
HRANOVNICKÝ 

OBECNÉ NOVINY

SPRAVODAJCA 
číslo 2
apríl 2005 
ročník III

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...

Opäť prichádza máj. Mesiac, v ktorom si pripomíname 
sviatok lásky – Deň matiek a pri tejto príležitosti by som sa 
Vám chcel prihovoriť nielen ako starosta obce, ale povedať 
aj úprimných slov aj v mene Vašich manželov, otcov, synov 
i vnukov.

Čo všetko skrýva v sebe to jednoduché slovo – mama. Prvé 
slovo, ktoré vylúdia naše pery. Práve v detstve sa vytvára 
najpevnejšie puto duchovného spojenia medzi matkou 
a jej dieťaťom, ktoré nestratí na pevnosti ani pribúdajúcimi 
rokmi. Milujúce srdce matky pomáha pri prvých pádoch 
a zármutkoch, pri prvých sklamaniach z neopätovaných 
lások, pomáha naliať hodnú dávku optimizmu.

V dnešnom uponáhľanom svete však úloha ženy – matky 
dostáva nové dimenzie. Moderná žena je úplne vtiahnutá 
do vĺn spoločenského diania a rovnakým dielom ako muž 
sa podieľa na materiálnom zabezpečení rodiny, no zároveň 
plní i nenahraditeľnú úlohy matky.

Skúsenosti mnohých generácií dokazujú, že matka je 
stmeľovaním rodiny, oným príslovečným udržiavateľom 
tepla rodinného kozuba.

Koľko lásky musí skrývať materinské srdce, keď ju vie 
rozdávať nielen vlastným deťom, ale plným priehrštím 
ňou vie zahrnúť aj vnúčatá a nezostane necitlivé ani voči 
širokému okoliu. Koľko je v ňom sily, keď je schopné 
odpúšťať, prekonať nevďak a bojovať až po krajné medze 
sebaobety!

Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by plne vystihli vďaku za 
veľkosť vašich citov. Nikdy nebude dosť príležitosti, aby 
sme Vám vrátili obrovský dlh obety a lásky. Prĳmite aspoň 
blahoželanie od srdca: „Nech Vás stretáva toľko ľudských 
radostí, aby vyvážili aj bremeno starosti, aby neostalo na 
sklamanie a bolesti. Nech je každý Váš deň malým sviatkom 
v pohode a zdraví“.

starosta obce

Dvadsiate tretie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa ko-
nalo 25. februára 2005. Prítom-
ní boli všetci poslanci, okrem 
Jána Horvátha, Františka Šave-
la a hlavného kontrolóra obce 
Ing. Martina Orolína, ktorí sa 
ospravedlnili pre pracovné za-
neprázdnenie. V úvode boli 
prerokovávané požiadavky 
prítomných 
občanov.

Mgr. Pavol 
Adamčiak, 
správca far-
nosti Hra-
novnica, vyslovil prosbu o spo-
luprácu pri zriaďovaní mikro-
vlnného internetového pripoje-
nia s možnosťou napojenia an-
tény do veže kostola. Ako uvie-
dol, toto pripojenie by bolo ove-
ľa lacnejšie ako ISDN. Na zá-
klade predložených informácií 
poslanci jednohlasne odsúhla-
sili predložený návrh a schváli-
li komisiu, ktorá do najbližšie-
ho zasadnutia predloží získané 
poznatky. Mgr. Pavol Adam-
čiak tiež požiadal o posúdenie 
daňovej povinnosti dane z ne-
hnuteľností, pričom požiadal 
o zváženie odpustenia daňo-
vej povinnosti, alebo o príspe-
vok na činnosť cirkvi. Žiadosti 
o odpustenie dane boli doruče-
né aj od  evanjelického cirkev-
ného zboru a od Spišskej kato-
líckej charity. OcZ tieto žiados-
ti prerokovalo a jednomyseľ-
ne schválilo príspevok na čin-
nosť týchto organizácií. Pred-
seda dobrovoľného požiarne-
ho zboru František Jakubek 
požiadal o finančný príspevok 
na cvičné rovnošaty a činnosť 
DPZ, čo OcZ jednohlasne od-
súhlasilo. Predostrel i kritic-
ký postoj hasičov k obecnému 
rozpočtu, kde podľa ich názo-
ru nebol zahrnutý príspevok 
na činnosť DPZ. Toto vyvolalo 
vlnu kritiky zo strany starostu 
ale i poslancov, ktorí uviedli, že 

