OBČASNÍK

Ročník I
Najvýznamnejšou výchovnou
inštitúciou, ktorá formuje prehlbuje a upevňuje vedomie človeka v rozhodujúcom období jeho
života – v mladom veku je spolu
s rodinou nesporne škola.
O dôležitosti výchovy a vzdelávania a jej preferencii v školskej
praxi nepochybuje dnes nikto.
Vedie nás k tomu realita, v ktorej
žijeme a dôležitosť pripravenosti mladej generácie prevziať zodpovedne do rúk našu i svoju budúcnosť.
Naša ZŠ v školskom roku 2003/
2004 má 282 žiakov, z toho 215
Rómov, čo predstavuje 76%. Aj pri
takejto zostave žiakov je stratégia
školy nasmerovaná v prospech informačnej, učiacej sa školy, kvality edukačného procesu a slobody
vo výchove.
Z tohto dôvodu hlavné úlohy pre školský rok 2003/2004 sú
stanovené tak, aby sme pomohli
v prvom rade žiakom, ktorí majú
záujem o vzdelávanie. Všetci pedagogickí pracovníci počas celého
školského roka robia všetko preto,
aby títo žiaci mohli na našej škole rásť, aby získali čo najviac informácii. Už pri organizácii mys-
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voľný čas.
Je našou povinnosťou venovať
zvýšenú pozornosť aj rómskym
žiakom. V prvých ročníkoch najmä komunikácii v slovenskom
jazyku, čo žiakom robí najväčší
problém. Túto jazykovú bariéru
nám pomáhajú prekonávať rómske asistentky. Od nich očakávame, že sa zlepší spolupráca rodiny a školy. Bez spolupráce nedokážeme týmto žiakom pomôcť,
pretože pri výchove zohráva veľkú úlohu rodina.
Práca učiteľa na našej škole je
namáhavá. Učiteľ musí vedieť,
čo každý deň chce a môže dosiahnuť vo výchove a vzdelávaní. Často však vynaložené úsilie je málo
adekvátne výsledku.
Situácia v školstve nie je jednoduchá. Napriek tomu si myslím,
že všetci, ktorí sme mu verní máme
morálnu povinnosť pracovať tak,
ako nám káže naše poslanie. Preto
verím, že naši učitelia budú k výchove svojich zverencov pristupovať zodpovedne, múdro a dôsledne. Že okrem sprostredkovania vedomostí o ktorých aj ekonomickej cene netreba vôbec pochybovať, budeme vštepovať deťom
nadčasové hodnoty: lásku, pravdu,
spravodlivosť ale aj túžbu po ďalšom osobnom raste. Čo totiž nevojde do koreňov, to sa nedostane do
koruny. A naše výchovné počínanie by bolo bez perspektívy, keby
sme sa o mladý strom nestarali
tak, aby jeho koruna bola čo najzdravšia a priniesla po rokoch čo
najlepšiu úrodu.

líme na týchto žiakov. Zriaďujeme TOV, kde sú žiaci prospechovo slabší. A tak žiaci, ktorí majú
záujem o vzdelávanie sú v bežných triedach.
Pri plnení hlavných úloh školy nám pomáha aj Projekt Phare, ktorým sme získali moderné učebné pomôcky – jazykovú
učebňu, ktorú môžu využívať už
žiaci na 1. stupni v nepovinnom
predmete nemecká konverzácia.
Aj keď počet lepších žiakov nám

neustále klesá snažíme sa týchto
žiakov podľa možnosti zapájať do
vedomostných súťaží – fyzikálnej,
matematickej, geografickej, prednesu poézie a prózy, ... Za úspech
považujeme aj to, že naši žiaci sa
zúčastňujú okresných kôl.
V škole pod vedením p. učiteľov pracujú aj krúžky – počítačový, literárno – dramatický, šikovné ruky, varenie, športový. Tu je
možnosť zapojenia sa do mimoškolskej práce a tak využiť svoj

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zachovanie modrotlače, prisľúbil úsilie, ale je za spoločný
postup s obecným zastupiteľstvom.

ľa pri Michlíkovom sypanci,
ktorý je zahnitý a môže spôsobiť škody na majetku občanov.

Starostovi obce odporučilo:
Ä vydať príkaz na odstránenie
nedostatkov zistených nezávislým auditorom Ing. Jozefom
Majerčíkom pri vykonaní auditu účtovnej závierky Obecného
úradu v Hranovnici za rok
2002;
Ä zvolať pracovné rokovanie
za účasti kultúrnej a finančnej komisie ako aj zástupcov Občianskeho združenia
„Montškova modrotlač“ za účelom nájsť spoločného riešenia
využitia priestorov;
Ä pripraviť na budúce zasadnutie
obecného
zastupiteľstva „Dohodu medzi Obcou
Hranovnica a Dobrovoľným hasičským zborom Hranovnica“,
Ä zabezpečiť výrub topo-

Súhlasilo:
4 so zmenou využitia poľnohospodárskej
pôdy
na
nepoľnohospodársku za účelom vytvorenia stavebného
pozemku lekárne. Jedná sa o
pozemok parcelného čísla 12/1
o výmere 225 m2 a par. č. 12/2
o výmere 5 m2,
4 s predloženým návrhom
starostu obce na riešenie odvodu povrchovej vody z Družstevnej ulice, úpravy autobusovej zastávky a vybudovanie
parkoviska,
4 s odpredajom nehnuteľnosti parcely č. 5730/5 o výmere
95 m2 parcely č. 5730/6 o výmere 56 m2 .

