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Vážení spoluobčania,
využívam prvé tohtoročné číslo obecných
novín, aby som sa vám na začiatku nového
roka aj takto prihovoril.
Prvým januárovým dňom 2009 sa skončila
krátka 15-ročná história slovenskej koruny (Sk),
ktorá od roku 1993 bola menovou jednotkou
samostatnej Slovenskej republiky. Nahradí
ju spoločná európska mena - euro. V tomto
roku nás čaká troje volieb. V prvom polroku
sa uskutoční voľba prezidenta Slovenskej
republiky a poslancov do Europarlamentu. Na
konci roka to budú zasa voľby predsedu ako aj
poslancov do samosprávnych krajov. Dôležitosť
týchto volieb nemusím zdôrazňovať. Veď aj od
výsledkov v týchto voľbách bude závisieť ďalší
rozvoj aj našej obce.

Nový rok nie je len údaj v kalendári,
ale pre každého z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote.
Je však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia
toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali,
či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe
pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako
aj dni dobré, radostné, veselé a šťastné. A na
tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať
veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého
roka prekonala prekážky, ale tešila sa aj
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy

občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne
udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní
obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko
sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života
občanov, vášho života v obci.
Mnoho v našej obci je potrebné vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa
úsilia, spoločnej práce, jednaní, ale i dobrej
vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života.
Želám a prajem Vám viac krajších dní
ako tých horších, viac lásky ako nenávisti,
viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
starosta obce
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 17.
októbra 2008. Na tomto zasadnutí nebola prítomná poslankyňa
Mgr. Mária Uhrinová, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila.
Po
úvodnom
privítaní predovšetkým našim mladým
a schválení programu zasad- občanom za prijateľnú cenu.
nutia, overovateľov zápisnice Podotkol, že už viacerí sa ina uznesenia starosta obce odo- formovali o vytváraní tohto stavzdal slovo Ing. arch. Márii vebného obvodu a majú záujem
Kollárovej. Táto prítomným o výstavbu rodinného domu v
podala vysvetlenie k predlože- obci. Starosta obce dodal, že už
ným štyrom návrhom urbanis- sú zaevidované aj žiadosti.
tickej štúdie stavebného obvodu
Poslanci sa zaoberali stavebPri cintoríne. Z predložených nými úpravami časti kultúrnenávrhov bolo potrebné vybrať ho domu pre záchrannú zdrajeden návrh pre ďalšie spraco- votnú službu EMS. Predložený
vanie štúdie. Poslanec PaedDr. návrh starostom obce neschváKrett pri tomto bode progra- lili. Aktuálne informácie o vymu informoval prítomných, tvorení priestorov pre EMS sú
že o odkúpenie uvedených po- uvedené v článku týchto nozemkov majú záujem aj iné spo- vín: Spoločnosť EMS bude mať
ločnosti. Ďalší poslanec Stani- stanicu v našej obci.
slav Palguta vyslovil názor, že
Starosta obce predložil
ak obec získa pozemky, potom poslancom súhrnnú správu
by ich mala prednostne predať o priebehu povodňovej situácie

v obci v dňoch 23. až 24. júla
2008 počas trvania III. stupňa
ohrozenia. Uviedol, že autorizovaný stavebný inžinier Ing.
Štefan Bigoš vyčíslil škody spôsobené povodňou na obecnom
majetku na finančnú čiastku
4 633 544,- Sk (153 805,48 €).
Poslanci schválili návrh predložený starostom obce, a to zabezpečiť dodávateľským spôsobom vypracovanie projektu
„Povodňová ochrana obce“.
Taktiež schválili vypracovanie
projektovej dokumentácie na
opravu brehov rieky Vernárka
v časti obce.
Poslanec PaedDr. Ján Krett
pripomienkoval správnosť voľby ďalšieho člena rady základnej
školy. Starostovi bolo doporučené preveriť, či navrhovaná voľba
je v zmysle školského zákona.
V závere zasadnutia bol

Spoločnosť EMS bude mať stanicu v našej obci
EMS, s.r.o. Poprad (EMS) je spoločnosť, ktorá poskytuje
záchrannú zdravotnú službu v okresoch Poprad, Kežmarok a
Stará Ľubovňa, kde má päť posádok rýchlej lekárskej pomoci a päť
posádok rýchlej zdravotnej pomoci. Spoločnosť existuje od roku
2004. Od júna 2006 prevádzkuje desať záchranných staníc, a to
v Poprade, Kežmarku, Spišskej Belej, Spišskej Starej Vsi, Starej
Ľubovni, Ľubotíne, Svite, Novom Smokovci, Štrbe a Vernári.
Už pred rokom spoločnosť
K rozuzleniu celej situácie
prejavila záujem vytvoriť sta- a k zhode došlo až pred konnicu záchrannej zdravotnej com roka. EMS súhlasila, aby
služby v našej obci za predpo- prístrešok pre záchranné vokladu, že zruší stanicu vo Ver- zidlo pri objekte na ihrisku
nári. Na to potrebovala spoloč- vybudovala na vlastné náklanosť jednak súhlas z Minister- dy. Takto znela požiadavka
stva zdravotníctva, ale aj nájsť poslancov prijatým uznesevhodné priestory v obci, aby ním č. 222/2008 zo dňa 19. devyhovovali z hygienického cembra 2008. Týmto uznesehľadiska a podmienkam mi- ním sa obec taktiež zaviazala
nisterstva.
vykonať technické, stavebné
Spoločnosti boli ponúknu- úpravy. Úpravami sa na poté opravené priestory v budove schodí vytvoria samostatné
na ihrisku. Tieto však nevyho- sociálne zariadenia pre pravovali z hygienického hľadis- covníkov EMS, ako požadujú
ka. Regionálny úrad verejného hygienici.
zdravotníctva v Poprade mal
výhrady voči spoločným sociálnym priestorom.
Východisko sa nenašlo
ani po tom, čo starosta obce
predložil poslancom úpravu
priestorov v ľavej časti kultúrneho domu. Na zasadnutí
obecného zastupiteľstva z prítomných ôsmich poslancov za
predložený návrh hlasovali len
štyria. Na schválenie uznesenia
bolo potrebných päť hlasov. Tu
niektorým poslancom prekážali vysoké finančné náklady na
úpravu priestorov.