výhrady voči OcZ sú neopod-
statnené. Starosta obce pripo-
menul, že doposiaľ každá žia-
dosť o finančný príspevok pre 
DPZ bola kladne vybavená a aj 
v rozpočte na rok 2005 je vo vý-
davkoch plánovaná finančná 
čiastka na činnosť, prevádzko-
vé náklady na budovu, PHM 
atď. Je potrebné len  si ho riad-

ne preštudo-
vať.

S t a r o s t a 
obce previe-
dol kontro-
lu prĳatých 

uznesení z XXII. zasadnutia 
OZ na základe ktorej konšta-
toval, že dochádzka poslancov 
na zasadnutiach bude naďalej 
sledovaná podľa prezenčných 
listín. Poslanec Jozef Čonka, 
ktorý bol kritizovaný za častú 
absenciu na zasadnutiach OcZ 
to zdôvodňoval tým, že pracuje 
v zahraničí a preto nemá mož-
nosť zúčastňovať sa na rokova-
niach. Podá písomné vyjadre-
nie, či bude pokračovať v po-
slaneckej funkcii.

Ďalším bodom programu 
bol záverečný účet obce za rok 
2004, ktorý predkladala eko-
nómka OcÚ Mária Račeková. 
Výsledok hospodárenia obce 
za rok 2004 predstavuje pre-
bytok 761 000,- SKK, pričom  
príjmy za rok 2004 boli 23 698 
tis. SKK a výdavky za rok 2004 
boli 22 937 tis. SKK. Starosta 
obce uviedol, že tieto podklady 
sa odlišujú od dokladov, kto-
ré boli predložené Daňovému 
úradu v Poprade a kvôli tomu 
navrhol poslancom závereč-
ný účet obce 2004 neuzatvárať. 
Starosta obce ďalej uviedol, že 
vedomé predloženie odlišných 
dokladov pre Daňový úrad 
v Poprade a dokladov pre OcZ 
pokladá za porušenie pracov-
nej disciplíny. OcZ sa rozho-
dlo neuzatvoriť Záverečný účet 

Milé mamy, mamky, starké, babičky!

(pokračovanie na str. 2)ilustrácia jak

ne 
vať.

obce previe-
dol kontro-
lu prĳat

Záverečný účet obce neuzatvo-
rený.
Zmena v poslaneckých radoch.
Neefektívna inventarizácia.



V týchto 
dňoch sa do-
žíva vzác-
neho život-
ného jubi-
lea 80. rokov 
MUDr. Ga-
briel Ondru-
šek - bývalý 
primár zub-

ného oddelenia Nemocnice s poliklini-
kou v Poprade, ktorý už viac ako dve 
decénia reprezentuje našu obec v šachu. 
Napriek svojmu vysokému veku je stále 