Siedme zasadnutie OcZ sa
uskutočnilo 27. júna 2003.

22.00 hod.; cez víkend od 11 00
- 22.00 hod.

Schválilo:
4 vnútorné smernice pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác obce Hranovnica;
4 vyraďovaciu komisiu v zložení: Elemír Chovan – predseda, Marián Gajan, František
Šavel, Marcel Husár – členovia;
4 za spracovateľa “ Programu
sociálneho a hospodárskeho
rozvoja obce “ neziskovú organizáciu ETP Slovensko;
4 platový poriadok odmeňovania členov komisií a poslancov OcZ pre rok 2003 a finančnú odmenu za I. polrok 2003;
4 prevádzkovanie záhradnej
reštaurácie v areáli Jednoty
v počte 35 miest. Prevádzková
doba cez týždeň od 14.00 -

Zobralo na vedomie:
Ä správu riaditeľa OO PZ Ing.
Nevidzianskeho o práci obvodného oddelenia, požiadavke
o bližšej spolupráci s OcÚ a občanmi;
Äpožiadavku
Občianskeho
združenia „Montškova modrotlač“, v zastúpení p. Pavlom
Friedmanom, ktoré podalo písomnú požiadavku o prenájme
budovy modrotlače na 10 rokov za symbolickú cenu 1 Sk.
Združenie žiada od obce ročný
príspevok 50 – 60 tis. Sk na nákup foriem a technológie;
Ä vyjadrenie vdp. Mgr. Pavla
Adamčiaka, člena Občianskeho
združenia, v ktorom podporil
ušľachtilú myšlienku, akou je

Mgr. Mária Škovierová
riaditeľka ZŠ

(Pokračovanie na str. 2)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie zo str. 1)

Jedná sa o odpredaj pozemku za predajnú cenu 70,- Sk/
m2 Rudolfovi Sabovi, ktorý
uvedený pozemok už využíva
ako záhradu pri rodinnom
dome.
Ôsme zasadnutie OcZ sa
uskutočnilo 25. júla 2003.
Schválilo:
4 komisiu pre výberové
konanie stavby
„Úprava
MK Hranovnica“ v zložení:
Marián Gajan, Marián Kolba,
Elemír Chovan, Ing. Štefan
Roth, Marcel Husár;
4 návrh
komisie, ktorá
vyhodnotila
Ing. Emíliu
Hudzíkovú ako odborne spôsobilú osobu na obstarávanie
ÚPN-O Hranovnica;
4 úhradu nákladov vo výške
2 679,80, rozdiel medzi príjmami od sponzorov a nákladmi zabezpečenia občerstvenia
pre mladých účastníkov pute
“ Muráň – Levoča “;
4 posedenie a odovzdanie
gratulácie
zástupcov
obce jubilantovi vdp. Jánovi
Hlavčákovi v Gazdovskom
dome z príležitosti dožitia sa
80 rokov života.
Súhlasilo:
4 s uskutočnením stavby
„Úprava MK Hranovnica“
s celkovým predpokladaným
nákladom cca 2,2 mil. Sk.

Stavbu realizovať dodávateľským spôsobom. Stavba
vyrieši
odvod povrchovej
vody z Družstevnej ulice,
úpravu autobusovej zastávky,
ďalej parkovisko, chodník a
prechod pre chodcov k zdravotnému stredisku;
4 so zmenou využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku za účelom vytvorenia stavebného pozemku pre výstavbu rodinného
domu, ktorú chce vykonať Ing.
Martin Brosmann, na parcele
1426/46 k.ú. Hranovnica;
4 so zmenou využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku za účelom vytvorenia stavebného pozemku pre záhradnú chatku, ktorú
chce vykonať p. Jozef Jurčo
na parcele 5879/840 v časti
Dubina k.ú. Hranovnica.
Starostovi obce odporučilo:
Ä zabezpečiť súťaž verejného obstarávania na stavbu
„Úprava MK Hranovnica “;
Ä uzatvoriť s Ing. Emíliou
Hudzíkovou
Zmluvu
na
dielo na obstaranie ÚPN-O
Hranovnica. Cena za výkon
prác spojených s činnosťou
obstarávateľa je 100 tis. Sk;
Ä ekonómke obecného úradu vypracovať “ Smernice
na vyraďovanie hmotného
a nehmotného investičného
majetku “.
		

- imb-

Úroda zozbieraná v rekordnom čase!
Žatevné práce sa na Poľnohospodárskom družstve v Hranovnici
v tomto roku začali pomerne skoro. Už 4. augusta na polia nastúpili
najskôr tri domáce osádky s kombajnami typu E – 512. K nim sa pridali dve cudzie výpomocné osádky na kombajnoch typu RS a typu
1 – John Deer.
Na poliach hranovnického chotára sa žatevné práce ukončili 12.
augusta. Dosiahnuté výnosy sú
nasledovné: pšenica ozimná 327
t, raž ozimná 133,4 t, tritikale 103
t, jačmeň jarný 1 066,8 t, ovos 13,7
t. Celkovo boli obilniny zozbierané zo
462,4 ha, čo predstavuje výnos 3,55 t
na hektár a spolu je to 1 643,9 ton obilnín. V dňoch 19. až 21. augusta sa
zozbierala jarná repka z výmery 22
ha s výnosom 2,13 t/ha a celkovým
množstvom 46,9 t.
K priebehu žatvy ako aj dosiahnutým výsledkom predseda
PD Dušan Slavkovský povedal:
„Vzhľadom na ťažké podmienky, zhoršené prezimovanie ozimín a repky, po-

