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Pár slov na úvod
Milí spoluobčania.
Keď sa pozriem späť rok dozadu, vidím krásny ohňostroj. Pred rokom sme prebrali
vysoko cenenú cenu za Dedinu roka. Na Európskej úrovni v tej istej súťaži sme získali
dve ceny. Špeciálnu cenu za spolužitie a cenu za rozvoj vo viacerých oblastiach. Som
rád, že bolo pri tom štyridsať obyvateľov Spišského Hrhova. Boli sme súčasťou šesťsto
člennej armády vidiečanov z celej Európy. Krásnou inšpiráciou bola aj obec Tihany,
ktorá pred dvoma rokmi bola vyhlásená za najkrajšiu obec Európy. Tam sme videli
množstvo kvetov, prvkov drobnej architektúry, davy turistov a na každom kroku
podnikateľské aktivity nastavené na cestovný ruch. V lete sme získali prvú cenu
v európskej súťaži European Roma Spirit v kategórii samospráva. Troška úsmevne bolo,
že do finále postúpili tri samosprávy, mesto Berlín, mesto Grac a Spišský Hrhov.
A výhra patrila zase nám. Posledné ocenenie som získal ako starosta obce - Starosta roka
2016. Vôbec sme o tejto súťaži nevedeli, napriek tomu v januári na slávnostnom
ceremoniály v Bratislave si máme túto cenu prevziať. Fajný rok pre našu obec.
Nech si už myslíte o našej obci čokoľvek, jednu vec isto všetci uznáte. Pozitívna
propagácia obce Spišský Hrhov je obrovská. Pre mňa až prekvapivo sa o nás zaujímajú
mnohé zahraničné médiá. Spišský Hrhov sa v tejto oblasti dostal na popredné miesta
Slovenska. Áno, môžeme byť hrdí na našu obec. Je o ňu záujem po všetkých stránkach
a kto má na tom najväčšie zásluhy? Každý človek, ktorí v nej urobil niečo dobré, niečo
pekné, niečo prospešné pre iných a to je výzva pre tých, čo sa ešte do ničoho nezapojili,
skúste nájsť aktivitu. Ľudia sú spoločenské tvory a je pre nás prirodzené stretávať sa,
robiť na spoločných projektoch, komunikovať a rozprávať. Obohacujme sa vzájomne
a náš život by nemal končiť za plotom nášho domu. Práve naopak, za plotom by mal
začínať komunitný spoločenský život.
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A že nie sme dokonalí a trápi nás ešte veľa vecí čo treba zlepšovať? To je každému
jasné. Ocenenia sme nezískali za to, že sme dokonalí. Za čo nám teda dávajú ceny?
Sme jedineční v tom ako nachádzame riešenia rozvoja a postupne ich uskutočňujeme.
Najdôležitejším nástrojom nášho rozvoja je súdržnosť. Zapojili sme sa do toho
masívne. Ženy, muži, deti, dôchodcovia, Rómovia aj nerómovia, vzdelaní aj menej
vzdelaní, organizovaní, inštitucionalizovaní, či len skupina alebo partia nadšencov, či
len dvaja, traja ľudia zo spoločným záujmom. Do rozvoja, čistoty, skrášľovania,
budovania, obnovy, rekonštrukcie, ozeleňovania, tvorby drobných prvkov,
osadzovania lavičiek, prípravy rôznych podujatí, rozvoja občianskych spolkov,
rozvíjania organizácii, vedenia športových aktivít, rôznych prevenčných aktivít,
prevencie proti požiarom, udržovania verejných priestorov, budov, starostlivosti
o kostolné kaplnky, kríže a mnoho ďalších činnosti robíme spoločne.
No napriek tomu, nevieme sa zbaviť mnohých zlozvykov a tie robíme samostatne
a bezohľadne. Mám na mysli hlavne tvorbu divokých skládok, ktoré nestačíme
upratovať. Bez neustáleho upratovania, by sme si tu žili zahádzaní odpadkami. Teraz
sme čistili novu skládku na odpočívadle za značkou obce, smerom na Levoču. Keď sa
začala tvoriť osadili sme tam fotopascu a je tam niekoľko hodinový záznam, takže
bude to zaujímavé pozeranie. Tvorba divokých skládok je trestný čin, ako som už
o tom písal a náklady na rušenie divokých skládok zaplatíme všetci v poplatkoch za
odpad. Už pri čistení skládky sme našli indície, kto to tam vysypal. No nerozumiem
tomu, že ak človek má za plotom ako v škatuľke a keď sa rozhodne zrušiť skleník tak
ho vyvezie za obec. Takých je Vás viac. Stále dookola upratujeme po niekom
a nemôžem si na to zvyknúť a stotožniť sa s tým.
Ďakujem Vám za spoluprácu, za všetko dobré čo robíte pre naše spoločenstvo.
Robíme to pre seba a pre svoje deti, aby sa tu žilo dobre a aby aj naďalej sme sváry
riešili komunikáciou. Múdrejší mal neustále na pamäti, že musí ustúpiť. Keď robím
dobro inému, zlepšujem si svoju dušu. Držme sa našich katolíckych koreňov, podstaty
nášho náboženstva a tak aj konajme v našom komplikovanom svete. Musíme k tomu
pristúpiť aktívne, lebo utečenci, ktorí sa tlačia do Európy nesú jasný odkaz, ako
dopadneme, keď budeme na seba zlí a netolerantní, uzavretí do seba, či ľahostajní.
„V tejto súvislosti mi napadlo:“
Keď prišli po Rómov, mlčal som, veď nie som Róm.
Keď prišli po tých čo boli proti, mlčal som, lebo som nebol proti, mne to bolo jedno.
Keď prišli po susedov, mlčal som, lebo v podstate čo ma po nich.
Potom prišli po mňa, zrazu nebolo nikoho, kto by sa ma zastal.“
Hovorí to o tom, že dobro treba konať, proti zlu sa treba postaviť a všetkých sa nás to
týka. Inak nezáujem a ľahostajnosť je cesta do pekla.

