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OBECNÉ NOVINY

V úvode tridsiateho druhého
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. mája
2006 vystúpil riaditeľ Správy
Národného parku Slovenský
raj Ing. Dušan Bevilaqua.
Pripomenul, že jednou z podmienok vstupu SR do EÚ bolo
pripojiť zoznam území európskeho významu. Sú to územia,
kde sa nachádzajú ohrozené
druhy rastlín a živočíchov.
Poukázal na to, že aj
časť nášho katastra horný
tok Hornádu spadá pod
Slovenský raj a je európsky významná a chránená.
Aj v našej obci sa nachádza
množstvo biotopov, ktoré je
potrebné chrániť a zachovať
v pôvodnom stave. Pri tejto
príležitosti sa v našej obci
konala aj putovná výstava
NATURA 2000. Ďalším prírodným bohatstvom v našom okolí je výskyt travertí-

nov na Hranovnickom Plese.
Úlohou do budúcnosti je
pripraviť Spiš na to, aby sa
zapísal do svetového dedičstva. Preto je potrebné podchytiť čo najviac prírodného
bohatstva na tomto území.
Ďalej
vystúpila
Mária
Orolínová, ktorá vyslovila
nesúhlas s osadením lavičky pri
hornom toku Vernárka, ktorá je
postavená podľa jej tvrdenia na
súkromnom pozemku. Ďalej
poukázala na časté krádeže od
tej doby čo je lavička osadená.
Oplotenie, ktoré urobili pre
vlastnú
ochranu
majetku
bolo zlikvidované neznámou
osobou. Starosta obce však
predložil geometrický plán
ktorým dokázal, že lavička je
osadená na obecnom pozemku
a taktiež to, že bol oplotený
obecný pozemok.
(pokračovanie na str. 3)

Čím žila naša materská škola
vraciam k literárnym prvotinám Roberta Fulghuma –
Všetko čo naozaj potrebujem poznať, som sa naučil
v materskej škole.O všetko
sa rozdeľ! Hraj fér! Nikoho
nebi! Vracaj veci tam, kde si
ich našiel! Upratuj po sebe!
Neber si nič, čo ti nepatrí!
Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč! Pred jedlom
si umy ruky! Splachuj !
Ži vyrovnane – trochu
sa uč a trochu premýšľaj
a každý deň
trochu maľuj
a kresli a spievaj a tancuj a
hraj sa a pracuj...
FOTO: M. FRIEDMANN

A opäť je tu koniec školského roka, čas hodnotenia
práce detí a učiteľov. Hodnotením celoročnej práce
žiakov je vysvedčenie. My
v materskej škole dávame
vysvedčenia s veľkými jednotkami „len“ tým, ktorí odchádzajú od septembra do
„veľkej“ školy, našim predškolákom. V takých chvíľach sa v mysli často a rada

(pokračovanie na str. 5)

FOTO: M. PEKARČIK

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA...

V sobotu 17. júna bol na Spišskej
Kapitule vysvätený za kňaza František Benko. Na zábere novokňaz pri slúžení primičnej svätej omši za asistencie
kazateľa vdp. Mariána Husára (vľavo)
a vdp. Štefana Vasilika bývalého správcu farnosti.

Prerokovanie konceptu územného plánu
Pre rozvoj obce veľmi dôležitým dokumentom je územný plán obce, pretože okrem
iného stanovuje najmä: zásady a regulatívy priestorového
usporiadania, funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, prípustné, obmedzené a zakázané
funkčné využívanie plôch, hranice medzi zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným
územím obce. Obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie je dlhodobý proces. Tento
dokument nie je len výsledkom
práce zhotoviteľa, ale je potrebné, aby sa do tohto procesu zapojili aj občania.
Od 15. júna 2006 prebieha
proces prerokovania konceptu
riešenia územnoplánovacej dokumentácie, ktorý zhotoviteľ
predložil v dvoch variantách.