škodenie jarnými záplavami a veľkým
suchom v letných mesiacoch hodnotím
dosiahnuté výnosy za sľubné a úrodu
ako dobrú.“
Z domácich osádok Adalbert
Malatin zozbieral úrodu zo 43
ha, Ladislav Palguta z 47 ha a Milan Dický zo 74 ha. Dopravu pri
žatve zabezpečovali: Martin Malatin, Jozef Malatin, Martin Šavel
a Marián Štolc.
K žatevným prácam patrí aj zber
a stohovanie slamy. Túto prácu vykonávali: Jozef Štolc, Ondrej Sabo,
František Pustovka, Peter Majer,
Jaroslav Ondruš. Údržbu a opravy
žatevnej techniky vykonávali Martin Urban a Pavel Hradecký.
Veľký podiel na týchto výsledkoch má úsek rastlinnej výroby s vedúcim Mariánom Gajanom, technikmi Martinom Kolbom, Milanom Sabom a ostatnými pracovníkmi. „Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na žatevných prácach zúčastnili,“ dodal predseda.
Dušan Slavkovský
predseda PD

Zo zberom zemiakov sa začalo 6. septembra...

VAŠE OTÁZKY, POSTOJE, NÁZORY ...
V priebehu uplynulého mesiaca som chcel odniesť plastové a sklenené fľaše do kontajnerov, na to určených (Potraviny JEDNOTA). Oba však boli tak plné, že hoci som to skúšal tak i tak, nevošla ani jedna!
Neviem, či nabudúce budem
tam merať cestu s dvoma plnými taškami...
Starosta obce: Túto skutočnosť
som postrehol aj ja sám. Veľké množstvo hlavne plastových
fliaš na uvedenom mieste sa nedá prehliadnuť. Bol som sa pozrieť aj pri ostatných kontajneroch na separovaný zber, ale situácia ani tam nebola o nič lepšia. Zaráža ma však to čo všetko sme schopní do kontajnera
nahádzať! Boli tam kartóny, starý textil a papier, drevené úlomky, prepravky od vajec, čiže veľa
predmetov, ktoré tam vôbec nepatria...

Samozrejme, konštatovanie skutočnosti a potvrdenie stavu situáciu nerieši. Ako však na to? Zabezpečíme častejší odvoz? Musíme si uvedomiť, že toto vôbec
nie je lacné riešenie. Vyprázdňovanie kontajnerov, ktoré nám zabezpečuje firma BRANTNER s. r.
o. stojí obec mesačne 3500 Sk,-.
Skúsme všetci riešiť uvedený
stav dodržiavaním týchto zásad:

Fdo kontajnera hádžme len taký odpad na ktorý je určený (do
žltého kontajnera plastové fľaše,
do zeleného kontajnera sklenené fľaše)
Fplastovú fľašu pred hodením
do kontajnera stlačme, aby zaberala menší objem
Fnebuďme ľahostajní, ak vidíme niekoho konať opak.
V prípade, že sa situácia nezlepší, obecný úrad zabezpečí
častejšie vyprázdňovanie aj za

cenu zvýšenia finančných nákladov.
Chcela by som sa opýtať, či
je možné využiť priestor v „našom“ občasníku pre služby občanom ako sú drobné oznamy,
alebo inzercia, alebo iné informácie pre zverejnenie v obci?
Mgr. Ján Krett: V prvom rade
veríme, že občasník je skutočne časopis všetkých nás! Nielen pre oficiálne oznamy, správy, alebo podujatia, ale i kvôli takýmto službám pre obyvateľov obce.
Áno, rátame i s takouto možnosťou, ako je inzercia alebo informácie o službách v prospech
všetkých, pravda, ak bude záujem. Inzercia sa však stretáva
s problémom dlhodobosti edície
občasníka - vychádza raz za tri
mesiace. V budúcom roku plánujeme vydávať občasník, kvô-

li množstvu informácií častejšie,
a tak i tieto druhy oznamov by
boli aktuálnejšie. Jedinou podmienkou uverejnenia je slušnosť
a objektívnosť príspevku.

Vážení čitatelia!
Ako v každej redakcii, i v
našej pôsobí škriatok, ktorý sa snaží pokazi , čo
krvopotne dáme dokopy. Iste ste si všimli
prehodenie tretej a
štvrtej strany v
minulom čísle. Nie je však
jeho vina zmena názvu Hranovnický spravodaj na
Hranovnický spravodajca. Boli
sme upozornení, že takto je to
správne pod a pravidiel sloven
ského pravopisu, a tak od tohto
čísla nastupuje táto malá úprava.

