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Čo sa podarilo
Končí volebné obdobie a patrí sa napísať, čo sa za ten čas urobilo. Obecné firmy zamestnávajú desiatky
ľudí a táto pravidelná činnosť je v obci viditeľná. Rozsah článku mi nedovoľuje napísať všetko, čo sa
stihlo, tak spomeniem aspoň tie najdôležitejšie činnosti. V nedávnom období sme zrekonštruovali
prevažnú časť objektu bývalej pálenice v strede obce. Jej rekonštrukciou vzniklo v týchto priestoroch
komunitné centrum, financované z európskych fondov. Funguje a pracovníčky sa venujú hlavne deťom
a seniorom. Z nórskych finančných mechanizmov sme tam vybudovali sociálne zariadenia a
revitalizovali časť prízemia v bývalej pálenici. Vedľa toho vznikol podnikateľský inkubátor,
dvojpodlažné priestory pre činnosť obecnej firmy. Polovicu projektu nám financoval Prešovský
samosprávny kraj. Dve poschodia nad tým sme opravili z vlastných zdrojov. Na prvom poschodí bude
interaktívne múzeum hudobných nástrojov - MUZikMUZeum, ktoré je financované z projektu
cezhraničnej spolupráce. Podľa časového harmonogramu je ukončenie prác plánované na jar budúceho
roku. Zvedavci mali možnosť už počas festivalu Čudá a zábaviská obzrieť si, čo sme už mali v tom čase
pripravené. Z boku a v zadnej časti areálu máme pripravený projekt domova dôchodcov, ktorý je vo
fáze schvaľovacieho procesu na riadiacich orgánoch. Je potrebné ešte uviesť, že na uvedenej budove v
súčasnosti začali práce na výmene strešnej krytiny, ako aj práce na stropných trámoch, nakoľko zub
času zanechal svoje stopy. Budova má takmer sto rokov a strecha je pôvodná. Pre seniorov sme pripravili
denné centrum. Priestory sa zrekonštruovali. Prevádzku a dotovanie obedov realizujeme z obecného
rozpočtu. Cestné komunikácie. Zrealizoval sa asfaltový koberec v častiach, kde nebol. Každý rok sa
vyčleňuje časť prostriedkov na asfaltovanie poškodených ciest. Rovnako každý rok realizujeme stovky
metrov nových chodníkov a parkovísk. Chodníky k novým bytovým domom, prepojenie ulíc GrofskáJarná. Plocha pred pálenicou, bezbariérový chodník ku kostolu, chodník Grófska, chodník na cintoríne,
chodník na futbalovom ihrisku. Postavili sme nový most cez Lodinu. Aktuálne sa realizujú práce na
odstavných plochách pri základnej škole a pred futbalovým ihriskom. Na futbalovom ihrisku sme
dobudovali a zrekonštruovali priestory tak, aby bolo možne zriadiť profesionálnu posilňovňu.
Zakúpením strojového vybavenia sme spustili pravidelnú prevádzku. Rovnako v celom objekte sme
zaviedli ústredné kúrenie a objekt sme následne zateplili. Počas tohto funkčného obdobia sa nám
podarilo postaviť štrnásť bytov v štyroch bytových domoch. Posledné bytové domy sme stihli postaviť
za jeden rok. K veľkým projektom z európskych fondov patrí aj zateplenie budov základnej školy a s
tým súvisiace vybavenie školy výpočtovou technikou. Kultúrny dom sa kompletne zateplil a získal novú
fasádu. Pred pár mesiacmi sme ukončili aj generálnu opravu interiéru sály kultúrneho domu, zakúpili
nové zariadenie: stoly, stoličky, osvetlenie, ozvučenie. Málokto vie, že dve budovy vlastníme aj v
Roškovciach. Je tam zriadená škola, ako aj komunitné centrum. Investovali sme tam do novej strechy a
výstavby nových tried. Časť nám financovalo ministerstvo školstva. Postavili sme novú kanalizáciu v
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častiach obce, kde nebola a postavili a spustili čističku v časti obce Pisárovská. Každý rok investujeme
do záchytov vody, výstavby studní a rozširovania vodovodu. Zakúpili sme nové elektronické zariadenie
miestneho rozhlasu a zaviedli sme miestny rozhlas do nových častí obce. V obci sa vybudovali dve
oddychové zóny. Pri bytovkách na Pisárovskej ulici a nad Jarnou ulicou. Financovala nám to Agentúra
životného prostredia. Niekoľko projektov v desiatkach tisíc nám financoval Recyklačný fond. Peniaze
boli určené na nákup recyklačných kontajnerov, nádob a vriec. V celej obci bolo osadené nové dopravné
značenie. Spustili sme pestovateľskú pálenicu a je ešte veľa ďalších investičných akcií, ktoré som
nevymenoval. Každý rok organizujeme Čudá a zábaviská. Myslím, že je to už festival nie len na miestnej
ale aj na regionálnej úrovni. Aj preto každý rok nám túto akciu pomáha spolufinancovať Prešovský
samosprávny kraj. Rovnako organizujeme aj iné kultúrne a spoločenské akcie. Obec v poslednom
období získala viacero ocenení, na slovenskej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Najvýznamnejšie
ocenenie: Spišský Hrhov - Dedina roka 2015. Je udeľovaný raz za dva roky a získalo ho len pár obcí.
Keďže je to európska súťaž a víťaz reprezentuje Slovensko na európskej úrovni, európska komisia nám
mimoriadne udelila dve ceny. Jednu za rozvoj obce a druhú špeciálne vytvorili len pre nás, cena za
spolužitie. Najviac nás ale vo svete zviditeľnil článok, ktorý vyšiel na titulnej strane celosvetového
vydania denníka New York Times. Pekne o nás napísali. Od tej doby sa neustále ozývajú rôzni zaujímaví
ľudia, ktorých zaujíma úspešný príbeh našej obce. Zhruba toľko. Teším sa na nové projekty, nové výzvy.
Veľa veci je rozpracovaných a naštartovaných Verím, že sa nám bude spoločnými silami dariť rozvíjať
našu dedinku minimálne tak, ako doteraz.

