1. ročník Maškarného bálu je úspešne za
nami
STRANA 5
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Občasník obce Spišský Hrhov
Andrej Kiska navštívil našu obec

Plesová sezóna je úspešne za nami a aj náš 1. ročník
Maškarného bálu v Spišskom Hrhove. Skúsili sme niečo
nové, možno s malými obavami ako na to ľudia
zareagujú, ale musíme skonštatovať, že to dopadlo nad
naše očakávania.

Stacionár v našej obci vnáša do životov
seniorov radosť
Božena Richtarčíková: ,,Každodenný život sa mi
určite zmenil. Každodenné domáce práce a
starosti vymenil život v skupine ľudí, ktorí si
skutočne rozumejú. Spoločnými aktivitami si
spestrujú deň a tak i zabúdajú na svoje starosti
a choroby.“

ZO Jednoty dôchodcov bilancovala
STRANA 3

Rozhovor s riaditeľom stacionára Michalom Smetankom
STRANA 2

Posilňovňa v našej obci?
Áno – áno, ten šum ohľadom fitnes posilňovne, ktorý sa šíri po obci, je
pravdivý...
Najprv vznikol nápad. Nápad je jednoduchá záležitosť, ale dotiahnuť ho do
úplného konca je niekedy omnoho ťažšie, ako sa len zdá. Našťastie, toto nie je
náš prípad.
STRANA 3

Vážení občania,
rok nám začal rýchlo. V januári sme pomaličky rozchodili stacionár. Zo začiatku
sa nám ľudia nehlásili, ale neskôr, dopyt prekročil kapacitné možnosti. To svedčí o tom, že
sa tam dobre cítite. To je dôležité.
Potom sme sa zabavili na maškarnom bále. Masky boli ohromné, ľudia sa bavili.
Možno to stojí aj za zopakovanie.
Keďže zima bola slabšia, ešte v januári sme sa pustili do rekonštrukcie
komunitného centra. V interiéroch máme hrubé stavebné práce ukončené. Rovnako sme sa
pustili do výstavby posilňovne. Snáď za mesiac už to bude profesionálna posilňovňa na
patričnej úrovni. Prevádzkovať ju bude obecná firma. Celú zimu sme vyrábali drevené
kvetináče, nové svetelné ozdoby a hlavne peletky. Už nám to celkom ide.
Pripravili sme jeden centrálny obecný archív. Písomnosti sme mali na piatich
miestach, tak sme to dali dokopy. Len pre zaujímavosť, roku 1999 nám na písomnosti
stačila jedna polica v skrini. V minulom roku sme za rok zaplnili jednu miestnosť.
V marci sme sa pustili do fasády pálenice. Do leta to musí v centre obce svietiť
čistotou, novotou, zeleňou a kvetmi. Začali sme stavať dva bytové domy. Na jar v
budúcom roku budú skolaudované. Nenávratne zdroje poskytlo ministerstvo výstavby.
V jarných mesiacoch sa pustíme do zateplenia školy a telocvične. Máme na to peniaze z
regionálneho operačného programu. Na grófskej ulici smerom na Odoricu sme urobili
kanál podľa požiadaviek stavebníkov.
Medzi tým pripravujeme čudá. Pracujeme naraz na 7 akciách. Na svojich, cudzích,
v obcí, okolí, okolo diaľnice, sme všade. Máme zamestnaných cca 70 ľudí a musia na seba
zarobiť. V priebehu roka rozbehneme ešte ďalšie podnikateľské aktivity.
Chceme mať v obci domov dôchodcov. Urobili sme pre to už prvé kroky a poskytli sme

Dňa 08.03.2015 sa konala výročná členská schôdza ZO
Jednoty dôchodcov v Spišskom Hrhove. Po dvoch
rokoch od jej založenia sa môžu pochváliť bohatou
činnosťou a početnou členskou základňou 52 členov. 7členný výbor sa snaží každý rok organizovať množstvo
akcií. Medzi veľmi obľúbené patrí Silvestrovský výstup
na Medvedí vrch.

pozemok. Záujem o výstavbu prejavila nezisková organizácia, ktorá by mala financovať celú
stavbu, ako ho aj po kolaudácii prevádzkovať. Plán je postaviť zariadenie pre 24 klientov.
Držme im prsty, aby sa tento plán stál čím skôr realitou.
Zapojili sme sa do troch cezhraničných projektov. Bližšie informácie o nich nájdete
na našej webovej stránke. Spomeniem pre nás asi najdôležitejší. Z Nórskych fondov nám
schválili cezhraničný projekt Spišský Hrhov – Ukrajina. Okrem iných aktivít súvisiacich
s projektom, zrekonštruujeme časť prízemných priestorov pálenice. Začneme s tým tak o dva
mesiace.
Ide jar - budeme všetci doma upratovať. Nenoste odpad prosím za dedinu či ku
potoku. Musíme to po vás odpratať a zaplatíte to nakoniec vy, v poplatkoch za odpad. Za
týždeň nazbierame po obci 5 až 10 vriec odpadu. Máme odpadové koše. Učte svoje deti, že
odpadky patria do koša. A deti prosím, aby v tom istom dozreli na svojich rodičov. Ak by sme
každý druhý deň nezberali odpadky po obci, tak tu v nich zhnijeme. Namiesto zbierania
odpadkov môžeme robiť dôležitejšiu robotu.
Aktívne sa pripravujeme na nové programovacie obdobie. Chceme zo zdrojov
Európskeho spoločenstva čerpať aspoň toľko zdrojov ako doteraz. Otvárajú sa nám nove
výzvy. S Mišom Smetankom pôsobíme v rôznych štruktúrach, ktoré sa venujú príprave
a nastaveniu jednotlivých operačných programov. Dúfam, že naše skúsenosti využijeme
hlavne v našej obci a pretavia sa do konkrétnych projektov.
Zdá sa vám toho za tri mesiace dosť? Lebo my často nevieme, kde nám hlava stojí. Ale zvolili
ste si nás , za čo vám úprimne ďakujeme a pokračujeme v rozbehnutej robote. Dôležité je, aby
ste sa tu všetci cítili dobre. Aby ste sa radi do Spišského Hrhova vracali. Aby tu žili zdraví
a spokojní ľudia. Takí s čistým srdcom, priamym pohľadom. Prajem Vám, aby sa všetkým
riadne darilo.

Ďakujem vám za podporu.