Byť pokorný znamená byť pravdivý...
Pokora, skromnosť, radosť, trpezlivosť, úprimný záujem o
každého, sú zriedkavé ľudské
vlastnosti v tejto dobe. No práve tieto vlastnosti charakterizujú človeka, ktorému píše život
na plecia deviaty krížik. Človek,
ktorý od detstva túžil byť kňazom - do seminára sa však dostal, až ako 45 - ročný. V poslednom roku štúdií prepustený, a až
po dlhých osemnástich rokoch
čakania, ako 67 - ročný vysvätený za kňaza. Po trinástich rokoch
pastoračnej služby je dnes na odpočinku v Spišskej Kapitule.
Náš rodák, jubilant vdp. Ján
Hlavčák.
Dôstojný pán, ktoré osobnosti sa podieľali na Vašom raste
vo viere?
V prvom rade sú to moji drahí rodičia, ktorým po Pánu Bohu vďačím najviac. Nielen za život, ale aj za dobrú výchovu. Príklad mojich statočných, zbožných
a pracovitých rodičov, mi v živote svietil i v tých najťažších chvíľach. Taktiež nemôžem zabudnúť
na mojich súrodencov, učiteľov a
vychovávateľov, ktorí ma viedli a pomáhali mi v ťažkých chvíľach života...
Máte osemdesiat rokov, aký je
Váš pohľad na dnešných mladých? Majú to ťažšie alebo ľahšie ako mladí v dobe vašej mladosti?
Myslím si, že mladí ľudia majú v dnešnej dobe omnoho ťažšie podmienky k dobrému mravnému životu. Obrovský pokrok

Zo spravodlivého života pramení spokojnosť a radosť....
v technike ešte nevedie človeka častňujte na svätej omši a pristuautomaticky k šťastiu. Ľudstvo, pujte k svätému prijímaniu a sväktoré zanecháva Pána Boha sa od- tej spovedi. Cvičte sa v sebaovládáva materializmu, pôžitkárstvu daní a v skromnosti. To je môj oda sebectvu...A v takomto svete sú kaz pre Vás, drahí mladí priatelia!
mladí vystavení veľkému nebezVo svojich príhovoroch často
pečenstvu. Televízia, filmy, novizdôrazňujete pokoru a radosť...
ny, časopisy, diskotéky sú plné neByť pokorný znamemravnosti
ná byť pravdivý. Poa zmyselkora je pravda. Človek
nosti, ktonemá nič sám od seba,
ré ukazujú ako dobro. Hovoria:
rozum a vôľa sú Božie dary. Len
„Veď človek je tvor slobodný a má
s pomocou Boha môžeme dosiahprávo i na zlo a hriech“! Dobro,
nuť úspechy svojho života. Opašľachetnosť a vernosť sú pranierokom pokory je pýcha, ktorá plodí
vané! Nie, ja neodsudzujem mlámnožstvo iných hriechov. Bohu
dež. Naopak, chcem mladých ľusa pyšní protivia, ale pokorným
dí povzbudiť k viere v Boha, ktodáva svoju milosť. Z pokorného,
rá má patriť prvé miesto v živočistého a spravodlivého života
te. Návrat k Bohu je záchranou
pramení spokojnosť a radosť.
v dnešnom tak neistom, búrlivom
a rozháranom svete. Drahí mladí
Za rozhovor ďakuje jak
priatelia, denne povznášajte svoje
mysle k Bohu. Pravidelne sa zú-

Po stopách bulharského
kráľa Ferdinanda I. Coburga
putovala mládež obce v predposledný týždeň mesiaci
august. V počte osemdesiatpäť
ľudí si pri namáhavej turistickej trase, Hranovnické Pleso
- Smrečiny - Pusté Pole, spomínalo aj na tragicky zosnulých
mladých Hranovničanov. Na
Smrečinách si na nich spomenuli slávením sv. omše, ktorú
slúžil vdp. Pavol Adamčiak.
Položením kytice na hroby
dvanástim prislušníkom povstaleckej jednotky operujúcej
v priestore Koľváča si uctili
pamiatku vojakov, padlých na
tomto mieste.
- imb -

ROZHOVOR

VENOVANÉ MESIACU ÚCTY K STARŠÍM
V tomto období možno viac
ako inokedy sa zamýšľame
nad postavením starších ľudí seniorov, ktorí prežívajú jesenné obdobie svojho života.
Iste každý pozná rozprávku
O troch grošoch, kde chudobný človek objasňuje filozofiu
svojej existencie.
Jeden groš požičiava synovi,
ktorý sa ešte
nevie uživiť sám, z druhého
žije a tretí groš vracia svojmu
staručkému, už nevládnemu
otcovi.
Tretím grošom aj my splácame, čo sme si požičali od rodičov, staršej generácie. Mnohokrát nie peniaze, bohatstvo, ale
obyčajné ľudské slovo, dotyk,
úsmev pomôže im získať pocit,
že nie sú zbytoční, naobtiaž.
Múdrosť získavame štú-

PÚŤ KRÁĽOVSKOU
CESTOU

diom, vďačíme za ňu našim
dobrým rodičom i pedagógom, ktorí sa snažili a snažia
ukázať nám správnu cestu
životom.
Možno si spomeniete na svojich starých rodičov, ktorí vám
odovzdávajú životom získané
skúsenosti
nenásilne, s akousi
pokorou. Vždy si
nájdu čas povedať dobré slovo, vyčariť úsmev,
pohladiť rany života ...... V spomienkach ich vidíte krásnych
žičlivých, nikomu sa nežalujúcich zo svojej ťažkej choroby.
Poďakujme im za múdrosť
života, ktorú nám odovzdávajú
ticho, nenápadne, v pravý čas a
to nielen preto, že im splácame
ten „tretí groš“.

„TRETÍ GROŠ“

Mgr. A. Fišerová

Starosta obce kladie kyticu pri pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne za
prítomnosti účastníkov Púte Kráľovskou cestou.