Vladimír Ledecký

Naša budúcnosť
Čo je potrebné v nasledujúcom období urobiť? No to všetko, čo máme v pláne rozvoja. Je zverejnený
na internete. Ucelený materiál sa v minulom roku schválil a každý občan mal možnosť na ňom
participovať. Dopodrobna sú tam napísané všetky potrebné aktivity a tak na tomto mieste spomeniem
len niektoré. Chceme postaviť nové byty, chodníky a vysadiť v obci viac zelene. Máme v pláne postaviť
domov dôchodcov, máme naň už pripravený projekt, čakáme na schválenie. Boli by sme radi, keby to
vyšlo. Chceme postaviť zberný dvor, nový objekt s technikou na zlepšenie separovania. Po rekonštrukcii
sály, plánujeme zrekonštruovať kuchyňu kultúrneho domu. Rozrastaním sa obce, potrebujeme rozšíriť
infraštruktúru. Chceme rozvíjať podnikateľské aktivity obecnej firmy. Pripravovať podmienky, aby sa
v obci dobre a zdravo žilo. Naďalej je potrebné venovať sa zvyšovaniu súdržnosti. Donekonečna
opakovať, že najdôležitejšie je komunikovať, budovať vzťahy, dobre vychádzať a pomáhať si vzájomne.
A viac sa usmievať, ako sa mračiť. V našej obci sa skvelé realizujú nové projekty a nápady. Máme v
obci aktívnych občanov, zaujímajúcich sa o dianie, spolupracujúcich na rôznych projektoch. Chodia a
pomáhajú ako dobrovoľníci. Dobrovoľní darcovia krvi. Aktívni členovia združení a neziskových
organizácii. Usmievajúci, pozitívni ľudia čo reagujú na každý podnet, ktorý smerujem k rozvoju obce,
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komunity. Máme ale aj stále nahnevaných, všetko kritizujúcich, ktorí nič pre nikoho neurobia.
Nepoznajú nikoho, len seba. A tak niekedy sú aj naše aktivity chápané. Rôzne. Nevyhovieme všetkým.
Stále sa však budem snažiť robiť čo najtransparentnejšie a efektívne vzhľadom k zdrojom, ktoré máme
k dispozícii a zapájať do toho čo najviac organizácii aj jednotlivcov.
Tak nech sa nám darí.

Vladimír Ledecký

Práce v obci v plnom prúde
Obecná firma v Spišskom Hrhove je už roky neoddeliteľným mechanizmom fungovania našej komunity.
Vykonáva prevažne stavebné činnosti, letnú a zimnú údržbu, upratovanie a skultúrňovanie prostredia,
výsadbu okrasnej zelene, či v neposlednom rade prípravu a zabezpečenie kultúrnych udalostí.
Každý subjekt, jednotlivec, podnikateľ, alebo inštitúcia na konci kalendárneho roka bilancuje svoju
činnosť, úspechy a splnené ciele. Uvedomujem si, že je len október, a do konca roka máme stále tri
mesiace, no s pokojom Angličana a hrdosťou hrhovčana môžem už teraz ukázať nemalý objem prác
ukončených tohto roku, a ďalšie, ktoré sú pred ukončením, alebo v priebehu.
To, čo je pre nás a pre našich ľudí v obci najdôležitejšie – bývanie, je prioritou našej činnosti vo firme.
Obdobie výstavby a prípravy bytov, konkrétne 6 bytov na Pisarovskej ulici, pôvodne plánované na 24
mesiacov, bolo ukončené do 13 mesiacov, a to hlavne z dôvodu veľkého dopytu, a stále rastúceho počtu
záujemcov. Pracovné nasadenie
zamestnancov a dobré počasie
umožnili

skrátiť

plánovanú

výstavbu o takmer rok. Navyše
byty sú skolaudované a na stole
máme projektovú dokumentáciu
na 12 nových bytov.
Za kostolom sa nám podarilo
opraviť kamenný múr, ktorý sa
rozpadával

a narúšal

estetický

charakter prostredia, ktoré si
každý veriaci, či návštevník všíma. Opravili sme poškodenú a starú strechu na galérii a nad priestormi,
kde sa venujeme výrobe drevených peletiek. K bytovke na Pisarovskej ulici sa nám podarilo postaviť
nový chodník a zabezpečiť tak väčší komfort a bezpečnosť pre obyvateľov tejto časti Hrhova. Rovnako
tak sa môžeme pochváliť novým chodníkom pri futbalovom ihrisku, navyše časť plochy pripravujeme
na parkovanie motorových vozidiel. Parkovanie v obci sa stáva veľkou výzvou, hlavne v ranných
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hodinách a počas školských dní, a preto aj priestor pred školou bude v najbližších týždňoch predmetom
stavebných úprav a príprav parkovacích kapacít.
Osvetlenie obce je ďalšou dôležitou náplňou prác na zozname našich činností. V tomto roku mimo
pravidelnej údržby sme ukončili osvetlenie na Pisarovskej ulici a pracujem v lokalite Pod Medzou.
Veľmi dôležitou je pre nás úprava a príprava priestorov múzea hudobných nástrojov, kde sa okrem
stavebných a elektroinštalačných prác na jednotlivých expozíciách, podieľame na celkových prípravách.
V lokalite pri Jarnej ulici sme zrealizovali oddychovú verejnú plochu, malý park pre obyvateľov tejto
časti našej dediny, kde môžu spoločne posedieť, či pohrať sa s deťmi.
Nová a moderná sauna bude dominantou v prírodnom prostredí obce a bude ďalším z bodov prác na
zozname obecnej firmy. Želám svojim zamestnancom, pevné zdravie, sily a nadšenie pre dosiahnutie
spoločného cieľa – pokojného života v našom Spišskom Hrhove.