Váš starosta, Vladimír Ledecký.
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STACIONÁR VNÁŠA DO ŽIVOTOV NAŠICH SENIOROV RADOSŤ
Rozhovor s riaditeľom stacionára - MICHALOM SMETANKOM
1. Pán Smetanka, držíte žezlo nad stacionárom v našej obci. Ako by ste zhodnotili jeho doterajšie fungovanie?
Stacionár sme otvorili koncom januára a pravdupovediac sa sám čudujem, ako nám dobre funguje. Otvoreniu predchádzala neuveriteľná
tortúra papierovania a doslova boja s úradmi. Vďaka podpore starostu, zanietenej pomoci dievčat z obecného úradu a chlapcov z obecnej
firmy, sme to našťastie zvládli. Nič však nie je vyhrané, byrokratické tance trvajú ďalej.
2. Koľko členov obsahuje stacionár?
Na začiatku sme nevedeli, či kapacitu vôbec naplníme. Záujemcov bolo na začiatku asi len desať, čo je pochopiteľné. Jednalo sa o novú
službu a ľudia netušili, čo od toho môžu čakať. Len čo sme však začali s touto činnosťou, stav sa rýchlo naplnil. Napriek veľkému záujmu od
ďalších seniorov, žiaľ máme stav naplnený a v dohľadnej dobe ho budeme nejakým spôsobom nútení regulovať. Radi by sme vyšli
v ústrety všetkým, žiaľ to nie je možné a to práve z dôvodu predpisov mnohých úradov.
3. Mohli by ste nám prezradiť činnosti, ktoré členovia v stacionári vykonávajú?
Činnosť v stacionári podlieha týždennému a dennému režimu. Jeden aj druhý sme zostavili spolu s našimi seniormi. Máme dni určené pre
duchovný rozvoj, pracovnú činnosť, literatúru, hudbu, zdravé stravovanie a iné. Počas dňa je u nás ako v mravenisku, stále sa niečo deje,
takže program často meníme a operatívne prispôsobujeme. Už mesiac pred Veľkou nocou sa začali vyrábať nádherné ozdoby a predmety,
popri tom rôzne dekoratívne predmety, origami, ale aj veľa praktických činností, akými sú napríklad skrášľovanie priestorov, oprava
stoličiek, strihanie a pokládka koberca a množstvo iných činností. Ja mám najradšej tzv. „spomienkové dni“, kedy sa donesú staré rodinné
fotografie o ktorých sa rozpráva a spomína. Nepredstaviteľne cenné chvíle...
4. Je v tomto centre zavedený striktný režim, čo sa týka návštevnosti alebo je návštevnosť založená skôr na dobrovľnej báze?
Náš senior prichádza a odchádza kedy chce. Niektorí prichádzajú už o 8.00, niektorí pred obedom. Tým že máme bohatú činnosť, však
ľudia prichádzajú pravidelne a okolo 10.00 už pomaly nie je kde sadnúť. Otvorené máme denne od 8.00 do 16.00 počas pracovných dní,
od 10.00 do 15.00 je však ľudí najviac, to je čas pre ťažiskové aktivity. Tým, že máme viacero priestorov, však činnosť prebieha paralelne.
Niektorí sedia pri čajíku a čítajú si, vedľa napr. šijú a v ďalšej miestnosti sa modlia. Je veľmi dôležité, aby si činnosť a aktivity seniori
plánovali sami tak, ako im vyhovujú. Veď stacionár je tu pre nich, nie oni pre stacionár. Aj keď ma pravdu povediac mrzí, keď sa niektorí
z členov prídu len naobedovať. Pritom sú takí, pre ktorých už nemáme miesto a radi by sa zapájali do života stacionára.
5. Máte so seniormi v pláne aj nejaké výlety či akcie?
Nuž, plány máme veľké, len čo sa oteplí. Máme v pláne raz za mesiac podniknúť zaujímavý výlet. Najväčší záujem je o pútnické miesta
a historické pamiatky. Čakáme len, aby sa oteplilo a našli sme vyhovujúceho dopravcu. Máme pripravený zaujímavý systém výletov, ktorý
spočíva v tom, že vždy na výlete navštívime najprv najbližší spriatelený stacionár, kde sa zoznámime, zblížime, tamojší seniori
posprevádzajú našich po svojom okolí, spolu sa naobedujeme atď. Na oplátku, zase oni prídu nabudúce k nám a my im ukážeme Hrhov,
Levoču, Mariánsku horu,...
6. Ste jedným z hlavných pozorovateľov spokojnosti ľudí navštevujúcich stacionár. Ak sa nato pozriete Vašimi očami, sú títo ľudia
spokojní, či nie?
Som veľmi rád, že môžem pozorovať spokojnosť našich ľudí. Je jasné, že nikdy sa nedá vyhovieť všetkým. Všetci sa však snažíme ako
vieme. Je dôležité, že sa máme radi a je u nás vždy dobrá a priateľská atmosféra. Aj tí, ktorých som kedysi pokladal za takých
„chmuravejších“ a „ududranejších“ sa mi dnes javia úplne ináč. A to má pre nás všetkých obrovský význam. Dúfam, že to nevyznieva príliš
prehnane. Ja to tak naozaj vidím.

Nesmela chýbať návšteva v stacionári...
A jeho návštevníkov sme sa opýtali...
1. Ste radi, že sa v našej obci zaviedol stacionár?
2. Ako často toto centrum navštevujete?
3. Zmenilo Vám toto centrum Vás každodenný život?
Ak áno, v čom?
4. Aké činnosti tu vykonávate? Z čoho máte najväčšiu
radosť?
5. Ak by ste tu mohli niečo zmeniť, čo by to bolo?
BOŽENA RICHTARČÍKOVÁ
Vek: 63 rokov
1. Som veľmi rada, že v našej obci vznikol stacionár pre
seniorov, pretože vznikla možnosť stretávanie sa starších ľudí.
2. Centrum navštevujem dennodenne od jeho založenia.
3. Každodenný život sa mi určite zmenil. Každodenné domáce a
starosti vymenil život v skupine ľudí, ktorí si skutočne
rozumejú. Spoločnými aktivitami si spestrujú deň a tak i
zabúdajú na svoje starosti a choroby.
4.Týždeň je rozdelený na rôzne aktivity. Pondelok je zameraný
na zdravú výživu, utorok – ručné práce, streda je deň
náboženský, štvrtok je spomienkový, piatok je zameraný na
spoluprácu s deťmi našich škôl.
5.Som spokojná. Stacionár žiadnu zmenu nepotrebuje.

LADISLAV PALENČÁR
VEK: 72 rokov
1. No pravdaže.
2. Každý deň.
3. No hej, lebo sa venujem už aj iným činnostiam.
4. Pomáham pliesť korbáče, pomáham s prácou, asistujem
ženám. Najväčšiu radosť mám z toho, že som medzi ľuďmi.
5. Ukáže čas.

MÁRIA ANTALOVÁ
VEK: 62 rokov
1. Áno.
2. Takmer každý deň.
3. Áno. Šetrím čas a peniaze.
4. Využívam svoje schopnosti . Radosť mám z vyhotovených
vecí.
5. Som spokojná.

7. Existencia stacionára je síce krátka, no i napriek tomu som začula v okolí množstvo pozitívnych ohlasov. Myslíte si, že stacionár má
perspektívu i do budúcna?
Pozitívne ohlasy nás tešia, negatívne sme zatiaľ nezaznamenali (okrem toho, že neprijímame ďalších ľudí. To sa však naozaj momentálne
nedá). Čo ma veľmi potešilo, minule sa vraj vyjadril obvodný lekár, že ten stacionár musí byť dobrá vec, že pozoruje veľkú spokojnosť
klientov, ktorí ho navštevujú a že vraj dokonca pozoruje u viacerých zlepšenie zdravotného stavu. Veľmi sa z toho teším. Veď ak človek nie
je sám a môže byť aktívny počas takmer celého dňa, tak je to úžasné. Seniori v našej súčasnej spoločnosti majú podľa mňa postavenie,
ktoré im neprislúcha. Veď oni nie sú nepotrební, nie sú zbytoční, nie sú tu na to, aby len “dajako dožili“. Veď toho toľko vedia a toľko
dokážu. Skúsenosti, ktoré majú, sa nedajú osvojiť z kníh ani googlu.
My sme tu na to, aby sme im dali možnosť realizovať sa, pomohli prežiť deň naplnený v kolektíve a samozrejme, zabezpečili potrebný
sociálny servis a pomoc. Spolu s obcou by sme sa radi priblížili stavu, kedy by nikto z Hrhova nebol sám, nebol zabudnutý, nebol nevyužitý.
Tešíme sa na sľúbenú spoluprácu s hrhovskými školami, s mladými rodičmi a ostatnými, ktorým naši seniori majú čo ponúknuť. Myslím, že
stacionár má čím ďalej, tým väčší potenciál a perspektívu.

