01/2021

Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 € (výška NFP: 168 855,96 €)
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
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Základná umelecká škola v Spišskom Hrhove oslávi v budúcom roku 10 výročie od svojho
vzniku. Za taký krátky čas dosiahla obdivuhodné výsledky. Na to, že je to len "obecná škola",
priniesla kultúrne a umelecké vyžitie mnohým talentovaným deťom, ktoré si mohli vyskúšať
svoje prvé verejné vystúpenia na pódiu kultúrneho domu či amfiteátra. Publikum zložené
prevažne z rodičov, súrodencov a príbuzných, tak ako to má na dedine byť, môže byť šťastné,
že vidí a počuje svoje milované deti vystupovať, je to totiž veľká vymoženosť, že môžeme
mať v našej obci základnú umeleckú školu s kvalitnými učiteľmi, ktorí sem za žiakmi
dochádzajú až z Krompách či z Popradu.
Patrí sa im poďakovať a oceniť ich úsilie.
Umenie zušľachťuje dušu človeka. Tak ako tu kedysi bola šľachtická škola, ktorá
pripravovala na život deti z bohatých šľachtických rodín, dnes tu máme ušľachtilú školu pre
všetkých. Umenie robí človeka lepším. Pochváľme svoje deti za to, že vedia namaľovať
pekný obrázok, pochváľme deti za to, že vedia zaspievať a zahrať pesničku. Pochváľme ich za
to, že poznajú noty, že vedia recitovať, tancovať, že svoj voľný čas trávia zmysluplne.
Základná umelecká škola v Spišskom Hrhove sa stala pevnou súčasťou našej obce, má dobré
meno aj za hranicami nášho okresu a začína mať tradíciu. Pestujme si ju, starajme sa o ňu, je
to vzácna a výnimočná vec. Kolektív skvelých učiteľov pod vedením pani riaditeľky Mgr.
Danky Slejzákovej sa už teší na september!
Zatiaľ však, milí naši terajší aj budúci študenti, užívajte prázdniny!

Dana Slejzáková
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EQO 2019
V priestore interaktívnej kultúry EQO pri areáli ZŠ máme polčas tretej sezóny, ktorá v našom
zhodnotení už teraz prekonáva vytýčené očakávania. Personálne skromnejšie projekty –
výstavy Matúša Lányiho, Mira Žolobaniča, Milky Blaškovej & Katky Škamlovej boli
pravidelne reflektované odbornými portálmi Artalk
a Flash Art, boli aj divácky žiadané a navštevované.
Pri stretnutiach s rôznymi zástupcami výtvarnej obce
na Slovensku sa v rozhovoroch sami pýtajú na náš
priestor. Odráža to, že info o projekte sa šíri aj vďaka
aktívnej práci na našich sociálnych sieťach, ale
predovšetkým kvalitnou prezentačnou činnosťou. Po
minuloročných medzinárodných review BLOK magazine a Easttopics nás veľmi potešilo, že
sme v tomto ročníku boli finalistami ceny Rady galérií Slovenska Biela kocka v kategórií
nezávislý projekt inštitúcií mimo RGS. Spoločnosť v finálovej nominácií takých kvalitných
inštitúcií ako Synagóga Žilina, Krokus Gallery a Soda Gallery Bratislava dokumentuje, kam
sa nám podarilo EQO posunúť – znamená to, že odborná kultúrna komunita nás vníma
pozitívne a oceňuje našu adrenalínovú činnosť ☺.
Stále k zhliadnutiu je fotoprojekt Lenky Lukačovičovej, program leta u nás vyvrcholí
podujatím Toto nie je fake v dňoch 23. – 24.
augusta 2019, kde predstavíme interaktívnu
inštaláciu

v spolupráci

s British

Council

v rámci projektu People2People Slovakia,
malý

seminár

dokumentárneho

filmu,

hudobné vystúpenie Bobovej diéty a navštívi
nás pojazdná galéria NOMADgallery. Na
jeseň divadlo, výstavy, vystúpenia, diskusie.
Radi nás majte tu: facebook.com/EQOsarahs a instagram.com/eqosarahs. Program EQO 2019
podporil formou dotácie z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Adam Macko
EQO
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