Jozef Seman, riaditeľ obecnej firmy

Čistota a poriadok v obci
Je veľmi potešujúce, že v našej nádhernej obci narastá počet obyvateľov. Rok čo
rok je nás viac a viac, čo svedčí o tom, že prostredie v našej obci pôsobí príjemne,
útulne a láka mladých k výstavbe rodinných domov. Mnohí návštevníci sú
nadšený z našej dediny, na prvý pohľad si ju zamilujú. Na to, aby obec vyzerala aspoň tak dobre, ako
vyzerá je potrebne vynaložiť veľa úsilia. Nie je to jednoduché udržiavať čistotu a poriadok v tak veľkej
obci a taktiež mimo zastaveného územia obce. Každý jeden z nás sa snaží okolie svojho domu
skrášľovať, upravovať, udržiavať, ale mnohí z nás už nepozerajú na to čo sa deje za plotom „môjho“
domu. Tak sa veľmi ľahko a rýchlo môže stať, že budeme mať prekrásne domy, záhrady a predzáhradky,
ktoré budú obklopené jedným obrovským SMETISKOM. Len pre zaujímavosť uvediem, že minulého
roku sme vyčistili dve obrovské skládky odpadu na jednej z našich ulíc a na odpočívadle v smere na
Levoču. Vyviezli sme 8,5 t odpadu na skládku Kudelník, za ktorý len tak mimochodom zaplatíme všetci.
Máme predsa harmonogram separovaného zberu a z pred každého domu nám spoločnosť Brantner
vyváža komunálny odpad, plasty, sklo a papier. Stačí len vyložiť odpad pred dom. Napriek tomu nám
vznikla ďalšia skládka odpadu, ktorú budeme musieť vyčistiť. Nevidím zmysel, že niekto si dá tú
námahu a vyváža tieto zložky do prírody, mysliac si, že už nie je na Hrhovskej pôde tak je to v poriadku.
Nie je! Aký príklad dávame naším deťom a čo chceme im a budúcim generáciám zanechať? Nech si
každý z Vás odpovie sám. Taktiež sa to týka verejných priestranstiev. Po obci sú predsa rozmiestnené
koše, ktoré majú slúžiť na tento účel, nie trávnik, potok, cesty, parkoviská či chodník. Deň čo deň
zamestnanci obecnej firmy a pracovníci na aktivačných prácach zberajú odpadky po obci, čistia
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a zametajú chodníky. Vyzerá to nádherne keď máme čistú, upratanú obec. Ale mali by sme sa o to
pričiniť všetci. Mnohým však na tom nezáleží, vedome znečisťujú prostredie okolo nás, ničia čo im
príde do cesty, ničia majetok obce, zeleň ktorou sa snažíme skrášliť a spestriť tu našu dedinu. Ale je
medzi nami zopár takých ľudí, ktorí sa snažia, aby sme žili v krásnom prostredí, usilujú sa o spokojný
život v našej obci, aby sa naša obec prezentovala v dobrom svetle po každej stránke. Verím, že pre
nikoho z nás nie je motiváciou nazmar vynaložená práca. Skôr nás teší, keď je za nami čosi vidieť a má
to pozitívny efekt. Pričiňme sa všetci o to, aby sa nám v Hrhove dobre žilo.
„ Nepýtaj sa, čo môže vaša obec urobiť pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre ňu“

Mária Marčišáková

Pálime ovocie
Keď mi pán starosta pred tromi rokmi povedal, že mám obstarať technológiu na pálenie ovocia,
nechápavo som na neho pozerala a krútila hlavou. Pálenica v Hrhove?
Každoročné zo zisku firmy investujeme do rôznych technológii, tentoraz

sme zakúpili

technológiu na pestovateľské pálenie ovocia. Čo úrad to väčšia byrokracia. Počas môjho zamestnania
na obecnom úrade a obecných firmách som si prešla mnohými skúsenosťami, ktoré ma neustále
posúvajú vpred, preto sa často riadim slovami „Kto nič nezažije nikam nenapreduje“.
Podarilo sa. Dnes už viem, že nápad zakúpenia technológie bol namieste. Pestovatelia,

záhradkári a priaznivci kvalitných destilátov
tvrdia,

že

pri kúrení

drevom

je

destilát

kvalitnejší, chutnejší a aromatickejší. My sme
tiež zástancami tohto názoru, preto sme zostali
verní starým tradíciám

a pálime na dreve,

pričom zákazník sa môže rozhodnúť, či si drevo
privezie sám, alebo mu ho zabezpečíme my.
Záujem

o vypálenie

kvasu

je

veľký

zo

širokého okolia. Ak chcete kvasiť, páliť a následne
degustovať a máte akékoľvek otázky ohľadom
pálenia no nemáte skúsenosti s prípravou kvasu,
navštívte našu pálenicu. Tam Vám radi okrem
poradenstva ako správne pripraviť kvas, vieme

zmerať zostatok cukru v kvase, na základe čoho
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vieme správne určiť termín Vášho pálenia. Svojou odbornosťou a skúsenosťami našim
zákazníkom garantujeme, že správnym postupom pri destilácii dosiahneme maximálnu
kvalitu vyrobeného destilátu za predpokladu, že kvas privezený na pálenie je vyrobený
z kvalitného ovocia a bol dodržaný správny priebeh kvasenia. Veľký vplyv na kvalitu kvasu
majú aj nádoby, v ktorých prebieha proces kvasenia. Preto na prípravu kvasu používame len
nádoby na to určené: plastové potravinárske sudy, drevené alebo nerezové sudy. Keďže
pre mnohých pestovateľov je pálenie veľkou udalosťou, umožňujeme im, aby boli prítomní
počas celého výrobného procesu a mohli sledovať ako sa z ich nazbieraného ovocia rodí
destilát, na ktorý budú hrdí.
Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice, umožňuje vykonať destiláciu v množstve
300 litrov kvasu pre jednu destiláciu, minimálne množstvo pre jedno pálenie je 120 litrov kvasu. Cena

za vypálenie 1 litra 50% destilátu je stanovená vo výške 5,20 €, čo je v porovnaní s inými
pálenicami v okolí najnižšia. V našej ponuke máme aj široký výber fliaš na Váš hotový destilát.
V prípade záujmu alebo akýchkoľvek informácii nás neváhajte kontaktovať osobne
alebo na t.č. 053 4592 238, 0907 167 114, prípadne mailom: palenica@spisskyhrhov.sk
Lívia Vagnerová