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:
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„Po hodoch býva bolenie brucha“, ho-
vorievali naši starí rodičia. A tak by sa 
dala charakterizovať aj uplynulá šacho-
vá sezóna. Kým v predchádzajúcej sme 
sa delili o 2.- 4. miesto a stupeň víťazov 
nám ušiel iba vďaka horšiemu pome-
ru vzájomných zápasov s Krompach-
mi a Levočou a B družstvo zvíťazilo 
v 4. lige, tak teraz to bolo naopak. Po-
stupom B družstva došlo k rozdeleniu 
hráčskeho kádra a permanentná ne-
účasť niektorých hráčov na zápasoch 
sa nepriaznivo odrazila hlavne na hre 
A družstva. Zrodilo sa niekoľko neča-
kaných výsledkov a tie pri vyrovna-
nosti súťaže znamenali, že nastal boj 
o záchranu. Víťazné série v závere sú-
ťaže však  dokázali, že hráči hrať šach 
nezabudli a cieľ zachrániť 3. ligu sa po-
darilo splniť. V budúcej sezóne by sme 
sa mali vrátiť k osvedčenému modelu 
s družstvami III. a v IV. lige tak, ako to 
bolo v minulosti. A to aj napriek tomu, 
že o vypadávajúcom sa pravdepodobne 
rozhodne až za zeleným stolom, vzhľa-
dom na vývoj vo vyššej a nižšej súťa-
ži. Avšak neboli to iba neúspechy, kto-
ré sprevádzali túto sezónu. 
Prvýkrát v histórii klu-
bu sa uskutočnila v našej 
obci aj Liga mládeže Spiša. 
Hralo sa v ôsmich kategó-
riách podľa veku. Výrazný 
úspech zaznamenal Peter 
Roth ml., ktorý plne vyu-
žil domácu pôdu a svoju 
kategóriu vyhral. Dobre 
si počínal aj Marcel Kikta, 
ktorý obsadil 7. miesto vo 
svojej kategórii. Nováči-
kovskú daň zaplatili súro-
denci Dagmara a Stanislav 

Hlavčákovci, 
ktorí obsadi-
li 6. resp. 12.  
miesto. 

S poľutova-
ním sme mu-
seli konšta-
tovať, že po 
n i e k o ľ k ý c h 
rokoch sa pre 
nízku účasť 
(prihlásilo sa 
iba 5 druž-
stiev) neusku-
točnili Majstrovstvá družstiev Spiša 
v rapid šachu, ktoré sa tradične konajú 
v našej obci.

V korešpondenčnom šachu dosiahol 
výrazný úspech Stanislav Hlavčák, kto-
rý zvíťazil v skupine OPEN/008 Maj-
strovstiev Slovenskej republiky a po-
stúpil už do štvrťfinále tejto súťaže. Sr-
dečne blahoželáme. V korešpondenč-
nom šachu držíme palce Petrovi Rotho-
vi st. a Stanislavovi Hlavčákovi, ktorí 
už druhý rok bojujú v základných sku-
pinách Majstrovstiev Európy. 

Družstvo Z V R P skóre B
1. Gelnica A 11 11 0 0 68,0 : 20,0 33
2. Krompachy 11 6 3 2 55,0 : 33,0 21
3. Svit 11 6 2 3 46,0 : 42,0 20
4. Sp. Nová Ves 11 5 3 3 43,5 : 44,5 18
5. Poprad 11 4 2 5 41,0 : 47,0 14
6. Gelnica B 11 4 2 5 41,0 : 47,0 14
7. Prakovce 11 3 4 4 40,0 : 48,0 13
8. Levoča 11 3 3 5 40,5 : 47,5 12
9. Smižany 11 4 0 7 39,5 : 48,5 12
10. Hranovnica B 11 3 2 6 38,5 : 49,5 11
11. Bĳacovce 11 2 3 6 38,5 : 49,5 9
12. Hranovnica A 11 3 0 8 36,5 : 51,5 9

platným členom šachového klubu. V sú-
ťažnom ročníku 2004/2005 za ŠK odo-
hral 7 zápasov v ktorých získal 2,5 bodu. 
O jeho vzťahu k šachu, ale aj k našej obci 
svedčí to, že aj keď mal pred touto sezó-
nou nehodu pri ktorej si zlomil nohu, za 
šachovnicu si sadal s barlami v rukách. 
Svojím prístupom k hre a tréningu môže 
byť stále vzorom nielen nastupujúcej ge-
nerácii, ale aj mnohým dlhoročným hrá-
čom. Želáme mu všetko najlepšie a veľa 

„dobrých ťahov“ v živote aj za šachovni-
cou a voláme ad multos annos!

