
O B E C N Ý   S P R A V O D A J 
OBEC HAŽLÍN 

                               
 

 

II. ROČNÍK                                              22. december 2010                         Bezplatné 

 

        OBSAH:  

  
- Úvodné slovo 

- Pozvánka na verejné zhromaždenie 
- Čo sme urobili vo volebnom  

   období 2007-2010 

- Pár slov kontrolóra obce 
- Pár slov poslancov obecného  

   zastupiteľstva 

- Prehľad hlavných úloh  

   prerokovaných  na zasadnutiach  
   obecného zastupiteľstvá  obce 

-  Predstavíme Vám folklórny súbor 

-  Trošku z histórie 
   ( udalosti z decembra 1944) 

-  Futbal priorita športu v obci 

-  A čo naša škola ?  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Vážení spoluobčania, milá mládež. 
 
           S končiacim sa rokom 2010 i ukončeným volebným obdobím 2007 – 2010 
dostáva sa   k Vám tento spravodaj, ktorého cieľom je poobhliadnuť sa za 
uplynulým obdobím, zhodnotiť   našu spoločnú prácu a poskytnúť Vám 
informácie, ktoré možno obohatia Váš prehľad o našej obci.  
         Aby bol pohľad na hodnotené obdobie komplexný v spravodaji sme ponúkli 
priestor na vyjadrenie svojho názoru aj Vám občanom obce a poslancom 
obecného zastupiteľstva.  
         Hodnotené obdobie sa snáď dá najlepšie vyjadriť slovkom „ zložité „ . 
Zložitosť vyplýva zo stavu financií obce , havarijných stavov niektorých budov 
spravovaných obcou, vznikom krízovej situácie v štáte i zložitými požiadavkami 
na predkladanie projektov pre čerpanie  finančných prostriedkov z fondov EU. 
         Myslím si, že dnes môžeme konštatovať, že sme uvedené problémy zvládli 
primeraným spôsobom. Boli vyrovnané, vysporiadané a skonsolidované financie 
obce. Obec hospodárila každý rok s prebytkovým rozpočtom, splácala úver 
z minulosti a v hodnotenom období sa nezaťažila žiadnym úverom . 
         Darí sa zabezpečovanie pomoci dôchodcom a chorým varením obedov, ich 
donáškou domov a poskytovaním opatrovateľskej služby. V priemere túto 
službu využíva 40 – 50 dôchodcov.    
         Riešením bytovej otázky – výstavbou bytoviek a prípravou stavebných 
pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, bola snaha stabilizovať mladé 
rodiny v obci. V roku 2010 bolo odovzdaných do užívania šesť bytových 
jednotiek. 
         Obec reagovala na každú výzvu na predkladanie projektov čerpania 
finančných prostriedkov z EU, ktorá sa dotýkala obce. Doposiaľ sme boli úspešný 
v dvoch projektoch v hodnote 662 655€. 
         Mimo budovy základnej školy sa podarilo odstrániť havarijný stav 
v objektoch materskej školy – strecha kotolňa, dom nádeje – odizolovanie 
objektu, nová fasáda, architektonická úprava objektu a úprava vonkajších 
priestorov, obecný úrad – nová kotolňa. 
         Priebežne sa vylepšovali základné podmienky života v obci  v oblasti 
služieb, športu, kultúry a spoločenských aktivít. V tomto  smere nás teší činnosť 
futbalového klubu a folklórneho súboru. Obe zložky vytvárajú podmienky pre 
činnosť mládeže a dospelých a dôstojným spôsobom  reprezentujú obec v rámci 
okresu i regiónu. Teší nás začínajúca práca klubu dôchodcov, ale aj iných 
organizácií v obci. 
             Vážení spoluobčania, milá mládež. 
          Začíname ďalšie volebné obdobie, pred nami stoja nové úlohy, výzvy, ktoré 
je potrebné realizovať, aby sme obec sústavne dvíhali na vyššiu úroveň. 
Pozývam Vás na podujatia, ktoré budú organizované v obci.  Pozývam Vás na 
spoločné riešenie problémov, k prejednávaniu perspektív výstavby obce  a aj 
k samotnej realizácií úloh napr. formou brigádnickej činnosti.  
      
        Ďakujem Vám za Vašu pomoc, za všetko čím ste prispeli k rozvoju tejto obce. 
Želám Vám pevné zdravie, pokoj a šťastie v rodinách a osobnom živote, pokojné 
a požehnané Vianočné sviatky a úspešný a požehnaný Nový rok 2011. 
 
