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ÚVODNÍK

MOJI MILÍ...
Tak a máme za sebou prvý kvartál nového

roka. A určite súhlasíte, že nám ten čas neuveriteľne
rýchlo letí. Ani ja neviem, čo skôr. Ako vždy, beží nám
hneď niekoľko projektov. Už nie jeden človek, ale zopár
ľudí sa musí trvale venovať zúčtovávaniu projektov. Ide
sa ďalej a podávame ďalšie.

Myslím že v tých pár mesiacov nového roka

ich bolo snáď desať väčších, menších, od úradu práce až
po nórsky mechanizmus. Museli sme si nájsť nových
partnerov v Nórsku, na Ukrajine, v Bulharsku, aby naše
projekty mali šancu uspieť. Poďakovanie za to patrí
hlavne Mišovi Smetankovi a a Paľovi Urdovi, že oprášili
svoje staré kontakty, odkonzultovali naše záujmy a my
sme získali partnerov.

Mám zlý pocit, že štát zanevrel na

samosprávu. Keď sledujeme, že aj Bratislava vypína
elektrinu kvôli úspore, je to asi naozaj vážne. Peniaze,
ktoré chodia, už nestačia na chod vecí, ktoré nám štát dal
do starostlivosti. Na čoraz viac činností doplácame z
vlastných zdrojov. A naše príjmy sú z Vašich daní, z
prenájmu obecného majetku, z podnikateľskej činnosti
obce a zisky podnikateľských subjektov vo vlastníctve
obce. Je jasné, že ak chceme pre obec viac zdrojov a
nechceme rapídne zvyšovať dane a poplatky, musíme sa
viac snažiť v podnikaní. Na jednej strane je zvyšovanie
príjmov a na druhej znižovanie výdavkov. Výdavky sú
ako nechty, stále rastú a vždy ich treba okresávať.

Obec nie je podnikateľská organizácia, preto

musíme pozerať hlavne na záujmy občanov. Táto
spoločnosť je však o peniazoch. Chválabohu, máme tu
veľa občianskych fungujúcich organizácií aktívnych ľudí.
Avšak, ak organizácia potrebuje pomoc , tak sa snažíme
poskytnúť príspevok v rámci prijatých pravidiel. Nie
každého naplno uspokojíme. Ale snažím sa vysvetliť, že
keď podielové dane, príjem od štátu nám klesne na
polovicu z roka na rok, nie je možné, aby to nepocítili aj
organizácie, ktoré dostavajú príjmy z obecného rozpočtu.
Nemôžeme zobrať len škole, škôlke, centru voľného času,
ľudovej škole umenia.. Nemôžeme znížiť naše investície.
Prirodzene, že to pocítia všetci. Situáciu zachraňujú naše
silné externé zdroje. Pevne verím, že takúto rovnováhu sa
nám podarí udržať aj do budúcna.
2

Určite ste si všimli, že sa pracuje na
budove bývalej pálenice. V zimných
mesiacoch sa opravila strecha,
pracovalo sa v interiéroch, do konca
roka by mala byť nová fasáda a
spevnené plochy okolo. Plot pôjde
dole a všetko sa nám krásne otvorí. V
zadnom
trakte
sme
zbúrali
rozpadnuté budovy a ešte toho roku,
ak
budeme
mať
schválenú
nenávratnu dotáciu, tam pôjde jeden
bytový dom. Po jeho postavení aj
exteriéry sa dajú dokopy.

Len tak útržkom som naznačil pár
vecí, na ktorých pracujeme. Ja osobne
mám pocit, že som prvý štvrťrok
nerobil nič iné, len chodil žobroniť
o peniaze a zdôvodňovať donorom..
Každý týždeň jedna dve prezentácie
o našej obci, pretože nemôžete
neprijať pozvanie napríklad od
primátora Prahy (jún 2014), nemeckej
vládnej delegácie (apríl 2014) či TEDx
(máj 2014). Aj keď sa na to treba
pripraviť a deň má stále len 24 hodín.
SOM RÁD, ŽE SA O NAŠEJ
OBCI VIE, SOM RÁD, ŽE SA O
NAŠEJ OBCI ŠÍRIA POZITÍVNE
SPRÁVY. A URČITE UŽ DÁVNO
NIE SME ŽIADNA ZAPRDENÁ
DIERA KDESI NA VÝCHODNOM
SLOVENSKU.
Vladimír Ledecký, starosta obce
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AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
V našej obci prebieha aktivačná činnosť odvtedy, odkedy tento projekt na Slovensku začal.
Bolo to v roku 2004. Podmienky sa počas desiatich rokov fungovania menili rovnako, ako aj
názov, pod ktorým aktivačná činnosť oficiálne funguje.