V pondelok 5. januára 2009
sa zišli kompetentní pracovníci na rokovaní, kde sa prerokoval postup a spresnil rozsah
prác. Čo uviedol MUDr. Hencel, konateľ spoločnosti: „Som
veľmi rád, že konečne v jednaní došlo k zhode. Našla sa
spoločná reč všetkých zainteresovaných. Ďakujem starostovi obce za jeho snahu nájsť
vhodné riešenie, aby mohla byť záchranná zdravotná
služba v Hranovnici. Čaká ho
však veľa práce s realizáciou
úprav, ako aj s vybavovaním
zmeny využitia budovy. Spolieham sa aj na jeho pomoc
pri výstavbe prístrešku a zabezpečení prenájmu garáže.
Verím, že aj keď budú ťažkosti najmä pri vonkajších prácach, v apríli už budeme fungovať v obci.“

schválený návrh poslanca PaedDr. Jána Kretta, aby sa na
zasadnutí obecného zastupiteľstva zaviedlo elektronické meranie času jednotlivým
vystupujúcim počas rokovania. Takto sa zabezpečí dodržiavanie limitov stanovených
v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva. Zasadnutia budú mať kratší a rýchlejší
priebeh.
(pokračovanie na 4. strane)

Krátke správy
• Dvadsiatepiate
zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutoční 30. januára 2009
o 19.00 hodine v miestnosti
Klubu obce. V programe zasadnutia je prerokovanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok
z eurofondov na opravu verejného osvetlenia. Poslanci budú
rokovať aj o zakúpení pozemkov stavebného obvodu obvod
Pri cintoríne. Prejednávať sa
bude aj programový rozpočet
obce. Rozhodovať sa bude aj
o ďalšom osude stavby Gminský lemhals.
• Podľa evidencie obyvateľstva má obec k 31.decembru 2008 2 705 občanov, z toho
je 1 403 mužov a 1 302 žien.
V roku 2008 sa narodilo celkom 61 detí, keď z toho bolo 37
chlapcov a 24 dievčat. Na večný odpočinok sme odprevadili 24 občanov, 10 mužov a 14
žien.
• Vedenie futbalového klubu Vás srdečne pozýva na Športový ples, ktorý sa uskutoční
24. januára 2009 v reštaurácii B
club so začiatkom o 18.30 hodine. V programe plesu je vystúpenie DJ MiLi a tanečného štúdia SUPER. V cene vstupenky
17 € je 2x večera, káva, zákusok
a víno. Partnerom toho podujatia je aj obec. Kontaktná osoba
je Peter Valluš, Sládkovičova
415, mobil 0908 636 071.
• Aj tohto roku v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov budú spoločné modlitby veriacich štyroch cirkví
vo dvoch obciach. Predstavení
pripravujú spoločné modlitby 22. januára 2009 vo Vernári a 23. januára v Hranovnici.
Bližšie informácie budú veriacim podané v poslednú nedeľu
pred dňami spoločných modlitieb.
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Daň z nehnuteľnosti v roku 2009
Obec Hranovnica vyberá daň z nehnuteľnosti na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady na území k.ú. obce Hranovnica. Postup a spôsob výberu
dane v roku 2009 je nasledovný:
• po spracovaní podaných
priznaní k dani z nehnuteľností správca dane zašle platobný
výmer na rok 2009, v ktorom
bude uvedená výška daňovej
povinnosti, termíny splatnosti
dane a číslo bankového spojenia, platobné výmery sa začnú
posielať od 10. februára 2009,
• ak daňovník chce zaplatiť daň pred doručením výmeru, musí dôjsť na obecný úrad
v úradných hodinách, kde mu
za počkaním vystaví platobný
výmer a úhradu vykoná v pokladni,
• platobný výmer bude doručený v priebehu roka najneskôr do 30. novembra 2009
v sume do 332 €, vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti
výmeru,
• platobný výmer nad sumu
332 € na rok 2009 bude splatný
v jednej až štyroch splátkach
v týchto termínoch v závislosti od výšky platobného výmeru, a to takto: prvá splátka do
15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti výmeru, druhá
splátka do 31. mája 2009, tretia splátka do 31. augusta 2009,
štvrtá splátka do 30. novembra
2009,
• v roku 2009 sú sadzby dane
určené   Všeobecne záväzným
nariadením (VZN) č. 1/2009
obce Hranovnica o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Do VZN môžete nahliadnuť na obecnom
úrade, resp. pozrieť na webovej
stránke obce www.hranovnica.
sk v sekcii samospráva – VZN,
• platby na daň z nehnuteľností je možné realizovať viacerými spôsobmi: v pokladnici obecného úradu, poštovou
poukážkou typu U, ktorá bude
dodaná s platobným výmerom,
prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke, internet bankingom.
Upozornenie: Daňovník, u
ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností k 31.

12. 2008 je povinný podať daňové priznanie do 31. januára
2009. Zmena nastáva už vtedy,
keď je vystavená právoplatná
kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod. Podmienkou zmeny
nie je prevedenie zápisu do katastra.
K daňovému priznaniu
k dani z nehnuteľnosti podľa
zák. 582/2004 potrebujete doložiť:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva,
darovacia zmluva a pod.),
• list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru pozemkov
a stavieb),
• tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade,
nájdete ho aj webovej stránke
v sekcii samospráva – tlačivá.
Za nepodanie daňového
priznania v stanovenej lehote správca dane môže uložiť pokutu v zmysle zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov.
Daňovníci, u ktorých zmeny
nenastali, resp. nestali sa novými daňovníkmi, nové priznanie na rok 2009 nepodávajú.