                                                                                                      Ing. František Olah  
                                                                                                           starosta obce 
  
 
 
 

POZVÁNKA NA 

VEREJNÉ 

ZHROMAŢDENIE 

 

Pozývame Vás dňa 

 04. januára 2011 

 o 15.oo hodine do sály 

kultúrneho domu na  

Verejné zhromaţdenie 

občanov obce Haţlín 

PROGRAM: 
1. Hlavné úlohy obce na rok 
2011    
    v naväznosti na rozpočet 
obce. 
2. Ako ďalej s čistotou 

obce,   
    odpadmi a poriadkom.    
3. Zmeny v platbe daní  
 poplatkov  
    pre rok 2011. 
4. Diskusia. 
5. Záver. 

Váţení občania 
    Závery tohto 
zhromaždenia ovplyvnia 

činnosť obce v roku 2011. 
Príďte vysloviť svoj názor 
na činnosť a zameranie 
obce v nasledujúcom 
období na tomto verejnom 
zhromaždení. 

 

 



ČO SME UROBILI VO VOLEBNOM    

ČO SME UROBILI VO VOLEBNOM 

OBDOBÍ 2007 -2010 
„ Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia  a o potreby jej 

obyvateľov“. Takto definuje hlavnú úlohu obce zákon SNR   

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 

Na plnení tejto základnej úlohy sa podieľajú občania obce  

a orgány obce.  Zrekapitulujeme si teda čo sa v hodnotenom  

období urobilo a následne si položme otázku, či sme v hodnotenom  

období z pohľadu vykonaných podujatí a realizovaných úloh 

 napĺňali ako občania obce a orgány obce  povinnosť,  ktorú nám  

ukladá citovaný zákon. 

1. Oblasť spoločenského, kultúrneho, športového rozvoja 

- obnovenie, rozšírenie činnosti organizácií v obci respektíve  

vznik nových  organizácií - Dedinský folklórny súbor ,  

Športový klub - mužstvo dospelých, Červený kríž, Zväz protifašistických 

bojovníkov, Klub dôchodcov,  Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný  

hasičský zbor. 

- organizovanie stretnutí a podujatí – sviatok uvítania Mikuláša,  

stretnutie s dôchodcami obce, uvítanie detí do života, fašiangový ples,  

turistické pochody, oslava dňa matiek, tradícia stavania mája, folklórny  

festival, výstava obrazov, jasličková pobožnosť. 

2. Oblasť poskytovania sluţieb 

- varenie obedov a ich donáška pre dôchodcov obce 
- zabezpečenie kompletnej služby pri pohrebe 

- poskytovanie priestorov kuchyne a potrebného vybavenia pri  

  spoločenských podujatiach 

- kosenie, čistenie a upratovanie priestorov cintorína 

- cestou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  čistenie  

  žúmp - vývoz 

- zapožičiavanie náradia 

- kosenie súkromných pozemkov, priestorov 

- poskytovanie opatrovateľskej služby 

3. Oblasť výstavby, rekonštrukcie a opráv 

- výstavba kanalizácie  v obci 
- rozšírenie, modernizácia elektrickej siete na nižnom konci obce 

- výstavba dvoch trafostaníc pre potreby občanov nižného konca 

  a  Majerovej ulice – bytový dom 

- vydláždenie priekop v obci  a to ul. Sadová, časť Majerovej, Hlavná 

- oprava mosta pred Grubára a vylepšenie bezpečnosti osadením  

  zábradlia 

- oprava domu nádeje a skrášlenie vonkajších priestorov 

- oprava ohrady okolo cintorína, vyčistenie a úprava priestorov  

   cintorína, vybudovanie altánku na vodu 

- úprava priestorov v základnej škole – sociálne zariadenia, šatne,  

  podlahy v triedach, chodníky   

- plynofikácia kuchyne, vybavenie kuchyne vzduchotechnikou  
  a dokúpenie vybavenia kuchyne. 

- výstavba posilňovne                                                                                                

- úprava priestorov v budove obecného úradu – kancelárie, nová kotolňa,  

  zateplenie strechy 

- úprava priestorov v budove materskej školy, výstavba novej kotolne,  

  výmena krytiny na streche 

- rekonštrukcia rozhlasu v obci 

- výstavba  dvoch bytových domov  

4. Oblasť projektov financovaných z fondov EU 

- Revitalizácia obce – projekt schválený, realizácia v roku 2011 

- Verejné osvetlenie – projekt schválený, realizácia v roku 2011 
- Úprava potoka v obci – projekt v štádiu posudzovania 

-  Zberný dvor na odpad – projekt zatiaľ neschválený 

          Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým občanom obce 

 za pomoc pri realizácií uvedených aktivít.  

           V nasledujúcom volebnom období chceme pokračovať v ďalšom  

rozvoji obce a napĺňať základnú úlohu obce pri výkone samosprávy,  

t.j. starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov. 

PÁR SLOV KONTROLÓRA OBCE 

Uplynulé volebné obdobie bolo pre obec 

Hažlín prelomové nielen z hľadiska aktivít, ktoré sa 
prejavili na vzhľade obce a vylepšení podmienok pre 

život občanov obce, ale aj v oblastiach, ktoré nie je 

vidieť.  