Od 1. 1. 2014 sa menil zákon a podmienky. Do decembra 2013 sa mohli naši nezamestnaní

evidovaní na úrade práce zapájať do aktivačnej činnosti buď dohodou o menších obecných
službách uzatvorenou priamo s obcou alebo dohodou uzatvorenou s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Levoči (§52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podmienky pre podpísanie dohody s úradom
práce (napr. kto sa už v minulosti zapojil do tohto projektu, nemohol už viac podpísať dohodu
s úradom práce, dĺžka evidencie uchádzača na úrade práce a pod.) po rokoch fungovania
aktivačnej činnosti spĺňalo len zopár občanov. Za vykonávanie aktivačnej činnosti či už jedným, či
druhým spôsobom, boli uchádzači o zamestnanie odmeňovaní aktivačným príspevkom, ktorý im
bol vyplácaný spolu s dávkou v hmotnej núdzi.

Od 1. 1. 2014 došlo k zmenám. Hlavne sa to týka tých, ktorí nie sú zapojení do aktivačnej

činnosti a to ani jedným z uvedených spôsobov. Keď doteraz neboli nijako sankciovaní, odteraz sa
to má zmeniť. Ten, kto nemá podpísanú dohodu, musí odpracovať mesačne 32 hodín pre obec pod
vedením koordinátora, ktorého zabezpečí príslušný úrad práce. V opačnom prípade mu úrad
práce siahne na dávku, ktorú dostáva. Všetky veci okolo toho (koordinovanie nezamestnaných,
vedenie dochádzky, náradie, vykonanie práce a pod.) riešia aktivačné centrá. Toto všetko je žiaľ
iba teória. Štvrťrok za nami a žiadne aktivačné centrá neexistujú, koordinátori stále nie sú. Naši
nezamestnaní sú stále v neistote, nevedia čo bude o mesiac, keď im dohoda skončí. Rovnako ako
oni, aj my čakáme, ako to bude pokračovať.

VOĽBY U NÁS DOMA
V posledných mesiacoch sa nám nejako
„zvolebnieva“. V novembri 2013 sa konali voľby do
orgánov samosprávnych krajov. V našom kraji ako
jednom z mála sa volilo len v jednom kole. V týchto
voľbách na pozíciu poslanca kandidovali aj traja
ľudia, ktorí úzko súvisia s obcou Spišský Hrhov,
náš starosta, riaditeľ Centra voľného času
v Spišskom Hrhove a naša občianka. Úspešnosť
sme v týchto voľbách mali viac ako 60%, keďže
dvaja z troch kandidátov boli zvolení. Len pre
zaujímavosť, v našej obci v žiadnych voľbách nikdy
nikto nezískal taký počet hlasov, ako vo voľbách do
orgánov samosprávnych krajov získal náš starosta.
Za okres Levoča zo zastupiteľstva postúpili:
Vladimír Ledecký s počtom hlasov 2 034, Miloslav
Repaský s počtom hlasov 1 255 a Milan Majerský
s počtom hlasov 1 462.
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VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV:

V marci 2014 sa zas konali voľby prezidenta SR a to hneď dvakrát. V obidvoch kolách u nás
vyhral náš nový prezident Ing. Andrej Kiska. Len pre zaujímavosť, pán prezident minulý rok
na stretnutí rodákov, ktoré sa konalo počas Harhovskych čud a zabavisk, pokrstil knihu o obci
Spišský Hrhov. Bol sa dokonca pozrieť aj na čudách, dal kávičku a nejakú hodinku sa u nás
zdržal.
VÝSLEDKY PRVÉHO KOLA:
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VÝSLEDKY PRVÉHO KOLA:

Spracovala: Katarína Zvancigerová

GAUDI V SPIŠSKOM HRHOVE
UROBIŤ

NEVŠEDNÝ A ZAUJÍMAVÝ OBECNÝ
ERB, SKRSLO
V HLAVE NÁŠHO STAROSTU,
CESTOVATEĽA.

TENTOKRÁT

VIEDLI DO
BARCELONY.