Odborný výklad pre širokú verejnosť ku konceptu bol podaný spracovateľkou Ing. arch.
Máriou Kollárovou 23. júna
2006, žiaľ s veľmi slabou účasťou občanov.
S konceptom ÚPN-O Hranovnica sa však môžete oboznámiť vo výveske obecného
úradu, s kompletnou dokumentáciou konceptu na Obecnom úrade počas pracovných
dní: pondelok, utorok, štvrtok,
piatok v čase 8.00 – 11.00 hod.
a 13.00 – 15.00., streda v čase
8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00
hod. Občania sa môžu vyjadriť
do 30 dní odo dňa vyvesenia
konceptu t. j. do 15. júla 2006.
Niektoré informácie z konceptu sú v prílohe týchto obecných novín. Písomne vyjadrenie, podnety a návrhy riešenia,
požadované zmeny je potrebné
doručiť na obecný úrad.

Voľby do NR SR
v Hranovnici
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Novorodenci v Hranovnici:








Božena Hlaváčová, Hviezdoslavova 245
Maroš Šarišský, Mlynská 232
Jana Žigová, Hviezdoslavova 259
Viktor Bango, Hviezdoslavova 257
Dušan Pačan, Hviezdoslavova 251
Patrik Sýkora, Sládkovičova 436
Vanesa Bangová, SNP 199

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
50 rokov
 František Mičko, Hviezdoslavova 339
 Martin Valluš, Rovná 14
 Ing. Vladimír Sabo, SNP 117
 Vojtech Hamrozek, SNP 179
 Mária Lavková, Budovateľská 506
60 rokov
 Marta Vallušová, Sládkovičova 406
 Vladimír Malatin, Štúrová 478
70 rokov
 Žoﬁa Pavligová, Školská 463
75 rokov
 Alexander Maník, Lúčna 498
80 rokov
 Anna Fedorová, Víťazstva 380
 Róbert Gavalér, Štúrova 471
 Ján Valluš, Hviezoslavova 32
 92 rokov Mária Liptajová,
Hviezdoslavova 314
 93 Anna Friedmanová, SNP 57

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
 2. júna Dušana Piteka vo veku 60 rokov
 3. júna Annu Pačanovú vo veku 71rokov
 14. júna Štefana Ščuku vo veku 73 rokov
 25. júna Jána Pušku vo veku 74 rokov

kronika, šport
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FK Marco Climatech Hranovnica
Po skončení súťaží prinášame hodnotenie futbalových mužstiev. V mužstve žiakov po skončení súťažného ročníka 20042005 odišlo, resp. prestali hrať hráči,
ktorí mali byť oporami v ďalšom
roku. Vypadli hráči narodení
v roku 1990, 1991. Tento deﬁcit sa
nakoniec prejavil aj na konečnom
výsledku. Ku konci súťaže sa už aj
títo mladí chlapci podstatne zlepšili. Pri cieľavedomej práci a pravidelnom doplňovaní kádra sa určite dostavia
aj oveľa lepšie výsledky a umiestenie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lendak
Sp. Bystré
Ľubica
Sp. Belá
V. Lomnica
Sp. St. Ves
Pp-Stráže
Plavnica
Sp. Štvrtok
Sp. Teplica
Huncovce
Hranovnica

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
12
11
12
10
10
9
7
5
2
0

4
5
4
6
2
6
4
2
5
8
2
2

3
3
6
5
8
6
8
11
10
9
18
20

96:30
86:24
46:23
40:39
52:37
58:30
50:36
49:41
54:40
22:36

49
47
40
39
38
36
34
29
26
23
17:118
8
7:123
2

Dorastenecké mužstvo dosiahlo dobrý
konečný výsledok, ktorý je dielom práce
niekoľkých rokov. Káder bol stabilizovaný a taktiež bola vhodná skladba mužstva. S týmto tímom je potrebne ďalej
poctivo pracovať a dopĺňať chlapcami
zo žiackeho kolektívu. V mene realizačného kolektívu sa chceme poďakovať za
výsledky a dosiahnuté pekné umiestenie,
na ktoré sme tak všetci hrdí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ľubica
Hranovnica
Podolinec
FAM Poprad
V. Lomnica
Svit
Pp - Stráže
Sp. Bystré
Sp. Teplica
Štrba
Vrbov
Sp. Štvrtok
Lendak