VEK: 68 rokov
1. Veľmi.
2. 5x týždenne.
3. Áno. Bližšie spoznávam ľudí, ktorých som denne stretával
na ulici (niektorých som nestretol, ako bol rok dlhý)
4. Skrášľujeme si prostredie, v ktorom sa stretávame,
využívame sviatky – výroba rôznych ozdôb (niektoré sú
doslova umelecké diela!). Najväčšiu radosť mám zo stretnutia
s ľuďmi.
5. Vrátil by som čas o pár desaťročí!

8. Pán Smetanka, vieme, že ste človekom milujúcim umenie, kultúru, akiste, hudbu. Prejavujú sa tieto elementy i v dennom
programe stacionára?
Nuž, osobne by som veľmi rád, ale verte, že zatiaľ nevieme čo skôr, činnosť je ozaj bohatá. Spomínal som “spomienkové dni“. Tie
sú z hľadiska etnológie a etnografie veľmi cenné. A z hľadiska umenia – príďte sa pozrieť na práce našich ľudí. Sú vskutku úžasné
a hodnotné. Stacionár sa stáva doslova kultúrnou ustanovizňou. A verím, že nielen pre seniorov. Myslím, že spolu so Základnou
umeleckou školou bude na tomto poli o niekoľko mesiacov hrať prím. Veď počkajte na Harhovske čuda a zabaviska.

VEK: 65 rokov
1. Áno – veľmi.
2. Každý deň.
3. Áno – nie som sama.
4. Ručné práce, kvíz, čítanie, ruženec, atď.
5. Áno, som spokojná.

JÁN MAZÚR

MÁRIA MLYNARČÍKOVÁ

9. Koľko ľudí stacionár zamestnáva? Akými úlohami sú zamestnanci poverení?
V stacionári sú zamestnané dve veľmi šikovné pracovníčky. Som rád, že je to práve p. Mária Kamenická a p. Mária Bosáková. Na
nich stojí celý stacionár. Robia to výborne, pretože to robia so srdcom. Je to tam vidieť i cítiť. P. Bosáková má na starosti všetky
technické záležitosti a p. Kamenická program a organizačné záležitosti. Fungujeme však ako jedna rodina a pomáhame si ako len
treba. A máme sa radi. Pomáhajú samozrejme aj dievčatá z úradu, hlavne Zuzka Kučerová, bez ktorej by sme to asi nezvládali,
Jožko Seman a chlapci z obecnej firmy – vždy niečo potrebujeme. Často pomáhajú aj ženy z opatrovateľskej, hlavne p. Anna
Drábiková nám vždy príde pomôcť, ak nestíhame, maródujeme, alebo potrebujeme pomôcť, keď nám seniori zostali doma sami
a nemocní. Tak sa partia skrátka nejako prestrieda, aby sme pomáhali, ako len vieme. No a ešte som tu vlastne poloúväzkový ja.
Moja práca nie je bohviečo, najradšej by som bol s ľuďmi stále. Namiesto toho však vždy riešim nejaké papiere, úrady, technické
veci a i. Dúfam však, že sa to postupne otočí a ja si budem môcť viac užívať túto jedinečnú spoločnosť. Medzi ľuďmi v stacionári je
fakt super.
10. Máte nejaké plány do budúcna alebo premýšľate nad inováciami? Ak áno, akými?
Radi by sme prepojili stacionár so školami a všetkými organizáciami, ktoré sú v obci a okolí. Alebo ešte lepšie povedané, prepojili
viac so životom obce. Možno ho dokonca aj viac rozhýbali. Naši ľudia na to fakt majú. Skúsenosti aj šikovnosť, nadhľad a aj čas.
Najviac sa teším na to, keď k nám budú chodiť mamičky s deťmi, pohrať sa, porozprávať, poradiť. Ak prídu väčšie deti ku svojej
babke či dedkovi, čosi zaujímavé sa naučiť. Postupne by sme chceli “ovládnuť“ aj amfiteáter a priestranstvá priľahlé k centru, aby
sme ukázali, ako má vyzerať pekný kvetinový záhon, živé obecné priestranstvo. Máme so starostom aj taký sen, zriadiť v Hrhove
pobytovú službu pre tých, ktorí budú odkázaní na celodennú starostlivosť a nebudú sa môcť sami o seba postarať. Aby človek,
ktorý v obci prežil celý život, nemusel odchádzať do nejakého “cudzieho starobinca“, ale žil svoj život dôstojne ďalej tam, kde je
doma. No a ešte urobiť čosi na spôsob denného stacionára pre handicapovaných, aby sa aj oni (a samozrejme aj ich rodina) mohli
lepšie spoločensky realizovať a kvalitnejšie žiť. Nuž, stále je čo robiť, tvoriť, vylepšovať. Veď život môže byť pekný a naplnený
napriek rôznym limitom, ktoré každý z nás má a bude mať.
11. Na záver, pán Smetanka, napĺňa Vás práca v tomto centre? Možno to bude znieť ako klišé, ale robí z Vás táto práca
šťastného muža?
Mne to neznie ako klišé. Robí ma to šťastnejším. Mám skrátka rád ľudí. A mám pocit, že robím niečo, čo má význam. Ak idem do
stacionára, vlastne mi ani nepripadá, že idem niekam do práce. Popri tom, robiť pri takých ľuďoch a s takými ľuďmi, ako mám
možnosť pracovať teraz, tak to je doslova šťastie. Som veľmi vďačný, že môžem byť medzi nimi.

Zuzana Wagnerová ml.
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ZO Jednoty dôchodcov bilancovala
Výstup na Medvedí vrch - 31. december 2014

Spišský Hrhov – môj druhý domov

Po skončení základnej školy som odišla zo Spišského Hrhova a ani vo sne by mi nenapadlo, že sa sem
ešte vrátim. Vietor ma však pred niekoľkými rokmi zavial späť. Do dedinky, ktorá mi prirástla k srdcu
so všetkým, čo k tomu patrí. Do dedinky, ktorá sa stala a zostane mojim druhým domovom.
Keď som sa začala pohrávať s myšlienkou kandidovať na post starostky obce Domaňovce, aj na
podnet môjho už “bývalého šéfa“ , a vášho starostu Vladimíra Ledeckého, neuvedomila som si, ako
to mnou zalomcuje.
A prišiel 15. november 2014, kedy sa ukončila jedna etapa môjho života a otvorila sa ďalšia. Občania
Dňa 08.03.2015 sa konala výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov
mojej rodnej obce mi prejavili svoju dôveru a ja som sa stala starostkou obce Domaňovce. Dovtedy
v Spišskom Hrhove.
len hypotetická predstava sa stala skutočnosťou.
Po dvoch rokoch od jej založenia sa môžu pochváliť bohatou činnosťou
To moje “víťazstvo“ sa však nezaobišlo bez sĺz, žiaľu, úzkosti, bolesti, ktorú zažívame, keď
a
početnou
členskou základňou 52 členov. 7-členný výbor sa snaží každý rok
prichádzame o blízkeho človeka. Je ťažko slovami opísať pocit, pri ktorom vám zviera srdce, hrdlo,
v hlave máte zmätok, obavy, ale aj obrovský pocit zodpovednosti. Ešte aj teraz s odstupom času sa mi organizovať množstvo akcií. Medzi veľmi obľúbené patrí Silvestrovský výstup na
tlačia slzy do očí a je mi neuveriteľne clivo.
Medvedí vrch. Posledného 8.ročníka sa zúčastnilo vyše 160 obyvateľov obce.
Fašiangové posedenie s ľudovou hudbou bratov Gregovcov sa zopakovalo
Môj “pobyt“ v Spišskom Hrhove počas týchto desiatich rokov ma neskutočne obohatil. Stretla som
veľa zaujímavých ľudí ochotných vždy pomôcť. Vybudovala som si silné priateľstvá. Získala som veľa piatykrát. S bohatou tombolou, dobrou náladou a spevom je práve toto posedenie
veľmi úspešné. Jánska opekačka je o dobrej nálade, speve, či samotnej opekačke.
užitočných vedomostí. A spoločné zážitky budem naveky zachovávať vo svojej mysli.
V lete sa zasa pripravujú na Harhovske čuda a zabaviska, kde vystupujú
Vladkovi Ledeckému, človeku s obrovským a dobrým srdcom, mojim drahým kolegyniam a kolegom s programom Dožinky. V minulom roku tento program obohatili o ľudovú hudbu
zostanem dlžníkom po celý život a za všetko som im nesmierne vďačná. Z každého z vás som si kúsok
a ľudovú veselicu, čo tiež prispelo k dobrej atmosfére celého podujatia. Cez jeseň
odkrojila a verím, že aj ja som určitým spôsobom zanechala na každom z vás moje stopy.
sa stretávajú na Čaji o piatej, organizujú si výstavky výpestkov zo záhrad, jesenných
So Spišským Hrhovom ma bude navždy spájať silné puto, a vždy keď sem zablúdim, mi podskočí aranžmánov.
srdiečko a zahreje ma na duši.
16.09.2014 zorganizovali púť do Šaštína v spolupráci s Ružencovým
Ďakujem Bohu, že ma k vám poslal. Cesty osudu sú nevyspytateľné a možno sa nám opäť raz skrížia, bratstvom. Koncom októbra zasa vyrábali vence, pri výrobe ktorých sa vystriedalo
človek nikdy nevie....
množstvo členov. Pre obec a jej obyvateľov zhotovili adventný veniec, ktorý po
pokrstení našim kňazom predznamenal vianočné sviatky.
Martina Bednárová