Mám  na  mysli  predovšetkým  tvorbu 
vnútorných predpisov  pre činnosť miestneho úradu a 

zastupiteľstva,  pravidelnosť  rokovaní  miestneho 

zastupiteľstva,  stanovenie  programu  rokovania, 
spôsob vedenia rokovaní miestneho zastupiteľstva 

a prijímania uznesení, zabezpečenie dokumentácie 

z rokovaní miestneho zastupiteľstva a jej uchovanie, 

schvaľovanie rozpočtu obce a záverečného účtu obce 
ako  základných  ekonomických  dokumentov, 

zabezpečenie auditu hospodárenia obce, 

hospodárenie obce v každom roku s prebytkom 
a ďalšie skutočnosti. Úroveň vyššie uvedených 

činností znesie porovnanie aj s najlepšími 

samosprávami na Slovensku. Výškou zadlženia  patrí 
obec medzi najlepšie samosprávy na Slovensku.  

Jednoducho povedané v hodnotenom období 

došlo k výraznému zlepšeniu kvality vykonávania 

administratívnych činností, t. j. toho, čo sa zvykne 
zjednodušene označovať ako „úroveň štábnej 

kultúry“. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo 

(poslanci) ako orgány obce prispeli k tomu, že 
súčasná samospráva obce má rozum, svedomie 

a charakter. 

                                                                                           
                             Ing. Pavol Hanušin, kontrolór obce 

 

Pár slov poslancov Obecného 
zastupiteľstva 

         Uplynulé volebné obdobie hodnotím  z môjho 
pohľadu veľmi pozitívne.  Urobilo sa veľa nového:  
výstavba  dvoch nájomných bytoviek, výstavba 
kanalizácie, posilňovne, rekonštrukcia domu 
nádeje, rekonštrukcia priestorov obecného úradu, 
oplotenia na miestnom  cintoríne a základnej školy, 
strechy na materskej škole, miestnych rigolov.  
Veľký kus  práce sa vykonal na úseku údržby   
a úpravy  verejných priestranstiev  v obci v 
športovej i kultúrnej oblasti.  Všetko čo sme v obci 
spoločne  vykonali, by sme si mali vážiť.   Mám 
úprimnú radosť zo všetkého,  čo sa nám podarilo 
urobiť, čo tu zostane pre osoh občanov  obce, ale aj 
návštevníkov  obce, lebo si uvedomujem, koľko to 
všetko stojí úsilia,  energie  a námahy. Vďaka patrí 
všetkým,  ktorí sa podieľali  na prácach pre obec na 
skvalitnenie života všetkým občanom, ktorí v obci 
bývajú. 
Vážení občania,  
          je veľa toho čo by sme v obci chceli.  Trápi nás 
cesta Beloveža - Hažlín, Hažlín - Ortuťová, 
dokončenie  kanalizácie obce,  výstavba športovísk,  
amfiteátra, to všetko je však  podmienené  
dostatočným množstvom  finančných prostriedkov 
vlastných   a prostriedkov získaných  z euro fondov.  
Pevne verím, že aj v ďalšom období sa  nám 
spoločným  úsilím podarí  posunúť obec dopredu, 
podporovať  aktivity v obci, rozvíjať kultúrny, 
duchovný a športový vývoj v obci a šíriť dobré 
meno obce. 
                                                Vladislav Poliak 
                                                                 

                                                                  
 



 

 

        Trošku z histórie – udalosti z decembra 1944 

 
                  V ţivote ľudí, ale aj obce sú udalosti na ktoré by sme radšej 

 zabudli, na ktoré spomínane so smútkom, ktoré v nás vyvolávajú 

 pocit strachu. K takýmto udalostiam patria v našej obci udalosti z  

obdobia 2. svetovej vojny, ktoré sa odohrali na sklonku roka  1944. 

                 Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 

 v lesoch katastra obce Haţlín a susedných obcí operovala skupina  

sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Pisarenka. Súčasťou 

 ich aktivít boli prepadnutia nemeckých vojakov a ţandárov 

       pôsobiacich v tomto regióne. Medzi občanmi obce a partizánmi  

sa nadväzovali a udrţiavali priame kontakty, predovšetkým 

v  poskytovaní potravín partizánom a ukrývaní ranených osôb. Nemecké  

velenie sledovalo dianie v obci cestou nasadeného agenta, ktorý obec 

       navštevoval a hlásil sa k partizánom. V polovici decembra 1944  

v priestore medzi obcou Haţlín a Beloveţa partizáni  odzbrojili hliadku 

 ţandárov, ktorá sa vracala  z  obchôdzkovej sluţby v obci Haţlín.  

Táto akcia partizánov sa stala podnetom k obsadeniu dediny 

       nemeckými vojakmi dňa 27.12.1944. Obec bola obsadená po  

celom obvode, bez moţnosti úniku. Nemci vykonali prehliadky  

domov a všetkých muţov sústredili na konci obce – na Pastovníku.  