Lesná sauna pre každého
Len pár minút chôdze od obce, pri starom
ovocnom sade bude vytvorená lesná sauna s
výhľadom na Spišský Hrad.
S týmto nápadom prišlo Združenie Čierne
diery,

ktoré

schátraných

sa

venuje

pamiatok

a

popularizácii
zabudnutých

regiónov Slovenska. Aj pre to sa Rozhodli
Spišskému Hrhovu ešte pomôcť architektky
Lívia Gažová a Woven, ktoré tvoria originálnu drobnú architektúru na nečakaných miestach.
Túto saunu Postaví obecná firma v tradičnom škandinávskom štýle a prevádzkovať ju budú Hrhovčania.
Celá bude vytvorená z dreveného jadra a polopriesvitného obalu. Centrálna saunovacia časť bude
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priestorom na utlmenie zmyslov - vnútri bude len človek, piecka a drevo. Žiadna elektrina ani civilizácia.
Obal z kombinácie dreva a polykarbonátu poslúži ako prechodná zóna, šatňa a sklad dreva.
Veď byť v prírodnej saune je predsa zážitok. Človek je sám na úpätí lesa, pod hviezdnou oblohou a pri
ľadovej vode lesného potôčika.
Lesná sauna bude dostupná pre každého
obyvateľa, ktorí si ju rezervuje za určitý
správny poplatok. Záujemcovia si však
môžu vyžiadať asistenciu správcu a ten
ju

pripraví

na

dohodnutí

čas

a požadovanú teplotu. Sauna bude mať
kapacitu 5 - 15 ľudí a jej súčasťou bude
prírodné ochladzovanie – kaďa s vodou
z miestneho potoka.

Veľká Vďaka ľuďom, na ktorých môžeme byť hrdý a ktorý tento nápad sem priniesli

Magdaléna Čurillová

Jubilanti a Cena obce 2018
„V našom živote nemajú cenu roky, ale život prežitý za tie roky.“
Adlai E. Stevenson
Október je mesiacom úcty k starším, preto sme aj my pre našich jubilantov usporiadali
posedenie spojené s udeľovaním Ceny obce. Záleží nám na tom, aby sa nezabúdalo na našich dôchodcov
a v budúcnosti tieto stretnutia plánujeme ešte zdokonaliť. Krásne vystúpenie si pre nás pripravili deti zo
Základnej umeleckej školy pod vedením svojich učiteľov, za čo im patrí veľká vďaka. V rytme ľudovej
hudby nás večerom sprevádzala hudobná skupina Fantasic.
Cenu obce nám prišla pomôcť odovzdať Prednostka okresného úradu v Levoči, Mgr. Adela Kočišová.
Prvý oceneným sa stal pán Ondrej Soľana. Rodák zo Spišského Hrhova ale poznajú ho aj noví
obyvatelia aj keď možno nie menom, ale ako toho pána ktorý pečie ten fantastický chlieb. ☺ Určite ho
v obci zviditeľnil aj jeho aktívny prístup. Tento muž nám nikdy nepovie NIE! Už niekoľko rokov nám
spolu s manželkou a dcérami počas Harhovskych čud a zabavisk pečú fantastické buchty a chlebík
v klasickej hlinenej peci, čo vôbec nie je jednoduché. Vždy keď k nám zavíta televízia a potrebuje
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hovoriť s aktívnymi občanmi vieme, že ak ich pošleme za Ondrejom, ten ich s rodinou vždy rád privíta.
Mohli ste sa o tom presvedčiť aj v relácii Naj dedinka, v ktorej účinkovali. Ocenili sme jeho dlhoročnú
prácu, znalosti, profesionalitu, milý ľudský prístup, obetavosť pri práci v prospech obce.
Ďalším oceneným je pán Anton Kačúr, ktorý je jedným z prvých pracovníkov obecnej firmy a bol aj
pri jej zrode. Udržal sa v tejto firme už krásnych 10 rokov vďaka svojim zručnostiam, ktoré denne
využíva pri výstavbe v našej obci. Jeho prvou stavbou kde preukázal svoje zručnosti bol bytový dom
na ulici ČSA. V obci je postavených viac ako 100 bytov a všetky tieto byty prešli cez ruky pánovi
Kačurovi. Bol spolutvorcom projektu fontány, ktorú máte možnosť obdivovať na ulici ČSA. Projekt sa
riešil zapochodu počas výstavby a práve p. Kačúr bol ten, ktorý tomu dal konečný vzhľad. Patrí medzi
zodpovedných pracovníkov našej firmy a touto cestou sme sa mu chceli poďakovať za jeho prácu.
Jozef Kandráč ml., je taktiež rodákom zo Spišského Hrhova, ktorý pracuje v našej obecnej
firme od roku 2013. Milý, skromný muž, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho sociálneho
podniku. Je to náš najšikovnejší zamestnanec v svojom obore, zároveň najzodpovednejší, ktorý dokáže
úplne samostatne pracovať na rôznych zákazkách. Pri
náročnejších

a zložitých

stavebných

činnostiach

pravidelne využívame jeho zručnosti. Dopyt po jeho
práci prichádza nie len od nás ale aj od zákazníkov
„zvonku“. Väčšina práce s kameňom, ktoré môžeme
denno denne obdivovať v našej obci prešli rukami
Jozefa....múr oproti fontáne, chodník pri aleji na
Pisárovskej ulici, pódium v amfiteátri a mnoho ďalších
stavieb.
Nemysleli sme len na jednotlivcov, ale
ocenili sme aj organizáciu, kde patrí vďaka všetkým jej
aktívnym

členom.