Posilňovňa v našej obci?
Áno – áno, ten šum ohľadom fitnes posilňovne, ktorý sa šíri po obci, je pravdivý... 
Najprv vznikol nápad. Nápad je jednoduchá záležitosť, ale dotiahnuť ho do úplného konca je niekedy
omnoho ťažšie, ako sa len zdá. Našťastie, toto nie je náš prípad.
Aký nápad? Využiť priestory futbalového ihriska a spustiť prevádzku posilňovne. Po schválení
rozpočtu obecným zastupiteľstvom začal proces prieskumu fitnes strojov. Po strastiplnej ceste obec
zakúpila spomínanú techniku z neďalekého Popradu, kde sa rušilo “fitko“ z dôvodu ukončenia
prenajímania priestorov. Celá zostava bola zakúpená za
19 500,00 €. Súčasťou zriadenia posilňovne je aj rekonštrukcia
sociálnych zariadení, šatní a realizácia ústredného kúrenia.
Sociálne zariadenie budú využívať aj fanúšikovia futbalu.
Prevádzkovateľom posilňovne budú Hrhovské služby, s.r.o.
a prevádzka bude fungovať na komerčnom princípe, pričom
obyvatelia, ktorí budú mať splnené záväzky voči obci, budú
môcť využívať obecnú zľavu. Možnosťou bude aj využívanie
osobného trénera.
V zdravom tele - zdravý duch.

TEŠÍME SA NA VÁS!
Lívia Vagnerová

Aj naši hasiči sú aktívni
Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Hrhove vznikol približne okolo roku 888. Založil ho gróf Vidor
Csáky. Od založenia až po dnešok prešlo mnohými zmenami. Za posledné roky (2010-2015) sú
omnoho aktívnejšie ženy ako muži. Ženské družstvá sa zúčastňujú na rôznych požiarnických
súťažiach v Levočskom okrese, ale samozrejme, i v tých okolitých. Našim najväčším úspechom bol
postup dorasteniek na krajské kolo do Terne kde v tvrdej konkurencii získali 7. miesto.
Súťaží sa zúčastňujeme v dvoch družstvách. Každé z nich pozostáva z deviatich žien.
Rok 2013 sa začal úspešne. Obdržali sme 2. miesto na okresnom kole v Spišskom Štvrtku. Následne
nato sa naše dievčatá zúčastnili na súťažiach v Spišskom Hrhove, Bijacovciach, Chminianskej Novej
Vsi. Taktiež sa zapájame aj medzi súťažiacich, ktorí reprezentujú Podtatranskú a Spišskonovoveskú
ligu. Úspešnú sezónu sme prehodnotili na výročnej schôdzi, kde sme aj odmenili verných
dobrovoľných hasičov vyznamenaním.
Naše úspechy sme oslávili najskôr na 1. hasičskom plese, tento rok to už bol druhý ročník. V tejto
tradícii hodláme pokračovať aj naďalej. Veľmi nás teší záujem ľudí o dobrovoľný hasičský zbor, čo
nám prejavili svojou účasťou na hasičskom plese, ale i počas Harhovských čúd a zábavísk v šenku v
požiarnej zbrojnici.
Veríme, že nám budete držať prsty i naďalej v úspešnom reprezentovaní našej obce.
Predseda DHZ – Jozef Gallik

Celá táto činnosť je o ochote ľudí sa stretávať, spoločne niečo robiť. Sú otvorení
novým myšlienkam, nápadom. Na ich realizáciu mnohokrát potrebujú aj mladších.
Už teraz im v činnosti pomáha i množstvo sponzorov a tiež obec. Preto, ak vás tieto
aktivity niečím oslovili, budeme radi, ak ich rozšírite. Radi medzi sebou privítajú
nových členov a sympatizantov.
Svojou činnosťou potvrdzujú, že táto organizácia je tu právom, že je pre obec
prospešná, že ich táto činnosť napĺňa, že ak im to zdravie, rodina a práca dovolia,
ešte dokážu prekvapiť. Jednoducho, treba s nimi počítať.
V ďalšej činnosti prajeme veľa úspechov a nápadov.
predsedkyňa ZO Jednoty dôchodcov Mária Puhallová
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látky odbúrajú, použité servítky, papierové vreckovky, zvyšky jedál a potraviny po záruke
(okrem živočíšnych produktov), škrupiny z vajec, z orechov, kôstky a pod.

Bývanie v obecnom byte
a všeličo iné.
Tento článok má slúžiť ako odpoveď na
otázku mnohým obyvateľov našej obce,
ktorá smerovala k našim pocitom
z nového bývania konca dediny ( Pánu
Bohu za chrbtom ), v novej časti .
Pisárovská. Nuž, nepôjde o jednoduchú
odpoveď..
Pokúsim
sa
na
túto
nezodpovedanú otázku odpoveda.

· bioodpad z domácnosti – kvety, zemina z kvetináčov, vlasy, nechty, drevný popol a pod.

· bioodpad zo záhrady – pokosená tráva, zvyšky zeleniny, ovocia, pozberové zvyšky a časti
Ďalším dôvodom bola možnosť prenajatia
si malého pozemku a potencionálna
možnosť hrabkať sa v zemi. Táto
myšlienka nás veľmi nadchla.
Po nejakom čase, pri potoku vyrástli dve
trojbytové jednotky. Po podaní žiadosti
a absolvovaní prideľovacieho procesu,
sme sa dočkali. Na niekoľkomesačné
obdobie sme sa stali stavebníkmi. nakoľko
sme chceli byť prispôsobiť našim
predstavám, museli sme ho podrobiť
rekonštrukcii,
dostavbe
a mnohým
prerábkam.