JEHO CESTOVATEĽSKÉ KROKY
ŠPANIELSKA, KONKRÉTNE DO

TAM,

OČARENÝ
TVORBOU GENIÁLNEHO
ARCHITEKTA GAUDIHO (1852 - 1926), KTORÉHO
ARCHITEKTONICKÉ
SKVOSTY,
VRÁTANE
MOZAIKY, VZBUDZUJÚ OBDIV NA CELOM
SVETE... ZAČAL PÁN STAROSTA SNÍVAŤ 
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Práve

mozaika zaujala nášho starostu natoľko, že zatúžil kúsok z tej veľkolepej nádhery
a cudzieho sveta priniesť si domov! Nie je to prvýkrát, naša obec je plná zaujímavých postrehov,
zlepšení a vylepšení,
práve vďaka cestovateľskej vášni a túžby zlepšovať, skrášľovať
a zdokonaľovať život i prostredie, v ktorom žijeme. Prvotný nápad mať kúsok Gaudiho doma
v podobe mozaiky - obecného erbu - začal nadobúdať konkrétnejšiu formu..

Stačila už iba maličkosť, podeliť sa o nápad s nami – svojimi kolegami, osloviť grafika p. Mareka

Mertinka, urobiť samotný nákres erbu, vybrať farby, kúpiť kachličky a porozbíjať ich na malé
kúsky nepravidelných tvarov, kúpiť lepidlo, zorganizovať menší pracovný tím. A mohlo sa
začať...

Výsledkom je dielo, ktorého výška aj šírka presahuje 2, 5 metra a my zainteresovaní ju
neskromne nazývame Gaudiho mozaikou!!! Už sa nevieme dočkať, kedy sa skončia práce na fasáde
objektu bývalej Pálenice a on zaujme svoje veľkolepé miesto (poteší nás všetkých) a zaujímavo
dotvorí kolorit obce.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
Alene Šarišskej a Vlaste Pištovej 

sa na jeho tvorbe spolupodieľali, hlavne však
Spracovala: Marcela Petreková
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BLOGUJEM, BLOGUJEŠ,
BLOGUJEME...
Ako je možné, že kandidáti SMERU výrazne bodovali vo VÚC-karských voľbách a len pár
mesiacov na to tí istí voliči podporili KISKU. A ten kandidáta SMERU doslova prevalcoval!!
O našej obci sa veľa píše, avšak novinári iba kĺžu po povrchu, kým podstata je niekde hlbšie.

Prispievať bude celá dedina. Tak sme tu, aby bola realita premietaná našimi očami. Chystáme sa
na témy...