Ešte máme čas...

Vonku opäť poletuje lístie a vo
vzduchu cítiť vôňu jesene. A hádam aj naše vnútro pociťuje akúsi
jeseň. Okrem výstižnej palety farbistého lístia, daždivých, posmutnelých dní je prioritou novembra
tichá modlitba za našich drahých
zosnulých. S mysľou obohatenou
spomienkami sa skláňame nad
hrobmi, s úctou stojíme pri kamenných krížoch, zapaľujúc sviece, mysliac na svojich drahých zosnulých. Vždy keď strácame milovanú osobu, alebo stojíme nad
hrobom, či pri cintorínskom kríži, uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. A vtedy je čas uvedomiť si, ako konáme my vo svojom živote. Čo by sme mohli urobiť lepšie a v čom by sme sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme si,
možno iba nakrátko, že máme ešte čas. Možno rok, mesiac, týždeň
či deň a možno už iba hodinu...
Ešte mám čas, v ktorom ma dob-

rotivý Boh ešte skúša. Necháva
ma, aby som sa stihol pripraviť,
aby som mu, keď príde moja jeseň, mohol odovzdať zdravú a
hojnú úrodu, svoje dobré plány
naplnil hodnotnými skutkami.
Viem, že nežiada odo mňa tak veľa. Možno len trochu viacej ochoty, lásky, trpezlivosti. Nechce, aby
som premárnil svoj život, ale aby
som si vážil každý nový deň a
uskutočňoval jeho príkaz lásky.
Preto ho prosím, aby naplnil moje srdce novou nádejou a láskou
a dal mi odvahu, nech s pokorou a odovzdanosťou prijímam
životné skúšky, aby som bol pripravený, keď ma povolá k sebe.
Prejde určité obdobie a znova
nadíde jeseň a s ňou dušičkový
čas. Možno niekto iný zastane pri
mojom hrobe. Pomodlí sa, alebo
zamyslí nad svojím životom...
-jak-

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
v III. štvrťroku 2003
Novorodenci v Hranovnici:
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

5. júla Milan Horváth, SNP 197
10. júla Lukáš Pokoš, Hviezdoslavova 245
14. júla Emma Reichová, Sládkovičova 428
15. júla Lucia Pačanová, Mlynská 253
19. júla Kristína Vallušová, SNP 53
29. júla Matúš Javorský, Rovná 6
10. augusta Simona Pačanová, SNP 203
14. augusta Peter Šarišský
22.augusta Emanuel Leco, Rovná 555
25. augusta Ivana Sýkorová,
27. augusta Martin Horváth
9. sept. Diana Urbanová, Víťazstva 371

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:

50. rokov
a Čonka Vojtech, Mlynská 237
a Greňa Vladimír, Štúrova 482
a Fedor Vincent, Hviezdoslavova 365
a Liptaj František, Budovateľská 503
a Malatinová Anna, Štúrova 468
a Malatinová Darina, Sládkovičova 453
a Gajanová Viera, SNP 139
a Malatinová Marta, Štúrova 485

60. rokov
a Orolín Štefan, Štúrova 491
a Šuster Ján, Hviezdoslavova 264
a Gajan Martin, Družstevná 390
a Bednár Ján, Hviezdoslavova 363
a Prokopová Zuzana, Budovateľská 506
70. rokov
a Bidová Helena, Budovateľská 506
a Ščuka Štefan, Hviezdoslavova 254
a Malatin Martin, Školská 459
80. rokov
a Šimčáková Mária, SNP 121

PREDSTAVUJEME DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Hasiči sú neodmysliteľnou súčasťou života našej obce. Prinášame vám pohľad
na históriu, úlohy a športovú činnosť
Dobrovoľného hasičškého zboru.

Z histórie
Záznamy o založení spolku ohňohasičského sa nezachovali. Prvý písomný dokument pochádza z roku 1893, ktorý
však nebol prvotinou, ale následným,
pokračujúcim materiálom o finančnom
hospodárení spolku. Z ústneho podania
však rok 1885 môžeme považovať za rok
založenia prvého spolku. Činnosť požiarnikov pred týmto rokom nebola organizovaná.
Počas svojej činnosti bol tento spolok viackrát premenovaný. Od decembra 2002 je to Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ). Jeho predseda je František Jakubek. V súčasnosti má DHZ 120 členov,
z toho je 97 mužov a 23 žien. Vekovo najstarším členom je Martin Palguta (1921),
ktorý je požiarnikom už 67 rokov. Zbor
pracuje pod vedením osemnásťčlenného
výboru: veliteľ Martin Malatin, tajomník
Katarína Očkaiková, preventivár Jozef
Lačný, strojník Jozef Malatin, pokladník
Martin Šavel. Členmi výboru sú Adalbert Malatin, Stanislav Malatin, Martin
Urban, Anton Oravec, Ján Malatin, Jaroslav Gajan, Martin Kušnierik, Róbert Malatin, Tomáš Šavel, Silvia Malatinová, Ján
Sabo, Peter Jozefčák. Predsedom kontrolnej komisie je Viliam Malatin, členmi sú
Michal Spišiak a Marián Štolc.