Sme nájomcami v obecnom byte už dlhé
roky. Dlhé obdobie sme žili v zelenej
(teraz už žltej) bytovke oproti kostolu.
Takmer v centre diania obce. Keď sa
k nám dostala správa, že v obci sa idú
stavať nové nájomné byty, tak, ako to
Po vyhratom boji s rôznymi inštitúciami
bolo dovtedy,nadchla nás táto myšlienka. pri zapájaní plynu do bytu, sme sa mohli
pokojne nasťahovať.
Malo to niekoľko dôvodov. Hlavným bolo
to, že máme bližšie k prírode ako takej.

rastlín, vypletá burina (okrem burín s vyzretými semenami a niektorých druhov), lístie,
konáre (treba posekať, alebo zoštiepkovať) a pod.
· bioodpad z chovu hospodárskych zvierat – hnoj, hnojovica, močovka z chovu dobytka,
zajacov, koní, hydiny a pod. – obsahujú veľa dusíka, je potrebné primiešavať uhlíkaté
materiály (stará tráva, slama, piliny, štiepka a pod.). Trus hydiny obsahuje veľa dusíka a
fosforu, pri pridávaní do kompostu treba obzvlášť dbať na primiešavanie uhlíkatých materiálov.

Odpady podmienečne vhodné na kompostovanie
Ide o špecifickú skupinu odpadov, ktoré po určitej úprave môžu byť kompostované:
· časti rastlín napadnuté chorobami a parazitmi – veľká časť ochorení sa kompostovaním zničí
· buriny s vyzretými semenami a niektoré druhy burín rozmnožujúce sa koreňmi – pri niektorých
druhoch burín hrozí, že ich semená alebo korene prežijú proces kompostovania a budú schopné
vyklíčiť. Ide najmä o pýr plazivý, kozonohu hostcovú, pupenec roľný a pod.
Klíčivosti môžeme zamedziť 2 zaručenými spôsobmi:
1. rastliny vložíme do nepriehľadného čierneho plastového vreca, navlhčíme, pevne zviažeme a
necháme na slnku min. 14 dní zapariť. Potom obsah vreca už môžeme kompostovať.
2. rastliny vložíme do nádoby s vodou a necháme min. 14 dní skvasiť. Keď obsah nádoby už pení,

môžeme ho skompostovať. Vodu môžeme použiť na zálievku, je bohatá na živiny.
· chemicky ošetrené rastliny – vo všeobecnosti platí, že do kompostu možno dávať rastliny ošetrené
prípravkami, ktoré sa v prostredí dokážu úplne rozložiť. Neodporúčame kompostovať rastliny tesne po
ošetrení.
· orechové lístie – vďaka obsahu silíc, antibakteriálnych a fungicídnych látok sa orechové lístie
pomalšie rozkladá.

Odpady nevhodné na kompostovanie
Do kompostu nepatria:
· nerozložiteľné odpady – sklo, kovy, plasty, väčšina textilu, papier, nápojové kartóny a pod. Do

Bývame tam už približne 10 mesiacov. v obci, nie je možné urobiť všetko naraz,
Prežili sme tam už prvé Vianoce a prvá ale dúfame, že sa na nás nezabudne.
zima v novom bývaní je už takmer za
Ak bude možné ešte zabezpečiť svetlo
nami.
pred bytovkami, bude to pre nás
Po tomto období môžeme konštatovať, že potešujúce. A dovolím si ešte jednu
sme spokojní. Splnilo to vcelku naše poznámku. Ako som spomínal, máme
očakávania.
Nenaplnili
sa
výčitky blízko k prírode. Veľmi radi sa so synom
niektorých ľudí z nášho okolia, že to prechádzame popri potoku (myslím, že sa
budeme mať ďaleko do obchodu, do mu hovorí “Zadňi jarek“ ) a pozorujeme
krčmy alebo do kostola. Toto sa dá zver.
zvládnuť.
A musím konštatovať, že ten “bordel“
Sme vďační, že nám obec svojou aktivitou okolo potoka nám nerobí dobré meno.
pomohla k takému bývaniu. A vlastne je Položil som si otázku, ako je to možné,
veľmi fajn, že v našej obci sa stavia toľko keď v obci funguje (a myslím, že dobre)
nájomných bytov. Nestretol som sa s systém separácie a odvozu odpadu
obcou, ktorá by mala také veľké množstvo všetkého druhu. Je tam možné nájsť
obecných bytov v pomere k počtu kadečo: stavebný odpad, pneumatiky,
obyvateľov. Je to vynikajúca možnosť staré oblečenie, plasty všetkého druhu
usídlenia pre mladých, pre mladé rodiny a kadečo iné. Teraz keď zišiel sneh, je to
a pre tých, ktorí mali menej šťastia pri veľmi smutný pohľad. Skúsme sa nad tým
zabezpečení vlastného domčeka. Nás ešte trošku zamyslieť a začať od seba.
čaká veľa práce, hlavne pri vonkajších Neničme to, z čoho by sme sa mali tešiť.
úpravách. Ešte väčšmi bude skvelé, keď
Aj toto prinieslo pre nás nové bývanie.
nám obec pomôže vyriešiť problém so
spevnením prístupovej cesty a spenením
Milan Šefčík
plochy na parkovanie. Uvedomujeme si,
že pri toľkých aktivitách, ktoré sa dejú

kompostu nepatria ani jednorazové plienky, pretože sa nerozložia.
· odpady s obsahom nebezpečných látok a ťažkých kovov – farby, lieky, oleje, batérie, chemické
prostriedky a pod. Treba ich odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov v obci. Do kompostu
nepatrí ani popol a odpad z natieraného a chemicky ošetreného dreva a z drevotriesky.
· suroviny podozrivé z obsahu patogénnych mikroorganizmov – výkaly mäsožravých zvierat (pes,
mačka a iné); výkaly chorých, cudzích a neznámych zvierat; ľudské výkaly; kaly zo žúmp a septikov.
· bioodpady s nadmerným rizikom vzniku zápachu a prilákania nežiadúcich zvierat - živočíšne produkty
ako mäso, kosti, mliečne produkty, veľké množstvá varenej stravy. Hoci sú tieto odpady biologicky

rozložiteľné, neodporúčame ich kompostovať, pretože začnú rýchlo zapáchať a lákajú rôzne hlodavce a
iné zvieratá.
Je potrebné dodržiavať aj základné princípy kompostovania, vhodné umiestnenie a typy kompostoviska
a ďalšie zásady kompostovania. Všetky tieto informácie sú dnes už bežne dostupné na internete.
V prípade záujmu zabezpečíme aj školiace aktivity prostredníctvom organizácii v našej obci.
V niektorých obciach majú dobrú skúsenosť aj s tzv. susedským kompostovaním. Ide o dohodu
viacerých susedov, že budú kompostovať spoločne. Kompostovisko založia u suseda, ktorý má na to
najlepšie podmienky (priestorové, časové, zdravotné atď.) a tak zabezpečujú likvidáciu biologického
odpadu.

Kompostovať sa oplatí

Každý obyvateľ žijúci v rodinnom dome Domáce kompostovanie má tú výhodu, že
ročne vyprodukuje priemerne 331 kg ko- vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný

Pavol Urda

munálneho odpadu. Z tohto množstva tvorí kompost ostáva priamo využiteľný pre
bioodpad až 45%. Bioodpad z bytových naše potreby. Môžeme takto vrátiť zádomov tvorí 15 - 20% komunálneho odpa- hradke živiny, ktoré sme z nej formou
du. Všetko toto pravidelne vyvážame (a úrody odobrali.
platíme) ako komunálny odpad alebo spa- Odpady vhodné na kompostovanie
ľujeme, prípadne vytvárame čierne sklád- Tieto odpady môžeme dávať priamo do
ky niekde v priestoroch, ktoré priamo ne- kompostu bez zložitejšej úpravy. Prevažne
ohrozujú naše súkromie. Ak nepotrebné ide o nasledovné odpady:
surroviny správne zužitkujeme, preme- · bioodpad z kuchyne – rastlinné zvyšky z
níme na hnojivá, zlepšíme životné pro- čistenia ovocia a zeleniny, čajové
stredie v našej obci. Taktiež ušetríme svoje vrecúška, usadeniny z kávy, šupky z južného ovocia (pomaranče, banány, citróny a
peniaze za nákup umelých hnojív.
Zásady správneho domáceho komposto- pod.) - môžu síce obsahovať zvyšky pes-

vania:

ticídov, ale počas kompostovania sa tieto

Oznam

Od 28. marca je obecné kompostovisko otvorené každú
sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Bude prístupné aj
s osobnými motorovými vozidlami. Zároveň bude
v uvedenom čase zabezpečený dozor zamestnanca obce.
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V súčasnosti sa v médiách často skloňuje téma klimatickej zmeny a rovnako tak často sa hovorí o katastrofických scenároch budúcnosti
našej planéty. Už menej často máme možnosť dozvedieť sa o skutočných celosvetových i lokálnych príčinách tejto prebiehajúcej zmeny,
o opatreniach na jej zmierňovanie či o spôsoboch prispôsobenia sa jej. Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove
v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 práve o tejto téme
hovoria v projekte „Voda a dážď patria do záhrad".