ZO

Jednoty

dôchodcov

v Spišskom Hrhove. Táto organizácia úspešne spája až
54 členov a funguje od roku 2012. Každoročne nám
členovia

tejto

organizácie

prinášanie

v rámci

Harhovskych čud a zabavisk dožinkový sprievod, ktorý
je už jeho neodmysliteľnou súčasťou. Tento rok svoj program obohatili aj o účinkovanie detí zo ZUŠ.
Členovia našu obec reprezentovali aj v relácii Milujem Slovensko a v roku 2017 ich dožinkový veniec
putoval so skupinou Levočan až do Bieloruska, kde je vystavený ako symbol vďaky za úrodu.
V rámci tejto organizácie sa každoročne koná Silvestrovský výstup na Medvedí vrch, kam
s veľkou radosťou chodia obyvatelia Spišského Hrhova a tento rok tam prišlo až 160 ľudí.
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Adventný veniec, ktorý zdobí každé adventné obdobie naše centrum obce je taktiež dielom
šikovných rúk našich dôchodcov, čo si veľmi vážime. Toto všetko sú aktivity, ktoré si členovia
organizácie vytvorili sami, realizujú ich dobrovoľne a s láskou. Vážime si tých, ktorí nečakajú na to,
kedy sa pre nich niečo pripraví, ale chytia sa možnosti realizovať sa a byť pre našu obec užitoční.
Všetkým členom veľká vďaka.
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 a veríme, že znova v hojnom počte.

Mgr. Zuzana Kučerová

Aj o nepozvanú návštevu sa vieme pekne postarať.
Generálny tajomník Rady Európy sa sám
vypýtal na návštevu do Spišského Hrhova po
tom, čo pred rokom na titulke The New York
Times čítal o nenápadnej dedinke na
východe Slovenska. Chcel vidieť na vlastné
oči dedinu, ktorej sa darí, vďaka všetkým
ľuďom ktorí chcú pracovať, bez ohľadu na
farbu pleti. Na návšteve ho sprevádzal
premiér Peter Pellegrini. Novinári z The
New York Times prišli na Slovensko robiť
reportáž o živote Rómov v osadách. Prešli
pár lokalít na východnom Slovensku a prišli
k nám. Po dvoch dňoch a stoviek otázok, až
do najmenších detailov, vznikla pozitívna
reportáž o našej dedine, o našej práci.
Vzácnej

návšteve

sme

neukázali

nič

mimoriadne. Prešli sme spolu tri dielne, kde naši chlapi a ženy pracujú. Poprerábané staré maštale a
hospodárske budovy. Našu najnovšiu výrobňu, pestovateľskú pálenicu. Pálila sa slivka. Pochválili sme
sa novou zbierkou fotografií, Rómovia v tradičných povolaniach, ktorú nám do obecnej galérie daroval
autor. Ukázali sme ešte nedokončené múzeum hudobných nástrojov. Celú zbierku nám zberateľ zdarma
a natrvalo zapožičal. Boli sme pozrieť aj na nevšedné aktivity detí v škole, ako si dokážu upiecť chlebík.
Deti svojimi rúčkami hnietli cesto a nášmu premiérovi aj generálnemu tajomníkovi to nesmierne chutilo.
Chlebík bol ešte teplý z pece a taký chutí najlepšie. Takému sa nedá odolať. A tak sme sa presunuli do
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časti, kde žijú Rómovia. Peši sme cez celú ich ulicu. Nech si to užijú. Prekvapilo ich, že na ulici bolo
nezvyčajne málo ľudí. “ Kde sú deti a kde dospelí?” “ No počas dňa je to jednoducho tak, deti sú predsa
v škole a ľudia v robote.” Pozitívne ich prekvapila kvalita bývania. Poriadok. Vysadené kvety na oknách
niekoľkých domov, či na priedomí. Rozprávali sme o našom vlastnom systéme benefitov, o tom ako to
v praxi funguje. Používanie zdravého rozumu. Všimol som si, že nikto z prezentujúcich neopomenul
obecnú firmu. Za všetkým, čoho sa dotkli, za všetkým, čo ich zaujímalo, vyskočila obecná firma, ako
prirodzená súčasť danej aktivity. Čo mňa prekvapilo? Napchatí kukláči v dodávke na ulici, kde žijú
Rómovia. V médiách sa vyjadrovali Rómovia, ktorých odchytili na ulici. Hovorili, ako je dôležité mať
prácu. Paradoxne to hovorili tí najväčší zaháľači. Nikto sa ich nespýtal, prečo v pracovný deň dopoludnia
nie sú v práci. Potešilo hrejivo aj poďakovanie za pripravenú návštevu od dôležitých persón. No po
návšteve ma asi najviac prekvapila správa; ktorú mi napísala jedná mladá Rómska žena. Nezvyčajné a
príjemné aj to, že text bol bez gramatických chýb. “ Ahoj Vlado, nemala som ešte možnosť s tebou
rozprávať o tom, že sme hrdí na teba, že si taký naj starosta v našej obci, vážime si ťa. A ja osobne som
hrdá na to, že ťa máme v našej obci.” A to vám garantujem, že bez toho, aby čítala The New York
Times. Svetská sláva poľná tráva. Práca starostu je o spokojnosti ľudí doma v obci.
Tento článok vyšiel v časopise Týždeň.