Božieho požehnania pre celú
Hranovnicu

Už tradične sa cez vianočné sviatky stretávajú naši dôchodcovia pri vyzdobenom vianočnom stromčeku v reštaurácii B-clubu.
Tak to bolo aj počas týchto sviatkov. Na stretnutí sa zišli vo veľkom počte, keď obsadili miesta do poslednej stoličky. Nechýbali
ani hostia, keď pozvanie prijala poslankyňa NR SR Monika Gibalová, zborová farárka Zuzana Vaľovská, administrátor farnosti Jozef Ferneza a Viliam Vantroba z policajného oddelenia.
V úvode stretnutia po príhoZástupcom policajného zbovore starostu obce vystúpili so ru boli dôchodcovia vyzvaní
svojím programom deti z ma- k ostražitosti s príchodom noterskej školy, ktorý nacviči- vej meny eura. Je to aj čas veľmi
li pod vedením učiteliek Emy vhodný pre podvodníkov. PoUhrinovej a Gabriely Bros- prosil, aby sa stránili týchto ľudí,
mannovej. Program sa niesol ktorí pri ponuke pomôcť pri prev čistej detskej harmónii. Dô- mene peňazí na novú menu ich
chodcov zaujal aj pekný spev môžu ľahko okradnúť.
starších žiačok sestier SojákoNa spríjemnenie posedenia
vých.
s harmonikárom Jozefom ValNa stretnutí poslankyňa NR lušom si dôchodcovia zaspieSR Monika Gibalová uviedla: vali nielen ľudové piesne, ale
„Do Hranovnice chodím veľmi hlavne vianočné koledy. Sarada. Som členkou výboru pre mozrejme, že nechýbala veľmi
sociálne veci a bývanie. Táto známa Tichá noc, svätá noc.
pozícia so staršími ľuďmi a dôČo si prajú naši dôchodcochodcami je mi vlastná. Zaže- via pre seba a svojich najbližlala by som všetkým, aby po- ších do budúceho roka? Tak
koj týchto vianočných sviatkov predovšetkým
najdôležitejsa preniesol aj do budúceho šie hodnoty v živote: zdravie,
roka“. Taktiež vysvetlila nega- lásku, porozumenie a pokoj v
tívny dopad nového sociálneho duši. Pani Mária Hlavčáková
zákona na dôchodcov.
popriala: „Božieho požehnania
pre celú Hranovnicu“.
Dôchodcovia na tomto stretnutí, ktoré pripravil starosdaniach a miestnom poplatku ta obce so sociálnou komisiou
za komunálne odpady a drob- obecného zastupiteľstva, pri
né stavebné odpady na území vianočnom stromčeku si užili.
k.ú. obce Hranovnica. Podľa §
Ich radosť, spokojnosť a úsmev
12 odst. 1 tohto nariadenia je
sadzba dane 5,00 € za jedného na tvári sa stali hlavnými atribútmi tohto slávnostného viapsa a kalendárny rok.
Upozornenie pre vlastníkov nočného poobedia. Domov odalebo držiteľov psov: daň na chádzali aj s malým darčekom,
zdaňovacie obdobie rok 2009 je a to nástenným kalendárom
splatná bez vyrubenia do 31. ja- s fotografiami obcí mikroreginuára 2009.
ónu Pramene.

Daň za psa je jednou z miestnych daní
Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať,
kto psa vlastní. Predmetom
dane (t. j. za čo sa daň platí) je
pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Sadzbu dane určila obec
Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2009 o miestnych
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Nesplnenie kritérií odborného hodnotenia
Koncom novembra 2008 obec dostala z Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky oznámenie o vyradení žiadosti.
Obec sa v žiadosti uchádzala o nenávratný finančný príspevok
(NFP) projektom „Rozšírenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hranovnica“.
Žiadosť o príspevok bola vy- účinného systému vzhľadom
radená z ďalšieho procesu po- k miestu realizácie projektu
sudzovania z dôvodu nesplne- a cieľovej skupine. Avšak pri
nia kritérií odborného hod- hodnotení projektu na minisnotenia. Dôvodom nesplnenia terstve hodnotiaci pracovníci
kritérií (nedosiahnutia 70% mali na to iný názor a to bolo
z max. počtu bodov) odborné- najvážnejším dôvodom, prečo
ho hodnotenia bolo citujem:“ projekt nedosiahol požadovaný
nemožnosť predpokladať vznik počet bodov“.
účinného systému vzhľadom
Jedna z aktivít projektu bola
k miestu realizácie projektu vytvorenie materiálových preda cieľovej skupine (miesto rea- pokladov, čiže zakúpenie komlizácie projektu je časť Dubina postérov jednotlivým záhrada cieľová skupina sú záhradká- károm z finančných prostriedri)“.
kov štrukturálnych fondov, pre
Projektový manažér Ing. Sla- domáce kompostovanie biovomír Božoň uviedol: „Vyra- logicky rozložiteľného odpadenie projektu ma veľmi pre- du. Takto chcela obec prispieť
kvapilo. Pri vypracovávaní k rozvoju kompostovania priaprojektu som konzultoval celý mo v záhradkárskej osade Duprojektový zámer s konzultač- bina.
ným strediskom Ministerstva
„Záujem záhradkárov o komživotného prostredia REPIS postovanie v záhradkárskej
–om Poprad (Regionálne en- osade som privítal,“ povedal
vironmentálne poradenské in- starosta obce. Ďalej uviedol,
formačné stredisko) konkrétne že identifikované nedostatky
s pracovníčkou pani Ivanovou. v žiadosti sa odstránia a v príPri konzultáciách táto pracov- pade vyhlásenia novej výzvy
níčka potvrdila správnosť pro- v rámci príslušnej prioritnej
jektového zámeru, to znamená: osi/operačného cieľa sa obec
možnosť predpokladať vznik bude znova uchádzať o NFP.