Čo si máme predstaviť pod pojmom klimatická zmena?

... striedanie sucha a záplav, víchrice, prívalové zrážky, zvyšovanie priemerných teplôt a nárast extrémnych teplôt, náhle zmeny počasia,
ubúdanie vody na kontinentoch, znižovanie prietokov v riekach a záplavy spôsobované zmenou krajinných prvkov.

Prečo je pre nás a našu krajinu dôležitý malý vodný cyklus?
... pretože malý vodný cyklus je uzavretý kolobeh, pri ktorom voda vyparená z pevniny spadne v podobe zrážok na tú istú pevninu. Malý
vodný cyklus spôsobuje väčšinu zrážok dopadajúcich na pevninu. Zmena kolobehu vody má negatívny vplyv i na dotáciu podzemných vôd,
ktorých hladina sa znižuje.
Zastavané územia majú vysoký podiel nepriepustných plôch (cesty, strechy, parkoviská) a dažďová voda, ktorá na toto územie spadne,
nemôže prirodzene vsiaknuť do podzemných vôd. Keďže dažďová voda je navyše odvedená mimo zastavaného územia, charakteristickou
je aj znížená miera vyparovania. Pokiaľ dochádza k zvyšovaniu odtoku z územia, ubúda množstvo vody, ktorá sa vyparí a ktorá má
možnosť vrátiť sa do malého vodného cyklu. Tým následne ubúdajú celkové zrážky a narušuje sa tepelný i vodný režim krajiny. Namiesto
pravidelných zrážok potom môžeme pozorovať dlhé obdobia sucha a nasledujúce prívalové dažde.

Čo sme si v projekte

Maškarný bál
Plesová sezóna je úspešne za nami a aj náš 1. ročník
Maškarného bálu v Spišskom Hrhove. Skúsili sme
niečo nové, možno s malými obavami, ako na to
ľudia zareagujú, ale musíme skonštatovať, že to
dopadlo nad naše všetky očakávania.
Do tanca nám hrala úžasná skupina Harmonix a o
program sa nám postarali šikovné detičky zo
Základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove. Ich
vystúpenie doplnil aj pán Miroslav Kaspryk s
pantomímou, ktorá obohatilla túto atmosféru štipkou novosti a nepoznanosti pre mnohých z nás.
Niekto múdry raz povedal: "Človek je najmenej
sebou samým. Daj mu masku a povie pravdu.".
Tento človek mal svojim spôsobom určite pravdu.
Atmosféra na maškarnom bále bola skvelá, ľudia sa
bavili a mali sme pocit, že napriek veľkej palete
masiek, od väzňa, cez indiánov, až po mnícha, sme
tvorili jednu veľkú zamaskovanú rodinu. :)
Teší nás, že sa ľudia v našej obci majú chuť stretávať
čoraz viac. Pamätám si, že v obci nebol žiaden ples a
teraz organizujú plesy aj hasiči, futbalisti a členovia
ZO Jednoty dôchodcov v Sp. Hrhove. Každé z týchto
podujatí je výnimočné svojím vlastným spôsobom.
My už pre Vás pripravujeme ďalší ročník Harhovskych čud a zabavisk, veríme že aj tam sa stretneme
v hojnom počte. :)
Mgr. Zuzana Kučerová
Foto: Slavomír Vavrek

počas šk. roku 2014/2015 naplánovali urobiť?


Zvýšiť biodiverzitu na školskom pozemku i množstvo vody a jej efektívne využívanie zachytávaním dažďovej vody, výsadbou stromov
a úžitkových kríkov, vybudovaním wallipini skleníka a exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou a vertikálnym
zazelenením.

Zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie detí a žiakov ZŠ a MŠ i miestnej vidieckej komunity zapracovaním témy
dažďových vôd a ich prepojenie na tému zmena klímy do učebných osnov, diskusnými stretnutiami, vytvorením informačných materiálov
a web stránky:

Aké opatrenia týkajúce sa vody na vašich pozemkoch môžete urobiť vy sami?
K dobre fungujúcemu malému vodnému obehu nad našim územím môžete prispieť minimalizáciou povrchového odtoku dažďovej vody.
Tým zabezpečíte jej vyparovanie a vsiaknutie, a tým ju vrátite do malého vodného obehu. Pokúste sa zamyslieť nad možnosťou zníženia
regulovaného odvádzania dažďovej vody do povrchového toku, dažďovej alebo jednotnej kanalizácie, nad minimalizáciou
nepriepustných plôch či nad zachytávaním a využitím dažďových vôd vo vašej záhrady i v domácnostiach. Odvážnejší možno začnú
uvažovať aj nad výhodami zelených striech alebo tzv. dažďových záhrad.
..........................................................................................................
Projekt je realizovaný 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".

www.eeagrants.orgwww.eeagrants.orgwww.eeagwww.eeagrants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.

OBNOVA PARKU 2014 - 2015
V minulom roku prebehla II. etapa projektu Obnovy parku v Spišskom Hrhove vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo kultúry podporilo materiálne zabezpečenie projektu a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nám nánám
umožnilo zamestnávať aj Hrhovčanov vďaka projektu ,,Zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. Vytvorila sa tak úžasná partia,
ktorá viac ako 5 mesiacov pokračovala v prácach začatých v roku 2013.
Dôslednejšie sme sa venovali archeologickým prieskumom aby sme si potvrdili dohady o tom ako to v našom parku vyzeralo v čase jeho rozkvetu. Odkryli sme tretiu fontánu pod vežou
kaštieľa, o ktorej mnohí ani nevedeli a napojili ju na systém ostatných dvoch fontán. Predpokladáme, že ich tento rok spustíme. Záujmu sa následne dostalo aj parteru u východného
schodišťa. Ten sme dali kompletne do laty a tento rok predpokladáme jeho dokončenie. Celý čas priebehu projektu fungovala údržba parku tak aby nám znova nezarástol a nespustol.
Tento rok sme žiadosť o dotáciu podali znova a veríme, že sa nám ju aj podarí získať. Radi by sme obnovili už skoro rozpadnutý most, konečne obnovili rybník a očistili zabudnuté cesty
v parku okolo rybníka a v častiach, kde si ich pamätá už len hŕstka ľudí. Veríme, že sa nám podarí v projekte pokračovať a postupne odkrývať zašlú slávu nášho parku, ktorý patrí
k unikátom záhradného umenia na Slovensku. Tento projekt by však nebolo možné naštartovať a úspešne v ňom pokračovať bez pomoci nemalej skupiny ľudí. Veľká vďaka patrí hlavne
našim zamestnaným, pracovníkom Krajského pamiatkového úradu, riaditeľovi a zamestnancom Reedukačného centra a samozrejme starostovi. Velikánska vďaka aj všetkým ostatným,
ktorí nás podporujú v situáciách kedy postačí uznanie za odvedenú prácu.