Naše ciele
Základnou úlohou DPZ je zabezpečiť v úzkej spolupráci s obecným úradom účinnú ochranu osobného majetku
každého občana, právnickej a podnika-

teľskej osoby pred požiarmi a škodami,
ktoré spôsobujú straty celej spoločnosti. Hlavným ťažiskom činnosti DHZ je
predchádzanie požiarov a napomáhanie
pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v objektoch právnických
a fyzických osôb, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Ďalej v názornej protipožiarnej
agitácii a propagácii, pri spracovaní dokumentácie požiarnej ochrany obce, pri
odbornej príprave požiarnych hliadok
a školeniach pracovníkov obce o požiarnej ochrane. Dôležitá je aj analýza príčin
vzniknutých požiarov.

Súčasnosť
Tohto roku vykonal DHZ šesť výjazdov k haseniu požiarov. Boli to prevažne požiare v lesných porastoch, kde nedbalosť, neopatrnosť pri práci, nezodpovedné plnenie požiarno-bezpečnostných
opatrení, ale aj ľudský faktor boli príčinou ich vzniku.

Športové súťaže
Pripravenosť hasičškých družstiev sa
testuje v hasičských súťažiach. Súťaží sa
v okresnej hasičskej lige, kde majú naši
hasiči dve družstvá.
V mesiaci júl usporiadal DHZ III. ročník o Putovný pohár obce Hranovnica.
Súťaže sa zúčastnilo sedemnásť mužských družstiev a štyri ženské. Zvíťazilo družstvo Lesíček Prešov, naše družstvo sa umiestnilo na druhom mieste. V
kategórii žien zvíťazilo družstvo Spišské Bystré.
František Jakubek

90. rokov
a Malatin Ján, SNP 65
a Gajanová Mária, Hviezdoslavova 326
91. rokov
a Brnová Mária, Hviezdoslavova 307

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
? 19. júla Máriu Fábryovú, vo veku 83 rokov
? 5. augusta Margitu Kočkovú, vo veku 66
rokov
? 20. augusta Jozefa Fedora vo veku 83 rokov
? 21. augusta Jána Valluša, vo veku 67 rokov
? 4. septembra Jána Budického vo veku 80
rokov
? 12. septembra Justínu Šarišskú, vo veku
52 rokov

Naše súťažné hasičské družstvá s vedením DHZ a záber zo súťaže o Pohár obce Hranovnica.
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
Včera je to iba sen,
zajtrajšok je len
vízia.
Len, ak dnes dobre žiješ
premieňaš každý
včerajšok na šťastný sen
a každý zajtrajšok na
víziu nádeje
a preto daj zmysel
dnešnému dňu.
Milí spoluobčania,

v súčasnej dobe medzi priority prác starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu
patrí vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho vývoja obce“ (PHaSR).
Na pracovných stretnutiach
sa zúčastňujú aj členovia komisií OZ, zástupcovia mládeže, rómskej komunity a dôchodcovia.
V prílohe Hranovnického spravodajcu Vás chcem
hlavne oboznámiť, prečo je
vypracovanie PHaSR dôležité. Tiež s postupom spracovania, určenia obsahu a
so stavom spracovania tohto
programu v obci.
Tento dokument je dôležitý pre určenie vývoja obce.
Spracovanie si vyžaduje zapojenie, čo najširšieho okruhu občanov. Touto prílohou
Vás chcem nielen oboznámiť
so situáciou, ale aj vyzvať k
aktívnemu zapojeniu sa do
vypracovania PHaSR obce.
Samozrejme forma zapojenia môže byť rôzná. Vítaná je
účasť na pracovnom stretnutí, môže to však byť aj písomne podaný podnet na problém, ale aj navrhnuté riešenie.
Verím, že obsah tejto prílohy
Vás vyburcuje k vyššej aktivite a zapojíte sa do vypracovania PHaSR obce, za čo Vám
všetkým vopred ďakujem.
Ing. Martin Benko
starosta obce
Podpora regionálneho
rozvoja
V rámci realizácie programov
na podporu udržateľného rozvoja komunít je potrebné spracovať,
schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať PHaSR. V zmysle zákona č.
503/2001 Z.z. o podpore regionálnho rozvoja sa priamo neurčuje obsahová náplň, ani termín spracovania predmetného programu,
predsa v náväznosti na iné programovacie dokumenty a možnosti
čerpania finančných prostriedkov

v rámci už prevstupových fondov
EÚ a následne štrukturálnych fondov EÚ, je jeho vypracovanie nevyhnutne potrebné čo v najkratšom možnom termíne. Obec bez
spracovaného a schváleného PHaSR sa nemôže vo svojich žiadostiach o finančnú podpopru odvolať na základný programový dokument v rámci pôsobenia a kompetencie obce. Obec podstatne znižuje svoje šance na získanie finančnej podpory z akýchkoľvek podporných fondov.
Všeobecne o PHaSR
PHaSR je strednodobý plánovací
dokument obce a mal by byť v súlade s plánovacím obdobím EÚ
v rámci sedemročného cyklu.
Poslaním je podporovať regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, napomáhať rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií a komunít
s dôrazom na riešenie problémov
znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín.
Cieľom je :
- podporiť účasť verejnosti na
rozhodovacom procese najmä
o rozvojových a enviromentálnych záležitostiach,
- rozvíjať ľudské zdroje potrebné
na realizáciu strategických zmien,
- vytvoriť priestor na diskusiu
a enviromentálnych, ekonomických a sociálnych otázkach a možných riešeniach problémov s nimi
spojených,
- posilniť medzisektorovú spo-