PREČO DO NÁS ZABŔDLA SVETOVÁ BANKA...
AKO SI VÁŽIME ZO DESAŤ ZÍSKANÝCH OCENENÍ...
KEĎ TI SUSEDA ZAZVONÍ S HORÚCOU POLIEVKOU..
NAVŠTEVUJÚ NÁS TISÍCE DETÍ A NAJRADŠEJ PEČÚ CHLIEB...
KOZA RÓZA DÁVA MLIEKO ROVNO DO KÁVY...
OVČÍ, KOZÍ I KRAVSKÝ SYR – VYRÁBAME SI HO SAMI A RADI SA PODELÍME...
NEMUSÍ TO BYŤ TVOJA BABIČKA, ALE KEĎ POTREBUJEŠ POSTRÁŽIŤ DETI, ONA
NAKONIEC BUDE TVOJA - NAVARÍ, NAPEČIE, POHRÁ SA S DEŤMI A URČITE ICH
NAUČÍ AJ MODLIŤ...
AKO SA POLEPŠUJÚ DIEVČATÁ V NAŠEJ POLEPŠOVNI...
AKO TO DOPADLO, KEĎ RIADITEĽ MYSLÍ KREATÍVNE...
RÓMOVIA NA ÚRADE PRÁCE, NEVYUŽITÝ ZDROJ ROZVOJA...
ACH, JAJ, TIE EURO DOTÁCIE DO POĽNOHOSPODÁRSTVA...
DROBNÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY KULTIVUJÚ A TEŠIA...
DALI SME PRÍLEŽITOSŤ. AKO TO DOPADLO..???
JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH PARKOV NA SLOVENSKU V NAŠEJ DEDINKE SA DARÍ
REVITALIZOVAŤ ODBORNE A TO ZA PÁR EUR..
SAMOSPRÁVA MÔŽE ROBIŤ VŠETKO, ČO NIE JE ZÁKONOM ZAKÁZANÉ. A NAOZAJ
ROBÍ NIEČO...
KÚPALISKO UŽ MÁME, VÝSTAVISKO SA DOKONČUJE. ČO ĎALEJ?
OSEMDESIAT NOVÝCH BYTOV A PÄŤSTO STAVEBNÝCH POZEMKOV. DOSŤ ČI MÁLO?
KEDY K NÁM ZAVÍTA PORIADNY INVESTOR..
AKO AJ MALÁ MYŠKA Z NAŠEJ OBCE BOLA VTIAHNUTÁ DO VEĽKÝCH VOLEBNÝCH
HIER NÁŠHO NOVÉHO PREZIDENTA...
KOĽKO GUINESSOVÝCH REKORDOV NÁM EŠTE TREBA...
PREČO SA K NÁM ĽUDIA SŤAHUJÚ A ČO SA IM U NÁS PÁČI, ČO NEPÁČI...
PREČO SA V OBCI ZNÁŠAME A POVÄČŠINE SA SNAŽÍME POMÁHAŤ SI...
OZAJ, POLITICI NÁS CHVÁLIA OPRÁVNENE...
OBECNÁ FIRMA - ZDROJ TRVALÉHO ROZVOJA. BLUD ČI FAKT TO FUNGUJE??
Toto všetko sa u nás v obci deje, o tom všetkom budeme písať. Ako sa u nás v krčme hovorí new
country report. Takže, ak práve Vás zaujíma, ako sa žije na vidieku, píšeme aj pre Vás. Hľadáme
možnosti, ako umožniť žiť u nás - spokojne a slobodne, pomôcť ľuďom pustiť uzdu kreativite a
fantázii, presviedčať ich, že nič nie je nemožné... Dávať šancu uskutočňovať ich plány, žiť naplno...
A to všetko na tomto malom kúsku zeme v katastri obce Spišský Hrhov. Zaujíma Vás to?? Čítajte
náš BLOG... http://spisskyhrhov.blog.sme.sk/
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HARHOVSKE ČUDA A ZABAVISKA 2014
TAK,

AKO JE TO UŽ U NÁS ZVYKOM, AJ TENTO ROK SA V NAŠEJ OBCI BUDÚ
KONAŤ
HARHOVSKE
ČUDA
A
ZABAVISKA.
TÁTO
SLÁVNOSŤ
JE
UŽ
NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU LETA V NAŠEJ MILOVANEJ DEDINKE. VEĎ KEDY, AK
NIE PRÁVE CEZ ČUDÁ BY SME SA MOHLI VŠETCI OBYVATELIA A PRIATELIA NAŠEJ
OBCE STRETNÚŤ, ZABAVIŤ A KULTÚRNE VYŽIŤ NA DOMÁCEJ PÔDE?!

Aj tento rok pre Vás pripravujeme pestrý dvojdňový maratón. Program nám začne v piatok

popoludní, keď už bude väčšina z Vás pekne doma z práce, pripravená víkendovať a zabaviť sa
pri pivečku. Veľkolepým piatkovým štartom bude skupina KANDRÁČOVCI, s ktorými si určite
väčšina z nás rada zaspieva... „sadla včielka na jablonku, na voňavý kvet, prečo si mi zabránila obísť ten
šíry svet..“ V sobotu nás príde naladiť OTTO WEITER s ANDREOU FISHER, s ktorými si
zaspomíname na známe repeťácke pesničky. A aby sa potešili všetky vekové kategórie, osviežiť
nám to príde aj mladá spevácka hviezda DOMINIKA MIRGOVÁ s kapelou. Samozrejme sme
nezabudli ani na milovníkov folklórnych súborov, ktorých určite očarí vystúpenie folklórneho
súboru JABLONEČKA z Pečovskej Novej Vsi.

V sobotu nás čaká aj druhý ročník HARHOVSKEJ DESIATKY pre všetkých milovníkov behu

a športu. Najprv potrebujeme čo-to spáliť, aby sme si mohli v popoludňajších hodinách bez
výčitiek zamaškrtiť na grilovaných dobrotách, ktoré na nás čakajú.

A

čo by to boli za čudá, keby sme znova nevytvorili nejaké to čudo pre Guinessovú knihu
rekordov. Veď už rok tam o Hrhove nebola ani čiarka. Takže sa naši šikovní chlapci, majstri,
postarajú aj tento rok o ďalšie z nádherných diel, ktoré nám závidia od Tatier až k Dunajuuuu. 