6

FEMA - apríl 2015

UČÍME V ZÁHRADE ONLINE projekt tohto leta

Základná umelecká škola, SNP 363/13, Spišský Hrhov

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 363/13 v Spišskom Hrhove Mgr. Dana Slejzáková v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č.
324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
vyhlasuje prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby základnej
umeleckej školy na školský rok 2015/2016.
Termín konania prijímacích skúšok:
25.5.2015 – 27.5.2015 od 14:00 do 17:00
Miesto: budova ZUŠ, SNP 363/13, Spišský Hr hov
Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať
na webovom sídle školy a vytlačiť. Zákonný zástupcu dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.
Podmienky priatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore.
Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať

aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje
riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.
Štúdium je rozdelené:
 prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy),



prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov),



základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky),



základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky,



štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:
A. v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore:
1. prípravného štúdia,

2.

základného štúdia.

B. v hudobnom odbore do týchto zameraní (pre žiakov ZŠ od 2. ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ):

1.

Hra na hudobnom nástroji



Hra na klavíri



Hra na husliach



Hra na akordeóne



Hra na gitare

2. Spev
Na prijímacích skúškach sa zisťujú tieto schopnosti:
Hudobný odbor:



hudobný sluch – zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónov atď.



rytmické cítenie – zopakovať vytlieskaním krátky rytmický úsek,



spev ľudovej piesne.

Výtvarný odbor:
 vizuálna pamäť
 farebné cítenie,
 grafomotorický prejav,
 cit pre kompozíciu
 stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa, predstavy.
Tanečný odbor:
 hudobné a pohybové schopnosti,
 telesná spôsobilosť,
 rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor:
 plynulé čítanie neznámeho textu, prednes,
 orientácia v priestore,
 hudobné a rytmické schopnosti,
 artikulácia,
 improvizačné schopnosti.
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:
 Štúdium je vhodné pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe filmov, alebo chcú dostať priestor
pre vlastnú sebarealizáciu v danej oblasti. Vítaní sú ako úplní nováčikovia, tak aj tí, ktorí už s filmom majú nejaké skúsenosti.
 práca s kamerou, fotoaparátom,
 základné princípy moderovania a vystupovania pred kamerou,
 práca s textom,

Mgr. Danka Slejzáková - riaditeľka školy

Počas svojej práce navštevujeme viacero základných
i materských škôl, kde komunikujeme s riaditeľmi,
učiteľmi, ale samozrejme aj so žiakmi a deťmi.
Pozorujeme, ako sa detská realita presúva niekam do
virtuálneho sveta facebooku a chatu. Bohužiaľ sa toto
nedeje iba u detí. Nedávno sme si pochutnávali na
zákusku v Cafe Fara - čo je prekrásne miesto a vedľa nás
sedel pár a obaja čumeli do svojich mobilov a nevenovali
sa jeden druhému.
Cieľom projektu je využiť areál ZŠ s MŠ plný vzdelávacích
modulov a pomôcok, ako interaktívnu formu učebnice
prírodovedy a vlastivedy. Cieľom je vytvoriť online
aplikáciu, voľne dostupnú, ktorá bude slúžiť ako mapa i
sprievodca aktivitami areálu. Cieľom je túto aplikáciu
vytvoriť so žiakmi. Samotní žiaci sa tak zapoja do
fotografovania, nahrávania hovorených komentárov k
jednotlivým zastaveniam a pod. Cieľom je takýmto
spôsobom vytvoriť interaktívneho sprievodcu, ktorý
zábavnou formou bude deti viesť po areáli a zároveň im
ukáže, že svoj telefón môžu použiť aj na niečo
zmyselnejšie. Cieľom je do celého procesu zapojiť žiakov,
ktorí sa stanú autormi použitých fotografií, autormi
hovorených komentárov a aktívnymi účastníkmi projektu.
My len vlastne využijeme ich telefóny a tablety k niečomu
príjemnejšiemu. Motivujeme ich k tomu, aby pozreli
okolo seba
Tento projekt je unikátny v tom, že na
Slovensku nemá obdoby a je jediný. Takže Hrhovčania
budú zasa v niečom prví...
Ján Salanci
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Nesmie chýbať každoročná štatistika...
A opäť vám prinášame každoročnú štatistiku. Najstaršími obyvateľmi obce sú pani
Mária Majeriková (*1923) a pán Ján Vagner (*1927).

Vítame medzi nami detičky:
Filip Tomáš
Kačúr Marek
Kopnická Damiána
Holub Martin
Majovský Erik
Tatarko Tomáš
Šarišská Diana
Slejzáková Zuzana
Taratuta Tomáš
Šandorová Sidónia
Mičúch Vendelín
Šarišská Jasmina
Dirda Peter
Holubová Jasmina

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

27.
29.
08.
05.
19.
23.
15.
23.
29.
23.
15.
15.
27.
13.

01.
01.
02.
03.
03.
03.
05.
05.
05.
06.
09.
09.
09.
11.

Povedali si svoje „ÁNO“

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Hamburgová Henrieta a Demeter Július
Puhalla Ján a Letková Petra
Galliková Zuzana a Čenkov Miroslav
Gadušová Tatiana a Bartoš Pavol
Kamenická Magdaléna a Forgáč Peter
Hamburgbadžo Ján a Holubová Lenka
Petra Jozef a Tabáková Slávka
Orlovský Emil a Zrubeková Denisa
Kubíková Mária a Macek Bohuslav
Rímská Eva a Diňa Tomáš

Jubilanti

Tento rok nás navždy opustili:

80 rokov
Margita Holotňáková
Anna Vagnerová
Alžbeta Gadušová
Terézia Eliašová

*
*
*
*

03.
06.
11.
03.

03.
08.
09.
10.

1934
1934
1934
1934

75 rokov
Vincent Ledecký
Anna Zvancigerová
Agnesa Hrobľáková
Alžbeta Čejbová

*
*
*
*

29.
14.
23.
06.

01.
05.
09.
10.

1939
1939
1939
1939

70 rokov
Emília Ondrušová
Mária Majovská
Mária Dzurňáková
Alexander Holotňák
Margita Talpašová
Juraj Dovala
Monika Hagovská
František Gonda
Emanuel Maroši

*
*
*
*
*
*
*
*
*

03.
12.
29.
01.
20.
29.
30.
04.
24.

01.
02.
02.
04.
04.
04.
05.
10.
11.

1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944

65 rokov
Gabriela Holotňáková
Jozef Antal
Anna Soľanová
Ján Bizoň
Milan Richtarčík
Ján Vaščura
Anna Kovaľská
Marta Zvolenská
Alžbeta Kamenická

*
*
*
*
*
*
*
*
*

24.
07.
25.
26.
26.
12.
22.
23.
17.

01.
03.
05.
05.
05.
08.
08.
09.
10.

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949

Hrnčiar Rudolf
Wassermanová Mária
Jarabinec Ján
Sopková Helena
Seman Pavol
Holotňák Imrich
Hamburg Gejza
Holotňáková Mária
Zvanciger Ondrej
Dzurňák Štefan

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

24.
26.
22.
04.
09.
30.
25.
25.
22.
31.

03.
03.
04.
05.
05.
06.
09.
09.
10.
10.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Spomíname...

Rozrastáme sa...
Do našej obce sa prisťahovalo niekoľko rodín, a tak sa možete stretnúť s menami, ako napríklad
rodina Forgáčová, Galiková, Horbaľová, Sakmárová, Soľáková, Tejbusová, Vaščurová, ale pribudli nám
aj mená Korenková, Kalinková, Procházková, Samková, Šterovský, Tamáši alebo Zmudová. Všetkých
nových obyvateľov srdečne vítame a dúfame, že sa im bude u nás dobre bývať.