Starosta Vladimír Ledecký
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Čo sa nám podarilo. Naše investičné akcie toho roku.
Podarilo sa nám dobudovať dve bytovky, čím nám pribudlo ďalších osem bytov, ktoré sú už niekoľko
mesiacov obsadené a nájomníci tvrdia, že im je tam dobre.
V komunitnom centre sme urobili pec s komínom a príslušenstvom na ústredné
kúrenie a v tej istej budove sme osadili a stavebne pripravili pestovateľskú
pálenicu. Pálenica bude od budúcej sezóny fungovať a keďže je od českého
výrobcu mala by byť najkvalitnejšia na trhu a samozrejme, že páliť budeme pre
občanov.
V prízemí budovy galérie sme z nórskych fondov štýlovo zrekonštruovali časť
budovy a zároveň vybudovali sociálne zariadenia pre celý areál. Ďalej si obecná
firma zrekonštruovala výrobné priestory pre osadenie technológii výroby
peletiek a brikiet. V ďalšej časti sme začali s rekonštrukciou tréningového
centra, ktoré nám financuje VÚC. Predseda VÚC, Peter Chudík, na odovzdávaní cien Dediny roka
prisľúbil, že urobí všetko preto, aby nám pomohol zafinancovať opravu týchto priestorov na
tréningové centrum a svoj sľub aj splnil. Len škoda, že politikov čo plnia svoje sľuby je tak málo.
Postavili sme nový most cez Lodinu, ešte dokončujeme zábradlie. Asfaltový povrch sa položí pri
najbližšom asfaltovaní ulíc a má nosnosť 50 ton , tak verím, že nás prežije. Na jeho výstavbu nám
prispel Úrad vlády čiastkou 10 000 €.
Taktiež sme stavali oporný múr v centre, ako aj chodníky na uliciach Osloboditeľov, v centre ku
bytovke, na ulici Grófska a Jarná. Vyasfaltovali sme 1,3 km ciest hlavne v lokalite Pisárovská, ale aj
menšie časti v iných uliciach. Snažíme sa to robiť tak, aby ľudia, keď už tam bývajú mali v krátkom
čase asfaltovú cestu. Je to finančne náročná záležitosť, nie sú na to externé zdroje ale priškripujeme
financie tak, aby sme na to vždy čosi našetrili. Rovnako na nových uliciach každý rok urobíme kus
kanála či vodovodu, aby každý mal tu základnú infraštruktúru,
keď začína stavať dom, no vždy niekde niečo chýba. Avšak, pri
tom množstve nových ulíc som rád, že to tak stíhame.
Na ihrisku sme dokončili prístavbu posilňovne, kde je
vytvorený priestor na skupinové tréningy. Žijeme v dobe, kde
ľudia sa čoraz viac venujú pohybovým aktivitám. V zdravom
tele zdravý duch.
Voda. Uvedomme si, že vodu máme len z lokálnych zdrojov a
nie je určená na polievanie záhrad a podobne. Toho roku sme
urobili dve studne, jednu úpravňu vody a projekty na prípojku vody z Levoče. Keď sa podarí doviesť
vodu z Levoče, vody bude už prebytok, rovnako aj kvalita, keďže tečie spod Tatier tak nebude tvrdá.
Vysnívaná voda aká nikdy v dedine nebola, len jednu vadu bude mať, že bude podstatne drahšia. Bude
stáť minimálne toľko, koľko nám ju vodárenská spoločnosť bude účtovať. Do nekonečna oplocujeme
pramene a vodojemy, no stále dookola nám to neznáme osoby ničia. Už neviem aké opatrenie prijať.
Na Pisárovskej ulici sme osadili nové verejné osvetlenie a zároveň sme v obci vysadili množstvo
kvetov a kríkov. Páčila sa Vám ako zakvitla naša dedina? Vybudovali sme zo desať drobných
architektonických prvkov a naši pracovníci pracovali na výstavbe Eko Centra, ako aj pomáhali v parku
so štiepkovaním a inými odbornými prácami.
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A čo nás čaká v ďalšom roku? V budúcom roku, keď budú výzvy z eurofondov v prvom rade chceme
priviesť vodu z Levoče, teda aspoň začať, pretože je to priorita najvyššej dôležitosti. Z fondov máme
v pláne postaviť aj domov sociálnych služieb, ďalej separačný dvor a aj bytovky. Taktiež chodníky,
veľa chodníkov a rozhľadňu na Medveďom vrchu. Podali sme aj zopár projektov na ozeleňovanie
obce a ak niečo prejde, tak to budeme realizovať. Dokončíme zateplenie a fasádu kultúrneho domu,
spustíme tréningové stredisko sociálneho podnikania a uvidíme, aké budú ďalšie podnety a možnosti.
Majme prajnú myseľ. Nech sa nám lepšie žije.