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
14
12
12
11
10
9
8
7
6
4
3

2
2
5
5
4
4
5
3
5
4
3
5
5

5
5
5
7
8
9
9
12
11
13
15
15
16

68:36
49:28
63:36
69:52
58:50
59:54
48:45
59:67
51:55
50:65
57:81
29:54
31:68

v ťažkých zápasoch. To sa dosiahne len
poctivým prístupom k tréningom a zápasom. Je to v mysliach hráčov sústrediť
sa na hru, podať výkon, v prvom
rade si viac veriť. Vzájomne sa
športovo povzbudiť, hlavne vo
chvíľach, keď sa naozaj nedarí.
Vtedy sa má prejaviť vnútorná
sila mužstva.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým realizačným tímom
jednotlivých družstiev, popriať im veľa
zdravia, pevné nervy a elánu do ďalšej
práce.
Taktiež poďakovanie patrí aj všetkým
zainteresovaným okolo hranovnického futbalu. Fanúšikom, aby ich potešili
výsledky, ale aby aj vedeli mužstvo povzbudiť v ťažkých chvíľach.
Výbor FK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ľubotice
Raslavice
Solivar
Sp. Bystré
Štrba
Plavnica
Š. Dravce
Záborské
V. Lomnica
Zborov
Hranovnica
Kendice
Miklušovce
St. Ľubovňa
Osikov
Kružlov

30 20 5 5
30 17 5 8
30 17 5 8
30 17 2 11
30 14 7 9
30 14 4 12
30 13 6 11
30 12 4 14
30 11 7 12
30 11 7 12
30 12 3 15
30 11 5 14
30
9 7 14
30
8 5 17
30
7 5 18
30
5 7 18

62:23
62:40
56:33
73:54
56:38
62:43
41:40
48:55
49:57
46:54
51:72
52:54
45:53
42:62
27:70
36:67

65
56
56
53
49
46
45
40
40
40
39
38
34
29
26
22

53
53
47
41
40
37
35
30
29
25
21
17
14

Mužstvo dospelých po nevydarenej
jesennej časti, ktorú skončilo s mínusovými dvanástimi bodmi v tabuľke pravdy. Po skončení jarnej časti stiahlo na
mínus šesť bodov a 11. miesto v tabuľke. Káder je mladý, perspektívny avšak
treba ho vhodne doplniť. Tento kolektív
potrebuje dozrieť a získať skúsenosti

Hranovnický spravodajca - noviny obce Hranovnica. Vydáva Obecný úrad v Hranovnici. Registrácia periodickej tlače: Okresný
úrad v Poprade č. 3/2003. Redakčná rada: Ing. Martin Benko, PhDr. Peter Roth PhD, Ing. Michal Bednár, Mgr. Amália Fišerová.
Graﬁcká úprava: Dr. Ján Kre�. Príspevky čitateľov: hr_spravodajca@post.sk. Vychádza v náklade 600 kusov. Redakcia si vyhradzuje
právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka nasledujúceho čísla 25. augusta 2006.
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Čím žila naša materská škola
(dokončenie zo str. 1)

Každý deň poobede si pospi.
Keď vyrazíš do sveta dávaj
pozor na autá, chyť niekoho
za ruku a drž sa s ostatnými
spolu. Neprestávaj sa čudovať. Spomeň si na semienko
v kvetináči – korene smerujú
dolu a rastlina hore. Nikto
nevie prečo, ale my všetci
sme takí. Nikdy nezabudni
na detské obrázkové knižky
a prvé veľké slovo – DÍVAJ
SA.˝ Aj takýmito skutkami
je charakterizovaná každodenná práca v materskej
škole. Všetko čo človek po-

trebuje pre život tu niekde
je. Slušnosť, láska, základy
hygieny, ekológia a pod.
Je to mozaika poskladaná
z plnenia každodenných
výchovnovzdelávacích
úloh, ktoré tvoria základ
dobrej prípravy detí na
vstup do základnej školy
a ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Výchova, vzdelávanie, hra
a radostný život v kruhu
seberovných kamarátov to
bol cieľ našej práce v uplynulom školskom roku. A
tak sa deti pod vedením

Slabšie výsledky v prospechu
Základnú školu navštevovalo 283 žiakov, z toho 244
Rómov, čo je 86,21 %. Z nich
268 prospelo, 15 neprospelo. Žiaci so samými jednotkami nech sú vzorom pre
ostatných spolužiakov. Sú
to títo žiaci: K. Bašista 3.A,
Z. Kolbová 9.A. Im patrí
pochvala, lebo robia dobré
meno škole. S prospechom
veľmi úzko súvisí dochádz-