Vladimír Ledecký

Stráca sa záujem o futbal v obci ?
Ako poslanec obce za kultúru a aktívny hráč FK49 Spišský
Hrhov som smutný zo situácie, ktorá momentálne v našom klube
vládne. Napriek snahe vedenia klubu a niekoľkých nadšencov
záujem o futbal klesá.
Chcel by som vrátiť záujem o futbal do čias, keď som ako
malý chlapec behal okolo ihriska a s nadšením sledoval úspechy
môjho otca a celého futbalového týmu. V tých časoch žili futbalom
nie len futbalisti, ale celá obec. Nedeľa jednoducho patrila futbalu. Na ihrisku sa zišli celé rodiny aby si
vychutnali športové podujatie so všetkým, čo k tomu patrí. Emócie, či už po vyhratom, alebo prehratom
zápase, pivo, guľáš... Futbal sa hral pre radosť. Hráči s hrdosťou reprezentovali svoju obec. Futbal bol
pre nich samozrejmosťou. Nebol problém zohnať hráčov na futbalový zápas tak, ako je tomu dnes. Hoci
máme zaregistrovaných niekoľko desiatok hráčov, často krát sa stane, že nemá kto nastúpiť na ihrisko.
Doba sa zrýchlila, zmenila priority u ľudí a futbal už pre ne neznamená to, čo kedysi. Starší ľudia dávajú
prednosť televízii a mladý ľudia dávajú prednosť virtuálnym hrám pred osobným stretnutím. Radosť
prežívajú osamote, v tichosti. A rodičia ich v tom často krát podporujú.
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Môj otec, ktorý ma takmer 60, ak má možnosť, veľmi rád si zahrá futbal aj v tomto veku.
A neraz položí svojim výkonom do vrecka hociktorého mladého futbalistu. Futbal má v krvi. Získal ho
po svojom otcovi, ktorý bol jedným zo zakladateľov futbalu v Spišskom Hrhove. Dedo vypestoval lásku
k futbalu u môjho otca, tak ako môj otec u mňa. Verím, že budem v tejto tradícii pokračovať.
Prečo teda záujem o futbal v našej obci klesá, keď sa obec rozvíja a počet detí rastie? Treba sa
nad tým zamyslieť. Nechcem obviňovať z toho ani rodičov, ani školu, ani samotné deti. Každý si musí
tie svoje priority stanoviť sám. Čím viac budú naše deti tráviť čas na športoviskách, na čerstvom
vzduchu, v prírode, tým menej času budú tráviť pri televízii, alebo na internete. Namiesto
facebookových priateľov budú stretávať tých reálnych. Nebude ich trápiť obezita, zlá imunita ani iné
zdravotné problémy. Vybudujú si zodpovednosť voči sebe aj voči iným. Vyhnú sa nástrahám dnešnej
doby. Verte mi, viem o čom hovorím. Pracujem ako vychovávateľ v reedukačnom centre. Preto začnime
tým, že v nedeľu zoberieme svoje deti za ruky a prídeme si pozrieť futbalový zápas. Podporíme tým
hráčov a zároveň vzbudíme u detí záujem o futbal. Určite hovorím za všetkých spoluhráčov, že zdieľaná
radosť, je dvojnásobná radosť. Každý športovec potrebuje cítiť podporu. A nie je nič krajšie, ako
burácajúca tribúna po úspešnej akcii na ihrisku.
V závere by som veľmi rád poďakoval Jožkovi Semanovi a Milanovi Glevickému za ich
dlhoročnú podporu. Hoci nie sú vždy výsledky pozitívne ich snaha udržať kvalitný futbal v obci je
obdivuhodná. Veľká vďaka patrí aj Kamilovi Nemčíkovi, ktorý začal s trénovaním žiakov a dorastencov
a dnes sa venuje už aj A týmu. Prebudil vo futbale životný elán. Podchytil hlavne deti a mládež. Do tej
doby klub nemal stabilného trénera.
Ja budem aj naďalej pomáhať vedeniu klubu a budem robiť všetko preto, aby futbal v obci
nezanikol, ale naopak záujem oň vzrástol. Verím, že naša spolupráca prinesie svoje výsledky.
Vráťme Spišskému Hrhovu zašlú futbalovú slávu.

Ján Kožuško, poslanec OZ
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KOMUNITNÉ CENTRUM
Jeseň nám odviala krásne leto, ktoré deti strávili v komunitnom centre oddychovými
voľnočasovými aktivitami. Veľmi radi spomíname na spoločensko-športové podujatie pri príležitostí
Dňa detí, ktoré sme zrealizovali v spolupráci s pracovníkmi z Implementačnej agentúry Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre deti z komunitného centra sme pripravili rôzne zábavné hry
a súťaže ako napr. skákanie vo vreci, hádzanie kruhov na terč, výroba papierových múmii, skupinový
kroket a ďalšie. Deti sa
počas týchto súťaži nielen
zabavili, ale tiež sa naučili
ako majú medzi sebou
komunikovať,

vzájomne

spolupracovať, podporovať
sa a byť disciplinovaní.
S príchodom
nového školského roka sa
naše aktivity presmerovali
z voľnočasových

viac na

vzdelávacie. Teší nás, že čoraz viac detí prichádza do komunitného centra so školskou taškou na chrbte
a s domácimi úlohami. S radosťou vidíme u detí snahu učiť sa, pripravovať si domáce úlohy a rôzne
projekty. Stačí, ak dieťaťu venujeme pár minút na vysvetlenia učiva a hneď dochádza k výraznému
pokroku. Pokračujeme aj

v ostatným rozbehnutých aktivitách ako sú nízkoprahový klub,

environmentálny krúžok, športový krúžok a dopravná výchova.
Samozrejme sa venujeme aj našim seniorom, ktorí sa počas leta zúčastnili dvoch aktivít
spojených s poľskou partnerskou obcou Przeworsk. V júli nás navštívili šikovné ženy z tejto obce, ktoré
nás naučili vyrábať nádherne kvety z krepového papiera. Počas ukážok vyrobili pestrofarebnú kyticu,
ktorú potom darovali pánovi starostovi. V auguste obyvatelia tejto obce pripravili program nielen pre
našich seniorov, ale aj seniorov z Jednoty dôchodcov. Program bol zameraný na ukážku poľskej svadby,
zvykov a tradícii s nimi spojenými. Seniorom sa tento program páčil, dobre sa zabavili a spoznali
nových ľudí.
Život v klube seniorov však neprináša len radosť a zábavu, ale aj smutnejšie chvíle. V priebehu
štyroch mesiacov nás opustili dvaja úžasní ľudia, ktorí boli dôležitými piliermi nášho klubu seniorov.
Bez nich je v klube seniorov akosi tichšie. Chýbajú nám. Navždy budeme spomínať na ich usmiate
tváre, dobrú náladu, skvelý humor, pozitívne myslenie a povzbudivé slová, ktoré rozdávali všetkým
navôkol seba. Navždy ostanete v našich srdciach.
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Ak potrebujete pomôcť, poradiť, prípadne vypísať šek môžete nás navštíviť. Sme tu pre Vás.
Blíži sa zima a s ňou aj viac voľného času. Ak sa niektorí seniori doma nudia, môžu sa kľudne pridať
do klubu seniorov. Ste srdečne vítaní.

