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ÚVODNÍK

Milí Hrhovčania...
A

máme tu jeseň. Za sebou leto – neleto, ale
netrápme sa nad tým, čo zmeniť nevieme. Sústreďme
sa na veci, ktoré meniť vieme, aby sa kvalita nášho
života každým dňom zlepšovala.

Raz

mi kolega povedal, že má rád čudá, lebo mu
pripomínajú Vianoce. Ľudia majú k sebe bližšie, sadnú si
vedľa seba na lavičku... A nájdu si čas porozprávať sa. Pre
človeka je prirodzené stretávať sa, komunikovať a čudá sú
príležitosťou. Som rád, že sa naplno využíva. Teší ma
tolerancia tých, čo bývajú v okolí amfiteátra. Nefrflú.. Berú to
ako fakt, že tak to má byť.
Určite ste sa zastavili v bare pri našej JEDNOTE
DÔCHODCOV, lebo tam to žilo! Štrngot pohárov, hudba,
tanec, spev... Zahanbili aj nás, mladších. Rozbalili to aj na
pódiu - s programom, sprevádzaní profesionálmi.. Prijemné,
autentické, spontánne, s dobrou choreografiou a ľahkosťou...
Ondrej Soľana - ako každý rok - predvádzal, ako sa kedysi
piekol chlieb.. Stále je dosť zvedavcov a to je, podľa mňa,
úžasné. Atmosféra pri chlebíku je teplá, voňavá, príjemne
praskavá...
Základná umelecká škola s Mišom Smetankom a Ľubom
Slejzákom pripravila výstavu v pálenici. Chceli sme, aby ste
mali možnosť pozrieť si výstavu, ako aj stále sa meniace
čarovné priestory. I keď, nejaký ten mesiac nám ešte
k dokončeniu chýba. Chlapci z remeselnej dielne pripravili
remeselnú dielňu a pani Gabriela Holotňáková a Mária
Antalová spolu s ďalšími ženami im pomohli s výstavou
ženských prác.
Naša obecná firma organizovala šenk v amfiteátri. Musíme
aj zarábať, aby sme to mohli odfinancovať. Pri toľkých
smädných účastníkoch sa veru i naši brigádnici zapotili 
Prešovský samosprávny kraj nám dal na čudá príspevok.
Nebolo to prvýkrát a verím, že ani posledný. Predseda PSK sa
na naše čudá prišiel aj osobne pozrieť, čo ma, samozrejme,
úprimne teší..
Sobotňajšie ráno v športovom duchu – beh detí
a HARHOVSKA DESIATKA. Nápad prišiel pred rokom od
Vlastimila Horného a Katky Carter. Prínosom je, že neostali
len pri myšlienkach, ale chytili sa toho aj organizačne a my sa
tak tešíme z profesionálneho športového podujatia.
Rekordy... MEGA KRÁJAČ a MEGA VIDLY. Ako vždy, sú
v tom namočení Miško Kovalik a Peter Bosák. Skrsne im
nápad, nakreslia si to a potom - jednoducho to vyrobia.
Majstri, ako sa patrí.
Naši hasiči dali útok aj tento rok. Deti to vždy nadchne.
Čím väčšia pestrosť, tým lepšie podujatie. Každý si nájde to
svoje a požiarnici zaujímavo prispeli do mozaiky.
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Aj naša základná škola otvorila
dvere, aj keď leto je časom prázdnin
a
oddychu.
Varenie
džemu,
premietanie v novom školskom kine,
dotyk s remeslami...
A

naše dve nové plastiky. Za
harmonikára patrí vďaka Petrovi
Gurníkovi a za LÁSKU dievčatám, čo
na nej najviac hodín oddreli.. Alene
Šarišskej a Vlaste Pištovej.
Poslanci do jedného plnili
organizačné
úlohy,
zamestnanci
obecnej firmy pracovali podľa
rozpisu služieb 48 hodín, aby
zabezpečili parkovanie, pomocné
práce,
bezpečnosť
i
poriadok.
Zamestnanci obecného úradu to
všetko koordinovali. Tento rok pod
velením Zuzky Kučerovej.
Je mesiac po čudách a ja ich ešte
stále nosím v mysli. Nie, nie čudá.
Tých všetkých ochotných ľudí, čo to
všetko aj tento rok spískali. Je
príjemné organizovať čudá a mať Vás
všetkých okolo seba. S krásnym
pocitom na duši konštatujem, že
v našej obci to funguje podobne aj
pri iných akciách. Tak si prajme,
nech nám to vydrží..
Vladimír Ledecký
starosta obce
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Každym rokom Harhov caly
cez prazdniny še zošali,
bo v augusce „čuda“ budu,
co prinešu radosc ľudu.

HARHOVSKE ČUDOVANE

2014

Obec na kolena pada:
„Pane Bože, naj nepada,
pokym čas „čudoch“ preleci,
naj nam šumne slunko šveci.

A Pan Boh nas rad vyslyšal,
na „čuda“ nam slunečko dal,
a ľudze še pocešili,
že dva šumne dni prežili.

Kuščik smutny bul začatek,
ked nam „Domaňovčan“ v piatek
približil, jak hlopoch brali
do vojny, dze bojovali.

No zo smutku nas prebrala

Pri škole še lekvar vari,

vešela skupina „Fiala“
a v rytme romskej muziky
rozihrala v cele žilky.

aj remeslom še tu dari.
A v hlinenym pecu hleba
upeču vam, ked vam treba.

Jak nabehli Kandračovci.

Suťaže su tu pre dzeci,

neobšedzi mama, oci,
šicko virga aj si špieva,
Zuza, Jožo, ba aj Eva.

každe po medajlu leci.
Dospelych tiež letac laka
druha „Harhovska dzešatka“.

Mušim uznac, že ten Kandrač

Premafka je zastavena,

je i šikovny zabavjač,
vtipy streľa, lem tak huči,
každo še od šmiehu puči.

beha tu hlop, tu zaš žena,
pľuca še im naduvaju,
frišno nohy prepletaju.

Popri programe v amfiku

Starše maju inše zvyky,

v calej dzedzine jest kriku,
bo všadzi še coškaj dzeje,
každo daco si vybere.

spominaju na dožinky
jak še dakedy slavili,
do stodoly ked zvožili.

Davy prudza do kaštiľa,

Klub penzistoch toto spiskal

bo nastala tota hviľa,
co prihadza raz do roka,
ked nespatra ho lem zvonka.

už druhy rok program shystal tote, co še po dzedzine
„ponevierali nečinne“.
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Ceplo bulo kol šerdečka,
ked špievala „Jablonečka“,
Weiter tverdzil bez okolku,
že nema auto, motorku.

I Dominika Mirgova
z Harhovjanoch je hotova,
že jej sem-tam začapkaju,
ked prave nepopijaju.

Mladych laka diskoteka,
co jich po programe čeka,
pod stankami zaš Gregovci
vyhravaju do polnoci.