TEŠÍME SA NA VÁS
22. A 23. AUGUSTA 2014
...presne tam, kde sa už 11 rokov stretávame, v centre našej krásnej, pestovanej obce...

!!!POZOR SÚŤAŽ!!!!

Týmto
vyzývam
všetkých
milovníkov
fotografovania, či už pred či za objektívom
fotoaparátu, aby nabili baterky, zaostrili
objektívy, pretože vyhlasujeme súťaž o NAJ
fotku z tohtoročných čúd. Či už bude NAJ
čudnejšia, či NAJ harhovskejšia, či NAJ
vtipnejšia, necháme to na Vás. Len musí byť
jasné, že sa zrodila práve počas týchto dvoch
dní. Najlepšie fotky budú vyhodnotené,
ocenené a samozrejme aj uverejnené. Tešíme
sa na hojnú účasť súťažných fotiek. Fotky po
čudách môžete zasielať na emailovú adresu:
kucerova@spisskyhrhov.sk
alebo
priniesť
osobne na obecný úrad.
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NÁJOMNÉ BYTY

Bývanie

je jednou z najdôležitejších priorít dnešnej doby. Príde obdobie, keď riešime túto
otázku... Občas je to trochu akoby len miesto, kam si človek večer donesie iba svoje telo, častejšie
však aj dušu a tá tam zahniezdi. Skôr či neskôr sa to stane a keď na to príde, človek si uvedomí, že
tie štyri steny majú preňho odrazu iný význam.
Jednou z možností riešenia bytovej otázky sú nájomné byty, ktoré pomáhajú mnohým mladým
rodinám splniť ich sen o vlastnom a predovšetkým cenovo dostupnom bývaní.
Naša obec má momentálne 9 bytových domov. Mesačné ceny nájmu sa pohybujú cca od 40 eur do
80 eur. Výška nájomného závisí od veľkosti bytu a cena za 1 m2 je približne 1,00 €. Byty sa
priebežne uvoľňujú a obec sa snaží, aby nikdy neostal žiaden byt voľný. O obecné byty je stále
veľký záujem a mnohokrát si žiadosti podávajú nielen miestni, ale aj ľudia z blízkeho aj
vzdialeného okolia.

AKO TO FUNGUJE U NÁS ?

Záujemca

o byt si musí podať písomnú žiadosť na obecnom úrade, ktorú následne
zaevidujeme. Každú žiadosť vedieme v evidencii vždy do konca aktuálneho roka. Byty prideľuje
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí. Poslanci sa pri prideľovaní bytov riadia bodovým
systémom, kde sa každá žiadosť posudzuje individuálne. Podľa počtu bodov sa urobí poradovník
a byt sa pridelí žiadateľovi s najvyšším počtom bodov. V prípade, že niekto byt odmietne,
nasleduje ďalší z poradovníka.
Ukazovatele bodového systému:
ÚPLNÁ RODINA – 1 BOD
TRVALÝ POBYT V OBCI – 1 BOD
ZAMESTNANIE – 1 BOD
ČLEN MIESTNEJ ORGANIZÁCIE – 1 BOD
NEMÁ POHĽADÁVKY VOČI OBCI – 1 BOD
BEZPROBLÉMOVÉ PLATENIE DANÍ A POPLATKOV – 1 BOD
REPREZENTOVANIE OBCE – 1 BOD
NEBOL MU ODPREDANÝ STAVEBNÝ POZEMOK – 1 BOD
NEVLASTNÍ ŽIADNU NEHNUTEĽNOSŤ – 1 BOD
NEPORUŠUJE USTANOVENIA OBCE – 1 BOD
POCHÁDZA ZO SPIŠSKÉHO HRHOVA – 1 BOD
V minulom roku obec podala dve žiadosti na výstavbu nových bytových jednotiek. Tak dúfame,
že v obci pribudnú ďalšie byty a my tým niekomu vyriešime otázku bývania.
Spracovala: Mária Semanová
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HARHOVSKE ČUDOVANE 2013
Každym rokom vov Harhove
šicke ľudze su hotove,
ceša še, až šerco piska
na Čuda a zabaviska.

Kemu bula dluha hviľa,
pošol kukac do kaštiľa.
Možno tam poklad dajaky
zanehal naš pan grof Csaky.