V odpoludňajších hodinách došli na miesto sústredenia nemeckí  

dôstojníci spoločne s agentom pôsobiacim v obci. Občanov, 

 ktorých agent označil ako spolupracujúcich s partizánmi nemeckí  

vojaci zastrelili. V súvislosti s obsadením obce a následným  udaním 

 agentom, alebo pri pokuse o útek z obce bolo zastrelených 7 muţov,  

vypálených 15 rodinných domov a 34 muţov zobratých na nútené práce.  

       V súvislosti s obsadením obce a pripomenutím si pamiatky  

udalosti z decembra 1944, pripravuje obecný úrad v mesiaci január 

2011 spomienkovú slávnosť pri pamätníku padlých občanov obce 

 v druhej svetovej vojne. 

Poznámka: 

Článok je publikovaný zo získaných dostupných informácií od  

ţijúcich pamätníkov týchto udalosti. Obecný úrad pracuje na získaní 

 podrobných informácií, ich spracovaní  a publikovaní. Obraciame 

 sa s prosbou na všetkých občanov, ktorí vlastnia písomný záznam, 

       fotografie, prípadne majú vedomosti o tejto udalosti, aby ich poskytli  

obecnému úradu. 

 
                   P o z v á n k a 
                  
                Milí rodičia,  
           pozývame Vás spolu s Vašou 
           ratolesťou na uvítanie detí,, 
           ktoré sa narodili v roku 2010. 
          Uvítanie do života sa  
          uskutoční 5. januára 2011 
          o 14.00 hodine v zasadačke  
         Obecného úradu v Hažlíne.                        
  

 

 

 

Predstavíme Vám folklórny súbor  
 
            Folklórny  spevácko  –  tanečný  súbor 
Hažlinčan vznikol 1.2.1994. Jeho zakladateľkou 
bola Anna  Chovancová. Prvé vystúpenie 
súboru sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 580. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci Hažlín. 
Toto obdobie účinkovania súboru sa 
vyznačovalo tým, že súbor sa okrem spevu 
a tanca prezentoval ľudovými pásmami a to  
 „ Hažlínska svadba“, „ Po špivaňu“, „Po kopani 
bandurek“. Na mnohých pódiách  v ľudových 
pásmach súbor predstavil zvyky, ktoré sa 
tradovali v  našej obci počas veľkonočných 
sviatkov, na štedrý večer, na muzike a aj zvyky 
na svadbe. Súbor  dospelých na harmonike 
doprevádzal Ondrej Grohoľ.  
Folklórna  skupina reprezentovala obec nielen  
v okolitých dedinách, ale aj mimo okres 
Bardejov  a spoločným znakom všetkých bola 
radosť  z  folklóru  a láska k ľudovej piesni 
a tancu.  Pod vedením Anny Chovancovej začal 
v  decembri 1995 vystupovať detský 16-členný  
súbor „Hažlinka“.  V roku 1997 detský folklórny  
súbor začala viesť Eva Valková  a doprovod  na  
harmonike zabezpečoval  Peter Vagaský.  
V septembri 1999 sa súbor odmlčal.    
       V roku 2008 súbor obnovil svoju činnosť, 
do jeho radov pribudli noví členovia a od tohto 
obdobia vystupuje pod názvom „Hažlínčanka“. 
Vedúcou súboru,  ktorý združuje  ženy 
a dievčatá sa stala  Mária Raticová, ktorá sa 
výrazne podieľa na úspechu celej skupiny.  
Folklórna skupina  pracuje pod vedením  
choreografa Mikuláša Gergeľa, ktorý je pre 
súbor veľkým prínosom po odbornej stránke. 
Vystúpenia súboru doprevádza  hudba 
v zložení: Kamila Olahová – husle, Rudolf 
Pavúk – harmonika, Jaroslav Ondeček – basa.  
Svojimi doterajšími vystúpeniami súbor zožal 
úspech na mnohých pódiách a piesne 
zaspievané  v podaní žien a dievčat dokázali 
chytiť za srdce každú vekovú skupinu. 
V zimných mesiacoch  roka 2009 k  ženskej 
a dievčenskej zložke súboru pribudla mužská 
zložka súboru. Tú tvorí osem pre spev 
zanietených mužov, ktorých doprevádza 
harmonikár František Marcin. Hlavnou aktivitou 
súboru  je oživiť a propagovať  folklórne 
bohatstvo ľudových zvykov, piesní a tancov 
medzi širokou verejnosťou. Poslanie šíriť  
ľudové piesne a tance a odovzdávať ich mladej 
generácii je dôležité, pretože ľudovú pieseň 
v posledných  rokoch vytláča moderná hudba 
a vytráca sa z nášho života. Talent našej 
najmladšej generácie by sme chceli zúročiť 
vytvorením detského folklórneho súboru. Naším  
veľkým prianím je v budúcom roku vytvoriť 
detskú folklórnu skupinu, ktorá by pôsobila pri 
Základnej škole s materskou  školou v Hažlíne. 