Plánovaný zber odpadu v roku 2009
V roku 2009 bude obec pokračovať v separovanom zbere odpadu a množstvovom zbere komunálneho odpadu, ďalej zbere elektroodpadu, nebezpečného odpadu, textilného odpadu a drobného
odpadu. Niektoré zmeny však nastávajú v termínoch zberu.
Zber separovaného odpaV zmysle § 27 odst. 1c) Všedu sa bude vykonávať firmou obecne záväzného nariadenia
Brantner Poprad podľa kalen- č. 1/2009 o miestnych daniach
dára zvozu druhotných suro- a miestnom poplatku za kovín na rok 2009, ktorý obdržala munálne odpady a drobné stakaždá domácnosť. Separované vebné odpady každej fyzickej
komodity ostávajú, a to plasty, osobe, ktorá sa nezapojí do 30.
papier a sklo. Podstatne sa však júna bežného roka (v tomto
mení zvoz odpadu, keď plasty roku do 30. júna 2009) do zberu
a sklo sa budú zvážať raz za me- odpadu a nezakúpi predpísané
siac a papier raz za dva mesiace. množstvo etiketov, bude vyruDňom zvozu je piatok.
bený platobný výmer. Tento
Zber komunálneho odpa- platobný výmer bude vyrubedu sa bude vykonávať vlast- ný poplatkom v sume 0,033 €
ným obecným vozidlom. Aj (1 Sk) na osobu a deň za celý
tu dochádza k zmene frekven- kalendárny rok t.j. 12,04 €.
cií, dňom zvozu ostáva utorok, Podľa § 27 odst. 1b) je fyzická
ale len v nepárnom týždni. osoba povinná zakúpiť etikety
V tomto roku bude pokračovať v objemovom množstve 330 litmnožstvový zber. Etikety pre rov na osobu a rok.
odpad o objeme 15 litrov, 30
Zber elektroodpadu. Plánolitrov, 60 litrov, 110 litrov si vaný je na 6. júna 2009 a 7. nomôžete zakúpiť podľa vlastné- vembra 2009 firmou Brantner
ho zváženia na obecnom úra- Poprad. Termín zberu sa vyhláde v úradných hodinách u p. si aj v obecnom rozhlase, a to
Rothovej.
v týždni plánovaného zberu.
Zber nebezpečného odpadu. Zabezpečí sa prostredníctvom firmy Brantner Poprad
€. Poslanci zobrali na vedomie dvakrát v roku. Termíny zberu
aj návrh rozpočtu na rok 2010 sa vyhlásia v obecnom rozhlase
po dohode s firmou.
a 2011.
Zber textilného odpadu
Dôležitým bodom rokovania bolo aj schválenie Vše- a drobného odpadu. Tento
obecne záväzného nariadenia zber sa vykoná vlastnými prač. 1/2009 o miestnych daniach covníkmi, a to v 18. týždni
a miestnom poplatku za komu- a 42. týždni. Miesto zberu je
nálne odpady a drobné staveb- obecný úrad.
V prípade potreby o zbere
né odpady s účinnosťou od 1.
odpadu sa aj v priebehu roka
januára 2009
Taktiež sa schváli Zása- 2009 môžete informovať na
dy hospodárenia s finančnými obecnom úrade u p. Rothovej
prostriedkami obce Hranovni- č. tel. 7883276 alebo p. Gajanovej č. tel. 7883306.
ca.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
(dokončenie z 2. strany)
Na dvadsiatomprvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. novembra 2008 za účasti ôsmich
poslancov sa vykonala voľba
zástupcu do rady školy podľa
školského zákona. Za zástupcu
bola zvolená Mária Greňová.
Poslanci schválili finančný
príspevok na zakúpenie hračiek
a didaktických pomôcok. Pre MŠ
obec 15 000 Sk (497,91 €) a pre
MŠ osada 7000 Sk (232,36 €).

Dvadsiatedruhé zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa konalo 12. decembra 2008.
Na zasadnutí sa schválil návrh
rozpočtu obce na rok 2008,
ktorý v príjmovej a výdavkovej
časti predstavuje 1 247 493,86
€. Celkový rozpočet na rok
2009 je vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, keď prebytok je 82 387,29 €. Plánované bežné príjmy sú v objeme
1 104 760,01 €. Kapitálový rozpočet je schodok 82 387,29 €,
keď príjmy sú len 142 733,85
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Na začiatku roka si urobme duchovné plány
Každoročne počas vianočných sviatkov sa prihovára spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra formou pastierskeho listu. Uvádzame výňatok listu, ktorý bol veriacim čítaný na
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok 1. januára 2009.
Milovaní bratia a sestry!
Vo večnej Božej múdrosti má každý z nás určený čas
svojho života. Aký dlhý je tento čas? Koľko rokov budem
ešte žiť? Každý je zvedavý.
Kladieme si dôležitú otázku:
Prečo som sa práve ja narodil
a nie niekto iný, koho si neviem ani predstaviť? Vznikol
som len zhodou okolností? O
Panne Márii hovorí naša pieseň: „Pred vekmi zvolená...“
Jej nepoškvrnené počatie tiež
hovorí o tom, že ju Boh predvídal skôr, ako bola počatá. To isté platí aj o nás. Boh
nás predvídal skôr, ako sme