luprácu a participatívny postup
pri riešení problémov udržateľného rozvoja.
Účelom je na základe partnerstva a v súlade s princípom komunikatívnosti spracovať základné
smerovanie obce na najbližšie roky tak, aby bolo kontrolovateľné,
reálne a účelne pre zlepšenie kvality života občanov v tých sférach
rozvoja obce, ktoré občania považujú za najdôležitejšie a určujúce.
Proces tvorby sa z časového ani
odborného hľadiska nedá presne
určiť. Zapojenie čo najširšej verejnosti prinesie zdanlivo predlženie procesu tvorby, ale na druhej
strane minimalizuje riziká jeho neuskutočniteľnosti. Jednoznačným
lídrom celého procesu je starosta
obce, ktorý by mal občanov presvedčiť o potrebnosti tohto kroku. Vytvoriť podmienky na spoluprácu aktivistov a združení počas opakovaných a pravidelných
stretnutí a motivovať ich počas
niekoľkých mesiacov tak, aby výsledok činnosti pracovného tímu
bol odrazom názorov a potrieb
čo najširšieho spektra miestnej komunity.
Čo obsahuje PHaSR
a/ Analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
hlavné smery vývoja, stanovenie
cieľov a prvoradých potrieb,
b/ úlohy a prvoradé potreby
v rozvoji :
- hospodárstva a podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru

hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta
- ľudských zdrojov s cieľom dosahovať rovnováhu vo vývoji dopytu a ponuky, na regionálnom
trhu práce vytvárať rovnosť pracovných príležitosti pre mužov
a ženy
- výskumu a vývoja prispievajúceho k celkovému rozvoju regiónu
s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií
- cezhraničnej, medziregionálnej
a medziobecnej spolupráce v záujme udržateľného rozvoja regiónu
- cestovného ruchu
- sociálnej infraštruktúry
- technickej infraštruktúry
- verejných prác podporujúcich
rozvoj
- kultúry, kultúrnych činností
a služieb vrátane rozvoja umeleckých činnosti, starostlivosti o kultúrne dedičstvo a obnovu a revitalizáciu pamiatkového fondu
- občianskej vybavenosti a služieb regiónu
- opatrení na ochranu a tvorbu
životného prostredia a na obmedzenie vplyvov poškodzujúcich
životné prostredie
- podpore efektívneho využívania zdrojov
c/ návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Okrem týchto údajov môže
PHaSR obsahovať stručnú históriu obce, osobitosti a špecifiká nehmotnej povahy a iné odporúčania, ktoré obyvatelia obce považujú za dôležité alebo prioritné
pre svoj život. Zmyslom PHaSR je
zmena kvality života.
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Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Rozhodnutie o vypracovaní
PHaSR
Prijatým uznesením obecného
zastupiteľstva, zo dňa 27. júna
2003 za spracovateľa PHaSR
sa schválila nezisková organizácia tretieho sektora ETP Slovensko, ktorá poskytne odbornú, technickú a metodickú pomoc, a ako nezávislý a nestranný konzultant bude riadiť proces tvorby a schvaľovania PHaSR obce.
Metodika tvorby PHaSR
– alebo ako na to ?
Je veľmi jednoduchá a postupujeme podľa týchto zásadných krokov:
1. Vízia obce:
s ako by mal vyzerať život
v obci v roku 2010, formulácia
podľa oblasti
s vyhlásenia, v ktorých sa definuje to, čo bude existovať potom, keď vyriešime problém
alebo využijeme príležitosti
s realistická, náročná, inšpiratívna.
2. Analýza súčasného stavu:
s základný stav (vnútorné
a vonkajšie podmienky)
s SWOT (silné a slabé stránky,
príležitosti a ohrozenia).
3. Formulácia problémov:
s koľko a ktoré sú rozhodujúce
4. Analýza príčin:
s diskusia na každý problém
5. Stratégia:
s ako na to v rámci problému
6. Ciele:
s koľko, čo všetko chceme dosiahnuť, zmeniť, zlepšiť
7. Realizácia:
s postupnosť jednotlivých krokov, s určením zodpovedných
osôb, organizácií, orgánov obce
za tieto kroky do určeného termínu, kroky sú v náväznosti s
finančným krytím.
Vízia obce v roku 2010
Vyplývajúca z pracovných
stretnutí, kde boli vízie obce
zadefinované do týchto desiatich oblastí:
I. EKONOMICKÉ AKTIVITY
– obec podporuje ekonomické
aktivity a zvyšovanie zamestnanosti občanov.
II.TECHNICKÁ
INFRAŠTRUKTÚRA– s komplexne vybudovanou infraštruktúrou.
III. ŠPORT – vytvárať optimál-