Ad multos annos...

 ŠK Hranovnica

Kristián Šandor, Budovateľská 508
Miroslav Pačan, Hviezdoslavova 245
Daniel Čonka, Mlynská 227
Martin Hamrozek, SNP 213
Dávid Šidlovský, SNP 101
Vanesa Horváthová, SNP 190
Dávid Puška, SNP 181
Dušan Pačan, SNP 199

50 rokov
Magdaléna Čonková, Mlynská 237
Ľudmila Husárová, Sládkovičova 402                     
Mária Račeková, Budovateľská 503
Monika Horváthová, SNP 206
Róbert Smolár, Budovateľská 522

60 rokov
Jozef Roth, SNP 148
Františka Štolcová, Hviezdoslavova 309
MUDr. Irena Vozárová, 
Hviezdoslavova 364,
Štefan Suržín, Štúrova 471,

70 rokov
František Prokop, Budovateľská 506
Jozef Valluš, Hviezdoslavova 305,

75 rokov
Helena Vallušová, SNP 128
Jozefína Benková, SNP 158
Katarína Vallušová, Rovná 13,
Katarína Králiková, Víťazstva 378,
František Jurčo, SNP 171,
Mária Malatinová, Štúrova 493
Vojtech Hamrozek, SNP 179

80 rokov
Mária Štolcová, Štúrova

95 rokov
Anna Greňová, Hviezdoslavova 327

5. marca Annu Pačanovú, vo veku 
68 rokov,
28. marca Františka Polovku, vo veku 
64 rokov
11. apríla Martina Palgutu, vo veku 
83 rokov

Peter Roth ml.

-ppr-

Finiš prišiel neskoro...



Odišiel a naše srdcia napl-
nil smútok. Podobné slová za-
znievali začiatkom apríla 2005 
z úst veriacich, ale aj neveria-
cich po celom svete. Ján Pavol 
II. - človek s ojedinelou chariz-
mou. Prvý slovanský pápež, 
ktorý obzvlášť miloval i náš 
slovenský národ a venoval 
mu tri svoje návštevy.

Všade, kde prišiel počas svoj-
ho dvadsaťšesťročného ponti-
fikátu vzbudzoval veľkú úctu. 
Nielen u rímskokatolíckych 
veriacich, ale aj u ľudí iného 
vierovyznania, či u neveria-
cich. Bol naozaj akoby otcom 
nielen 1,1 miliardy katolíkov, 
ale aj mnohých iných kresťa-
nov, ba aj židov, mohamedá-
nov, hinduistov, ľudí z rôz-
nych rás, národov, mladých i 
starých, najmä chudobných a 
trpiacich, ale i bohatých, moc-
ných tohto sveta i jednodu-
chých ľudí.

Bol večným zástancom spra-
vodlivosti a dodržiavania ľud-
ských práv, neúnavným šírite-
ľom ekumenizmu, vďaka kto-
rému sa po dvetisíc rokoch za-
čali náboženstvá zbližovať. 

Tým všetkým Ján Pavol II. 
nepochybne bol. Stále je to 
však málo v porovnaní s tým 
najdôležitejším. Bol ohrom-
ným vzorom a učiteľom lásky, 
ktorý dokázal odpustiť mu-
žovi, ktorý sa ho pokúsil pri-
praviť o život. Do poslednej 
chvíle nemyslel na seba, ale na 
ostatných. Objavili sa aj návr-
hy, aby mu bol prisúdený ti-
tul Veľký, ako dvom pápežom 
v histórii – Gregorovi a Levo-
vi. Nejde však o titul. Jeho veľ-
kosť je už zaručená. Ján Pavol 
II. poznačil svojimi skutkami 
a duchom históriu celého ľud-
stva. 