Starosta Vladimír Ledecký

Viete že...?
Naša obec získala ďalšie významné ocenenie, ktorým sme sa zviditeľnili na celom Slovensku.
Spišský Hrhov sa stal víťazom súťaže Dedina roka 2015 ako aj získal 2 ocenenia v súťaži Európska
cena obnovy dediny 2016. Úspešná obec, jej obyvatelia a subjekty, ktoré v nej pôsobia musia
dosahovať vynikajúce výsledky vo všetkých hodnotených oblastiach. Pri spracovávaní prihlášok do
obidvoch súťaží sme museli preštudovať množstvo materiálov a hľadať informácie z rôznych zdrojov,
aby sme nič dôležité nevynechali a uviedli všetko významné o našej obci. Niektoré informácie sme
získavali veľmi pracne a komplikovane, no zároveň nás aj prekvapili. Pre ich zaujímavosť
a výnimočnosť sa chceme s nimi podeliť aj so všetkými obyvateľmi obce, lebo bolo by škoda ich
použiť len v jednej prihláške a potom by upadli do zabudnutia.
Obce boli hodnotené v siedmich oblastiach. V tomto článku si prečítate niektoré zaujímavosti
z každej oblasti.
Dedina ako hospodár:
Viete, že v Spišskom Hrhove je 54 podnikateľských subjektov? Ide o rôzne formy podnikania –
živnosti, s.r.o. a pod. Najviac ich pôsobí v službách (22), nasledujú remeslá (16), poľnohospodárstvo
(9), iné (6) a lesníctvo (3). Najdôležitejšou firmou v obci z pohľadu rozsahu prác, poskytovania
služieb a zamestnanosti je už niekoľko rokov obecná firma Hrhovské služby s.r.o. - je to podnik
tvoriaci každoročný zisk a pri tom so silným sociálnym aspektom, zamestnáva 9 – 60 ľudí.
Z 911 práceschopných obyvateľov v produktívnom veku je zamestnaných, resp. podniká 842
ľudí a 69 je nezamestnaných. Čiže v obci máme 7,6 percentnú nezamestnanosť. V okrese Levoča je to
17 %.
Dedina ako maľovaná:
Viete, že obraz našej obce najviac ovplyvňuje 500 pripravených a odpredaných stavebných
pozemkov v priebehu 10 rokov? Tým sa jej celkový vzhľad zmodernizoval, no nie na úkor pôvodnej
a tradičnej výstavby. V tomto období nebola odstránená žiadna staršia budova. Vzhľad obce výrazne
pozitívne ovplyvnili aj rekonštrukcie veľkých, ale chátrajúcich hospodárskych objektov v centre obce.
Dedina ako klenotnica:
Viete, že v obci sa nachádza 16 objektov zapísaných Ústrednom zozname pamiatkového fondu
ako národné kultúrne pamiatky? Sú to tieto:
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Cestný most (oblúkový, kamenný) má 4 polia dĺžku 35 metrov
Kostol sv. Šimona a Judu s renesančnou vežou
Kaštieľ postavený v neobarokovom slohu v rokoch 1893 – 1895
Historický park patrí medzi 5 najväčších a najzachovalejších parkov východného Slovenska
s rozlohou 17 ha
Ďalšie objekty: Dom služobníctva, 2 Hospodárske stavby, 3 Brány, 2 Fontány, Skleník, Most,
Stavidlo, Jazero.

Viete, že v katastri obce je evidovaných 9 archeologických lokalít - sídliska z praveku, z mladšej
doby kamennej, z doby bronzovej, púchovskej kultúry, mladšej doby železnej - latenskej, z neskorej
doby rímskej, z 13. - 15. ,16. a 19. storočia.
Dedina ako pospolitosť:
Viete, že v našej obci pôsobí 13 spolkov, združení a občianskych iniciatív? Najdlhšiu tradíciu
majú, resp. svojou činnosťou medzi najaktívnejšie patria tieto: FK 49 Spišský Hrhov, SPIŠ –
združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, SARASH SK
n.o., Urbárska spoločnosť.
Počas roka je v obci zorganizovaných 17 kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
Najväčším je letný festival Harhovske čuda a zabaviska.
V obci je 6 škôl a školských zariadení. Základná škola
s materskou školou má zriadené Centrum voľného času a Školský
klub detí, Základná umelecká škola, Reedukačné centrum a
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Základná škola s materskou školou je najdôležitejšou
vzdelávacou inštitúciou v obci, ktorá v priebehu posledných
siedmich rokov
implementovala viac ako dvadsať
medzinárodných, národných a menších projektov v celkovom
objeme viac ako 500 tisíc Eur.
Dedina ako partner:
Viete, že obec má uzatvorené partnerské zmluvy a dohody o spolupráci, resp. pomoci so
siedmimi organizáciami v obci, je členom a partnerom v šiestich nad obecných a mimo obecných
organizácii z regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou? Obec má uzatvorené dohody o spolupráci so
šiestimi zahraničnými partnermi, väčšinou ide o samosprávy (Poľsko, Ukrajina, Srbsko, Nórsko,
Rumunsko a Česká republika). Na mnohých nadnárodných projektoch spolupracovala s partnermi
s deviatich krajín EÚ.
Obec realizovala od roku 2003 spolu 24 projektov samostatne, alebo ako hlavný partner. Ďalších
36 projektov zrealizovali organizácie pôsobiace v obci.
Dedina ako hostiteľ:
Viete, že od roku 2012 Základná škola organizuje v
rámci projektu Na vlne poznania koncoročné zážitkové
školské výlety, na ktorých sa doposiaľ zúčastnilo viac ako
4500 detí? Kaštieľ, v ktorom je zriadené Reedukačné
centrum, je možné navštíviť v rámci projektu Sociálny
turizmus, čo každoročne využíva niekoľko stoviek turistov.
Letné kúpalisko navštívi každý rok niekoľko tisíc ľudí,
v minulom roku to bolo vyše 7 tisíc návštevníkov.
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Dedina ako záhrada:
Viete, že v katastri obce sa nachádzajú dve prírodné pamiatky? Sú to Podhorské (chránený
prírodný výtvor) – prirodzená depresia na flyšovej lavici, trvalo zamokrená, s hodnotnými
mokraďnými spoločenstvami a prírodná pamiatka Jazerec (chránený prírodný výtvor) – prirodzená
pravidelná depresia na vrchole hladko modelovaného flyšového chrbta. Je trvalo zamokrená, s
výskytom hodnotných lesných mokraďných spoločenstiev. Obe územia sú aj významným biotopom
živočíchov, najmä obojživelníkov.
Tento článok nemá za cieľ popísať všetky aktivity a pozitíva z našej obce, s ktorými sme uspeli
v súťaži Dedina roka. Ide len o výber niektorých zaujímavosti, o ktorých by bolo dobre vedieť, ak
chceme o sebe povedať, že dobre poznáme obec, v ktorej žijeme.
Mgr. Pavol Urda

Obrovský úspech
Spišského Hrhova
v súťaži Európska
cena obnovy dediny.