V

učiteliek hrali, spievali, tan- všetkých prítomných bola
covali, cvičili, súťažili a vy- slávnostná rozlúčka našich
mýšľali si tie najneuveriteľ- „predškolákov“ v obradnej
nejšie príbehy.
sieni kultúrneho domu. Tablo
Ktosi múdry raz povedal: veľkých škôlkárov, vlastne už
„Urob niekomu radosť, budeš školákov, si mohli obyvatelia
mať dvojnásobnú radosť ty“. obce pozrieť vo výklade obV zmysle tejto myšlienky sa chodu Jednota.
Výtvarné práce, pracovné
deti tešili a robili radosť svojim vystúpením dôchodcom zošity a farbičky zabalené
pri ich posedení, všetkým v známej „igelitke“ už spoprítomným v kostole na kojne oddychujú niekde
„Dobrej novine“, rodičom v kúte detskej izby a k pekale najmä mamám a starým ným zážitkom zo života
mamám vystúpením ku Dňu v materskej škole pribudnú
matiek v kinosále kultúrne- ďalšie nové, prázdninovoho domu.
-dovolenkové.
záNezabudnuteľným
A. Kopálová, riaditeľka MŠ
žitkom pre deti, rodičov a
reprezentovali školu v okresných kolách biologickej
olympiády, olympiády v nemeckom jazyku, v speváckej
súťaži, rôznych výtvarných
a športových súťažiach.
Ocenenie si zaslúžili: K.
Bašista za 3. miesto v súťaži
Slávik Slovenska, J. Pištová
za 1. miesto a M. Čonková
za 2. miesto vo výtvarnej
súťaži Namaľuj mi rozprávku.
Za reprezentáciu v okresnom kole streleckej súťaže,
olympiáde mladých záchranárov, okresnom kole ľahkej atletike a stolnom tenise
patrí pochvala L. Dickému,
D. Benkovi, M. Šandorovej,
M. Malatinovej a M. Sabovi,
vo futbale: R Čonkovi, L.
Puškovi, P. Bangovi, M
Pačanovi, J. Horváthovi a P. Č
onkovi.

ka žiakov, s ktorou nemôžeme
byť vôbec spokojní. Za školský
rok žiaci vymeškali 40 475 vyučovacích hodín. Z nich je 36 311
ospravedlnených a 4 164 neospravedlnených. Najhoršiu dochádzku mali triedy 8.B – 329,2
h., 9.B – 295,6 h... Žiakom, ktorí
nevymeškali žiadnu vyučovaciu hodinu udelila pani riaditeľka pochvalu. Sú to: S. Kočková
1.A, M. Čonka 1.B, E. Kočková
ml. 2.A, E. Bangová
6.B, P. Kolba 8.A,
A. Kolbová 8.A, Z.
Kolbová 9.A, M.
Kolba 9.A. Zníženú
známku zo správania pre zlú dochádzku do školy
dostalo16 žiakov.
Aj v tomto školskom roku žiaci Ľ. Šifrová, zástupkyňa školy

Materská škola – osada
Do materskej školy sa prihlásilo 46 detí od veku 3 do 6
rokov, ale návšteva bola nepravidelná. Priemerná dochádzka za školský rok 2005/
2006 bola 29. Obsah práce
usmernený Programom výchovy a vzdelania deti predškolského veku bol zabezpečovaný dvomi kvaliﬁkovanými učiteľkami. Prevádzka
tejto školy fungovala s poldennou starostlivosťou. Deťom v škole sa poskytovala
suchá strava, ktorú poskytuje ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi. Práca s rómskymi deťmi si vyžaduje ﬂexibi-

skolstvo
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litu. Počas celého
dňa je na zreteli
najmä to, aby sa im odovzdalo čo najviac vedomostí a aby
si osvojili čo najviac zručností
dôležitých pre ich úspešné začlenenie do života. Deti si život
v škole obohacujú zaujímavými činnosťami napr.
jabĺčkovými slávnosťami–ochutnávka ovocia, mikulášska besiedka, vianočné oslavy, fašiangový karneval, básničková súťaž. Denne pracujú s výtvarným materiálom, čo
sa odzrkadľuje na
ich zručnosti. Držať

ceruzu, štetec, na rozvoji ich
fantázie a predstavivosti.
V tejto škole by radi privítali zákon o povinnom zaškolení v materskej škole, aby sa
vyrovnali šance získať vyššie
vzdelanie pre všetky deti.
P. Chovanová, riaditeľka MŠ