Jeho pozemská púť sa skon-
čila, avšak jeho pečať duchov-
ného posolstva a osobného prí-
kladu zostane v nás všetkých 
hlboko vtlačená. Je to však 
zároveň výzva nezostať iba 
svedkami tohto výnimočné-
ho človeka, ale byť pripravení 
a odhodlaní nasledovať ho. V 
prvých aprílových dňoch pri-
nášali médiá myšlienky a úva-
hy mnohých svetových čini-
teľov o odkaze Jána Pavla II. 
I keď naše noviny vychádza-
jú v čase, keď je už zvolený 
jeho nástupca Benedikt XVI.,  

Odišiel otec a velikán našich dejín...

Ing. J. Raček bol jedným z tých, ktorí sa dostali na 
audiencii do blízkosti Jána Pavla II.

Čo pre vás 
znamenal  
Sv. otec?

M. Malatin: 
Pre mňa bol 
Ján Pavol 
II. ako dob-
rý a láska-
vý otec, kto-
rý mal otvo-
rené srdce 
pre každého 
a svojou smr-
ťou nám uká-
zal dôstoj-
ný prechod 
z dočasného 
do večného 
života. 
M. Vallu-
šová: Bol to 
veľký človek a veľký pápež, 
ktorý zasiahol do vývoja sve-
ta. Pre mňa bol vzorom v láske 
k blížnemu, slabému a ľuďom 
rôznych vierovyznaní. 
Mgr. P. Adamčiak: Bol sku-
točným námestníkom Krista 
na zemi, pastierom katolíckej 
Cirkvi a vzorom človeka.
D. Plachetka: Stručne pove-
diac, Sv. otec pre mňa zname-
nal nádej večného života.
M. Liptajová: Sv. otec bol pre 
mňa vzorom v utrpení a boles-
ti...
J. Husár: Bol to muž viery, od-
vahy, dokázal sprítomňovať 
Božiu lásku na tomto svete, 
všade sa snažil priniesť Kristov 
pokoj. 
A. Maník: Bol dobrým pastie-
rom – stal sa jedno s Kristom – 
lebo za ovce celého sveta obe-
toval svoj život Bohu v službe 
Cirkvi.
Mgr. Z. Vaľovská: Osobnosť, 
ktorú si všetci - aj napriek od-
lišnostri názorov- vážime. Náš 
rešpekt voči nemu vychádzal 
nie z titulu funkcie, ale v pr-
vom rade zo skutkov lásky a 
porozumenia. Veľa pre nás 
znamenalo gesto úcty evanjeli-
kom v Prešove.
MUDr. M.Kre�ová: Pre mňa 
bol dôkazom Božej lásky a sta-
rostlivosti. Aj ja som - ako on, 
ako 7-ročná stratila mamu a 

prežila som mnoho strastí. Pre-
to som obzvlášť citlivo vnímala 
ním citované: „Nebojte sa!“

Ako ste prĳali správu 
o smrti Sv. otca? 

M. Mala-
tin:  Správu 
o smrti Sv. 
otca som 
sa dozve-
del z vysie-
lania rádia 
Lumen ešte 
v ten sobot-
ňajší večer. 
Veľmi ma 
to zarmúti-
lo a prinúti-
lo rozmýš-
ľať koľko 
veľa sme 
stratili a čo 
nám zane-
chal pre bu-
dúcnosť.
M. Vallušo-
vá: S veľkým 

zármutkom a bolesťou v srdci. 
Vnímala a vnímam to ak veľkú 
stratu pre súčasný svet.
Mgr. Z. Vaľovská: Dovolím 
si citovať slová reportéra TA3: 