V septembri boli v maďarskej obci Tihany, na brehu Balatóna slávnostne odovzdané dve ceny
pre Spišský Hrhov udelené po prvýkrát v rámci európskej súťaže.

14. júna tohto roka navštívila našu dedinu medzinárodná hodnotiaca komisia Európskej ceny obnovy
dediny. Jej členovia posudzovali našu dedinu z rôznych hľadísk, či už sa jednalo o aktivity a projekty
v oblasti hospodárskeho rozvoja architektúry, rozvoja osídlenia, ekológie alebo vzdelávacích aktivít.
Obec si pre nich pripravila tzv. „ živé prezentácie,“ prostredníctvom ktorých občania prispeli svojimi
životnými príbehmi o tom, ako sa im v Spišskom Hrhove žije, ako začínali a čo je ich náplňou práce.
Na komisiu to urobilo obrovský dojem, vyzdvihla a vysoko hodnotila kvalitu školy a zručnosti ľudí,
ktoré obec využíva.
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Našich hodnotiteľov to tak zaujalo, že na základe ich vysokého hodnotenia získal Spišský Hrhov
nielen cenu Európskej obnovy dediny za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja
dediny ale aj mimoriadnu cenu za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci.

Magdaléna Čurillová
“Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme
trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.” – Tomáš Baťa

Jubilanti a Cena obce 2016
„V našom živote nemajú cenu roky, ale život prežitý za tie roky.“
Adlai E. Stevenson

Október je mesiacom úcty k starším. My sme si však uctili tých našich vzácnych ľudí až
v mesiaci november. Nie aby sme im pripomenuli ich vek, ale aby sme im prejavili vďaku za to, čo
všetko dokázali, pretože človek je krásny nie len vtedy, keď má pružný krok. Krásne vystúpenie si pre
nás pripravili deti zo Základnej umeleckej školy pod vedením svojich učiteľov.
Tento rok sme si uctili nie len jubilantov, ale aj ľudí, ktorým patrí veľká vďaka. Vďaka za to,
že zasvätili svoj život našej obci, našim deťom ale aj nám, ktorí už dávno deťmi nie sme. Ceny obce
odovzdal Ing. Emil Chlapeček, krajský prednosta.
Prvou ocenenou je pani Božena Richtarčíková, ktorá dňa 3.10.1978 nastúpila do funkcie
riaditeľky materskej školy v Spišskom Hrhove, kde pôsobila do roku 2010, teda celých 32 rokov
pôsobila ako riaditeľka MŠ Sp. Hrhov. S veľkou láskou a obetavosťou vychovala celý rad generácií
Hrhovčanov a aktívne sa zapájala do diania v obci, či už kultúrnymi programami a rôznymi aktivitami
nielen pre deti a ich rodičov ale aj pre širokú verejnosť.
Ďalšou ocenenou je pani Margita Dzurillová, ktorá sa svojou dlhoročnou pedagogickou
prácou zaslúžila o posun výchovy a vzdelávania v materskej škole, počas svojej 30 ročnej
pedagogickej práce s láskou, obetavosťou a rešpektom dala mnohým z nás kvalitný základ pre úspešne
štúdium.
Pani Mária Tomajková je treťou ocenenou pedagogičkou, ktorá toto učiteľské povolanie
vykonávala takmer 40 rokov. V materskej škole v Spišskom Hrhove vychovala stovky detí, kde svojou
obetavou prácou, kvalitnou odbornou činnosťou viedla kvalitný edukačný proces.
Poslednou z ocenených pedagogických zamestnancov je pani Janka Hollová, ktorá je
uznávanou a svedomitou pracovníčkou hrhovskej školy, kde dlhodobo pripravuje deti prvého stupňa
a odovzdáva im základy písania, čítania a počítania. Našej škole a našim deťom, momentálne 3.A
zasvätila už 35 rokov.
Jediným oceneným pánom je Michal Kovalik, ktorý síce nie je pedagógom, ale už 27 rokov
je obrovským prínosom pre Reedukačné centrum a našu obec. Od začiatku sa svojim aktívnym,
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odborným a ľudským prístupom stal vzorom pre žiačky. Je zberateľom informácií o zaujímavostiach
z histórie kaštieľa a aj o ľuďoch, ktorí v ňom žili. Tieto vedomosti využíva ako sprievodca a všetci tí,
ktorí tieto prehliadky absolvovali uznáte, že by sa za ne nemusel hanbiť ani profesionálny sprievodca.
Michal Kovalik patrí k najvýznamnejším členom Remeselnej dielne a každoročne sa podieľa na
projektovaní a zhotovení rekordných predmetov počas Harhovských čúd a zabavisk.

Všetkým týmto ľuďom, jubilantom i oceneným, patrí veľká vďaka za ich svedomitú
prácu, za ich lásku s akou vychovali a stále vychovávajú generácie našich obyvateľov.
Tešíme sa na stretnutie o rok, veríme že znova v hojnom počte.