Odohral sa i druhý ročník Tadeáškovho šachového turnaja...
Keď sme pred rokom a pol prišli s nápadom, že vytvoríme šachový turnaj , naším
jediným dôvodom bol a je Tadeáško. Šachista to je ozaj skvelý. O tom, že napraská
mňa, radšej pomlčím. Ale rada by som vám priblížila zopár postrehov, chvíľ a
momentov z tohto podujatia.

Nieslo sa to v rodinnej atmosfére, ktorú bolo skutočne už od samého začiatku cítiť.
Postupne prichádzali hráči, ale aj fanúšikovia a hostia. Turnaj mal striktnejšiu a
náročnejšiu podobu ako minulý rok. Dôvodom bol najmä francúzsky počítačový
spôsob hry a taktiež i zavedenie hodín v hre, ktoré sa žiaľ nie každému páčilo, ale hra
je hra :-) Prítomnosť skúseného rozhodcu bola ešte väčším ťahúňom k féroveja
spravodlivej hre. Dvadsať hráčov sa rozsadilo za stoly a hra sa mohla začať. Atmosféra
bola čím ďalej, tým lepšia. Napätie stúpalo, úsmevy pribúdali, ticho rástlo. Bolo
nádherné sledovať, ako sa každý tešil z dobrého výsledku toho druhého. Vôbec som tu
nepostrehla rivalitu, naopak, podporu, ktorá bola pre tento čas príznačná. Kocky boli
hodené, a tak sme čakali už len na výsledky. Smiech bol hlavnou dominantou tohto
dňa. Víťazné poháre, ceny a darčeky boli prichystané. Tadeáško každému pogratuloval
a odovzdal dorbnú pozornosť. Fotograf neustále fotil, ľudia tlieskali, rozhodca sa
usmieval. Víťazom sa stal neprekonateľný Juraj Polaček, na 2. mieste sa usmietnil
Jaroslav Ďumbala ml. A 3. mieste obdŕžal náš šampión Tadeáško. Radosť to bola
neskutočná. Niektorým to ale nestačilo, a tak si zahrali ešte zopár partičiek. Tomu
hovorím, šachisti telom i dušou!
Celé by som to zhrnula do jednej krátkej myšlienky: Bol to nádherný radostný čas,
ktorého zámerom boli radosť a úsmev. Splnilo sa nám to. Tadeáško bol šťastný a
všetci s ním naokolo tiež.

A šachistov sme sa opýtali...
1. Zúčastnili ste sa už podobného šachového turnaja? Boli ste spokojný s jeho
organizáciou?
2. Ste spokojný so svojím výsledkom? (smiech)
3. Ako sa Vám páčil tento “šachový deň“?
4. Ak by ste niečo mohli zmeniť na priebehu tohto dňa, čo by to bolo?
5. Ak to bude možné, zúčastnite sa tohto turnaja aj na rok?
JURAJ POLAČEK
1. Zúčastnil, síce nie ako súťažiaci, ale dovolím si porovnať a zhodnotiť, že tento šachový
turnaj bol tento rok na veľmi dobrej úrovni a to organizačne a aj kvalitným zastúpením
súťažiacich. Bolo vidieť veľkú zmenu k lepšiemu v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom.
Chválim organizátorov. 
2. Keďže sa šachu nevenujem profesionálne, veľmi milo ma prekvapilo 1. miesto a to ma
zároveň motivovalo zlepšiť sa, aby som to na ďalšom ročníku tohto turnaja mohol obhájiť
opäť nejakým vysokým umiestnením.
3. Veľmi sa mi páčila taká príjemná priateľská atmosféra, ktorá urobila tento turnaj
jedinečným. Začal sa formálnejšie, preto som možno zo začiatku cítil menší stres ako to
dopadne, ale v závere už prevládala zábava. Ja som sa samozrejme ako víťaz cítil
fantasticky, takže som si tento deň užil naplno. Dokonca som si zahral aj s tými
šachistami,s ktorými som sa počas turnaja bohužiaľ nestretol, hlavne teda s Tadeáškom,
vďaka ktorému sa tento turnaj konal.
4. S organizátorkou turnaja, Pani Wagnerovou, sme sa zhodli na tom, že sa turnaj mohol
trošku predĺžiť pridaním kôl pre niekoľko najlepších šachistov, aby vyhodnotenie bolo
jednoznačné, ale to je asi všetko, čo by som na tomto dni menil, pretože ako som už
spomenul, bol som veľmi spokojný s organizáciou.
5. Ak sa bude tento turnaj konať aj na rok tak určite nezaváham a zúčastním sa.
Pokračovanie na ďalšej strane
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JURAJ SPUCHĽÁK
1. Už raz áno. Ale doma sme v mladosti mávali viackrát rodinné šachové
turnaje.
2. Nie som, ale som potešený, že som stretol takých skvelých súperov! 
3. Príjemný, pokojný a veľa priestoru pre nové aktivity. Už treba hovoriť
na úvod krátko o jeho histórii.
4. K úvodu by som pridal prezentáciu snímok a pár slov o jeho rozvoji.
A ešte dať mu viac symbolický význam s pozdvihnutím rodičov a všetkých
v rodinách, kde majú takých, ako Tadeáško. Vyraziť za hranice Hrhova!
5. Určite áno. Teším sa na pozvanie.

PETER PETRÍK
1. Áno – v mladosti. Veľmi!
2. Čiastočne. (Mohlo by to byť lepšie)
3. Deň bol pekný. Videl som šťastného Tadeáška, ktorý odovzdával radosť
všetkým prítomným.
4. Deň a priebeh turnaja bol nad moje očakávania.
5. Ak sa dožijem, tak áno.

MARTIN VASKO
1. Organizácia bola skvelá. Prišiel som síce neskôr, no i tak som súťažil + úplne plynulý priebeh
celej súťaže.
2. Áno som.
3. Bol som fascinovaný hlavne tou atmosférou + spoznal som veľa zaujímavých ľudí.
4. Jedine systém zápasov, systém vyraďovania tam chýbal.
5. Ak to bude možné, tak rozhodne áno.
Zuzana Wagnerová ml.

www.iazasi.gov.sk

www.esf.gov.skk
www.esf.gov.sk www.iazasi.gov.sk

Obec Spišský Hrhov v súčasnosti vďaka podpore Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizuje dva projekty.
Cieľom daných pracovných projektov je zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť členov MRK prostredníctvom aktivít existujúceho obecného sociálneho
podniku zameraných na prípravu na trh práce. Cieľová skupina je charakteristická dlhodobou nezamestnanosťou a nízkou, takmer žiadnou možnosťou
zamestnať sa na trhu práce. Dôležitou a hlavnou potrebou je získať motiváciu, potrebné vzdelanie pre konkrétnu oblasť, čo projekty svojimi činnosťami
priamo zabezpečujú, nakoľko vytvárajú nové pracovné miesta. Pracovná činnosť projektov je zameraná na stavebnú činnosť a drevospracujúcu výrobu.
Názov projektu: „Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu obecnej firmy v obci Spišský Hrhov s cieľom zlepšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti
príslušníkov MRK“
Dĺžka realizácie: február 2014 – december 2015
Výška nenávratného finančného príspevku : 267 907,04 €

Názov projektu: „Pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Spišský Hrhov“
Dĺžka realizácie: november 2014- október2015
Výška nenávratného finančného príspevku: 66 269,64
„
„Tieto

Priestor pre vašu príležitosť“

projekty sa realizujú vďaka podpore Implementačnej agentúry pre Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

,,REALIZUJ KAŽDÝ NÁPAD ... DOBRÝ SA UKÁŽE!“
Vladimír Ledecký

Vypracovala a upravila: Zuzana Wagnerová ml.