„Bolo to čosi neuveriteľné. Vzá-
pätí som pocítil vnútorný po-
koj. Uvedomil som si, že sa mu 
nemohlo stať nič lepšie - veď 
na tú cestu sa pripravoval celý 
svoj život!“
P. Adamčiak: Sledovanie zdra-
votného stavu v posledných 
hodinách cez správy, ma pri-
pravilo na chvíľu, keď som si 
uvedomil že všetci na svete 
strácame otca, svätého Otca.
D. Plachetka: I naša rómska 
rodina prĳala správu o smr-
ti Sv. otca veľmi smutne, lebo 
sme stratili naozajstného otca.
M. Liptajová: Bol starostlivým 
otcom – tú-
to správu 
som prĳa-
la s veľkým 
žiaľom, ako 
keď odíde 
do večnosti 
otec.
J. Husár: 
Spočiatku 
ma napl-
nil smútok. 
Cítil som sa 
ako apošto-
li po Veľ-
kom piatku. 

predsa venujeme tomuto ve-
likánovi ľudstva miesto v na-
šich novinách. Aké sú spo-
mienky a myšlienky  nás Hra-
novničanov na Jána Pavla II.?

Pomyslel som si, neviem, či eš-
te budeme mať niekedy tak od-
vážneho Sv. otca, ktorý by sa 
dokázal tak neochvejne zastá-
vať tých, čo trpia nespravodli-
vosťou. Neskôr som si uvedo-
mil, že to nie je správny postoj. 
Teraz je vlastne na nás aby sme 
jeho posolstvá, ktoré sú vlastne 
Kristove, odovzdávali svetu. 
A. Maník: S bolesťou. Bol to 
pápež odpúšťajúci, hľadajúci 
možnosť stretania sa so všetký-
mi a pre všetkých mal otvore-
né srdce.
V. Kiktová: Cítila som sa tak, 
ako keď zomrie niekto veľmi 
blízky. Myslím, že sme strati-
li veľkého človeka, aký tu do-
siaľ ešte nebol a možno ani ne-
bude.

Ak by ste mali jednou ve-
tou vyjadriť odkaz Sv. 
otca...

M. Malatin: Nebojte sa vyjad-
riť svoju vieru nielen v kosto-
le, ale všade na tom mieste kde 
sme! Vyvarujme sa liberálnych  
a hlavne ľavicových myšlienok, 
ktoré sú veľmi nebezpečné pre 
vieru v Ježiša Krista.
M. Vallušová: Žite vo vernosti 
pravde a láske a v obetovaní sa 
pre iných.
M. Liptajová: Nebojte sa 
a odovzdajte svoj život do Bo-
žej vôle.
A. Maník: Nebojte sa! Sloven-
sku: Otvorte dvere Kristovi!
Mgr. Z. Vaľovská Z: Najlep-
šie to vystihujú slová apoštola 
Pavla z listu Filipanom: „Le-
bo mne žiť je Kristus a zomrieť 
zisk.“
Mgr. P. Adamčiak: Troma slo-
vami: Vždy byť človekom!
V. Kiktová: Pokračujme s veľ-
kou láskou tam, kde on skon-
čil.



ZO ZASADNUTÍ OcZ

KRÁTKE SPRÁVY

I N Z E R C I A
• Predám dvojkolesový 
vozík zn. Karion, ložná 
plocha 100x80cm. Č. tel.: 
0908 568974
• Lacno predám pekné 
veľké gladioly. Č. d. 161
• Predám kuchynskú 
kachľovú pec, vzorova-
ná, málo používaná, vo 
veľmi dobrom stave. Ce-
na dohodou. Č. tel.: 
     052 4590398 (po 19.00)

obce 2004, z dôvodu nezhody 
údajov vo výkazoch pre daňo-
vý úrad a výkazoch pre OcZ. 
Keďže k tomuto dokumentu 
vyjadril záporný názor i nezá-
vislý audítor, OcZ rozhodlo, že 
na nasledujúce zasadnutie OcZ 
sa pozve i ekonómka OcÚ. 