Komunitné centrum
odborná pracovníčka
Mgr. Katarína Kožárová

DOPRAVA V OBCI
Milí občania, obraciam sa na Vás s prosbou o zvýšenie pozornosti pri školskej
jedálni, pretože pred nedávnom na tomto mieste skoro zrazilo osobné auto dieťa.

Prosím Vás

o obozretnosť hlavne ráno, nakoľko sa v tomto úseku pohybuje väčší počet detí a je tam zvýšená
premávka áut. V obci je povolená rýchlosť 40 km/h, tak to prosím rešpektujme, aby sa to nabudúce
neskončilo horšie.

Zuzana Kačová

Modrá krajina – modrotlač v Spišskom múzeu v Spišskom Podhradí
Dňa 22.10.2018 sa skupina žiakov našej školy zúčastnila nádherného interaktívneho a kreatívneho
programu spojeného s prehliadkou výstavy – MODROTLAČ . Žiaci mali možnosť nahliadnuť do sveta
starého farbiarskeho remesla. Najprv ich animátorky prostredníctvom videosekvencie zasvätili do
termínov, ako sú kypy, pap, indigo, či oxidácia. Potom si žiaci
prezreli

niekoľko vzácnych pôvodných foriem vyrezávaných

z dreva, či vybíjaných klincami, kroje, šatky, zástery, kidle a mnohé
iné. Nakoniec bolo najväčším lákadlom to, že deti si samé
prostredníctvom techniky modrotlače vyrábali malé obrusy, ktoré si
vzali domov.
Zážitkové hudobné vyučovanie
Jedno slnečné septembrové dopoludnie sme sa rozhodli stráviť nielen
v škole, ale aj na kultúrnom podujatí Levočské babie leto. Elblagský
komorný orchester z Poľska nám v priamom prenose ukázal, ako to
vyzerá na verejnej skúške - príprave na večerný koncert. Dirigent počas generálky poslucháčov
oboznamoval v poľskom a anglickom jazyku so skladbami, ktoré hudobné teleso interpretovalo. Videli
a počuli sme, ako sa hrá na legendárnych „stradivárkach.“ Žiakom sa vážna hudba veľmi páčila a viacerí
z nich sa ju rozhodli počúvať aj doma.
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Európsky deň jazykov
Korene tohto dňa siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Tento deň je oslavou
jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.
Žiaci tak aspoň na jeden deň mali možnosť spoznať iné krajiny a ich jazyky prostredníctvom zábavných
aktivít.
Stolný tenis – okresné kolo
Žiaci 9. ročníka Patrik Lacko, Jozef Antol, Mikuláš Smoleňák a Kristian Šromek sa veľmi úspešne
zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise v
Spišskom Podhradí. Premožiteľa našli až vo finále a
nakoniec obsadili vynikajúce 2. miesto.
Florbal
Naše žiačky a žiaci druhého stupňa sa premierovo
zúčastnili 1.kola florbalového turnaja základných škol
v okrese Levoča pod záštitou Nadácie Tv JOJ. Chlapci
obsadili výborné 2. miesto a dievčatám sa darilo ešte
lepšie, turnaj dievčat vyhrali.
TOY LIBRARY – požičovňa hračiek a kníh
Požičovňa hračiek, alebo ako to mi voláme „Hračkovnica“, je výchovno-vzdelávacím priestorom,
v rámci ktorého sa budujú a posilňujú vzájomné vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a celými
rodinami. Táto nová „Hračkovnica“ je vybavené úplne novým nábytkom, množstvom kníh, moderných
hračiek a hier. Aktivity, ktoré tu realizujeme, sa
stali ihneď veľmi populárnymi ako medzi
Rómami,

tak

aj

medzi

nerómskym

obyvateľstvom v rámci obce a blízkeho okolia.
Dobrovoľníci a učitelia poskytujú deťom viac
ako len miesto na hranie: deti tu spoločne kreslia,
hrajú športové hry, čítajú a navštevujú rôzne typy
workshopov. Počas toho, ako sa ich deti zabávajú
v „Hračkovnici“, ich rodičia môžu profitovať z rôznych druhov tréningov a rodičovskej podpory.
Náučno - poznávací výlet v Leviciach
Učili sme sa, opakovali si cudzí jazyk, hrali sa, spoznávali sme nové mestá. Na interaktívnom
výučbovom programe v Leviciach sme 18.10.2018 toho zažili naozaj dosť. Aby sme to všetko stihli,
vyrazili sme zo Spišského Hrhova už o 5:30 hod.. Sychravé počasie počas dopoludnia nám nepokazilo
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náladu. V zážitkovom centre sme sa
zúčastnili

na

inteligencia,

aktivitách:

Život

Umelá

v kozme,

Krištof

Kolumbus. Žiakom sa najviac páčili
aktivity, ktoré súviseli s náučno-zábavnou
fyzikou, no najviac zábavy si užili
v bublinkovom
v obchodnom
slnečným

svete.
centre

počasím

Po
nás

nákupoch
nádherným

privítala

Banská

Štiavnica. Obzreli sme si banskoštiavnický
betlehem,

Radničné

námestie,

dom,

v ktorom žila múza Andreja Sládkoviča. Domov sme sa vrátili unavení, no plní nových vedomostí
a pekných zážitkov.