ne podmienky pre všešportové
aktivity.
IV. SOCIÁLNA
INFRAŠTRUKTÚRA
– uspokojuje sociálne potreby
občanov s dôrazom na starších
a zdravotné postihnutých.
V. VZDELÁVANIE
A
ŠKOLSTVO – zabezpečuje
vzdelávanie pre všetkých s využitím progresívnych technológií a metód.
VI. MLÁDEŽ – podporuje aktivity mladých pre ich plné
uplatnenie v živote obce.
VII. CESTOVNÝ RUCH – stredisko aktívneho CR a agroturistiky.
VIII. KULTÚRA A TRADÍCIE
– podporuje kultúrnu činnosť
s dôrazom na zachovanie tradícií a historickej pamäti.
IX. KOMUNIKÁCIA – otvorenej komunikácie pre priaznivú
atmosféru vzájomného kontaktu a života
X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE –
napomáhať vytváraniu zdravého ŽP a podporovať ekologické aktivity.
Formulácia problémov a
vytýčenie cieľov
Cestovný ruch
Problém: Nevyužívanie prírodného, kultúrneho a spoločenského potenciálu obce na rozvoj CR.
Cieľ: Efektívne využívanie
a rozvoj potenciálu obce v oblasti aktívneho CR a vidieckeho turizmu.
Modrotlač a kultúrne pamiatky
(technické pamiatky)
Lyžiarsky areál – komplexné dobudovanie
Letná turistika (ekoturistika)
Koncepcia rozvoja CR v regióne
a cielená propagácia
Kultúra a tradície
Problém: Nezáujem o aktívnu
podporu vlastnej kultúry.
Cieľ: Oživiť tradičné kultúrne
podujatia a zvýšiť angažovanosť obyvateľov na kultúrnom
živote obce.
Ochotnícke divadlo, ľudové zvyky a tradície,
Dobudovanie kultúrno - spoločenského centra a zachovanie typickej
architektúry
Zriadenie múzea modrotlače
Osobnosti obce
Oddychový areál (Lúčka)
Sociálna infraštruktúra
Problém: Nedostatočná sociálna a vedomostná vzdelanosť
Rómov žijúcich v nevyhovujúcich životných podmienkach.
Cieľ: Zvýšenie sociálnej a vedomostnej úrovne Rómov.

Vytvorenie komunitného centra
Zlepšenie životných pomienok v
rómskej osade
Komplexná starostlivosť o starších zdravotne handicapovaných
občanov
Parková a oddychová zóna pre
všetkých.

Vytvorenie podmienok pre alternatívne formy vzdelávania.
Zaktivizovať mimoškolské činnosti.
Zvýšiť sociálnu, zdravotnú a hygienickú úroveň žiakov rómskej
komunity.

Ekonomické aktivity
Problém: Nedostatok pracovných i podnikateľských príležitosti a naplnený dopyt služieb.
Cieľ: Dostatok pracovných príležitosti pre občanov a rozvoj podnikateľského prostredia v obci.
Aktivizácia nezamestnaných a absolventov škôl.
Vytváranie podmienok na rozvoj
podnikateľskej činnosti.

Mládež
Problém: Narušený prirodzený
vývoj mladého človeka v rámci
svojej society.
Cieľ: Vytváranie optimálnych
podmienok na sociálne väzby
a vedomia spolupatričnosti.
Zjednocovanie mladých aktívnym
využívaním voľného času.
Vytvorenie klubových priestorov.

Technická infraštruktúra
Problém: Nedobudovaná technická infraštruktúra.
Cieľ: Komplexné dobudovanie technickej infraštruktúry
a efektívne využívanie dostupných zdrojov.
Vypracovanie ÚPN-O obce.
Bezpečná cestná premávka.
Vytvoriť podmienky na IBV (pozemky a infraštruktúra).
Dobudovať technickú infraštruktúru v rómskej osade.
Zlepšenie mediálnej a informačnej dostupnosti (pokrytie katastra
TV).
Využívanie obnoviteľných zdrojov energií.
Šport
Problém: Nedostatočné vybavenie existujúcich športovísk
a chýbajúce športoviská na letné a zimné športy.
Cieľ: Poskytnúť občanom obce
plnohodnotné športové vyžitie.
Spracovať koncepciu rozvoja
športu a športovísk v obci.
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie všešportového areálu.
Aktivizácia ľudských zdrojov
s perspektívou zapojenia do súťažného športu.
Rozvoj turistiky a cykloturistiky
(sieť značkovaných trás).
Vybudovanie lyžiarskeho areálu.
Vzdelávanie a školstvo
Problém: Nižšia úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu
na ZŠ z dôvodu vysokého počtu rómskych žiakov v triedach.
Cieľ: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a školou.
Zlepšenie technického vybavenia
školy (modernizácia).

Komunikácia
Problém: Nevedomosť občanov o možnostiach a význame
miestnej samosprávy a nedostatočnosť obojstrannej komunikácie.
Cieľ: Uvedomelý občan a efektívne využívanie dostupných
komunikačných prostriedkov.
Vzdelávanie občanov v oblasti
miestnej samosprávy.
Tlačové médium – pravidelné a dostupné pre všetky domácnosti.
Propagácia obce.
Zriadenie informačného centra
(pastoračného a komunitného centra).
Budovanie partnerstva.
Efektívna činnosť obecného úradu.
Životné prostredie
Problém: Ľahostajnosť občanov k znečisťovaniu životného
prostredia.
Cieľ: Udržanie a ochrana zdravého životného prostredia.
Environmentálna výchova.
Minimalizácia tvorby odpadu
(znižovanie).
Spracovanie recyklovateľného odpadu.
Udržiavanie krajiny (zalesňovanie,
horské lúky, ochrana drevín).
Ochrana prírodných osobitostí.
- imb -

Obecné
zastupiteľstvo
v zmysle § 11b zákona 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien zvoláva
verejné
zhromaždenie
obyvateľov obce na deň 12.
októbra (nedeľa) o 15.00
hod.. Na tomto zhromaždení
bude prevedená prezentácia
tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho vývoja
obce. Zároveň bude prítomným podaný anketový lístok na zhodnotenie procesu
spracovania PHaSR.