boli počatí. Tu sa stretávame
s prvým tajomstvom nášho
života. Prečo práve ja žijem?
– Nikto nám to nevysvetlí.
Preto treba Bohu ustavične
ďakovať za to, že žijeme. Ľudský život je Boží dar a v Božích
očiach má nesmiernu hodnotu. Tento Boží pohľad musí
byť aj naším pohľadom. Človek nemá právo rozhodovať
o svojom živote, ani o živote
iných. Vražda každého druhu
je veľkým zločinom. Preto aj
potrat aj eutanázia. Aj manipulácie s ľudskými embryami,
ako sa to deje aj pri umelom
oplodnení. Žiaľ, že aj mno-

hí veriaci riešia svoj problém
neplodnosti týmto spôsobom.
Druhým tajomstvom nášho
života, ktoré sa dá riešiť iba vo
svetle Božieho slova, je otázka:
Prečo žijem? Aký zmysel má
môj život? Čím ho mám vyplniť? Prvá a všeobecná odpoveď
je, že človek je schopný vytvárať hodnoty pre rozvoj vlastnej
osobnosti i pre spoločenstvo, v
ktorom žije. Čo je tajomstvom
nášho života, ktoré sa dá riešiť iba vo svetle Božieho slova,
je otázka: Prečo žijem? Aký
zmysel má môj život? Čím
ho mám vyplniť? Prvá a všeobecná odpoveď je, že človek
je schopný vytvárať hodnoty
pre rozvoj vlastnej osobnosti,
i pre spoločenstvo, v ktorom
žije. Je to naznačené v Božom
prikázaní, ktoré Ježiš označuje ako najväčšie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej
duše, z celej svojej mysle a z
celej svojej sily. Druhé je toto:
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako
sú tieto, niet“ (Mk 12, 30-31).
Bratia a sestry, keď začíname
nový úsek nášho života, nový
rok 2009, urobme si nejaké

duchovné plány, predsavzatia,
s ktorými chceme začať tento
rok. Čas nás všetkých nesie
bližšie k večnosti. Náš duch
nech tiež hlbšie prežíva Božiu blízkosť, Božiu lásku, ktorá nás sprevádza. Hlboká viera vo večný život nám dáva aj
pevnú nádej, že ho dosiahneme. Kresťanská nádej je pevné
a činné očakávanie všetkých
milostí, ktoré potrebujeme k
spáse, a potom samotnú spásu.
Svätý Otec Benedikt XVI.
končí svoju druhú encykliku
o kresťanskej nádeji Spe salvi pohľadom na Pannu Máriu
ako na hviezdu našej nádeje. V dávnych dobách, pokiaľ
námorníci nemali kompas na
určovanie svetových strán,
orientovali sa len hviezdami na oblohe. Na duchovnom nebi je takou orientačnou hviezdou Panna Mária.
Preto ju v piesni pozdravujeme: Zdravas, hviezda morská.
Nech nám jej žiarivý príklad
lásky a vernosti Bohu svieti
po celý rok. Kto ju nasleduje
v čnostiach, nemôže zblúdiť.
Nech vás na tejto ceste po celý
rok 2009 žehná všemohúci
Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
Váš o. b. František
prevzaté z internetu

Nestačí len vidieť hviezdu

Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle...
Vzdialili sa už kúzelné hodiny Štedrého večera. Vianoce stíchli. Návštevy odišli. Čas
sviatkov sa pominul.
Ale spomienky zostali. Príchod Štedrého večera navodil
zvláštnu pohodu. Zišla sa celá
rodina. Vrátili sa deti ako vtáčatá do rodného hniezda. Vychutnávajú domov, obdivujú
vianočný stromček, jasličky a v
pravý čas sadajú k štedrovečernému stolu. Znejú modlitby,
pesničky, stupňuje sa radosť
detí, Božia láska sa vznáša nad
rodinou i krajinou, nádej sveta
prichádza do Betlehema.
Tichá noc nastáva, polnočná očakáva. Božie Dieťa, svetlo zo svetla nás volá: „ Poďte
ku mne, deti, dospelí, otcovia a
matky, mladí i starí, nebojte sa.
Priniesol som vám lásku z neba
a prišiel som vám ukázať cestu
pokoja!“
A je tu Nový rok, nové svetlo. Prosíme o pevné zdravie a

Božie požehnanie, zvlášť o požehnanie rodín a domov. Pán
Boh ponúka celému svetu viac
pravdy, viac ľudskosti, viac
priateľstva, viac dôvery, viac
spravodlivosti, viac odpúšťania, lásky, statočnosti i šľachetnosti, viac dobroty, jednoty, radosti a pokoja.
Zďaleka prichádzajú Traja
králi, aby sa poklonili Kráľovi
sveta, skromne a pokorne ho
obdarovali a všetkým dali najavo, kto je Božie Dieťa narodené
v Betleheme.
Vianoce by nemali zvláštne čaro, keby chýbali betlehemci, koledy, zázračná
hudba, nádherný spev, dojímavé tóny vianočných piesní,
ktoré hlboko pôsobia na dušu
človeka, obohacujú, zjemňujú
konanie a mnohokrát dojímajú k slzám.
Aj preto sú Vianoce najkrajšie sviatky roka. Sú, a veríme,
že ostanú naveky!