Aj v augusce teho roku
vešelosc na každym kroku
po Harhove prekvitala.
Ľudze zešli še z valala,

V palenčarni tiež na hviľu
buli sme na exkurziu.
Pan Kovalik pospominal,
jak išla ktera mašina,

žeby še počudovali,
co v Harhove zaš spiskali,
človekoch by pocešili,
voľny čas im vypolnili.

ked palili tam palenku.
A aj dneškaj sebe v šenku
každy človek vybrac mohol,
či sce džusik, či alkohol.

Zabava dva dni tervala,
muzika v amfiku hrala.
Postredali še kapely,
žeby každo bul vešely.

Hleb še pekol rovno v pecu,
fajny guľaš vrel v harencu,
dzecičky zos langošami
letali okolo mamy.

Žoltej hudbe, že vraj Jelov
buhac treskac še zascelo.
Z Kmeťobendu ked zahrali,
jak besne sme tancovali.

Zaš še rekordy lamali,
hlopy hrebeň stružlikali,
hrable največše na švece,
pri uradze ich najdzece.

Aj Harhovsky Bigband veru
rozbehol si karieru,
haňbu nerobil Harhovu,
skoro tromfol aj Knechtovu.

A fto je typ suťaživy,
letal behal jako dzivy,
hledal ihlu v kope šena,
abo plaval do zblazneňa.

Ale ta ma vecej času
venovac še svojmu hlasu,
ta o kus lepši špievala
toto svoje tralalala.

Na omši pan farar Fajkus
prihvarel še holem dakus
ku rodakom, co uprimne
stretli še v rodnej dzedzine.

No a talentom do vienka
obdareny je Červienka.
Ruky te mu same hrali,
dzievky v radoch omdlevali.

Dve knižky še pokerscili,
žeby sme še poučili
o tym, co naše predkove
zanehali nam v Harhove.

Nadšenci pre stare zvyky
približili nam dožinky.
Pan starosta aj gazda naš
nalevali im oldomaš.

Ta po roku, ked Pan Boh da,
cešime še zaš na čuda,
mušim hvarec, bo mi neda,
na Harhov som strašne herda.
Maja Oravcová
10
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OBECNÁ ŠTATISTIKA
CHCEME VÁM PRIBLÍŽIŤ PÁR ÚDAJOV Z OBECNEJ ŠTATISTIKY. NAJSTARŠOU
OBYVATEĽKOU SPIŠSKÉHO HRHOVA JE PANI MÁRIA MELIŠKOVÁ, KTORÁ TENTO
ROK OSLÁVILA 93 ROKOV. NAJSTARŠÍM MUŽOM JE JÁN VAGNER S VEKOM 87
ROKOV. PRIEMERNÝ VEK OBYVATEĽOV OBCE JE 31 ROKOV.
2009

2010

2011

2012

2013

muži ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

Narodení

13

10

16

8

12

9

12

13

13

13

Zomrelí

3

1

2

3

2

4

4

2

4

8

Budúci školský rok do prvej triedy základnej školy nastúpi 20 detí – 7 dievčat a 13
chlapcov z našej obce.

2009

2010

2011

2012

2013

Prisťahovaní

25

47

29

43

23

Odsťahovaní

36

41

19

30

26

Do obce sa prisťahovalo za posledných niekoľko rokov aj veľa nových rodín, preto sa môžete
stretnúť aj s priezviskami, ktoré tu doteraz neboli. Minulý rok pribudli napríklad Demeterovci,
Harenčárovci či Olejovci. To súvisí hlavne s kolaudáciami nových domov. Za posledné dva roky
(2013 a 2012) stúpol počet skolaudovaných domov oproti roku 2011 o viac ako 100%. My sa
samozrejme novým rodinkách tešíme a prajeme im, aby sa im u nás dobre bývalo.
Spracovala: Katarína Zvancigerová
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PÁLENICA (AJ PRE BORISA FILANA)
JAR NÁS TOHTO ROKU PREKVAPILA O ČOSI SKÔR AKO OBVYKLE. PRED PÁR
TÝŽDŇAMI NÁM V PLNEJ SVOJEJ NÁDHERE NEČAKANE ZAKLOPALA NA DVERE
A SPOLU S ŇOU AJ BOCIANY, KTORÉ K JARI, NO HLAVNE K SPIŠSKÉMU HRHOVU
NEODMYSLITEĽNE PATRIA. USADILI SA NA SVOJOM TRADIČNOM MIESTE, ODKIAĽ
S ÚŽASOM POZOROVALI, AKO SA V OBCI POHLI ĽADY.. ČO TO ZA RUCH OKOLO
BÝVALEJ PÁLENICE?!