Zuzana Kučerová

Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale
pri každodennom živote.
Blaise Pascal
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Denný stacionár
„ Naša škôlka“
Prešiel už ďalší rok v našom stacionári. Sme veľmi radi,
že sa môžeme aj naďalej stretávať, oddýchnuť, navzájom
sa porozprávať, vymeniť si nové skúsenosti. Naše ženičky
usilovne vyrábajú a zdokonaľujú ručné výrobky a ozdoby,
s ktorými obdarúvajú svoje deti a vnúčatá.
Veľký úspech má pečenie domáceho chleba, kysnutých
a iných koláčov. Začali sme tkať domáce pokrovce.
V priebehu roka sme opäť zorganizovali jednodňové
výlety. Navštívili sme kaštieľ v Markušovciach a
Hodkovciach.
Zúčastnili sme sa 1. ročníka charitatívneho koncertu
Integrácie seniorov v Poprade. Svojimi vystúpeniami nás
potešili najmä Peter Stašák, Marcela Laiferová, Štefan Skrúcaný a mnoho ďalších.
V októbri sme organizovali v našej obci stretnutie deviatich stacionárov s prešovského a košického
kraja. Deti zo základnej umeleckej školy nám pripravili kultúrny zážitok svojím vystúpením. Na
spestrenie atmosféry sa každý stacionár prezentoval svojím programom a výrobkami. O zábavu
a tanec sa postarala Ľudová hudba Stana Baláža. Spoločne sme strávili príjemný deň, ktorý nás
obohatil o nové skúsenosti, zážitky a spoznali sme nových ľudí. Domov sme odchádzali plní energie,
radosti a dobrej nálady.
... čo si môžeme priať do budúcna? Predovšetkým zdravie,
optimizmus, silu rozdávať radosť, energiu a veľa spoločne
strávených dní.

Kolektív denného stacionára
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Náš nezabudnuteľný zážitok.
Naša Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Spišskom Hrhove, má každoročne bohatý program.
Jej 52 členov sa podieľa na realizácii už tradičných akcií, ktoré sa konajú pravidelne, každoročne, no
k nim pribúdajú i nové, ktoré obohacujú život našich seniorov.
August už tradične patrí zhotovovaniu dožinkového venca a nácviku programu, s ktorým vystupujeme
na harhovskych čudach a zabaviskach.
Vyše roka sme sa však zapodievali myšlienkou, ukázať celému Slovensku v relácii Milujem
Slovensko, aký veniec dokážeme vďaka p. Margite Kuchčákovej zhotoviť a samozrejme, mali sme
hneď i súťažnú otázku. Využili sme situáciu a s našim návrhom p. Marta Holotňáková oslovila
moderátora relácie Naj Dedinka, p. Nikodýma, pri jej nakrúcaní v Spišskom Hrhove. Slovo dalo slovo,
trocha sme sa v tom zaangažovali a padol dátum natáčania. Vďaka našim iným aktivitám, sme sa
mohli autobusom v hojnom počte zúčastniť v septembri v RTVS Bratislava, natáčania Milujem
Slovensko, ktoré bolo odvysielané v televízii dňa 30.10.2016.
Náš veniec zožal úspech a s ním i súťažná otázka. Pamätáte aká bola? Domáci chlieb, ktorý upiekla p.
Anna Soľanová, chutil všetkým
účinkujúcim. Veď ho ihneď, ešte počas
natáčania i zjedli. Kytice z klasov,
makovíc a ľanu tiež zaujali a potešili p.
Banášovú, p. Dangla a p. Nikodýma. No
i prstene z jedného kúska slamy si našli
svojich majiteľov a záujem o všetko
toto predčil naše očakávanie. Jedným
slovom, bol to pre nás neopakovateľný
zážitok.
Po návšteve Bratislavy sme sa vydali do
Slovenského Grobu, kde sme si
spoločne pochutili na husacinke
v reštaurácii s krásnym názvom: Stolček
prestri sa. Husacie hody – to bolo chutné jedlo, výborná obsluha a príjemné prostredie, ktoré prispeli
k dobrej nálade. Hostinu sme ukončili spevom a tancom. Domov sme sa vrátili v noci unavení. Ale
plní dojmov z krásne prežitého dňa.
Veríme, že i tieto naše zážitky oslovia mnohých z Vás a prispejete
k oživeniu možno i iných tradícii zo života našej dediny. Budeme
vďační za každý návrh. No a na záver roka nás čaká jubilejný 10.
Ročník Silvestrovského výstupu na Medvedí vrch, na ktorý Vás
týmto srdečne pozývame.
K Vianociam Vám všetkým prajeme všetko najlepšie, veľa radosti
v kruhu najbližších a do nového roka veľa zdravia a štastia.
Výbor ZO
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Komunitné centrum
Naše komunitné centrum začalo svoju činnosť 01.05.2016 v rámci národného projektu "Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".
Sídli v priestoroch, ktoré boli zrekonštruované nenávratnými finančnými prostriedkami poskytnutými
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Jeho cieľom je zmierňovať a odstraňovať sociálne vylúčených obyvateľov, podporovať deti a mládež
– ich vzdelanosť a aktívne využívanie voľného času a tým zabezpečiť prevenciu voči sociálnopatologickým javom. Našou úlohou je tiež zabezpečiť pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených
záujmov, riešení osobných záležitostí
a nepriaznivej sociálnej situácie.
V komunitnom centre sa venujeme
predovšetkým
deťom,
realizujeme
nízkoprahový klub, kde sa deti zúčastňujú
voľnočasových aktivít. Aktivity sú
zamerané na rozvoj zručností a jemnej
motoriky. Vyrábajú rôzne výrobky,
kreslia, hrajú spoločenské hry a venujeme
sa doučovaniu detí, pretože vzdelanie je
cesta pre ich lepšiu budúcnosť. Deti
navštevujú športový krúžok, kde môžu
využiť
svoju
energiu
a v rámci
environmentálneho krúžku ich učíme ako
sa správať k prírode (neznečisťovať
prostredie, separovať odpad). Dôraz
kladieme aj na dobrovoľnícke aktivity.
Príkladom bola aktivita, ktorú sme
uskutočnili spolu s deťmi pred sviatkom všetkých svätých. Spoločnými silami sme vyčistili a upravili
zanedbané hroby. Deti boli ochotné pomôcť
a odmenou bol pre nás všetkých dobrý pocit na
duši.
Venujeme sa aj iným činnostiam, ako sú sociálne
poradenstvo, pomoc pri vypisovaní rôznych
žiadostí, vypisovaní tlačív, poštových poukážok.
Našou úlohou je vytvárať rôzne aktivity, ktoré sú
prospešné pre všetkých obyvateľov obce. Tieto
aktivity môžu mať rôzny charakter, či už športové,
záujmové, preventívne alebo dobrovoľnícke.
Týmto Vás chcem poprosiť, ak by mal niekto
nejaký návrh, nápad - čo by ste chceli v obci
zrealizovať,
čo
Vám chýba, navštívte nás a ak to bude v našich silách budeme tieto
návrhy realizovať.
Dvere nášho komunitného centra sú otvorené denne, počas
pracovného týždňa pre každého od 07.30 – 15.30. Ak máte
akýkoľvek problém, môžete sa na nás kľudne obrátiť, budeme sa
Vám snažiť pomôcť. Tešíme sa na Vás.
Komunitné centrum
odborná pracovníčka
Mgr. Katarína Kožárová
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Šport v obci
Ako ste si niektorí mohli všimnúť naša prevádzka
fittness centra sa pomaly rozrastá, čo je výborná správa, ktorá
svedčí o tom, že to bol správny krok v našej obci.
Pred nedávnom sa otvorili dvere do novej miestnosti, kde sa
to pomaly ale isto zariaďuje, dokupujú sa pomôcky
a vymýšľa sa, ako to využiť.
Dúfam, že začiatkom nového roka, už
budú
prebiehať skupinové hodiny pre každého, kto ma chuť makať
v kolektíve a posúvať svoje hranice ďalej. Taktiež mám v
pláne rozbehnúť hodiny pre našich najmladších. Jedná sa
hlavne o hodiny zamerané na základné lokomočné pohyby,
ktoré sú v ich veku potrebné.
Doba je síce rýchla, len škoda, že bez pohybu... a
práve preto už v mladom veku treba viesť naše deti tým správnym smerom.
Ide nový rok a s tým spojené aj predsavzatia k chudnutiu a pohybu, tak sa do toho pustite
a dosiahnite svoj cieľ...
Róbert Gaduš