Rekordy sme tiež lamali,
hlopy vidly vyrezali,
co največše su na švece.
Nemali co robic v lece.
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I veliky krajačisko
vyrobili na vajčisko,
co žeby zapasovalo,
z dinosaura by byc malo.

Pri fontane, co nestrika,
pribudol zaš harmonikar,
co keby bul kuščik živy,
isto bavil by jak dzivy.

A cez cestu z druhej strany,
pri tej našej palenčarni
slovo LASKA še zjavilo,
žeby oko pocešilo.

O rok še zaše cešime,
jak še šicke zabavime
na čudoch a zabaviskoch.
Bodaj by to zaš tak vyšlo.
Maja Oravcová

Novinky na
našej ZUŠ-ke
...nový školský rok v
základnej umeleckej
škole bude plný
umenia...
4
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Nový

školský rok v základnej umeleckej škole bude plný umenia. Veríme, že sa
talentované deti (nielen) zo Spišského Hrhova ukážu v plnej kráse a pripravia nám na
koncertoch a výstavách pekné umelecké zážitky.

Sú to naše deti a je naozaj výnimočné, že môžu chodiť do
školy priamo tu - v našej dedinke, že nemusia za umeleckým
vzdelaním ďaleko cestovať.
Tešíme sa, že je škola životaschopná a že nám dokáže pripraviť plnohodnotné kultúrne
vyžitie. Dokázala to napríklad aj cez prázdniny. Keď všetci „normálni“ učitelia a žiaci
oddychujú, naši malí umelci sa poctivo pripravovali na otváracie vystúpenie Harhovských čud
a zabavisk. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli svoje ratolesti podporiť a odmenili ich potleskom.

NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA:

V tomto roku sme otvorili nový odbor:
AUDIOVIZUÁLNA

& MULTIMEDIÁLNA TVORBA

V prvom ročníku máme štyroch adeptov, ktorí sa priučia novinárskemu, rozhlasovému
a televíznemu umeniu. Vyučovanie bude prebiehať nielen v škole, ale aj v teréne, kde sa
budú mladí novinári pýtať občanov Spišského Hrhova na ich názor na rôzne spoločenské
témy. Budeme si všímať najmä život tínedžerov, ich nápady a schopnosti. Pokúsime sa
vlastnými silami vytvoriť televízny dokument o autentickom živote našej dediny. Prosíme
teda všetkých ľudí, ktorí sa s nimi na ulici stretnú, aby k nim boli ústretoví. O všetkých
aktuálnych aktivitách sa dozviete viac na našom facebookovom profile Čudné RÁDIO, kde už
visia naše prvé novinárske príspevky.
ĎAKUJEME za Vašu podporu!
Mgr. Ľubomír Slejzák
NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA: NOVINKA:
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JORDANOVA
STREĽBA NA
HRHOVSKÝ
KÔŠ

Ako

chlapec som vyrastal na jednom z klasických sídlisk v Spišskej Novej Vsi.
S kamarátmi sme takmer denne hrali všetko, čo sa dalo - od futbalu až po baseball. Mňa však
najviac lákal basketbal. Považujem ho za „komplexný“ šport, pretože nezaťažuje len telo, ale
vyžaduje si aj určitú dávku inteligencie. Po skončení strednej školy som i ja zvažoval, kam
budú smerovať moje ďalšie kroky, ktorou cestou sa vydám. Jednoznačne zvíťazil ŠPORT,
preto som si vybral štúdium telesnej výchovy (a občianskej náuky) na vysokej škole
v Prešove, kde som, vzhľadom na moju špecializáciu – basketbal, pričuchol k trénovaniu
malých basketbalistiek.

Po skončení vysokej školy som sa zamestnal ako učiteľ na bývalej baníckej priemyslovke
a veľmi skoro som začal trénovať chlapcov v spišskonovoveskom basketbalovom klube. Za
necelých 15 rokov sme dosiahli viacero pekných úspechov, štyrikrát sme sa dokonca stali
majstrami Slovenska a povyhrávali množstvo turnajov v okolitých štátoch. Vzácnym je pre
mňa víťazstvo na MINI EUROPE 2011 v Luxembursku, kde sme si zmerali sily s rôznymi
európskymi družstvami. Členom družstva bol aj Spišskohrhovčan JOŽKO DZURŇÁK,
ktorého basket odvial až na strednú školu do USA.

Viacerí moji bývalí zverenci sú momentálne súčasťou nášho seniorského družstva, jeden
z nich reprezentuje - v dorasteneckej kategórii - najúspešnejší český klub NYMBURK.
ÚSPECHY SÚ VŠAK LEN JEDNA STRANA MINCE. MOJOU SNAHOU JE
PREDOVŠETKÝM TO, ABY MOJI ZVERENCI MALI POZITÍVNY VZŤAH
K BASKETBALU A POHYBU VÔBEC.. BEZ OHĽADU NA TO, ČI PRI ŇOM ZOSTANÚ
AKO HRÁČI, ROZHODCOVIA ALEBO BUDÚ TÝMTO SMEROM VIESŤ SVOJE DETI.

Pred

nejakým časom sme sa začali pohrávať s myšlienkou vytvorenia akýchsi
,,farmárskych“ basketbalových družstiev vytvorených v okolitých obciach, ktoré by prejavili
záujem. Preto som teraz na škole v Spišskom Hrhove. Všetci vieme, že naše dediny žijú
futbalom, ale nás zaujímajú aj chlapci, prípadne dievčatá, ktorí sa pre svoju výšku nemôžu
uplatniť v inom športe a u nás, v basketbale, sa výška vyvažuje zlatom. Určite nás poháňa aj
fakt, že dedinské deti sú pohyblivejšie, obratnejšie, ako sú ich vrstovníci z mesta, ktorí
nemajú toľko možností na rozvoj prirodzeného pohybu.
Mgr. Marek Dovčík,
tréner basketbalového klubu zo Spišskej Novej Vsi
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OBNOVA PARKU
V SPIŠSKOM HRHOVE

24.06.2014 sme znova začali na prácach v našom parku, do ktorého už od
minulého roka svieti viac slnečných lúčov, je priestupnejší a bezpečnejší
k návšteve či prechádzke.

Tento rok sme si dali za cieľ archeologicky zmapovať zvyšky pôvodných ciest, použitých

materiálov, podzemných chodieb a priestorov. Môžeme s presvedčením skonštatovať, že
žiadna podzemná chodba na Spišský hrad nevedie, ale jedná sa len o podzemné priestory
bývalého kaštieľa, ktorý v parku stál do konca 19. storočia. Určite ste si v parku všimli rôzne
výkopy a sondy, ktorými sme mapovali šírky pôvodných ciest a použitých materiálov. Po
tomto výskume sme sa rozhodli obnoviť do pôvodného stavu tretiu fontánu pod vežou
kaštieľa. Urobili sme nové rozvody vody, elektriny a odpadov.
V TOMTO ROKU JE CIEĽOM ČIASTOČNE OBNOVIŤ PARTER PRED VÝCHODNÝM
VSTUPOM DO KAŠTIEĽA. OBNOVÍME CESTY A TRÁVNATÉ PLOCHY. BUDÚCI
ROK BY SME CHCELI PARK VYBAVIŤ NOVÝMI LAVIČKAMI A MOBILIÁROM TAK,
ABY ASPOŇ NAJVZÁCNEJŠIA ČASŤ PARKU FUNGOVALA AKO VEREJNÝ PARK
PRE VŠETKÝCH OBČANOV SPIŠSKÉHO HRHOVA, AKO AJ TURISTOV ČI
OKOLOIDÚCICH.