Prví absolventi
SOU poľnohospodárske
v Kežmarku v školskom
roku 2004/2005 v snahe
poskytnúť vzdelanie žiakom so sociálne slabších
rodín vytvorilo za pomoci a podpory OcÚ a ZŠ
v Hranovnici vysunuté
pracovisko. V septembri
roku 2004 do dvojročného učebného odboru stavebná výroba a potravinárska výroba nastúpilo
14 chlapcov a 2 dievčatá.
Z nich v uplynulých
júnových dňoch úspešne ukončilo štúdium 11
chlapcov a 2 dievčatá. Záverečné písomné, praktické a ústne skúšky s prospechom
„vyznamenaný“ ukončili: Peter Pačan,
Milan Pačan, Stanislav
Horváth, Michal Holub
a Peter Hamrozek. S prospechom „veľmi dobre“
ukončili: Martin Bango,
Milan Hamrozy a Zuzana
Pačanová.
Prvý
ročník
štúdia
úspešne ukončilo sedem
študentov. S prospechom
„vyznamenaný“ ukončili:
Lukáš Kočko, František
Pačan a Veronika Horváthová.
Chlapci úspešne reprezentovali Hranovnicu aj
v športových súťažiach.
Začiatkom júna vyhrali
futbalový turnaj zorganizovaný v Kežmarku, pričom Milan Pačan bol vyhlásený za najlepšieho
hráča a Igor Pačan za najlepšieho brankára turnaja.
Ondrej Villim

Hranovnický spravodajca, 2006/2
(dokončenie zo str. 3)

územia živelnej skládky, a následne
navrhované na rozvoj – na obytnú plochu.
Futbalové ihrisko je navrhované na
preloženie do novej polohy – na východný okraj obce, kde sú navrhované aj výhľadové plochy pre šport, rekreáciu a koncotýždňovú rekreáciu.
V juhovýchodnej časti obce je navrhovaný lyžiarsky svah s vlekmi (v novej
polohe a predĺženej trase), s občiansko-vybavenostným zázemím.
Plochy rekreačno-produkčných záhrad v krajine na severe katastra – na
južných svahoch Kozích chrbtov sú navrhované na zachovanie v doterajšom
funkčnom využívaní a rozsahu s vybavením objektami sociálno-hygienickej
vybavenosti.
Variant A – západný obchvat:
Preložka cesty je navrhovaná zo smeru od Popradu odpojením z existujúcej
trasy št. cesty I/67 v priestore lomu
Dubina, smeruje južne do Hornádskej
doliny, ponad rieku Hornád a je vedená západným okrajom zastavaného
územia obce, resp, okrajom navrhovaných rozvojových plôch. Na pôvodnú
trasu štátnej cesty v smere na Rožňavu
sa napája za existujúcim futbalovým
ihriskom na juhu zastavaného územia
obce.
Pozdĺž navrhovanej preložky štátnej
cesty sú na západnom okraji obce navrhované nové plochy pre výrobu a
skladovanie v kontakte s existujúcim
areálom poľnohospodárskeho družstva. Doterajšie územie pre výrobu a
skladovanie – v lokalite Pod Dubinou
– je navrhovaný na zmenu funkčného
využívania, na bývanie, s výhľadovými rozvojovými obytnými plochami
južne od Hornádu.
Križovatka v centre obce pri pamätníku je navrhovaná ako styková, s mostom ponad Vernársky potok v novej
polohe.
Variant B – východný obchvat:
Trasa navrhovanej preložky cesty
vchádza do riešeného územia zo západného smeru od Spišského Bystrého
v súbehu s existujúcou trasou nadradenej elektrickej siete (VVN) vedenej
v Hornádskej doline, križuje existujúcu
trasu cesty I/67 južne od existujúceho
areálu ČOV a obchádza zastavané územie obce z východnej strany, v južnej
časti zastavaného územia - pri futbalovom ihrisku - sa napája na pôvodnú
trasu št. cesty v smere na Rožňavu.
Západne od riešeného katastrálneho
územia pokračuje navrhovaná trasa
preložky cesty I/67 v Hornádskej doline v súbehu s trasou nadradenej elektrickej siete a potom severným smerom, kde prechádza cez horstvo Kozie
chrbty sa napája na existujúcu trasu
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cesty Poprad – Spišské Bystré (s vylú- plochy bývania v rodinných domoch.
čením na trase problematického kolíz- Doterajší areál výroby a skladovania
neho bodu Vysová), pokračuje v smere –v lokalite Pod Dubinou – je navrhovado Popradu v trase existujúcej komuni- ný na využívanie v doterajšej funkčnej
kácie, ďalej pokračuje západným sme- náplni – pre výrobu a skladovanie, s výrom cez kataster obce Spišská Teplica hľadovými rozvojovými plochami pre
až k navrhovanému mimoúrovňovému výrobu a skladovanie južne od Hornádu.
Križovatka v centre obce pri pamätníku
križovaniu v blízkosti hypermarketu
TESCO Poprad, kde je navrhované mi- je navrhovaná ako okružná križovatka,
moúrovňové napojenie letiska Poprad s novým mostom ponad Vernársky poa št. cesty I/18 k pripravovanej diaľnici tok. Pre pohodlné priestorové riešenie
okružnej križovatky a polomerov jej doD1 (križovatka „Poprad“).
Pozdĺž navrhovanej preložky štátnej pravných pruhov je v území navrhovaná
cesty na východnom okraji obce sú na- asanácia objektu zdravotného strediska.
vrhované nové výhľadové rozvojové