Harhovliga 2016
Po úspešnom zakončení jarnej časti veľkého futbalu prišlo leto a naši futbalisti mali čas na odpočinok
a relax. Ten však vymenili za účasť na 2. ročníku obecnej futbalovej ligy - Harhovligy. Do 2. ročníka
sa nám znova zapísalo 6 tímov, čo bolo viac ako 60 hráčov. Väčšina tímov nám ostala
z predchádzajúceho ročníka (Good Boys, AS Roma, Dorastenci, All Stars), avšak, pridali sa k nám aj
nové tímy (Žandaris a The Legends).
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže často menilo a to hlavne kvôli vyrovnaným zápasom. Veď oproti 1. ročníku,
kde remíza nebola ani jedna, tento rok ich bolo až desať. Na 1. mieste 2. ročníka sa nám opäť umiestnilo
mužstvo All Stars a tým si obhájili titul z predchádzajúceho ročníka.
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Na 2. mieste skončil novovytvorený tím The Legends. Dlhodobý pretrvávajúci boj o tretie miesto mali
dva tímy: dorastenci a nováčik Žandaris.
Avšak,
nakoniec,
víťazstvo sa podarilo presadiť tímu –
Žandaris, ktorý je poskladaný
z policajtov z Levoče a jeho okolia.
O titul najlepšieho strelca sa
uchádzali hlavne traja hráčí: Dušan
Kožuško, Štefan Dirda a Matúš
Eliáš. Titul ale opäť obhájil Eliáš
Matúš (All Stars), ktorý je
aktívnym hráčom MŠK Spišské
Podhradie s počtom strelených
gólov 47. Post najlepšieho brankára
tento rok získali až dvaja hráči,
ktorými sú Slejzák Ľubomír (All
Stars) a Vodila Vladimír (Žandaris).
V 2. ročníku sme pridali aj nový
post, post najlepšieho hráča. Stal sa
ním jeden z najmladších hráčov
Harhovligy, náš veľmi talentovaný
odchovanec, ktorý je momentálne aktívnym hráčom OFK Dunajská Lužná - Šefčík Adam.
Verím, že do 3. ročníka sa opäť prihlásia aj nové tímy, a tým sa zvýši konkurencia, kvalita hry
a náročnosť zápasov o popredné priečky získania titulu. Na záver, by som sa chcel poďakovať našim
hlavným sponzorom FK 49 SP. Hrhov a Obecnému úradu Sp. Hrhov.
Zároveň by som chcel vyjadriť aj veľkú pochvalu a vďaku chlapcom, ktorí sa neustále
podieľajú na organizovaní Harhovligy a bez ktorých by to nefungovalo tak, ako to funguje.