Do projektu je zapojených 16 pracovníkov v rámci Zapojenia nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva vďaka Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpore
Ministerstva kultúry SR.
7
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Týmto by som chcel poďakovať všetkým za poctivú prácu, podporu a spoluprácu. Veľká

vďaka patrí aj našim pamätníkom z obce, ktorí s nami radi absolvovali prechádzku parkom
počas Harhovskych čud a zabavisk 2014. Veľmi ma potešil ich záujem a dôvera v to, že sa
nám park pomaly podarí obnoviť do pôvodnej podoby so všetkou slávou a atmosférou. Ich
uznanie nám dodalo množstvo energie a chute v prácach pokračovať. Aj preto som sa
rozhodol rozšíriť aktivity SARAHS v Spišskom Hrhove s cieľom skvalitnenia nášho života
v obci. Všetkým úprimne ďakujeme za podporu.
Ján Salanci, SARAHS SK n.o.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY
DÔCHODCOV OZNAMUJE OBYVATEĽOM
OBCE, ŽE V ČASE OD 13. 10. DO 21. 10. 2014
PRIJÍMA OBJEDNÁVKY NA VENCE K SVIATKU
VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKY
ZOSNULÝCH.

CENA ZA 1 KS OD 2,50 € DO 6,00 €
PODĽA ZDOBENIA

Objednávky osobne alebo telefonicky:

p. Mária Antalová
0907 125 461

p. Marta Holotňáková
0907 387 739
p. Mária Kotradyová
0904 508 531
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ŠKOLA
U NÁS
DOMA
Vzdelávanie

- či už to základné alebo stredoškolské - je pre rozvoj mladých jedným
z najdôležitejších ukazovateľov zdravej spoločnosti. Investícia doň je vlastne investíciou do
našej budúcnosti, budúcnosti detí a mladých. Dnes už nestačí iba dať prvákovi do ruky
šlabikár a ukázať mu na obrázku, ako vyzerá veverička. Vlastne, možno stačí, ale
chvalabohu, naša základná škola ponúka oveľa viac.

Pred niekoľkými rokmi vznikla myšlienka zahrnúť do učebných osnov environmentálnu

výchovu a vytvárať tak nové prístupy vo výučbe najmenších. Vďaka akčnosti riaditeľa školy
Mgr. Petra Strážika a jeho pedagogického zboru sa naša základná škola dostáva do čela
novodobých prístupov vo výučbe. Areál školy disponuje bylinkovými záhradami, vonkajšou
učebňou pod korunami stromov, ukážkou strešnej záhrady, pieckou na chlieb a dvoma
baranmi .
Ako skupina záhradných architektov sme veľmi radi, že tiež môžeme prispieť našimi
poznatkami a skúsenosťami z vytvárania vzdelávacích záhrad naprieč Českom
i Slovenskom. Doterajšími aktivitami, ale aj tými chystanými, dostaneme našu školu na čelo
lídrov v oblasti moderného vzdelávania so smerovaním k prírode a krajine.

Budeme

pokračovať
v
rozvíjaní
a obohacovaní areálu školy o ďalšie
vzdelávacie prvky a aktivity pre deti, pretože
len takto môžeme dosiahnuť vzdelanú
spoločnosť s citom pre prírodu a krajinu.
A Vy, rodičia, môžete byť nadmieru spokojní,
že Vaše deti sú súčasťou tohto príbehu a že sa
im v škole dostáva stále viac v porovnaní so
školami v okolí. Veľké uznanie patrí všetkým,
ktorí sa do týchto aktivít zapájajú. Aj Vy
všetci môžete podporiť ďalší rozvoj školy
s nami.
Ján Salanci
za tím SARAHS SK n.o.
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Harhovske
čuda a
zabaviska
2014

"Úsmev a pravdivosť, ktorú vyšleš
svojim blížnym, sa Ti mnohonásobne
vráti!"
(indická múdrosť)

...dôkazom tejto dávnej múdrosti boli aj
tohtoročné Harhovske čuda a zabaviska, kde
sme sa stretli naozaj v hojnom počte.
Úsmevov a dobrej nálady bolo na rozdávanie,
...tie chvíle, keď sa stretnú rodiny, priatelia,
známi a len tak sa tešia z prítomnosti
všetkých ostatných...
Čuda nám otvorili naše najmladšie
hviezdy a to naša šikovná a talentovaná mládež
Základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove. Svojim
spevom a tancom správne naštartovali atmosféru. Hneď
za nimi na pódium nastúpil folklórny súbor
Domaňovčan a hudobná skupina Fiala. Návrat nášho
harmonikára, ktorý sa pýši pri fontáne a odhalenie
mozaiky pri pálenici bol taktiež významným bodom
programu. Veríme, že harmonikár už na svojom mieste
zotrvá a bude našu obec zdobiť ešte niekoľko rokov.
A sme pri zlatom klinci piatkového
programu. Určite mi dáte všetci za pravdu, že
KANDRÁČOVCI boli proste úžasní!! Tie ich slávne "Dva
duby" či "Včielka" roztancovali a rozspievali takmer
každého z nás. Bol to naozaj taký ten pravý kultúrny
zážitok. Amfiteáter "praskal vo švíkoch" a už spomínaná
pravdivosť a úsmev sa šíril medzi všetkými rýchlejšie
ako 4G internet. :) A keď sme už boli takí roztancovaní,
do kroku nám večer zahrala skupina "Ringo Band"
z Levoče.
Sobotu sme otvorili II. ročníkom behu
našou krásnou dedinou - HARHOVSKA DESIATKA. No
ešte pred tým, než sa postavili na štart naši dospelí bežci,
zabehli si svoju trať aj naši najmenší. Musíme pochváliť
detičky, že počet súťažiacich sa nám oproti minulému
roku zvýšil, čo samozrejme nebolo len u detí, ale aj v
kategórii dospelých. Oproti minulému roku to bolo o 20
bežcov viac. Tešíme sa na III. ročník, aké budú počty. :)
Týmto pozývame Hrhovčanov, aby sa ich do našej
desiatky na budúci rok zapojilo ešte o niečo viac.
Ďakujeme skvelým fanúšikom, ktorí si našli chvíľočku,
nechali sobotňajšie práce tak, vyšli pred bráničku
a povzbudili našich bežcov, určite im to veľmi dobre
padlo.
Popoludnie nám odštartovali svojím
útokom požiarničky a pripravili aj súťaže pre deti. Už po
druhýkrát sa počas čúd konala aj slávnosť "Dožinky",
ktorú si pre Vás pripravili milé žienky a muži z Hrhova,
za čo im veľmi pekne ďakujeme. Až od Sabinova, z
Pečovskej Novej Vsi, nás prišli potešiť a rozveseliť
členovia folklórneho súboru Jablonečka. Otto Weiter s
Andreou Fisher nám prišli pripomenúť staré dobré
"repeťácke" hity. Veľmi sa im páčil nápis LASKA a radi
by prišli natočiť do našej obce klip. :) Plná dojmov od nás
odchádzala aj Dominika Mirgová s kapelou, ktorej sa
potešili asi hlavne naše teenegerky.
10
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Ešte nezabudnime spomenúť naše Guinnessove
rekordy, na ktorých sa podieľali ručičky našich
šikovných majstrov, za čo im patrí veľký obdiv a vďaka.
Keby sa náhodou zjavilo nejaké obrie vajce, máme ho na
čom pokrájať a sliepke, čo by ho zniesla môžeme našimi
"mega" vidlami nanosiť dosť sena. :)
Veríme, že si počas čud každý z Vás našiel
práve to svoje čudo, ktoré ho zaujalo a bavilo.
"Nič nie je samo o sebe ani dobré, ani zlé.
Záleží na tom, čo si o tom myslíme"
(William Shakespeare)
Ďakujeme za účasť, za to, že prichádzate na tento
festival, ktorý organizujeme pre Vás, že sa bavíte a
znásobujete skvelú atmosféru svojou prítomnosťou.
Tešíme sa na Vás aj budúci rok, na XII. ročníku
Harhovskych čud a zabavisk 21. a 22. augusta 2015.