Hranovnický spravodajca, 2006/2

-3-

mimoriadna príloha

Varianty navrhovaného konceptu územného plánu obce
Pre dôležitosť vypracovania tohto doku- V riešenom katastrálnom území sa
mentu aj za účasti verejnosti, vyzývam ob- nachádzajú tri urbanizované územia
čanov aj touto formou, aby uplatnili svoje – lokalita Pod Dubinou, zastavané úzepráva, zapojili sa do procesu prerokovania mie obce a areál školy v prírode na
konceptu riešenia územného plánu obce Hranovníckom plese.
(ÚPN-O) a svojimi odbornými vyjadrenia- Navrhovaný koncept riešenia územmi prispeli ku kvalitnému návrhu územ- ného plánu zachováva všetky tri urného plánu a tak sa podieľali na stanove- banizované územia katastra ako rení podmienok rozvoja obce na ďalších cca latívne samostatné územne oddelené
urbanizované územia. Urbanistický
20 rokov.

rozvoj je navrhovaný v dvoch urbanizovaných územiach katastra – v lokalite Pod Dubinou a v zastavanom
území obce. Areál školy v prírode na
Hranovníckom plese je navrhovaný na
stabilizáciu územného rozsahu, hmotovo-priestorovej štruktúry a na revitalizáciu funkčnej náplne.
Rozvoj územia je navrhovaný variantne a je limitovaný návrhom preložky
št. cesty I/67. Trasovanie preložky cesty
je navrhované z východnej a západnej
strany zastavaného územia obce a zásadným spôsobom determinuje varianty navrhovanej urbanistickej koncepcie
rozvoja obce.
Trasovanie preložky štátnej cesty je
v obidvoch variantoch vedené vo voľnom, nezastavanom území (v súčasnosti využívanom prevažne ako poľnohospodárska pôda). Poloha preložky
limituje maximálny výhľadový rozvoj
územia obce východným a západným
smerom, a determinuje rozloženie
funkčných plôch, hlavne plôch výroby
a skladovania v území.
V obidvoch variantoch je zachovaná
pôvodná časť obce –- pôvodná obytná
zástavba na úzkych a dlhých parcelách
so stredovým územím solitérov občianskej vybavenosti a s dominantou kostola – ktorá je považovaná za hlavnú
kompozičnú os sídla. Ide o zmiešané
územie s prevahou obytných funkcií.
Tiež sú zachované novšie obytné plochy rodinných domov a skupiny objektov občianskej vybavenosti. Centrum
obce – severojužné stredové územie s
prevažujúcimi funkciami občianskej
vybavenosti - je rozvinuté východným
a západným smerom posilnením funkcií občianskej vybavenosti v priečnej
osi – Mierové námestie – administratívna budova družstva.
Rozvojové plochy sú navrhované
v okrajových polohách obce, priamo
nadväzujúcich na doterajšie zastavané územie obce – ako prevažne obytné
funkčné plochy; ako aj v lokalite Pod
Dubinou a jej kontaktných plochách so
zastavaným územím (z hľadiska funkcie navrhované variantne).
Plocha existujúceho futbalového ihriska je navrhovaná na zmenu funkčného
využívania – na plochu špeciﬁckého
bývania (s vybavenostným objektom)
pre sociálne najslabšie obyvateľstvo.
Doterajšie obytné územie sociálne
najslabšieho obyvateľstva (bez technického vybavenia územia, v zlom
stavebnotechnickom stave, esteticky a
hygienicky nevyhovujúce, so živelnou
skládkou odpadu) južne od družstva je
navrhované na asanáciu a revitalizáciu
(pokračovanie na str. 4)
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Spomienka účastníka tragédie...