 



 

PREHĽAD HLAVNÝCH ÚLOH PREROKOVANÝCH  

           OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM 
 

 

 V úvode výpočtu úloh prerokovaných obecným  
zastupiteľstvom (ObZ) je potrebné zdôvodniť, že je to orgán,  

ktorý má z pohľadu obce veľké kompetencie a veľkú zodpovednosť, 

 pretože rozhoduje o základných otázkach. 
Medzi najdôležitejšie kompetencie ObZ patrí: 

- určovať zásady hospodárenia s majetkom obce, 

- schvaľovať rozpočet obce, záverečný účet obce,  

      rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
- schvaľovať koncepciu rozvoja života obce, 

- rozhodovať o miestnej dani a poplatkoch. 

V uplynulom volebnom období  2007 – 2010 sa uskutočnilo  
40. zasadnutí ObZ na ktorých bolo prejednávané: 

 Zriadenie komisií a menovanie členov komisií pre prácu 

             v obci 

 Prejednávanie a schvaľovanie rozpočtu obce na jednotlivé 

             roky 

 Prejednávanie správ kontrolóra obce z vykonaných kontrol 

 Delegovanie zástupcov obce do rady školy 

 Prejednávanie a schvaľovanie Všeobecne záväzných 

nariadení obce Hažlín 

 Zvolávanie verejných zhromaždení občanov obce 

 Prejednávanie a schválenie záverečného účtu obce 

             za jednotlivé  roky   

 Schvaľovanie predaja majetku obce 

 Prejednávanie podujatí organizovaných obecným úradom 

 Prejednávanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ 

 Poistenie majetku obce 

 Schvaľovanie štruktúry a počtov zamestnancov  

             obecného úradu 

 Prejednanie a schválenie výstavby bytovky v obci 

 Riešenie opatrovateľskej služby a stravovania dôchodcov 

             obce 

 Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

             finančného  príspevku z Európskych fondov na jednotlivé  

             projekty 

 Schvaľovanie prevádzkového poriadku pohrebiska 

 Prejednanie stavu spracovania Územného plánu obce Hažlín 

             a jeho schválenie  po spracovaní 

 Podmienky a kritéria prideľovania obecných bytov 

 Prejednanie a schválenie Požiarneho poriadku obce,  

             Zriaďovacej  listiny obecného hasičského zboru 

 Zlúčenie základnej a materskej školy do jedného 

             právneho  subjektu 

 Pozemková úprava v katastri obce Hažlín  

 Voľba prísediaceho Okresného súdu v Bardejove 

 Schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 Schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie  

             a určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu obce  
             na nasledujúce  volebné obdobie 

 Zabezpečenie prechodu  na novú menu – Euro 

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej  

však  raz za tri  mesiace. Rokovania obecného zastupiteľstva 
sú verejné.  

         Aj touto cestou  Vás pozývame na jednotlivé rokovania.  

 

A čo naša škola ? 
       Základná škola v Haţlíne, tak ako aj moţno 
iné školy,  borí sa s neustálym zniţovaním počtu 

ţiakov. Je to vidieť aj z nasledujúcej štatistiky. 

Kým v školskom roku 2006/2007 navštevovalo 
školu 131 ţiakov v roku 2007/2008 to bolo 132 

detí v tomto školskom roku to je len  98 detí. 

Podľa počtu narodených detí bude počet  detí 

naďalej klesať. S týmto poklesom súvisí aj pokles 
finančných prostriedkov z ktorých financovať 

prevádzku zariadenia je veľmi náročné. Zvlášť 

bolestivý je havarijný stav budovy školy .Obec 
a škola snaţia sa riešiť túto situáciu ţiadosťami 

o riešenie havarijného stavu, ţiaľ dotácia MŠ SR 

nepostačovala na poriešenie havarijného stavu 
strechy a výmenu okien na budove. Prílev 

financií do našej školy z fondov EU, formou 

projektov nie je moţný, pretoţe škola nedosahuje 

potrebný počet ţiakov. 
       Aj napriek problémom, ktoré škola má 

zabezpečuje kvalitné základné vzdelanie, 

ktoré umoţňuje ţiakom bez problémov zaradiť 
sa na akúkoľvek strednú školu. Ţiaci dosahujú 

veľmi dobré študijné výsledky o čom svedčia aj  

úspechy z účasti na okresných ale aj  
celoslovenských vedomostných súťaţí. Bohatá na 

úspechy je aj mimoškolská činnosť o čom svedčí 

umiestnenie ţiakov na obvodných a okresných 

súťaţiach.. Zvlášť  v športových súťaţiach škola 
dosahuje výborné umiestnenia. Bohatý na 

úspechy bol aj školský rok 2009/2010: 

 

Oblasť           1.miesto  2.miesto    3.miesto 

Šport                  3               7              2   

Umenie              5                               2 

Vedomostné      3                4             3  
 

O šikovnosti našich ţiakov svedčí aj vydávanie 

školského časopisu „Šiška“. Práve na jeho 
stránkach ţiaci prezentujú svoje vlastné literárne 

a výtvarné práce.  Časopis poskytuje informácie 

o dianí v škole o úspechoch ţiakov. Skúste  
otvoriť jeho stránky a presvedčte sa sami.  