Starosta obce predniesol pí-
somný návrh na zriadenie spo-
ločného školského úradu, kto-
rý zaslal Mestský úrad Poprad. 
Zmyslom tohto úradu je me-
todicky usmerňovať činnosť 
v oblasti školstva, mládeže a te-
lesnej kultúry. Tento návrh OcZ 
jednohlasne odsúhlasilo. 

Starosta obce predložil pí-
somný projekt na dobudova-
nie a rekonštrukciu vodovo-
dov a kanalizácií v tatranskom 
a podtatranskom regióne, kto-
rý bol zaslaný PVS Poprad. 
PVS Poprad urguje vyjadrenie 
obce o spolupráci pri realizova-
ní tohto projektu. Starosta obce 
vzhľadom na doterajšie skúse-
nosti s touto spoločnosťou má 
záujem prejednať túto záleži-
tosť s PVS Poprad s využitím 

právnej pomoci. Tento návrh 
bol jednohlasne odsúhlasený 
obecným zastupiteľstvom.

Dvadsiate štvrté zasadnu-
tie OcZ sa uskutočnilo 1. aprí-
la 2005. V úvode starosta obce 
prečítal písomné vzdanie sa 
mandátu poslanca Jána Hor-
vátha. Následne zložil sľub 
ďalší z náhradníkov PaedDr. 
Mgr. Ján Kre�, ktorý je pred-
sedom komisie pre vnútornú 
správu. Schôdza pokračovala 
podľa programu ďalšími bod-
mi. Vlnu kritiky vyvolala sprá-

• Očkovanie psov proti besno-
te sa bude konať 14. mája 2005 
od 10.00 hod. pred budovou 
obecného úradu.
• Verejné zhromaždenie obča-
nov obce, na ktorom sa bude 
prezentovať spracovanie zada-
nia  územného plánu obce sa 
uskutoční 22. mája o 15.00 hod. 
v klube obce.
• Využite možnosť odvozu 
separovaného zberu, ktorý  
sa uskutoční takto: sklo 27.4., 
25.5., 22.6., plasty 13.5., 10.6., 
nebezpečný odpad 6.6.-13.6.

va o inventarizácií majetku, 
ktorú predkladala ekonóm-
ka OcÚ M. Račeková. Staros-
ta obce skonštatoval, že inven-
tarizácia nepriniesla očakáva-
né výsledky kvôli nepresnému 
porovnávaniu majetku so skut-
kovým stavom. Preto je potreb-
né vykonať nielen opätovnú 
inventarizáciu, ale i jej kontrolu 
kontrolórom obce. 

M. Račeková sa ohradila voči 
správe nezávislého audítora 
ing. D. Križana s tým, že k to-
mu podá písomné stanovisko.  

Program kina 
OSVETA (dokončenie zo str. 1)

V rámci aktivačných prác nezamestnaní pracujú aj ako pomocní 
robotníci pri stavebných prácach.

Apríl 2005

22.4.2005 o 19,30 hod.
PO ZÁPADE SLNKA
(USA – 2004) akčná komé-

dia, MP – 12
Úspešný zlodej sa uchýli na 

nejaký čas na exotický ostrov. 
Agent FBI je mu stále v pä-
tách. Obaja rozohrávajú hru 
na mačku a myš.

29.4.2005 o 19,30 hod.
WIMBLEDON
(USA) romantická komédia
MP - 12
Komická romanca, ktorá sa 

odohráva na tenisovom kur-
te počas turnaja vo Wimble-
done.

Máj 2005

6.5.2005 o 19,30 hod.
O DVE SLABIKY POZA-

DU
(SK – 2004) príbeh zo súčas-

nosti pre mladých, MP - 12
Príbeh študentky, ktorá 

ešte nevie čo chce od života.  
Nemá problém s peniazmi, 
ale má problém so vzťahmi.