FOTO: S. PALGUTA

...vpredu autobusa, ktosi za- krik v autobuse. Rýchlo vstávelí: „Zatvor dvere, môžeme vam zo sedadla, otáčam sa doodísť“. Vyjdeme na hlavnú ces- predu.
tu, keď počujem: “Zastav tomu
Rukami sa chytám rúrok bachlapcovi chce ísť s nami“. tožinového priestoru a pevne
Obzriem sa dopredu a vidím ich držím. Krik v autobuse sa
vchádzať zadychčaného deväť- stupňuje. Cítim, že zadné koročného brata. Bol v kostole na lesá už nie sú na ceste. Pohľad
poludňajšej pobožnosti, behal dopredu mi dáva za pravdu,
hore celou dedinou, aby stihol autobus sa už len akosi krížom
odchod. Myslím si, predsa sa posúva. V tom momente päsmu to podarilo.
ťami ešte pevnejšie zvieram
V autobuse registrujem viac rúrky. Autobus sa začína nafanúšikov ako to bolo zvykom. kláňať. Na moment zatváram
Je tu aj veľa mládeži. Veď via- očí a počujem strašný rachot.
cerí chcú vidieť futbalový zápas Rachot prestal..., začína však
30. mája 2006 sa konal pietny akt účastníkov tragédie spojený s
v neďalekých Smižanoch a po- znova ... opakuje sa to znova....
osadením kríža pri Smižanoch na mieste nehody.
vzbudiť nás. Momentálne hrá- Rachot natrvalo prestal, sname pekný futbal a dosahujeme žím sa vyjsť z autobusu. Ako z druhej strany autobusa“ na- staneme pod ním, prebieha mi
aj dobré výsledky.
mysľou.
vychádzam neviem. Nie je to vrhuje sestra.
Sedím proti smeru jazdy, však bežné vychádzanie dver- „Áno tu je! Tu leží!“ skríknem.
... v pondelňajšie ráno sa
chrbtom otočený k svojmu mi, ako keď ich otvára šofér. Prídem bližšie k nemu a vidím, preberám zo spánku. Myslím
bratrancovi Edovi. Vyčerpanie Konečne! Konečne som von! že spod autobusa trčí mohutné na včerajšiu tragickú udaposledných dní z prípravy na Vidím však zmetene pobehovať predlaktie ruky s pevne zovre- losť. Snažím sa rozpamätávať
štátnice mi dávajú zabrať, ces- ľudí z autobusu. Každý hľadá tou päsťou. Mysľou mi prehne, a dať do súvislosti okamihy.
ta ma rýchlo zmorí. Priebeh toho svojho: súrodenca, kama- „Či je to ruka? Kto to leží pod Nedokážem však pospájať jedcesty veľmi nesledujem, radšej ráta, spoluhráča. Začínam aj autobusom?“. Zhodnocujem si- notlivé zachované obrázky
si podriemkavam. Za Spišským ja, hľadám svojich súrodencov. tuáciu, tomu sa už nedá pomôcť. do uceleného celku. Tragickú
Štvrtkom v driemotách poču- Zrazu stretávam svoju sestru, Autobus vlastnými silami ne- udalosť vnímam ako zostrijem: „Čo tak ženie, veď máme už mi trocha ľahšie, ktorá sa zdvihneme. Beriem do náručia haný ﬁlm, ktorému chýbajú
času“. „Pozrite v Slovenskom ma pýta „Nevidel si brata ?“. svojho brata, ktorý sa sťažuje, spojitosti. Znovu zatváram očí
raji veľmi prší“. „Aj tu je už „Nie!“ zaznela moja odpoveď. že nemôže vstať. Rýchlo preč, a v tichosti z úprimného srdca
cesta mokrá“.
Skúšame spoločne, ale ani to rýchlo preč, aby sa autobus ešte vyslovujem: „Bože, ďakujem Ti
Zrazu z driemot má preberá nepomáha. „Poďme sa pozrieť raz neprevrátil a my taktiež zo- za ochranu našich životov!“.