Vyhodnotenie!!

Exkurzia v Ekocentre
Sosna

V rámci Harhovskych čud a zabavisk
bola vyhlásená súťaž o najlepšiu
fotografiu. Tých, ktorí si zobrali túto
výzvu k srdcu a poslali nám do
súťaže svoje fotografie, sa starosta
obce rozhodol finančne odmeniť.

Dňa 8. septembra 2014 sme navštívili
Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v
Družstevnej pri Hornáde, ktoré slúži ako
funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej,
nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s
prírodnou záhradou.
Počas dvojhodinového sprevádzania žiaci
mali možnosť zistiť, prečo sú stavby z
prírodných
materiálov
zdravé,
spoznať
alternatívne
technológie
v
staviteľstve,
pestovaní a využitie prírodných živlov
v záhrade - ako môže byť zatrávnená zelená
strecha užitočná, ako si uvariť na slnku alebo
nabiť mobil vetrom. Hobití domček, ktorý
predstavuje harmonické spojenie prírody s
ľudským obydlím fascinoval asi najviac... Tí,
ktorí čítali Pána prsteňov sa hneď preniesli do
sveta rozprávok...

1. cena za fotografiu nového harmonikára
s "duchom" starého v hodnote 60 €
Marián Šromek, Spišský Hrhov

2. cena za Dožinky v hodnote 30 €
Jozef Švirloch, Levoča

MUDr. Daniela Hanulová, učiteľka
11
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HAS, ČO ŤA PÁLI !
Je krásne, ak môžeme chváliť svoju obec, ľudí v nej žijúcich, ich aktivitu,
tvorivosť a dobrosrdečnosť. Ešte krajšie je, ak to vidí (a aj závidí) bližšie či
vzdialenejšie okolie. V takej obci sa dobre žije aj pracuje. Sú však aj veci
znepríjemňujúce náš každodenný život. Možno sú to len maličkosti, ktoré vadia len
zopár ľuďom. No ak robia problém čo i len jednému človeku, mali by sme na ne
poukazovať a robiť všetko pre to, aby sme ich odstránili. Nehovoriac o tom, že vo
všetkých prípadoch ide buď o porušenie zákona alebo všeobecne záväzného
nariadenia obce.
Množia sa sťažnosti mamičiek na hŕstku výrastkov, ktorá bráni riadnemu
užívaniu novovybudovaného detského ihriska v amfiteátri. Tieto deti porušujú hneď
niekoľko pravidiel. Chodia tam bez dozoru dospelého, sú medzi nimi starší ako
dvanásť rokov, správajú sa nešetrne k vybaveniu ihriska. Najhoršie je, že si tam
vodia psov, ktorých štvú proti prítomným deťom a zabávajú sa na ich strachu.
Museli sme k detskému ihrisku na inkriminovanú dobu zabezpečiť službu, aby
týmto prejavom zabránila. Samozrejme, tento človek to robí na úkor inej a určite
užitočnejšej práce, ktorú by mohol za tento čas vykonať. A možno by stačilo, ak by sa
rodičia zaujímali, kde sú a čo robia ich deti.
Ale život si znepríjemňujeme aj my, dospelí. Napríklad nebezpečným
parkovaním kamióna na najfrekventovanejšej ceste v obci - v zákrute a v protismere.
Navyše v blízkosti sa často hrajú deti, ktoré spoza kamióna vybehujú a vytvárajú
ďalšie rizikové situácie. To budeme čakať, až kým nedôjde k nejakej kolízii,
nedajbože - k tragédii? Alebo to budeme preventívne riešiť prostredníctvom polície?
Verím, že postačí zdravý rozum.
Ďalším vypuklým problémom sa stávajú voľne sa pohybujúce psy. Nie je nič
príjemné, ak skoro ráno ide človek na autobus do práce a na ceste stretne dvoch
statných vlčiakov. Alebo ak sa oproti malému dieťaťu rozbehne pes a to nevie, čo
môže od neho očakávať. Majitelia týchto psov dostali oficiálne upozornenie, aby
zabránili ich voľnému pohybu a že sú za svojich psov plne zodpovední. Argumenty
typu „môj pes nikomu neublíži“, alebo „neboj sa, on sa chce len hrať“ človeku, ktorého pes
vystraší alebo ináč obmedzí, nepomôžu.
Všeobecne záväzné nariadenie obce porušuje aj niekoľko „neprispôsobivých
indivíduí“, ktorí dennodenne „okupujú“ okolie kaštieľa. Práve pre ich ignoráciu
pravidiel slušného správania, čím narúšajú výchovný proces v reedukačnom centre,
muselo obecné zastupiteľstvo v minulosti prijať VZN o zákaze vstupu do areálu po
16.00 hodine. A to obmedzuje všetkých návštevníkov parku, čiže aj tých slušných.
V poslednom čase sa títo výrastkovia správajú zvlášť agresívne - nerešpektujú
pokyny zamestnancov RC, sú k ním vulgárni a urážajú ich. Neprekáža im ani to, že
ich prítomnosť a správanie zaznamenáva kamerový systém. Majú pocit, že sú
nepostihnuteľní. Kto ich k tomu vychoval? Vážme si, že máme v obci jediné
reedukačné centrum na Slovensku, ktorého areál je verejnosti voľne prístupný.
A veľa z nich sa tiež nachádza v historických kaštieľoch a parkoch. Preto si túto
výhodu nedajme vziať troma - štyrmi neprispôsobivými ignorantmi a radšej sa opäť
vráťme k finančným sankciám. Alebo sa zobudia ich rodičia, ak to nedokážu oni
sami?
Potešiteľné je, že na všetky tieto problémy upozorňujú aj obyvatelia obce, ktorým
nie je ľahostajné, čo sa okolo nich deje. Samozrejme, vždy sme si ich podnety overili.
A píšem o nich nielen preto, že som sa nimi zaoberal, ale predovšetkým preto, aby sa
už neopakovali a nekomplikovali život našim obyvateľom.
Pavol Urda
12
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Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove a Regionálne rozvojové partnerstvo