       V popoludňajších hodinách v škole fungujú 

záujmové krúţky do ktorých sa deti zapájajú 

podľa svojich záľub.  Svoju šikovnosť 
a zanietenosť nám deti ukazujú  aj účinkovaním 

v dedinskom folklórnom súbore, čo je výzvou pre 

školu, aby pracovala na vytvorení detského 
súboru..  

       V školskom  roku 2010/2011 došlo k zmene 

 v štruktúre školy a to tým, ţe došlo k zlúčeniu 
ZŠ s MŠ do jedného právneho subjektu s názvom 

„ Základná škola s materskou školou“. 

       Sme presvedčení, ţe naša škola poskytuje  

ţiakom bohaté vedomosti a učitelia robia všetko 
preto, aby sa budúci študenti vo svete dospelých 

nestratili, aby si kaţdý našiel svoje miesto 

v ţivote. 
        

 

 



 

 

FUTBAL PRIORITA ŠPORTU V OBCI   
      

     
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ţiaci - II. Trieda Obfz Bardejov: 

     Mladí reprezentanti Hažlínskeho futbalu si nepočínali zle. 

Vo svojej kategórii skončili hráči Hažlína v jesennej časti 

sezóny 2010/2011 na 5. mieste. Chlapci odohrali 8 zápasov s 

bilanciou 3 výhry , 2 remízy a 3 prehry. Súperom nastrieľali 26 
gólov a dostali 15. Doma žiaci odohrali 5 stretnutí  a získali 10 

bodov. Výborný výsledok  zaznamenali v 2. kole, keď doma 

zdolali rivala z Beloveže pomerom  9:0.  Zo súperových ihrísk 

si naše mladé nádeje priniesli 1 bodik. Veríme, že v jarnej  

časti  hráči  svojím výkonom podajú výborne výsledky 

a v tabuľke poskočia vyššie. 

1. TJ Verchovina Smilno 

2. FC Bardejov 

3. TJ Beloveža 

4. TJ Magura Zborov 

5. ŠŠK Hažlín 
6. TJ Družstevník Osikov 

7. TJ Hviezda Lopúchov 

8. TJ Poľana Šiba 

9. TJ Strojár Kružlov 

Dorast - I. Trieda Obfz Bardejov: 

     Hažlínsky dorast podáva v okresných súťažiach 

vyrovnané výkony a patrí medzi najkvalitnejšie mužstvá. 

V predchádzajúcich dvoch sezónach sa umiestnil do 5 

miesta v tabuľke, čo poukazuje na jeho kvalitu a silu. 

V sezóne 2008/2009 sa umiestnil vďaka horšiemu skoré na 
4 priečke. Hráči odohrali 24 zápasov z toho 14 vyhrali, 3 

remizovali a  7 prehrali. Nastrieľali úctyhodných  71 gólov  

a 42 inkasovali. V sezóne 2009/2010 skončilo mužstvo 

o jednu priečku horšie a to na 5 pozícií. Odohrali 24 

zápasov s bilanciou 14 výhier, 1 remíza,  9 prehier 

a skončili so skóre 59:41. V tejto sezóne 2010/2011 po 

jesennej časti je mužstvo na 9 priečke. Chlapci odohrali 14 

zápasov 5 vyhrali, 2 remizovali a 7 prehrali. Za zmienku 

stojí víťazstvo v Dlhej Lúke a aj domáca remíza s týmto 

súperom, ktorý zatiaľ stratil v súťaži  iba 7 bodov. Veríme, 

že v jarnej časti budú dosahovať dobré výsledky 

a umiestnia sa na vyšších priečkach. 
1. Partizan Bardejov B 

2.  Slovan Dlhá Lúka 

3. TJ Verchovina Smilno 

4. TJ Magura Zborov 

5. Iskra Gerlachov 

6. TJ Družstevník Koprivnica 
7. OŠK Kľušov 

8. FK Busov Gaboltov 

9. ŠŠK Hažlín 

10. TJ Poľana Šiba 

11. ŠK Fričkovce 

12. TJ Čerhov Bartošovce 

13. TJ Družstevník Osikov 

14. TJ Družstevník – Dúbrava Kobyly 

Dospelí I. trieda – Obfz Bardejov. 