Peter Strážik

Šport v obci a ako sme sa vybrali na kopce..
Ako ste si mohli všimnúť prevádzka fitness centra je v plnom prúde a my sa tešíme vysokej
návštevnosti. Je to výborná správa, ktorá svedčí o tom, že to bol správny krok v našej obci. Organizujem
tu skupinové cvičenia každý pondelok, streda a piatok o 19:00, tiež jumping v utorok o 18:30 a od
nového roka sa znova chystám rozbehnúť hodiny pre najmenších. Takže kto má chuť makať v kolektíve
môže sa k nám pripojiť.
Doba je rýchla, len škoda, že bez pohybu a preto by som rád nadviazal aj na naše turistické
výlety, ktoré by som chcel dať do pozornosti.
Ani sám neviem, kedy bol ten deň a začali sme debatou o trojtisícovkách, štvorticícovkách a
vyššie... Možno, keď sme stáli na vrchole
našich krásnych Tatier, alebo to bolo už počas
našich detských čias v našich hlavách, keď
sme brázdili po okolí našej krásnej obce, alebo
na neďalekom kopci Medvedí vrch, kde sa
časom postaví krásna rozhľadňa, ktorá bude
unikátom na Spiši. Dúfam, že táto atrakcia
priláka viac ľudí v turistickom ruchu v našej
obci. S Ivanom sme čo-to pochodili po slovenských kopcoch, hlavne Tatry, a práve to nás viedlo k
spoznávaniu miest, nielen v našom okolí, ale aj za hranicami našej krajiny.

A preto by som aj Vás rad pozval na naše turistické potulky. Kto má záujem môže sa k nám bez
váhania pridať a spoznávať s nami našu krásnu Zem.
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Róbert Gaduš

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Spišskom Hrhove
Obec Spišský Hrhov u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných
obvodov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Ladislav Antal, 36 rokov, obchodný zástupca, nezávislý kandidát
2. Lenka Bašistová, 36 rokov, živnostníčka, Progresívne Slovensko
3. Dominik Bokšanský, Ing., 30 rokov, špecialista v energetike, nezávislý kandidát
4. Peter Bosák, 55 rokov, zamestnanec obecnej firmy, Progresívne Slovensko
5. Bohuš Dzurňák, Bc., 22 rokov, študent VŠ, SME RODINA – Boris Kollár
6. Róbert Gaduš, 27 rokov, riadiaci pracovník športového strediska, nezávislý kandidát
7. Milan Glevický, Mgr., 39 rokov, projektový manažér, SPOLU – občianska demokracia
8. Ivan Kačúr, 37 rokov, nezamestnaný, SMER – sociálna demokracia
9. Ján Kožuško, Mgr., 31 rokov, vychovávateľ, SPOLU – občianska demokracia
10. Zuzana Kučerová, Mgr., 34 rokov, sociálna pracovníčka, nezávislá kandidátka
11. Milan Richtarčík, PaedDr., 40 rokov, zástupca riaditeľa RSZP, SPOLU – občianska demokracia
12. Jozef Seman, 52 rokov, riaditeľ obecnej firmy, Progresívne Slovensko
13. Milan Šefčík, Ing., 50 rokov, vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
Spišský Hrhov
Obec Spišský Hrhov u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Vladimír Ledecký, PhDr., 52 rokov, starosta, nezávislý kandidát

Erika Rímska
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Štatistika
Rok čo rok Vám prinášame podrobnú štatistiku našej obce. Tento rok to však bude trošku inak. Na
základe prijatého Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 na ochranu osobných údajov,
ktoré nadobudlo účinnosť 25.5.2018 a zákona č. 18/2018 Z. z. o .... platí pre nás upravený spôsob
spracovávania osobných údajov.
„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou
je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,
fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu..“ Tzn., že akékoľvek
úplné mená, priezviská či dátumy narodenia, úmrtia alebo sobáša nie je možné uverejniť bez písomného
súhlasu konkrétnej osoby.
Ako každý rok sa naša obec rozrástla o pár rodín, ktoré sa buď prisťahovali ho Hrhova alebo sa rozrástli
o nového člena. Tento rok je obec väčšia o 62 občanov z toho je 43 prisťahovaných z toho 23 mužov
a 20 žien a 19 narodených detí z toho 11 chlapcov a 8 dievčat. Na nasledujúcich grafoch môžete vidieť
ako obec rástla za posledné tri roky.
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Medzi oficiálnych harhovčanov sa zaradili z rodín Pokrivčákovej, Žiaranovej, Diňovej, Longauerovej,
Hanákovej, Tatarkovej, Horovčákovej, Budayovej, Bartkovej, Dzuríkovej, Kropkovej, Saksunovej,
Kapustovej, Tremkovej, Pollákovej, Ogurčákovej a Kubíkovej.
V našej obci žije okolo 200 ľudí bez trvalého pobytu. Pre obec to znamená, že v príjmovej časti rozpočtu
nevidíme príjem z podielových daní od štátu a výdavkovú časť rozpočtu neustále navyšujú výdavky
súvisiace s vyšším počtom obyvateľov napr. výdavky za odvoz a uloženie komunálneho odpadu, za
údržbu a prevádzku vodovodu .. Chceme Vás týmto požiadať aby ste tí, ktorí tu žijete prišli a prihlásili
sa na trvalý pobyt. Prispejete tým k zlepšeniu hospodárenia v obci.
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Medzi rodiny, ktoré sa rozrástli o nového člena patrí rodina Grešová, Vagnerová, Holubová, Šusterová,
Bdžochová, Andraščíková, Paločajová, Suchá, Bartošová, Hamburgová, Jarabincová, Čubová, Dolná,
Koblihová, Puchallová a Dzuríková.

Aj keď rok 2018 ešte nie je úplne na konci, tento rok bolo v našej obci uzatvorených 12 manželstiev.
Jubilantov máme spolu 32, medzi ktorými máme aj najstaršiu obyvateľku vo veku 95 rokov . Žiaľ
k štatistike patrí aj počet úmrtí v obci. V tomto roku nás opustilo 9 občanov a odsťahovalo sa 26
občanov. Priemerný vek v obci je 32,6 rokov. Aktuálny počet obyvateľov je 1649 z toho je 837 mužov
a 812 žien.
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Na tomto grafe môžeme vidieť ako sa obec za posledných 5 rokov rozrástla o celkovo 191 občanov od
roku 2014.
Veď obec rastie len do krásy.

Erika Rímska
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Časopis spracovala: Magdaléna Čurillová
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