Voda a dážď patria do záhrad
Program SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy
„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Tlačová správa
Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove v partnerstve s občianskym združením
Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom
"Voda a dážď patria do záhrad". Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy Úradu vlády SR
ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha, ktorým je
"zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy". Projekt je financovaný
z Finančného mechanizmu EHP a Štátneho rozpočtu SR.
"Voda a dážď patria do záhrad" nadväzuje na realizáciu dažďovej záhrady vybudovanej v
školskom areáli v minulom školskom roku. Toto pilotné bioretenčné opatrenie spočíva v odpojení
strešných zvodov z budovy telocvične, ktoré sú zaústené do zberných rigolov a odvedené do vsaku a
dažďovej záhrady so špeciálne vybrannými rastlinnými spoločenstvami. Realizácia dažďovej záhrady
sa realizovala v spolupráci so študentmi krajinnej architektúry a bola financovaná z Višegrádskeho
fondu.
Výsledky projektu Voda a dážď patria do záhrad na "mikro-priestore", t.j. školskom pozemku
budú slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie školské, ale aj iné inštitúcie a zariadenia Levočskom
okrese. V súvislosti s konkrétnymi opatreniami škola očakáva zvýšenie množstva vody na školskom
pozemku (zachytávaním, vsakom, výsadbou), zníženie rizika povodní, zvýšenie biodiverzity na
školskom pozemku, zvýšenie environmentálneho povedomia detí a žiakov ZŠ a MŠ, miestnej vidieckej
komunity, odbornej i laickej verejnosti, iných vzdelávacích subjektov v regióne.

Aktivity

projektu smerujú k tomu, aby sa modelovo zaviedlo do ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove
environmentálne vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom:
♣ vypracovania a propagácie osnov ZŠ a výchovného programu MŠ zameraných na
manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy,
♣ prostredníctvom web stránky a e-publikácie zostavenej z odborných príspevkov,
žiackych projektových prác, jednotlivých adaptačných opatrení, fotodokumentácie
♣ dvoch okrúhlych stolov pre odbornú i širokú verejnosť s cieľom informovať o téme
"Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom a témach s ňou
♣ rovesníckeho vzdelávania v rámci MŠ a ZŠ v Spišskom Hrhove
infostánku, informačných letákov a plagátov o téme,
♣ exkurzia do ukážkovej prírodnej záhrady OZ Sosna v obci Družstevná pri Hornáde, v
ktorej sú vytvorené adaptačné opatrenia na využitie dažďovej vody.
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Prakticky, teda s priamym dopadom na školský areál, ale tiež modelovo budú slúžiť adaptačné
a vodozádržné opatrenia:
♣ zachytenie dažďových vôd do drevených nádob na zber dažďovej vody v počte 4,
♣ vybudovanie exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou,
informačnými panelmi o téme klimatických zmien a vertikálnym zazelenením:
♣ vybudovanie wallipini sklenníka so zachytávaním dažďovej vody,
♣ zvýšenie podielu zelene vysadením stromov a iných rastlín (1.arborétum - ako
výučbová plocha, 2. les - ako výučbová plocha, 3. vertikálne zazelenenie,)

Jedno

vybrané opatrenie bude po dohode s miestnou samosprávou zrealizované aj na verejnom
priestranstve v obci Spišský Hrhov.
Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove a Regionálne
rozvojové partnerstvo

Voda a dážď patria do záhrad
Program SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy
„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

www.eeagrants.org

PEOPLE IN NEED COMMUNITY CENTER - ROŠKOVCE
V

lete, aj keď ktovie, či nejaké leto bolo, sme odštartovali výstavbu komunitného centra
v Roškovciach. Určite si väčšina zahundre: „No, zaš peňeži pre ciganoch...“ a na zvyšok článku sa
vykašle. Nech sa páči! Kto však už v Roškovciach bol a dokáže sa na veci pozerať aj z iného uhla, si
uvedomuje, že táto otázka sa dotýka nás všetkých. Podmienky, v akých tam ľudia žijú, určite
nezodpovedajú charakteristikám rozvinutej ekonomiky, kde sa zaraďujeme, a preto riešenie základných
ľudských potrieb by nám nemalo byť ľahostajné, či už sa to týka „bielych“ alebo Rómov. Uvedomujú si
to aj veľké nadnárodné spoločnosti, akou je aj Enel. Enel Cuore Community Empowerment program
pomáha sociálne znevýhodneným a chudobnejším komunitám po celom svete. Záštitu nad týmto
programom nesie americká nezisková organizácia Architecture for Humanity so sídlom v San
Franciscu. Preto, keď sa nám naskytla možnosť a hlavne prostriedky na realizovanie projektu, neváhali
sme ani chvíľu. Súčasné komunitné centrum pod vedením pracovníkov People in Need (Člověk v tísni),
poskytuje svoju činnosť v priestoroch Základnej školy v Roškovciach.

Keďže

budova školy už kapacitne nestačí plniť svoje
potreby a aj na nej sa prejavil zub času (deravá strecha, ktorú
bude potrebné vymeniť), riešenie v podobe novej prístavby sa
stalo vykúpením. Stavebných prác sa zhostili zamestnanci našej
obecnej firmy a musím povedať, že veľmi dobre. Vzhľadom na
časovú tieseň sa muselo pracovať počas víkendov a sviatkov,
keďže stavba musí byť hotová do konca októbra tohto roku.
Priložená fotografia dokumentuje stav z polovice septembra
a verím, že keď si tento článok budete čítať Vy, my už budeme
s prácami finišovať. Tento článok je len vyjadrením môjho
rešpektu a uznania všetkým, ktorí sa na stavbe akokoľvek
podieľali a verím, že poslúži svojmu účelu. GOOD JOB,
CHLAPCI !!!
.
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PLNÍM SI SVOJ SEN