        Sezóna 2008/2009 bola významná tým, že sa v Hažlíne 

opäť po dlhých rokoch začal hrať futbal dospelých. Mužstvo 

nastúpilo do 2 triedy  a v tejto sezóne obsadilo 4 priečku 

v tabuľke.  V odohratých  24 zápasoch vyhralo 11-krát, 3-krát 

remizovalo a 10-krát prehralo. Skončilo so skóre 49:32. 

Najlepšími strelcami domácich boli Radovan Krajňak 14 gólov 

a Martin Storinský 10 gólov.  V sezóne 2009/2010 si hráči 

vybojovali postup do prvej triedy. V tabuľke skončili druhí, ale 

aj to im stačilo na postup, keďže postupovali dve mužstva. Ich 

bilancia  bola 14 zápasov 11 výhier, 3 remízy, 4 prehry a skóre 
37:18. Najlepšími strelcami domácich boli Radovan Krajňak 

11 gólov, Kostolník Marcel 6 gólov a Kraus Ľuboš 5 gólov.  

V prebiehajúcej sezóne 2010/2011 naši chlapci po jesennej 

časti sa nachádzajú na nelichotivom poslednom mieste, keď 

získali len 6 bodov. Zo 14 zápasov až 12 krát prehrali a len 

2krát vyhrali. Mužstvo môžu mrzieť zbytočné domáce prehry 

s Gerlachovom a Dlhou Lúkou. Naši strelci rozvlnili sieť 

súperových brankárov len 15 krát a inkasovali sme až 47 

gólov. Domáce góly zaznamenali Krajňák Radovan a Zápotoka 

Tomáš po 3 , Šoltés Andrej, Leškanič Andrej, Poliak Vladislav 

po 2, a Gavelek Ján , Kraus Ľuboš , Sova Jozef pridali po 1 
góle. Veríme, že mužstvo sa v jarnej časti odlepí od dna 

tabuľky a zachráni sa v súťaži , čomu bude musieť zodpovedať 

kvalitná zimná príprava a zodpovedný prístup hráčov k 

zápasom. 

1. TJ Beloveža             2. TJ Magura Zborov 

3. TJ Storjár Kružlov   4. TJ Verchovina Smilno 

5. TJ Koprivnica          6. Slovan Dlhá Lúka 

7. TJ Bartošovce          8. OcFK Marhaň 

9. Iskra Gerlachov       10. TJ Abrahamovce 

11. TJ PD Mier            12. FC Bardejov 

13. TJ Osikov              14. ŠŠK Hažlín 
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Deti narodené v roku 2010                                                           Zomrelí občania obce v roku 2010  
                                                                                              
                    

Anketa občanov  
 
     Zhodnotiť vykonanú prácu v obci  za 4 – ročné 
volebné obdobie nenáleží len jedincovi samotnému. 
Jedinec ako občan obce Hažlín, môže vyjadriť svoj 
názor. Ja som sa rozhodol, že svoj názor napíšem. Pred 
rokom 2006 bola malá možnosť vysloviť svoj názor, 
nápad, pripomienku alebo jednoducho dať radu čo by sa 
dalo urobiť v prospech občana a tak pomôcť obci.       

Vo volebnom roku 2006, keď bol zvolený za 
starostu obce Hažlín Ing. František Olah preberal obec 
zaťaženú úverom. A my občania sme postupne začali 
chápať, kde sme  doteraz  žili. Nastal čas, kedy sa urobil 
prvý krok  k občanom obce. Začali sa pravidelné  verejné 
schôdze kde sa občan presne dozvedel  čo sa deje v obci 
a aké úlohy sa chystajú  na najbližšie obdobie. Na konci 
roka sa občan  dozvedel čo sa pre obec urobilo, koľko  to 
stálo finančných prostriedkov a koľko  zostáva do 
nasledujúceho roka.  A čo sa urobilo za posledné štyri 
roky ? Každý to vidí ináč. Niekto  že veľa, niekto, že 
málo iný dalo by sa viac. Môj názor je, že za tie 4 roky 
sa toho urobilo dosť v každej oblasti,  či už v oblasti 
spoločenskej , kultúrnej a aj v oblasti športu. Veľa sa 
urobilo aj v oblasti poskytovania služieb hlavne pre 
dôchodcov. Veľa finančných prostriedkov a práce bolo 
vynaložené pri rekonštrukcii budov či už základnej 
školy, materskej školy, obecného úradu a hlavne domu 
smútku. V neposlednom rade netreba zabudnúť, čo 
všetko sa robí pre poriadok a čistotu v obci. Zabezpečuje 
sa kosenie trávnatých plôch, ktoré patria obci a cirkvi. 
Vykonáva sa zber triedeného odpadu. Z časti sa 
zrekonštruoval obecný rozhlas a osvetlenie obce. Veľkým 
prínosom, hlavne pre dolný koniec obce bolo 
vybudovanie trafostanice na vyrovnanie napätia 
v elektrickej sieti a tak sa odstránil dlhodobý 
a neriešený problém. Osadili sa dopravné značky v obci, 
ktoré sú veľmi dôležité pre bezpečnosť v obci. Toto nie je 
určite všetko čo sa urobilo za posledné 4 roky, je toho 
určite oveľa viac.  
 A tak je na zamyslenie každého z nás čo sa 
urobilo v predchádzajúcich volebných obdobiach a čo sa 
urobilo za posledné 4 roky aj s prehliadnutím na to, že 
obec stačí splácať úver za bývalé vedenie obce Hažlín. 
Vykonaná práca pod vedením Ing. Františka Olaha so 
svojím pracovným tímom a poslancami sa dá zhodnotiť 
na výbornú.  
                                    