Dlhé roky stála v centre obce stará, napoly schátralá budova. Netrvalo dlho a vďaka šikovným
ručičkám zamestnancov obecnej firmy, Pálenica „omladla“ o niekoľko rokov. S obdivom všetci
sledujeme ako srdce Spišského Hrhova rozkvitá do krásy.
Celý objekt bývalej Pálenice pozostáva z niekoľkých častí – sýpka, pálenica, v ktorej bol sklad

obilia a rodinný dom. Aj samotná rekonštrukcia celého objektu prebiehala a bude prebiehať
postupne. Na sýpke bola zrenovovaná strecha, vymenili sa okná a v neposlednom rade prišlo na
rad aj zateplenie celej sýpky, vrátane vonkajšej omietky. Po ukončení týchto prác odstránime plot,
ktorý zatiaľ bráni nádhernému pohľadu a celé okolie Pálenice ešte skrášlime položením zámkovej
dlažby. Časť týchto prác sa financuje z vlastných zdrojov obce a časť bude financovaná
z individuálnych potrieb obce. Na Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR
sme podali žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na alternatívny spôsob vykurovania
celého objektu. V prípade schválenia žiadosti získané finančné prostriedky poslúžia na
vybudovanie kotolne na drevoštiepku.

Obec

získala nenávratný finančný príspevok, poskytovateľom ktorého je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z týchto finančných zdrojov bude zrekonštruovaná časť
Pálenice – bytový dom, v ktorom vznikne komunitné centrum slúžiace na skvalitnenie
poskytovania sociálnych a komunitných služieb.

12
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Časť Pálenice zostane nateraz nedotknutá.

V súčasnosti totiž prebiehajú rokovania o nastavení
pravidiel a priorít pre fondy a jednotlivých operačných programov v novom programovom období
2014 - 2020. Obec ako žiadateľ sa opäť po zverejnení zapojí do konkrétnej výzvy, aby získala
finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto časti objektu.
Za Pálenicou je plánovaná výstavba štyroch bytových jednotiek nižšieho štandardu. V priebehu
januára bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Ak nám bude šťastena naklonená a tejto žiadosti bude vyhovené, práce
na výstavbe sa začnú v priebehu letných mesiacov.
NO, ČO DODAŤ NA ZÁVER. ČAKÁ NÁS VEĽA PREVEĽA PRÁCE. NIE NADARMO SA
VŠAK HOVORÍ, ŽE KEĎ ČLOVEK VIE, ČO CHCE ROBIŤ, MÁ POLOVICU PRÁCE ZA
SEBOU. A KEĎ SA K TOMU PRIDÁ CHUŤ DO PRÁCE, VÝSLEDNÝ EFEKT JE
DVOJNÁSOBNÝ. OBDIV A POKLONA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ DOTERAZ
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRILOŽILI RUKU K DIELU A BUDÚ TAK POKRAČOVAŤ AŽ
DO ÚPLNÉHO FINÁLE.
Martina Bednárová

13
4

FEMA MÁJ 2014

OBČASNÍK OBCE SPIŠSKÝ HRHOV

www.esf.gov.sk

www.iazasi.gov.sk

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu
obecnej firmy v obci Spišský Hrhov s cieľom
zlepšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti
príslušníkov MRK
február 2014 – december 2015
Výška NFP: 267 907,04 €
„Priestor pre vašu príležitosť“
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Implementačnej agentúry pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Cieľom daného pracovného projektu je zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť členov MRK

prostredníctvom aktivít existujúceho obecného sociálneho podniku zameraných na prípravu na
trh práce. Projektovým zámerom sú novoprijatí zamestnanci z radov príslušníkov MRK v počte 15
osôb pracujúcich na plný pracovný úväzok 8 hodín denne, po dobu 23 mesiacov, z toho 8
zamestnanci pracujú ako pomocní pracovníci na stavbe budov, pričom vykonávajú jednoduché,
pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe a v stavebníctve pod dohľadom a podľa
pokynov kvalifikovaných zamestnancov. 7 zamestnanci pracujú ako pomocní pracovníci
v drevospracujúcej výrobe, kde vykonávajú pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné
a jednoduché montážne práce z dreva. Výkon prác si nevyžaduje zaškolenie a odbornú prax avšak
novoprijatí zamestnanci boli vyberaní na základe fyzickej a manuálnej zručnosti. Dohľadajú na
nich dvaja koordinátori zamestnanosti, sú to taktiež novoprijatí zamestnanci.