LEBO FUTBAL NIE JE LEN HRA. FUTBAL JE OVEĽA VIAC
Už keď som bol malý, tak ku mne neodmysliteľne

patrila futbalová lopta. Každý deň som bol na
ihrisku, či už sám alebo s kamarátmi. Krásne spomienky. Aj keď rodičia zo začiatku nechceli mať doma
futbalistu, museli sa s tým zmieriť. Pretože ja som mal veľký sen a povedal som im, že si ho splním a
pôjdem si za ním. Niekto by to možno nepovedal, ale začínal som ako brankár. Počas jedného zápasu,
keď nás bolo málo, som šiel hrať do poľa a tréner mi po zápase povedal, že do brány sa už nevrátim.
Moje prvé pôsobisko bolo v susednom dedinskom klube OŠK Klčov, pretože v našej dedine sa žiacke
zápasy nehrávali. Hral som tam pol roka. Medzitým sa náš klub FK 49 Spišský Hrhov prihlásil do
2.triedy U15, tak som neváhal a vrátil som sa do rodnej dediny.
Celá sezóna mi vyšla dobre, ba až nad očakávanie. Všimli si ma tréneri MŠK Spišské Podhradie, kde
som absolvoval nasledujúcu letnú prípravu. Tréner Miloš Komára bol so mnou spokojný. Stal som sa
stabilným členom základnej zostavy a sem tam som strelil aj nejaký ten gól. Som dosť univerzálny hráč,
no či na pravej strane obrany či v útoku, najlepšie sa cítim na kraji zálohy. Ako som spomenul, sezóna
nám/mi celkom vyšla a veľký krok vpred bola pre mňa účasť vo Výbere VSFZ U15 v r. 2013. Bol som na
dvoch turnajoch v Poľsku a v Maďarsku. Mal som tam jedného spoluhráča a to mi dosť pomohlo. To bol
pre mňa zatiaľ najväčší úspech a zážitok v kariére. Na moment, keď som sa dozvedel, že mám možnosť
ísť hrať do klubu Partizán Bardejov, si pamätám, akoby to bolo včera. Bola to hodina slovenského jazyka
a tréner mi napísal SMS. Bol som veľmi šťastný, ale zároveň aj nervózny, či to tam zvládnem. Prišli sme
so spoluhráčom zo Spišského Podhradia na prvý tréning a miestni kouči sa zdali byť s našimi
schopnosťami spokojní. O týždeň nasledoval ďalší tréning a po ňom bolo jasné, že ponuka je na stole.
Ostalo vyriešiť obrovskú dilemu – opustiť v mladom veku domov a ísť do „sveta“? Ako vo väčšine
prípadov, vyhral futbal.
Bardejov som si veľmi obľúbil. Klub je úspešný a mesto sa mi tiež hneď zapáčilo. Potreboval som už
iba školu. Chodil som na gymnázium v Levoči, takže som musel pokračovať na podobnej škole. Počul
som o Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove, ktoré je uznávanou a úspešnou inštitúciou, preto som
neváhal a šiel práve tu. Zo začiatku to vyzeralo, že to nebudem zvládať, ale postupom času som si
zvykol na nových ľudí a obľúbil si nové prostredie. Od prvého tréningu som bol pri tíme U17, čiže pri
starších hráčoch. Prijali ma dobre a boli sme super partia. Sezóna nám nevyšla podľa očakávaní, no ako
sa vraví, na všetkom zlom sa nájde i niečo dobré. V zime sme cestovali na sústredenie do Česka, kde sme
hrali tri zápasy. Dva sme vyhrali a jeden remizovali. Bolo to vydarené sústredenie, kde som spoznal veľa
príjemných ľudí a posunul sa v mojej kariére znova vpred. Ostáva dúfať, že nasledujúca sezóna bude
lepšia a dosiahneme i úspešné výsledky. Som pripravený pracovať ďalej veľmi tvrdo, aby som si splnil
svoj detský sen.

Adam Šefčík
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Vážení občania...
Na

konci volebného obdobia sa patrí bilancovať. A tak sa spoločne zamyslime a zrekapitulujme
naše najväčšie investície.