Vladislav Vagaský 

 

Život v Hažlíne z pohľadu mladých ľudí 

 
Volám sa Richard Leškanič a ţijem 

v Haţlíne uţ 22 rokov. Za ten čas sa tu toho mnoho 
zmenilo. Nemôţem sa vyjadriť za všetkých,  tak 

napíšem len svoj názor. Ako napreduje doba, tak 

isto napreduje aj naša obec. Vystavalo sa tu mnoho 

nových domov a za posledný rok  pribudli aj nové 
bytovky. Je to veľké plus z hľadiska rozvoja obce.  

Robí sa tu síce veľa vecí, ktoré sú prospešné pre 

všetkých, ale v neposlednom rade musíme myslieť 
aj na mladých ľudí, ktorí ţijú v našej obci.  Predsa 

nie je pekný pohľad, keď človek príde večer do 

krčmy , posedieť si ... a nájde tam kopec mladých 
ľudí, z ktorých väčšina ešte nemala 18 rokov. Sú 

tam preto, lebo nemajú kam inam ísť. No keby bola 

vytvorená nejaká spoločenská miestnosť v ktorej by 

sa mohli mladí schádzať, moţno by to pomohlo 
obmedziť návštevnosť mladých ľudí v krčme.  Pod 

pojmom „spoločenská miestnosť“ si predstavujem 

miesto, kde sa mladí ľudia vedia zabaviť ( biliard, 
stolný futbal, šípky, vzdušný hokej atď.... ) 

 Jedným veľmi dobrým krokom  vedenia 

obce bolo vybudovanie posilňovne. Je to miesto, 
kde môţu mladí ľudia vybiť svoju energiu a urobiť 

niečo pre svoje zdravie. A nechodí tam iba naša 

mládeţ, ale aj dospelí, ktorí sa chcú udrţať vo 

forme.   
 Nedalo by mi, keby som nespomenul našich 

futbalistov, ktorí nás reprezentujú v okresnej 

súťaţi. No to je len kvapka v mori. V tejto dedine 
by sa dalo toho vybudovať oveľa viac. Ale nemá sa 

toho kto chytiť. Zo začiatku by úplne stačilo 

zabezpečiť 2x týţdenne vstup do telocvične 

a vybudovať nejaké ihrisko, na ktorom by sa dal 
zahrať tenis, futbal, či basketbal. V zimnom období 

je prínosom klzisko. Minulý rok sa na ľadovej 

ploche vystriedalo neskutočné mnoţstvo ľudí, ktorí 
sa tam prišli zabaviť.  

 Ak chceme aby naša obec napredovala, 

ďalej musíme sa snaţiť udrţať mladých ľudí tu, aby 
nemuseli odchádzať za zábavou niekam inam. 

Musíme im dať dôvod na to, aby tu mali prečo 

zostať.   

 

Maxim Bučko 13.07.2010                                                           

Tomáš Daňko 10.09.2010                                                                           
Lukáš Hudačin 20.09.2010                                                                          

Laura Hudáková 03.02.2010                                                                  

Anna Karin Khalilová 26.07.2010                                                              

Daniel Marcin 11.08.2010                                                                             
Samuel Olah 10.06.2010                                                                              

Timea Poliaková 11.08.2010 

Diminik Šivec 22.06.2010                             Helena Dančišinová 18.10.2010 
Matias Šoltys 23.10.2010                           

Oliver Hanek 12.12.2010                                     Andrej Marcin 15.12.2010 

 

Jaroslava Maťová  29.01.2010 

Mária Čontová    05.02.2010 
Pavol Marcinov   24.02.2010 

Pavel Hanušin   21.03.2010 

Ján Marcin   25.03.2010 

Eduard Franas                            30.04.2010 
Anna Tomov Marcinová            30.05.2010 

Anna Čuntová    28.06.2010 

Šimon Juríček 04.07.2010 
Mária Velgosová 09.08.2010 

Helena Dančišinová 18.10.2010 

Mária Lučová 20.11.2010 
Andrej Tomčo 09.12.2010 

Andrej Marcin 15.12.2010 

 