V

rámci projektu je zaobstaraná nevyhnutná technika a náradie, ako je napr. priemyselný
vysávač, miešačka, laserový merač vzdialenosti, vŕtacie kladivá, ručná rezačka dlažby, brúska na
sadrokartón, elektrocentrála, stroj na brúsenie pílových kotúčov, mechanické vibračné buchadlo,
uhlová a dvojkotúčová brúska, horná fréza, fréza na drážku plochých čapov a ďalšie náradie,
s ktorým zamestnanci dennodenne pracujú.

Špecifickým cieľom v rámci projektu ide o posilnenie personálnej kapacity obecnej firmy pre

rozšírenie jej činnosti prostredníctvom zamestnania príslušníkov MRK a rovnako podporenie
novoprijatých zamestnancov obecnej firmy prostredníctvom asistenčnej, tútorskej a koordinačnej
činnosti. Vytvorenie nových pracovných miest v rámci projektu znamená veľký prínos pre
samotných zamestnaných ako i prínos pre obecnú firmu v našej obci.
Spracovala: Lívia Vagnerová
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Záhrada, ktorá učí...
Naša škola využila možnosť zúčastniť sa pilotného projektu ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ. Počas

jedenapolročného projektu žiaci a učitelia spoločne navrhnú dizajn svojej prírodnej školskej
záhrady. Osadia do nej prírodné učebné prvky, ktoré umožnia, aby časť vzdelávania prebiehala
vonku. Žiaci tiež budú môcť získať pri prácach v záhrade pestovateľské zručnosti. Do projektu je
zapojených 8 škôl z rôznych kútov Slovenska.

Pri navrhovaní záhrady pomôžu školám skúsení odborníci z centra environmentálnej výchovy

Živica, z českej organizácie Chaloupky o.p.s. a nórskej partnerskej organizácie FEE Norway.
Projekt ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Každá

škola dostane na vybudovanie záhrady 1500 eur i odbornú pomoc pri jej úprave.
Potrebné vedomosti a zručnosti získajú učitelia a žiaci zo zapojených škôl na praktických
viacdňových kurzoch a počas individuálnych konzultácií.
Škola plní priebežne zadané úlohy. Učitelia a žiaci za pomoci J. Salanciho sa venujú návrhom
záhradných učebných prvkov do školskej záhrady. Všetky návrhy žiakov sú zverejnené
v priestoroch školy a žiaci, ako aj široká verejnosť, ktorú týmto pozývame môže hlasovať o naj...
záhradný prvok našej školy. Pri konečnom výbere sa zohľadní, čo všetko chceme na vyučovaní
používať, napr. bylinkovú špirálu, jazierko, kvetinové a zeleninové záhony, hmyzí hotel, sad,
kompostovisko, vyvýšený záhon, vŕbovú stavbu či divý kútik.
Projekt potrvá do decembra 2014.
Webová stránka projektu: http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci
Marta Ondrušová, učiteľka ZŠ v Spišskom Hrhove
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ĎAKUJEM..

Naša obec zase bodovala. Ľudia neostali sedieť doma, ale prišli k voľbám podporiť

svojich.
Pociťujem obrovskú zodpovednosť za Vašu silnú podporu a dôveru. Aj vďaka Vám som v okrese
Levoča získal najviac hlasov, čo sa prejavilo aj na novozvolenom zastupiteľstve prešovského
samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo ma poverilo vedením majetkovej komisie, ktorá sa stará o
všetok majetok nášho kraja, posunulo ma ja i do rady VÚC. Plnou vervou, zanietene a naplno
budem hájiť záujmy aj nášho okresu, našej obce.
Ďakujem Vám z celého srdca. Zároveň musím zdôrazniť, že som bol niekoľkokrát upozornený
predsedom VÚC Petrom Chudíkom, i poslancom VÚC Miloslavom Repaským, aby som sa
nezabudol poďakovať aj v ich mene. Obaja mali v našej obci krásne výsledky. Na začiatok chcú
voju vďačnosť prejaviť poďakovaním.
Verím, že všetky Vaše očakávania sa podarí naplniť. Spoločne ďakujeme za každý jeden hlas.
Vladimír Ledecký, Váš starosta, Váš poslanec VÚC
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