Voľby do NR SR
Výsledky volieb do Národ- kles voličských hlasov však
nej rady Slovenskej republi- zaznamenali v HZDS o 7,51
ky v obci dokumentujú ne- % a v ANO o 6,48 %.
záujem o politické dianie
Najviac preferenčných hlaveľmi slabou účasťou voli- sov v počte 63 získala Moničov a to len 39,8 %. Z parla- ka Gibalová. Táto kandidátmentných strán sa nepresa- ka KDH, bola v kandidátnej
dila SMK, ktorá získala 0,58 listine na 33. mieste. Pomo%. Na šiestom mieste sa však cou celkových preferenčných
objavila strana Slobodné fó- hlasov však postúpila na 10.
rum s 3,18 % hlasov. V po- miesto a stala sa poslankyrovnaní s výsledkami volieb ňou NR SR.
v roku 2002 si úcPočet
tyhodne polepšil
Politická
hlasov
%
Smer-SD z predstrana
spolu
chádzajúcich 9,19
na 26,05 %. Podob1. SMER-SD
180
26,05
ne sa môže tešiť
2. SDKÚ-DS
151
21,85
aj SDKÚ, keď za3. KDH
131
18,96
znamenali prírastok o 6,98 % voli4. SNS
79
11,43
čov a celkové zís5. HZDS
58
8,39
kalo 21,85 %. Po6. SF
22
3,18
kles o 3,35 % zaznamenalo KDH,
7. ANO
16
2,32
ktoré síce skonči8.
KSS
16
2,32
lo na treťom mieste s 18,96 % voli- (Pozn: Strany, ktoré dosiahli menej ako desať
čov. Najväčší po- voličských hlasov neuvádzame.)

ZO ZASADNUTÍ OZ
(dokončenie zo str. 1)

Obecné zastupiteľstvo odporučilo, aby pri vytyčovaní pozemku, p.č. 259/1, ktorý chce
pani Orolinová oplotiť, bol prítomný aj predsedu stavebnej
komisie Marián Kolba. Ďalej
odporučilo starostovi obce nahlásiť poškodenie obecného
majetku (lavičky) a predložiť
doklady o výške škody.
Starosta obce odovzdal slovo zástupcovi riaditeľa OOPZ
Mgr. Milanovi Vrábeľovi, ktorý oboznámil prítomných so
stavom trestných činov v obci
Hranovnica od začiatku roka,
pričom upozornil, že v Hranovnici je evidovaných najviac
trestných činov v okolí. Nárast
oznámení o krádežiach zaznamenali pri osadení vyššie
spomínanej lavičky. Poukázal
na nedostatočnú komunikáciu
občanov s policajným zborom,
čo komplikuje objasnenie mnohých trestných činov. Zástupca
OOPZ ďalej pripomenul, že je
potrebné apelovať na zasad-

nutí Mikroregiónu potrebu
policajnej služby v Hranovnici,
poprípade žiadať o zvýšenie
počtu policajtov. Zástupca riaditeľa OOPZ pripomenul, že
od 1.1.2006 sú sprísnené trestné sadzby a už pri druhom
priestupku nezávislé od výšky
škody sa považuje za trestný
čin, preto je dobre nahlásiť každú, aj drobnú krádež.

KRÁTKE SPRÁVY
• Tridsiate tretie zasadnutie
OZ je plánované na 21. júl 2006
zo začiatkom 19.00 hod.
•Štvrtý ročník púte kráľovskou
cestou sa plánuje na 26. august
2006 s tradičným programom.
• Prerušenie prevádzky MŠ
bude v čase od 31. júla do 31.
augusta 2006. Prevádzka sa začne v pondelok 4. septembra
2006.
• Z dôvodu inventarizácie kníh
bude knižnica zatvorená do 11.
augusta 2006.