Spoločnosť v novom roku
zamestnáva používanie novej meny. Nikto nepochybuje
o tom, že je to prínos pre obchod, cestovný ruch a všetky
ekonomické odvetvia. Okrem
malých ťažkostí je tu aj patričná hrdosť, že sme to dokázali.
Momentálne nás šokujú možné dopady ekonomicko-politického sporu medzi Ruskom
a Ukrajinou, ktoré by sa prejavili v zastavení dodávok plynu
nielen dočasnom, ale snáď aj trvalom. Ďalej je tu spor na Blízkom východe, a to zďaleka nie
je všetko.
Sme v realite. Sviatočné dni
sú vystriedané všednými. Nové
výzvy, staré problémy, opakujúce sa dookola. Odnášame si
však určitú dávku energie, ktorú sme načerpali počas Vianoc
a pri uvítaní nového roka 2009.
Spoločným menovateľom týchto sviatkov je radosť a pokoj.
Hľadáme ich v ľudskosti, ktorá je prameňom dobra. Veriaci človek ide ešte ďalej, keď sa
opiera o Najvyšší a nevyčerpateľný zdroj ušľachtilých hodnôt

a splnenia jeho túžob. Boh sa
stal človekom. Hlboké spojenie
načrtáva aj opačné ambície. Do
istej miery sa človek môže podobať Bohu. Ak sa o to pokúsi,
tak zažije jeho blízkosť častejšie ako len raz v roku. Navonok
sa to prejaví cez dobrotu, láskavosť, žičlivosť, radosť a pokoj.
Všetky ľudské čnosti dostanú
zelenú.
Mieczyslaw Malinski vo
svojej knihe Náš každodenný
chlieb píše: „A zdalo sa ti, že
si už príliš cynický, aby si sa
ešte mohol niekým nadchnúť,
do niekoho sa zamilovať. ..., že
si až príliš skúsený na to, aby
ťa ešte niečo mohlo prekvapiť
a zaujať. Že všetko, čo sa v tvojom živote malo stať, sa už stalo
a nič ti nemôže brániť, aby si si
pestoval vlastnú záhradku.“
Opak je pravdou. Nestačí
len vidieť hviezdu, treba vstať
a pohnúť sa z miesta. Tak sa
podarí obohatiť hodnotami
uplynulých sviatočných dní
celý nasledujúci rok 2009.
Jozef Ferneza
administrátor farnosti
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Program kina
január – marec
23. januára 2009 o 19,00 hod.
MAMMA MIA !
VB 2008
Idylický grécky ostrov, dievča na
vydaj, jedna bláznivá matka, traja
potenciálni otcovia a nesmrteľná
ABBA. Ako sa to rýmuje? Náramne. Divadelnú muzikálovú show
Mamma Mia! obsahujúcu všetky zmienené ingrediencie videlo
v ôsmich jazykových verziách cez
30 miliónov ľudí. Hlavné úlohy
obsadili Meryl Streepová a Pierce
Brosnan

13. februára 2009 o 19,00 hod.
MADAGASKAR 2
USA 2008
Pokračovanie úspešnej animovanej
komédie Madagaskar 1. Rozmaznaní hrdinovia pristanú uprostred
najdivokejšej africkej divočiny,
kde na každého z nich čaká vlastný príbeh.
Žáner: animovaná komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP, dĺžka
100 min., slovenský dabing

27. februára 2009 o 19,00 hod.
VESMÍRNI OPIČIACI
USA 2008
Prvý človek vo vesmíre bol Gagarin, šimpanz Ham je zatiaľ posledný... dúfajme, že sa vráti! Ham sa
ale viac než o záchrannú misiu zaujíma o to, čo všetko sa dá vyvádzať v stave beztiaže a tak skúša
rôzne hlúposti a nejaké hrdinské
činy sú mu úplne ukradnuté. To
sa ale zmení vo chvíli, keď kdesi
uprostred vesmíru narazia na doposiaľ neznámu obývanú planétku „za deviatimi horami“, ktorú si
okamžite obľúbia.
Žáner: animovaná komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP 12, český dabing

6. marca 2009 o 19,00 hod.
NOCI V RODANTHE
USA 2008
V hlavnej úlohe Richard Gere
a Diane Lane. Blížiaca sa búrka
spojí osudy dvoch ľudí, ktorí hľadajú útechu a jediný magický víkend v nich prebudí emócie, ktoré
úplne zmenia ich životy.
Žáner: romantická dráma. Odporúčaná prístupnosť: MP 12, 97.
min., slovenské titulky.
Zmena programu vyhradená!

Mikuláš v materskej škole
Po jeseni prišla zima,
všetky farby vybielila.
Svet sa snehom ligoce,
o chvíľu sú Vianoce.
Začal sa december a my sme
si uvedomili, že opäť nám nežne
klopú na dvere vianočné sviatky
– čas radosti, lásky, pokoja, zázrakov a prianí. Čas, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a zaspomínať si, zamyslieť sa nad ich
čarom a atmosférou. Čas, kedy
nezabúdame na svojich blízkych, priateľov a známych, aby
v tom čase nebol nikto sám.
No snáď najväčším očakávaním sú, samozrejme, pre deti.

Tie sa vedia tešiť najviac. Aj
my v materskej škole sme sa na
ne pripravovali spoločne a vychutnávali sme si ich, hoci trochu v predstihu, so všetkým, čo
k nim patrí. A aby boli čo najkrajšie a najbohatšie, finančne
nám k tomu pomohol aj náš
zriaďovateľ obec.
Celý mesiac december sme
venovali ich príchodu, pretože
sme s nimi očakávali aj „Mikuláška“ s darčekmi. Z tried bolo
počuť piesne, básne a vinšovačky nacvičované pre Mikuláša.
Deti maľovali. Strihali, lepili ozdoby na vianočný stromček a na výzdobu celej
materskej školy, piekli
a ozdobovali medovníčky.
Konečne prišiel dlho
očakávaný deň 19. december, ktorý zapálil
v detských očkách malých škôlkarov desiatky hviezdičiek. Budova
materskej školy ožila.
Zrazu boli z nich vločky, snehuliačikovia či
koledníci, ktorí svojím
vystúpením roztancovali aj Mikuláša. No a
„Mikuláško“
nesklamal. Ich úsilie a iniciatívu odmenil košom plným sladkostí a novými
hračkami i pomôckami,