I. DORASTENCI- (modrá) - 1.Bosák Pe., 2.Bosák Pa. "C", 3.Bosák T., 4.Hasaj D., 5.Filičko M.,
6.Šromek M., 7. Dobrovič P. 8., Dzurňák Do. II. ALL STARS - (oranžová) - 1.Dzurňák J., 2.Eliaš M., 3.Glevický M., 4.Kožuško J., 5.Kršiak E.
"C", 6.Richtarčík M., 7.Slejzák Ľ., 8.Šefčík A., 9. Seman J. 10.Vondra I. 11. Šefčík M. III. ŽANDARIS - (biela) - 1.Molčan O., 2. Vodila V., 3. Krupa M., 4. Bednár M., 5. Hovaňák M., 6.
Gajdoš M., 7. Grečko M., 8. Hospúdka P., 9. Sakmar J., 10. Novotný V., 11. Valenčín Z., 12. Harenčár
Š.
IV. AS ROMA - (čierna) - 1. Dirda Š. "C", 2.Hamburgbadžo M., 3.Šariský J., 4.Šariský K., 5.Badžo
K., 6. Dirda R., 7. Hamburgbadžo B., 8. Pišta Erik., 9. Ferenc S.,
V. GOOD BOYS - (červená/žltá) - 1. Smyk Ľ.. 2. Drabik R., 3.Maľučký D., 4. Nič B., 5. Eliaš Š., 6
.Kičura J., 7.Kičura M., 8. Kollár M., 9. Dzurňák J. "C"

14

VI. THE LEGENDS - (zelená) - 1. Jarabinec M., 2. Čonka D., 3. Kožuško D., 4. Dzurňák P., 5.
Pollák M., 6. Gonda D., 7. Dzurik M., 8. Dzurila M., 9. Zavacký M., 10. Pokrivčák P., 11. Dzurňák L.
"C"

„Futbal je moja vášeň od detstva. Už ako
malý som pochopil, že keď si na ihrisku,
musíš odovzdať všetko, aby si dosiahol cieľ.
Polovičatosť pre mňa neexistuje. Vždy idem
na doraz. Verím v emócie. Futbal nerobím
pre peniaze.“
Gerard Piqué

Mgr. Ján Kožuško
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Kvety, ktoré nám skrášlili obec
„Kvety sú milostným vyjadrením ducha
prírody.“
... preto sme sa tento rok rozhodli vniesť do
našej nádhernej obce krásu v podobe kvetov
rôznych druhov a farieb. Či už to boli
pelargónie, surfínie, kany indické, levandule
alebo letničky, ktoré svojou krásou očarili nie
jedného návštevníka a musím podotknúť, že
pozitívne ohlasy prichádzali aj z radov
obyvateľov.
Nainštalovali sme dve kvetinové pyramídy,
ktoré nás v letných mesiacoch obdarili
nádherným súkvetím. Kvetmi vyzdobená
fontána dostala úplne iný rozmer. Malý parčík
pri škôlke lákal svojou krásou mamičky
s deťmi na príjemný relax.
Vysadili sme aj rôzne druhy stromov
a okrasných krov na ulici ČSA. Pomocou
aktivačných pracovníkov bol vyčistený svah
na ulici Generála Svobodu a následne šikovné
ženy vysadili okrasné kry. Neustále sme
udržiavali už založené záhony, orezávali kry,
kosili zatrávnené priestranstvá a zalievali
kvetiny, pretože o zeleň a kvety sa treba starať
s láskou, aby nás neskôr odmenili svojou krásou. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí sa snažili ničiť
naše úsilie.
Naším cieľom do budúcna, je postupne spoločnými silami vniesť prírodu, zeleň a kvety do všetkých
kútov našej obce a vybudovať oddychové zóny na uliciach Jarná a Pisárovská.

Mária Marčišáková
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Každoročná štatistika 2016 
S blížiacim sa koncom roka zvykneme bilancovať. Preto Vám aj tu prinášame trochu štatistiky. Rok
2016 bol pomerne hektický. Do obce sa nám prisťahovalo niekoľko rodín, spolu nám pribudlo 61
prihlásených občanov, narodilo sa 20 detí, odsťahovalo sa 14 občanov a zomreli 3 ľudia. Priemerný
vek obyvateľa našej obce je 32,61 rokov. Priemerný vek obyvateľa Slovenska podľa posledného
sčítania obyvateľov je 38,7 rokov. Trojicu najstarších občanov tvoria: Mária Majeriková – 93 rokov,
Helena Turáková – 90 rokov a Ján Vagner – 89 rokov. Tento rok bolo v našej obci uzavretých 7
manželstiev. Jubilantov s vekom nad 65 rokov v roku 2016 máme 27. A teraz aj trochu konkrétnejšie:

Vítame medzi nami detičky:
Vanesa Kačúrová
Michal Čuba
Jozef Gallik
Mia Šariská
Ivan Ščuka
Adam Homza
Martin Pecha
Benjamín Dzurňák
Sára Šarišská
Laura Šarišská

Gréta Labudová
Anežka Paločajová
Alexej Dzurňák
Gracian Mičúch
Matteo Kočiš
Barbora Krempaská
Lea Kačúrová
Eliška Vanacká
Nikola Hamburgová
Daniela Ferencová

* 15. 01. 2016
* 24. 01. 2016
* 26. 01. 2016
* 27. 02. 2016
* 08. 03. 2016
* 10. 05. 2016
* 03. 04. 2016
* 06. 04. 2016
* 11. 04. 2016
* 22. 04. 2016

* 24. 04. 2016
* 08. 05. 2016
* 07. 07. 2016
* 02. 08. 2016
* 07. 09. 2016
* 23. 09. 2016
* 04. 10. 2016
* 12. 10. 2016
* 22. 10. 2016
* 13. 11. 2016

Sobáše
Ľubomír Bdžoch a Marta Karasová
Ján Gonda a Lucia Gadušová
Lukáč Gabriel a Dominika Sakmárová
Adrián Sabol a Veronika Bonková
Rastislav Šarišský a Ivana Pechová
Róbert Vanacký a Katarína Kičurová
Miroslav Wassermann a Zuzana Plačková
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Jubilanti
90 rokov
Helena Turáková