Výstavba bytu pri bytovke na Grófskej ulici. Výstavba drevodomu a nové bytové domy za ihriskom.
Postavili sme aj čerpaciu stanicu na Ulici osloboditeľov a čerpaciu stanicu s úpravňou vody v amfiteátri.
Odkúpili sme budovy a pozemky starej pálenice. Opravili strechu, zbúrali zdevastované budovy,
zrekonštruovali studňu a začali samotnú rekonštrukciu objektu.
Vybudovali sme parkoviská a spevnené plochy pred pálenicou. Skolaudovali, zariadili a odovzdali
do užívania budovu obecného úradu a rekonštruovali materskú školu. Plynofikovali sme bytovku pri
kostole. O dva roky na to sme celú bytovku zateplili. Zrealizovali sme revitalizáciu centra obce od školy
až po Grófsku ulicu. Postavili a sprevádzkovali areál kúpaliska.
V Roškovciach sme na našej škole zrekonštruovali kotolňu a postavili novú budovu školy. V miestnej
základnej škole sme vybudovali samostatnú kotolňu pre telocvičňu na drevoštiepku. Nakúpili sme
strojné zariadenia: nový traktor, pretláčací stroj, kamerový systém, vírivku na kúpalisko, sušiareň ovocia
a množstvo iných strojov či vybavenia. V nových častiach obce sme zriadili bezdrôtový rozhlas a verejné
osvetlenie.
Odkúpili sme pozemky a následne vybudovali spevnenú cestu, prepojenie časti obce za parkom
s Ulicou Generála Svobodu. Postavili most na potoku Lodina. Po mesiacoch či až rokoch trápenia sa
nám podarilo dobudovať rozšírenie VM siete s trafostanicou v časti Pisarovská.
Pripravili a zrekonštruovali sme priestor na denný stacionár. Zároveň pracujeme na príslušných
dokladoch, aby sa spustil v mesiaci január budúceho roka. Postavili sme novú čističku odpadových vôd
pre časť obce za ihriskom. Vybudovali sme aj odstavnú plochu pri materskej škole. Chodníkom sme sa
tiež venovali dosť intenzívne a tak oproti minulému obdobiu máme postavených viac ako 2 000m2
chodníkov naviac. Budeme v tom ďalej pokračovať.
Postupne dorábame plynofikáciu (tam, kde nebola urobená v časti Pisarovská). Tri roky po sebe sme
investovali aj do asfaltovania miestnych komunikácií.
Postavili sme detské ihrisko. Máme vypracovanú dokumentáciu k miestnym rybníkom, realizovali
sme výstavbu kanalizácie v časti obce Za murami, postavili sme nový vodojem a rekonštrukciu časti
vodovodu.
Spomenul som len tie veľké investičné akcie a sami viete, že je ešte množstvo malých a ešte
menších... Preinvestovali sme niekoľko miliónov eur. Napriek tomu je stále na čom pracovať a kde
investovať.
Chcem sa úprimne poďakovať poslancom nášho obecného zastupiteľstva za aktivitu, ktorú
prejavovali počas štyroch rokov. Za dobrovoľnú prácu vykonanú pre túto obec, ale hlavne za to, že ak
sa niečo schválilo, tak sa za tým aj išlo... Ťahalo sa za jeden koniec povrazu. Lebo len to je cesta
dosiahnutia výsledku.
Chcem zo srdca poďakovať aj pracovníkom obecnej firmy. Za štyri roky ich bolo viac ako dve
stovky... Vďaka za ich odvedenú prácu, ktorú je v obci vidieť. A nakoniec, mojim spolupracovníkom
a spolupracovníčkam.
Ja viem, častokrát toho máte vyše hlavy. Nezriedka Vás preťažujem a som na Vás aj tvrdý, ak sa
veci nestíhajú tak, ako treba. Ale verte, že si Vás vážim a mám rád.
Zo srdca ĎAKUJEM...
Vladimír Ledecký
starosta obce
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MILÍ HRHOVČANIA
Sú to už štyri roky, čo ste nám prejavili svoju dôveru a svojím hlasom ste nás zaviazali
pracovať pre našu krásnu obec v pozícii poslancov obecného zastupiteľstva. Spolu so starostom
sa nám pracovalo veľmi dobre, debaty boli plodné a spoločné rokovania nesprevádzali žiadne
hádky, ale len konštruktívne riešenia problémov a ťažkých rozhodnutí rôzneho druhu. Vaše
podnety, potreby a žiadosti, ktoré boli predmetom pracovných stretnutí zastupiteľstva sme sa
snažili riešiť a posudzovať transparentne, zodpovedne a s dôrazom na všeobecné dobro
každého dotknutého občana obce, v rámci našich kompetencií a dostupných právnych možností
zastupiteľstva ako takého. Aj napriek maximálnej snahe sa nám nie vždy podarilo niektoré
podnety vyriešiť k spokojnosti všetkých, keďže je všeobecne známe, že nie všetkým sa dá vždy
vyhovieť, a to už z rôznych príčin, často len kvôli zdravému „gazdovskému“ rozumu. Súčasné
volebné obdobie sa pre nás, poslancov zastupiteľstva, v tomto zložení tento rok končí a je čas
bilancovať a vyjadriť Vám vďaku za prejavenú dôveru.
Za tieto krátke štyri roky sa nám v dobrej spolupráci so starostom a zamestnancami
obecného úradu podarilo zveľadiť našu obec vo viacerých oblastiach. V oblasti výstavby sa
podarilo zrekonštruovať a postaviť viacero objektov vo vlastníctve obce, vrátane rekonštrukcie
materskej školy, výstavby obecného kúpaliska a postupnou rekonštrukciou a dostavbou obecnej
infraštruktúry (plynofikácia, chodníky, cesty, verejné osvetlenie) a verejných priestranstiev
v starých, ale aj v nových lokalitách obce. Taktiež sa nám spoločnými silami podarilo po
viacerých neúspešných pokusoch v minulých rokoch konečne získať do vlastníctva obce celý
objekt bývalej grófskej pálenice s priľahlými pozemkami, kde sa už taktiež začali realizovať
nové investičné zámery a rekonštrukcie. Pri schvaľovaní sa nezabudlo ani na najmenších, keďže
sa v tomto období podarilo zrealizovať výstavbu detského ihriska v obecnom amfiteátri. Sme
radi, že sme v rámci našich poslaneckých kompetencií a samozrejme aj rozpočtových možností
obce, mohli podporiť činnosť športových a kultúrnospoločenských organizácií pôsobiacich
v obci, ako aj podujatí realizovaných v Spišskom Hrhove.

Ďakujeme Vám za
prejavenú dôveru
a do budúcna si
všetci prajeme, aby
sa naša obec aj
naďalej rozvíjala
minimálne takým
tempom ako za
posledné štyri roky.

Stojaci zľava: Jozef Seman, PaedDr. Milan Richtarčík,
Mgr. Pavol Urda, Ing. Vladimír Dzurňák.
Sediaci zľava: Peter Bosák, Miroslav Dolanský,
Mgr. Milan Glevický.
Vaši poslanci obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove
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LIEK NA SMÚTOK A SAMOTU
Staroba. Posledná etapa nášho života. Obdobie, kedy človek prekonáva rôzne zdravotné ťažkosti,

starosti a mnoho ďalších problémov. Obdobie, ktoré pre človeka prináša mnoho zamyslení sa nad
celým svojím životom. Obdobie, keď si človek kladie otázky, na ktoré si vlastne ani nevie zodpovedať.
Prechádzka životom je častokrát neľahká, tŕnistá. Človek si musí prejsť množstvom skúšok, aby
neskôr dokázal na určité veci hľadieť tým správnym smerom. Prežiť situácie, ktoré mu vytvorili neraz
vrásky na tvári, situácie, ktoré ho prinútili vyroniť nejednu slzu. Ale čas všetko lieči. A tak, ako po
búrke vyjde slnko, tak aj po problémoch k človeku pripláva šťastie, radosť. Nádej, ktorá mu, dá sa
povedať, vytvára na tvári úsmev, ktorá ho posúva dopredu tým skutočne správnym smerom. Naše
milé babky, dedkovia, starí ľudia. Koľkým ťažkým si už prešli, čo všetko zažili, pretrpeli, obetovali,
darovali.. A to všetko len z lásky, z lásky pre nás. Aby sme sa my, ich synovia, dcéry i vnúčence mali
dobre, aby sme boli šťastní. Vážime si ich? Preukazujeme im vďačnosť, lásku a patričnú úctu? Otázka
hodná zamyslenia. Myslím si, že práve týmto ľuďom by sa mala vzdávať najväčšia vďaka, pretože
nebyť práve ich, nebyť ich rukami vykonanej práce, neboli by sme tu. A čo je podstatné, že práve ich
by sme mali obdivovať, vážiť si ich. Preukazovať im lásku, ktorá bude úprimná, skutočná.
Veľmi sa teším skutočnosti, že v našej dedine vzniklo seniorské centrum. Niet lepšieho nápadu,
lepšej myšlienky pre týchto ľudí. Nepozerajme sa nato, ako na niečo negatívne, v zmysle, že sa
zbavíme starostlivosti o týchto, možno i zdravotne chorých ľudí. Ale pozrime sa na tú lepšiu stránku.
Nepomôže to týmto ľuďom? Možno sa trošku odbremení ich ťažký, utrápený život. Zabudnú na to
všetko, čo ich bolí a robí nešťastnými. Ďalším dôležitým aspektom je tiež to, že množstvo takýchto
starých ľudí už žije samo. Samota je asi to najhoršie, čo môže človek v tomto čase prežívať. Pocit akejsi
menejcennosti, nepotrebnosti či opustenosti je desivý. Či už dodávame jeden druhému silu, energiu,
robíme jeden druhého šťastným, to je to, čo dáva nášmu života zmysel. Vlastne to je ten dôvod, pre
ktorý vznikla myšlienka vytvorenia tohto centra. Aby nikto nikdy nebol sám, aby tí silnejší pomáhali
slabším.