Vystúpenie Lúčky pred kostolom
Ešte donedávna vo Viliju – Štedrý deň po štedrovečernej večeri deti chodili po vinšovačke. Usilovali sa navštíviť čo najviac
domov v obci. Dnes to už býva viac –menej ojedinelé a len k najbližším príbuzným. Texty vinšov a kolied boli rozmanité.
V tohtoročný Štedrý večer
pozval folklórny súbor Lúčka
občanov na večerné vystúpenie
pred rímskokatolícky kostol, aby
takto oživil vianočnú atmosféru
z minulosti. Tu sme mohli počuť spievať deti koledy: Z tamtej strany jarka, Za vašim stolom.
Starší členovia súboru vystúpili
s betlehemskou hrou a spevom
vianočných kolied.
„Prekvapuje ma slabý záujem občanov“ , povedal starosta obce už počas vystúpenia. Veď radosť vystupujúcich,
najmä detí , pokoj prítomných,
Starosta obce ďakuje člepríjemné počasie vytvorili pek- nom súboru Lúčka za vystúnú rodinnú atmosféru Vianoc. penie a verí, že najbližšieho
Mnohí potom využili možnosť vianočného podujatia sa zúbyť prítomní aj na Polnočnej častnia občania vo väčšom
svätej omši.
počte.

s ktorými budú tráviť ďalšie
spokojné a veselé dni v materskej škole.
Radosť a šťastie našich
spokojných detí s rozžiarenými očkami určite rozsvietili aj srdcia všetkých dospelých, a nielen na Vianoce. Veď
každý z nás s vďakou prijíma
teplé detské slovo, ich vďačný úsmev a pohľad na svet sa
mu zdá zrazu krajším. Mali by
sme sa tešiť zo šťastia našich
detí a svojím postojom a činmi vyjadriť úprimný vzťah
k sebe navzájom. Uvedomme
si silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti.
Želajme si preto všetci:
„Nech sú ľudia ľuďom blízki
a Zem v rozkvete,
nech sa človek od kolísky
teší na svete.
Taký šťastný nový rok
želajme si vospolok!
M.Greňová
riaditeľka MŠ

Nevšedné a štedré
Vianoce

Kým si každý svoju domácnosť chystal na vianočné sviatky, nakupoval darčeky, kým
sa pieklo, upratovalo, aby sme
najkrajšie sviatky v roku prežili čo najradostnejšie s najkrajšími spomienkami a zážitkami,
my v našej materskej škole sme
začali chystať pre naše rómske
deti novoročné prekvapenie.
Od 21. decembra 2008 do
12. januára 2009 sme po dlhých
dvadsiatich rokoch maľovali
vnútorné priestory celej budovy. Triedy sa premenili na jednu kopu neporiadku, ktorú bolo
treba priebežne upratať tak, aby
deti materskej školy a žiaci špeciálnej školy mohli nastúpiť do
školy. Po dobre vykonanej práci
zmizli zatečené a mastné fľaky
na stropoch tried a chodieb, vyblednuté a popísané steny hlavne v triedach, kde sú žiaci špeciálnej školy.
Zamestnanci materskej školy
v priebehu vianočného obdobia
mali práce dosť, aj keď sa nevyučovalo. Práca s deťmi sa zmenila na upratovanie a čistenie
vnútorných priestorov po maľovaní. Po prázdninách v triedach
a ostatných priestoroch budovy
deti privítajú krásne a hrejivé
pastelové farby, ktoré ich budú
hriať a usmievať sa na ne.
Pavla Chovanová
riaditeľka MŠ
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Hasiči hodnotili činnosť v uplynulom roku

Spoločenská kronika

V prvú decembrovú sobotu sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Hranovnici za účasti hostí, a to zástupcu okresného výboru Jozefa Vitka a starostu obce Ing. Martina Benka.

V týchto dňoch sa dožíva 30 rokov
svojho života zborová farárka

V úvodnej časti správy o činnosti DHZ
vyzvala tajomníčka Katarína Očkaiková prítomných, aby si každý prehodnotil
svoj prístup k práci, čo urobil, koľko urobil, kde zanedbal svoje povinnosti, čo sa dá
zlepšiť zo strany jednotlivého člena v zbore. Ako zlepšiť prácu celého DHZ, aby sa
organizácia vrátila na vyššie pozície pri
hodnotení aktivity v rámci okresu. Aspoň
tak, ako to bolo v roku 2007, keď skončili
na 8. mieste.
Pri kontrole plnenia uznesení bolo konštatované, že z prijatých 12 uznesení bolo
9 uznesení splnených. Čiastočne sa splnilo
uznesenie ohľadom výberu členských príspevkov. Príspevky boli vybraté od 98 členov. Celkový počet členov ku dňu konania
výročnej členskej schôdze bol 113 členov.
Nesplnilo sa prijaté uznesenie týkajúce sa

vykonania preverovacieho cvičenia DHZ
a uznesenie obnovenia činnosti krúžku
mladých hasičov.
V závere svojej správy tajomníčka poďakovala všetkým členom za vykonanú
prácu v roku 2008. Poďakovanie vyslovila aj družobnému DHZ Teplý Vrch, starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva, organizáciám a firmám obce za
dobrú spoluprácu a podporu v uplynulom
roku.
V pláne činnosti DHZ na rok 2009 nechýba usporiadanie súťaže pre dospelých,
mladých hasičov, nočnej súťaže spojenej so
zábavou a pálením Jánskeho ohňa. Hasiči
aj v tomto roku sa budú zúčastňovať na súťažiach v okresnej hasičskej lige. Plánujú
uzatvoriť medzinárodnú družbu s českým
SDH Petrovice - Závada.
Starosta obce vo svojom príhovore sa
poďakoval všetkým členom za činnosť
v roku 2008 a dobrú reprezentáciu obce.
Vyslovil uznanie p. Františkovi Jakubekovi (pre chorobu nebol prítomný), ktorý vykonáva funkciu predsedu DHZ už 25
rokov. Dal prísľub, že v roku 2009 sa začne majetkoprávne vysporiadanie pozemkov areálu Lúčka, aby sa tento areál mohol zveľaďovať a slúžiť nielen pre činnosť
DHZ, ale aj spoločenské vyžitie všetkých
občanov.