* 09. 02. 1926

85 rokov
Mária Holotňáková
Mária Jagáčová
Helena Eliašová

* 25. 02. 1931
* 11. 06. 1931
* 26. 10. 1931

70 rokov
Eva Kuchčáková
Kristína Dluhošová
Ján Dzurňák
Štefan Leščák
Cecília Minďášová

*01. 01. 1946
*05. 06. 1946
*04. 08. 1946
*23. 09. 1946
*10. 11. 1946
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80 rokov
Emil Krajňák
Jozef Gonda
Anna Dzurňáková
Ladislav Šarišský

* 07. 02. 1936
* 11. 03. 1936
* 27. 06. 1936
* 14. 12. 1936

75 rokov
Agnesa Dzurňáková
Mária Samková
Žofia Dzurňáková
Alfonz Dzurilla
Michal Talpaš

* 03. 03. 1941
* 25. 03. 1941
* 09. 04. 1941
* 31. 07. 1941
* 21. 09. 1941

65 rokov
Ladislav Antal
Anna Antalová
Katarína Soľanová
Margaréta Bizoňová
Viktor Kamenický
Marián Šromek
Anna Šromeková
Kozef Lesňák
Jozef Dzurňák

* 07. 02. 1951
* 07. 04. 1951
* 27. 04. 1951
* 01. 05. 1951
* 29. 05. 1951
* 17. 07. 1951
* 25. 07. 1951
* 28. 11. 1951
* 27. 12. 1951

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Tento rok nás navždy opustili:
Elena Tomalská
Mikuláš Minďaš
Ivan Šarišský

† 10. 02. 2016
† 23. 04. 2016
† 30. 09. 2016
Spomíname.
Katarína Zvancigerová

POZOR!!! POZOR!!!!
Súťaž o najkrajší Vianočný stromček v obci.
Jedným zo symbolov Vianoc je aj Vianočný stromček.
Neváhajte a pochváľte sa aj Vy, tým svojim.
Zapojte sa a posielajte fotografie svojich stromčekov na našu
emailovú adresu spissky.hrhov@vmnet.sk do 27.12.2016.
Zapojené fotografie budú zverejnené na facebookovej stránke
Spišského Hrhova a o víťazovi môžete rozhodnúť Vy,
prostredníctvom Vášho hlasu.
Fotografia s najväčším počtom LIKE zvíťazí.
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Plánované kultúrne podujatia v obci
26.12.2016
29.12.2016
31.12.2016
05.01.2017
21.01.2017
11.02.2017

Detská Štefánska diskotéka
4. Vianočný hasičský ples
10. ročník výstupu na medvedí vrch
Malá Vianočná hudba – koncert sláčikového orchestra
XIV. Starostovský ples
7. Ples futbalistov
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Harhovský stacionár
Dzvere v našim stacionaru furt su
otvorene,starkeho, či babku staru vitac furt
budzeme.

Do roboty sme še hnali, času bars
nebulo,kolo statkoh sme robili. Šicko
pominulo.

Co už doma robic budu, otupno
samemu,caly život še nadreli, treba im
odmenu.

Dneškaj sceme teľo scihnuc, co sme
zameškali,a pohodzic po Slovensku,
kulturne še bavic.

A tu šickym je bars dobre, program je
nabity,ženičky mame šikovne, štrikuju
svetriky,vyšivaju, pačvorkuju vyrobky od
krasy,na slavnosci i na šviatky rihtuju
okrasy.

V divadle na „Džabaninoh“ sme še
narehtali,aj Rysavu jalovicu s Adamom
hledali.

Podaktore aj tkac znaju, ženky
nenapadne,na krosnoh hnetkaj utkaju
pokrofce paradne.
Peču domace kolače, kysnute zaviny,na
Vianoce medovniky, až nam ceču šliny.
Aj hlebik si upečeme - hrumkavy,
voňavy,a so šmaľcom i s cebuľu tlačime do
hlavy.
Dokonca aj rezanky sme narobili
čerstve,šmakovali aj paničkom až na
ministerstve.
Hlopy tiež nezaostaňu, a lušča orehy,aj
guľašik nam navaria od tej samej nehy.
No popri šickej roboce nazapominame,že
talenty, šicke dary, lem od Boha mame.
Cez modlitbu ružancovu pytame my
Panao zdravičko, naj robota je Nim
požehnana.
Po obedze odyhneme, kavičku zrobime,na
masažnyh kresloh sebe cela prekrvime.
To, co šerco nam zahreje, su našo
vylety,v mladosci sme nehodzili, bo sme
mali dzeci.

Na fašengy retro-disko navracilo
mladosc,fto vešol do staryh šatoh, ten mal
veľku radosc.
V lece zaš na kupalisku buli sme še
kupac,jak sme šedli do džakuzy, voda
začla stupac,von okrajom še vyleva – na
suho budzeme,ale aspoň še na sebe dobre
zašmejeme.
Raz po Veľkej noci prišol aj prezident
Kiska,hoc vyslužku – vajco dostal, kupac
še nehystal.
Oktober je mešac ucty ku staršim
osobom,v Popradze zašpivac prišli našim
seniorom,Otto Weiter, Lajferova, Hamel aj
Skrucany,a aj Kaizer vystupoval - program
nevidany.
Šickym še nam to pačilo. My še dobre
mame.Aj v novinkoh o nas pišu iba hvaly
same.
Už aj hymnu mame svoju, možeme
zašpivac, šak už o nas šicko znace,
nemame co skryvac.
Dzekujeme, že sce šicko vysluhali ciho,aj
šickym, co še staraju o naš lepši život

Z pera Harhovského stacionára

FEMU spracovala: Magdaléna Čurillová
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