„Láska je hlavným
východiskom z osamelosti.“
Bertrand Russell

A práve to je to jediné, čo môže

ľuďom v ťažkých časoch pomôcť.
Láska. Pretože jedine ona všetko
znáša a lieči všetky trápenia...
Zuzana Wagnerová

Seniori, tešte sa!!!
V Hrhove sa nestaráme len o mladých, ktorí do obce čosi prinášajú, ale aj o tých, ktorí svojej obci

už priniesli a teraz si našu starostlivosť zaslúžia. Od začiatku roka 2015 začne v našej obci začne
činnosť DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba
osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, pričom sociálnu službu potrebujú len na určitý čas
počas dňa. Inak povedané, ide o to, že dvere stacionára sú otvorené počas celého dňa, zaregistrovaný
človek môže prísť a bude tam oňho postarané po rôznych stránkach. Konkrétne sa jedná o pracovnú
terapiu (u nás to budú tradičné činnosti: vyšívanie, tkanie, paličkovanie, háčkovanie, pre mužov
pletenie košov, drevorezba a pod.), záujmovú činnosť (bude prispôsobovaná záujmu ľudí: od
kultúrnych a spoločenských aktivít až po duchovné aktivity). Okrem toho bude stacionár
zabezpečovať sociálne poradenstvo pre jednotlivcov i rodiny. Nezanedbateľnou bude aj poskytovanie
stravy (desiata, plnohodnotný varený obed a olovrant) a to za doslova symbolickú cenu (cca 50
centov).
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Zámerom je poskytnúť seniorom zázemie preto, aby neboli sami počas dňa (kedy musia byť ostatní
členovia domácnosti v práci, škole alebo z iných dôvodov nemôžu byť s nimi). Popri tom chceme, aby
zmysluplne trávili svoj voľný čas v kolektíve. Jednoducho, aby žili dôstojne a spokojne vo svojom
bydlisku a v kolektíve, ktorý poznajú. Konkrétne formy a podoby činnosti budú pracovníci realizovať
na základe požiadaviek a potrieb klientov. Špecialitou hrhovského stacionára bude prepájanie činnosti
s materskou a základnou školou, kedy budú naši seniori učiť deti či už zaujímavým činnostiam
(ľudovým remeslám a pod.), budú im odovzdávať zážitky a sprostredkovávať svoje skúsenosti – teda
všetko to, čo dnes vo veľkej miere absentuje.
Z iniciatívy starostu obce vznikne základ pre spustenie komplexnejších sociálnych služieb, keďže
popri dennom stacionári bude fungovať aj opatrovateľská služba – terénna pomoc odkázaným
osobám. Tá bude v podstate nepretržitá (denný stacionár bude otvorený len od pondelka do piatku
s výnimkou kultúrnych a spoločenských aktivít plánovaných na víkend), pre ľudí ktorí budú
potrebovať pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, odievanie, mobilita a pod.), pomoc pri úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť (nákupy, donáška stravy, liekov a pod.), pomoc pri úkonoch
základných sociálnych aktivít (doprovod k lekárovi, na úrady a pod.), popri tom však vždy
poskytnutie úsmevu, dobrého slova a ľudskosti. Tak, ako to minule komentovala jedna skôr narodená
pani...

...TA TO BUDZE RADOSC BIC U HARHOVE STARA  ...

Prečo

budú v Hrhove ďalšie prvky drobnej architektúry? Lebo každý jedinečný
architektonický prvok, každý kvetináč, odpadový kôš, upravený potôčik, fontánka, každá plastika,
mostík, lavička, mení náš domov, kde žijeme. Mení naše myšlienky v podvedomí k lepšiemu. Už
ich tu máme viac ako sto. A teraz pribudne LÁSKA. Je to jeden z troch, snáď štyroch prvkov
inšpirovaných veľkým katalánskym majstrom menom Antonio GAUDÍ. V svojej dobe bol to
obdivovaný a zároveň nenávidený majster. Jedinečný majster inšpirovaný prírodou. Dnes turisti
chodia do Barcelony obdivovať jeho diela, ku ktorým patrí asi aj najznámejšia, stále nedostavaná
Katedrála Sagrada Familia. Stavia sa už 120 rokov a ako povedal Gaudí, ten, pre koho sa stavia, ten
sa neponáhľa.

Erb na budove pálenice bol prvý prvok inšpirovaný Gaudím, LÁSKA bude druhý, fasáda
ďalšej budovy by mal byť ďalší (máme desať grafických návrhov na fasádu). Keď sa nájde sponzor,
možno bude aj štvrtý prvok. Samozrejme, všetky prvky nám musí niekto zafinancovať, ale pred
tým pracujú grafici a vyjadrujú sa architekti. Mal som to šťastie, že som bol rečník na reSITE
konferencii a mal som možnosť odkonzultovať s českými i svetovými kapacitami v obore
architektúry naše prvky. Až s obdivom sa vyjadrovali, že taká malá obec venuje toľko energie,
podľa nich, na tak dôležitú vec ako sú architektonické prvky. A bol som hrdý, ako sa s našimi
dielkami dokázali nadchnúť a stotožniť. Konkrétne architektonický prvok, na ktorom sa teraz
intenzívne pracuje - slovo LÁSKA bude predstavovať dva významy (ktoré budú zvýraznené v
dokončenom diele). Láska (mnohovýznamové slovo v ktorom si každý nájde svoj vlastný význam)
a skratka našej slovenskej vlasti SK. Vyjadrenie pozitívnej emócie, LÁSKY aj k Slovensku.

Dlho sme uvažovali, čo tam osadiť, keď tam plánujeme trhovisko, výstavisko, galériu. Niečo,
čo naši ľudia dokážu urobiť sami. A pravdupovediac, bola tam aj motivácia obecnej firmy ponúkať
túto techniku ako ďalší jedinečný produkt obecnej firmy. Naša reklama. Nápisy významom slova
LÁSKA sú po celom svete v rôznych jazykových mutáciách, tak už aj u nás. V tomto nie sme
jedineční, skôr zaostávame. V princípe lásky je prítomný princíp nádeje, ktorá prekračuje okamih, i
jeho ojedinelosť a hľadá celok. Nosným stĺpmi kresťanstva podľa Pavla je viera, nádej, láska,
najväčšia z nich je láska.
S tým všetkým sa stotožňujem, a preto som rád, že sme sa rozhodli osadiť do centra obce slovo

LÁSKA

V našej obci musí svietiť pestrosť dúhy, jedinečnosť,
veselá nálada. Láska musí zvíťaziť nad zlobou a nenávisťou.

Vladimír Ledecký

AUTOR FOGRAFIE NA TITULKE

Matúš Pramuka
+421 908 852 691
www.matuspramuka.sk
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Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu
obecnej firmy v obci Spišský Hrhov
s cieľom zlepšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti
príslušníkov MRK
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Výška NFP: 267 907,04 €

„Priestor pre vašu príležitosť“
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Implementačnej
agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
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