13.5.2005 o 19,30 hod.
BLADE: TRINITY
(USA - 2004) akčný thriller
MP – 15
Blade spolu s nočnými upír-

mi spája sily a pokúšajú sa čo 
najskôr rozšíriť vírus, ktorý 
ich zabíja. 

20.5.2005 o 19,30 hod.
VOLANIE MORA
(Španielsko, Francúzsko, Ta-

liansko – 2004) dráma
MP – 12
Ramon leží už 30 rokov 

na lôžku a je odkázaný na 
opateru rodiny. Jeho okno 
v spálni je jediným oknom 
do vonkajšieho sveta. V jeho 
neľahkom živote sa objavia 
dve ženy, ktoré sa do neho 
zamilujú.

27.5.2005 o 19,30 hod.
SNOWBORĎÁCI
MP - 12, (ČR – 2004) komé-

dia
Komédia plná snehu, efekt-

ných skokov a štýlovej hud-
by.

Jednotné vstupné: 25,- Sk
Zmena programu vyhradená!

FOTO: imb

Na poslednom zasadnutí OcZ 
starosta obce prezentoval vy-
tvorenie obecnej polície v rám-
ci šiestich obcí (Vikartovce, 
Kravany, Spišské Bystré, Hra-
novnica, Spišský Štiavnik, Vy-
drník) Hornádskej doliny. Zria-
dená obecná polícia by mala 
šiestich zamestnancov, stredis-
kom tejto zložky je navrhnutá 
obec Spišské Bystré. Predlože-
ný projekt vzišiel zo zasadnu-
tia mikroregiónu Pramene.
Starosta ďalej charakterizoval 

prácu obecnej polície v porov-
naní s ostatnými bezpečnost-
nými zložkami. Uviedol, že 
práca obecnej polície v zmysle 
zákona o obecnej polícii a zá-
kona o priestupkoch je orien-
tovaná do oblasti bezpečnos-
ti a ochrany osôb, ich majetku 
a zabezpečenia verejného po-
riadku. Ďalšiu dôležitú úlohu 
plní pri dodržiavaní všeobec-
ne záväzných nariadení obce, 
ktoré vo svojich špecifických 
pomeroch upravujú podmien-
ky spolunažívania občanov na 
území obce. Obecní policajti 
sa v prevažnej časti služby po-
hybujú v uliciach. Z toho vy-
plýva, že mnoho trestných či-
nov zachytávajú bezprostred-

ne v zárodku. Vyšetrenie a do-
riešenie potom prenechávajú 
štátnej polícii. Svojou činnos-
ťou v uliciach policajti vytvá-
rajú tlak na znižovanie trestnej 
činnosti a pôsobia preventívne.
Policajný zbor SR rieši najmä 

už spáchané trestné činy. Ex-
panzia automobilizmu viedla 
tiež k určitej deľbe práce. Do-
pravná polícia sa dnes v sta-
tickej doprave opiera o spolu-
prácu s obecnou políciou. Tu je 
možnosť spoluprácou policaj-
ných zložiek riešiť aj dopravný 
problém obce, keď obecná po-
lícia zoberie do rúk poriadkové 
záležitosti.
Podpora tohto projektu veľmi 

závisí od potrebných finanč-
ných prostriedkov na činnosť 
obecnej polície, poslanci uva-
žovali aj o prípadne vlastnej 
obecnej polícii. Konečné vyjad-
renie poslancov obce k tomuto 
projektu bude až po požado-
vaných dodatočných upresne-
niach celej činnosti obecnej po-
lície a finančnom zabezpečení.
Zriadenie obecnej polície 

v Hornádskej doline je však 
podmienené vyjadrením aj po-
slancov ostatných obcí.

Bude zriadená obecná polícia vícia ví Hornádskej doline?

starosta obce