MEMORIÁL ŠTEFANA HLAVČÁKA – spomienka
na kľúčovú postavu hranovnického šachu
Zrodí sa nová tradícia? Zdá sa, že k dvom už tradičným šachovým
turnajom konaným v Hranovnici pribudne ďalší. V uplynulom roku
sa hral už siedmy ročník Turičného turnaja, ktorý sa koná na turičnú
nedeľu pravidelne od roku 2002. V prvú septembrovú nedeľu sa hráva
od roku 2003. Organizátorov tohto turnaja potešila skutočnosť, že bol
zaradený aj do kalendára šachových podujatí, ktoré uvádza časopis
Československý šach vydávaný v Prahe. Je to najstarší šachový časopis
(vychádza od roku 1906) a je určený pre šachistov na území bývalého Československa.
Oba tieto turnaje sú otvorené a môže
sa ich zúčastniť každý, kto ovláda pravidlá šachovej hry bez toho, aby hral šachy
súťažne. V šachovom klube sa však ozývali hlasy o potrebe stretnúť sa aj mimo oficiálnych súťaží a turnajov, kde by si hráči
mohli nielen zahrať, ale aj neformálne porozprávať o aktuálnom živote v klube. Táto
myšlienka bola zrealizovaná na záver roka
2007, kedy sa prvýkrát uskutočnil turnaj
iba pre hráčov ŠK Hranovnica, ktorý sa
hral ako spomienka na jedného z dlhoročných hráčov a kľúčovej postavy hranovnického šachu v druhej polovici 20. storočia
– Štefana Hlavčáka.
Štefan Hlavčák sa šachu venoval prakticky celý svoj život. S jeho menom sa stretávame pri šachovom dianí v obci už v päťdesiatych rokoch a patril medzi kľúčových
hráčov súčasného klubu, ktorého činnosť
evidujeme nepretržite od roku 1979. Aj po

tom, čo ukončil aktívnu činnosť, sa živo
zaujímal nielen o výsledky, ale aj o život v
klube a mnohokrát prispel cenou radou.
V nedeľu 28.12.2008 sa hranovnickí šachisti opäť stretli, aby si uctili pamiatku
svojho člena a zhodnotili doterajší priebeh
súťaží po odohraní prvej polovice súťažných kôl v 2. a 3. lige. Dôležitým bodom
rozhovorov však bola otázka účasti žiakov
v Lige mládeže Spiša, ktorá zostala otvorená po odstúpení trénera J. Krajňáka. Tak
ako väčšina vecí, ktoré sa rodia, narazil aj
tento turnaj na technické problémy, a tak
sa ho mohol zúčastniť iba obmedzený počet šachistov. Prednosť preto dostali hráči,
ktorí sa aktívne zapájajú do diania v klube,
teda hráči hrajúci 2. a 3. ligu. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, po ktorých
prvenstvo z roku 2007 obhájil Ján Krajňák
pred Vladimírom Kopnickým a Štefanom
Hlavčákom ml..
ppr

Mgr. Zuzana Vaľovská.

Milá jubilantka, pri príležitosti narodenín
Vám blahoželáme. Nech Vás Božia ruka
pri duchovnom povolaní v zdraví stále
pevne a isto vedie.
S úctou a láskou prajú poslanci OZ,
zamestnanci OcÚ a starosta obce.

V novembri, decembri 2008
a januári 2009 svoje jubileá
oslavujú

50 rokov
Čonka Vladimír, SNP 200
Šavelová Katarína, Rovná 555
Benková Monika, Sládkovičova 450
Pačan František, SNP 216
Pekarčík Viktor, Víťazstva 376
Fišer Bedřich, Dubina 511
Hamrozyová Anna, SNP 213
Horváthová Marta, Mlynská 580
Ing. Stanislav Petrík, Hviezdoslavova 306
60 rokov
Pačanová Elena, SNP 187
Pokošová Mária, Hviezdoslavova 251
70 rokov
Horvathová Anna, SNP 208
Liptaj František, Sládkovičova 428
Fridmann Štefan, SNP 57
Benková Anna, Sládkovičova 431
75 rokov
Bednár Mikuláš, Rovná 15
Štolcová Kristína, Družstevná 389
Benko Jozef, Sládkovičova 431

Novorodenci

Marcela Horváthová, SNP 190
Dávid Barila, Budovateľská 502
Konstantinos Nikolaou, Sládkovičova 454
Boris Gábor, Hviezdoslavova 246
Franko Hamrozy, SNP 213
Miriam Horváthová, Mlynská 238
Jaroslav Puška, SNP 189
Tomáš Pačan, SNP 199
Lucia Horváthová SNP 204
Oliver Ordzovenský, Hviezdoslavova 308

Na večný odpočinok
sme odprevadili

22. júla 2008 Annu Bobovskú
vo veku 85 rokov
9. októbra 2008 Jozefa Braxatora
vo veku 51 rokov
31. októbra 2008 Boženu Scholcovú
vo veku 78 rokov
14. novembra 2008 Pavla Šavela
vo veku 83 rokov
22. novembra 2008 Ondreja Grigera
vo veku 86 rokov
24. novembra 2008 Jozefínu Benkovú
vo veku 78 rokov
25. novembra 2008 Jána Žigu
vo veku 65 rokov
20. decembra 2008 Vojtecha Hamrozeka
vo veku 78 rokov
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Zo života našej obce

Vystúpenie deti materskej školy pri slávnosti

Deti z materskej školy s Mikulášom

Dôchodcovia počas vianočného stretnutia

Harmonikár Ing. Jozef Valluš zabáva dôchodcov

Súbor Lúčka pri vystúpení na Štedrý večer

Členky súboru Lúčka počas vystúpenia pri kostole
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