Ďakujeme za pochopenie...
V súvislosti života v našej obci počas tohto leta sa
pravdepodobne najviac rozprávalo o výstavbe chodníka pre chodcov. Pri dopravnej nehode v júni, keď zahynul Peter Šoltys idúc spolu
s kamarátmi na futbalový
tréning, bolo mnohými občanmi vyslovené jednoznačné konštatovanie: „V obci pre
bezpečnosť chodcov na hlavnej
ulici chýbajú chodníky!“
Obecné zastupiteľstvo potrebu výstavby chodníka
vyjadrilo už na štrnástom
zasadnutí v apríli, keď do
investičných akcií na rok
2004 sa dostala aj výstavba
chodníka I. etapa a to v časti
od predajne potravín Františka Šavela k predajni potravín Konzum.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie, vydania
stavebného povolenia a vykonaní súťaže verejného obstarávania mohli pracovníci
PIS Poprad začať so stavebnými prácami v mesiaci júl.
Ešte pred začatím týchto
stavebných prác musel starosta obce, ale aj poslanci
obecného zastupiteľstva vysvetliť občanom tejto časti
dôvody navrhnutého riešenia chodníka, ktoré sa týkali jeho šírky, výšky obrubníkov atď. Občania svoje požiadavky vyjadrili v písomnej žiadosti, ktorú predložili
obecnému zastupiteľstvu.
Treba povedať, že v projekte stavby nemohli byť splnené všetky tieto požiadavky. V niektorých častiach sa
podmienky aj zhoršili, aby
boli splnené bezpečnostné
normy chodníka.
Chceme sa však poďakovať občanom, že pochopili zmysel technického riešenia chodníka, ktorý po
zrealizovaní bude spĺňať
kritériá bezpečnosti chodcov, čo je hlavný dôvod realizácie výstavby chodníka
ešte v tomto roku. Svojím
postojom dali občania takto
najavo, že riešenie problémov v prospech občanov
celej obce má prednosť pred
presadzovaním osobných
záujmov.

starosta obce
poslanci OcZ

OBČASNÍK OBČANOV OBCE
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AEROBIK
e
predstavujem

Realizácia chodníkov je jedna z hlavných priorít
našej obce...

FOTO: dab

V súčasnosti, keď sa rozmáha trend sedavého zamestnania, i v našej obci
existuje možnosť urobiť niečo pre seba, svoje
zdravie a spojiť tak príjemné s užitočným. Od
mája tohto roka prebieha
dvakrát v týždni cvičenie
aerobiku vo veľkej zasadačke OcÚ pod vedením
Lucie Gajanovej. Na štvrtej strane vám prinášame
predstavenie tejto športovej aktivity.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 25. júna 2004.
Zobralo na vedomie:
Ä vnútornú smernicu č. 1/
2004 o verejnom obstarávaní
podprahovou metódou s nižšou cenou, ktorú predložil starosta obce. Táto smernica ustanovuje :
• postup obstarávateľa pri
uzatváraní verejných zmlúv
na dodanie tovaru, zhotovenie prác, poskytnutie služieb
podprahovou metódou verejného obstarávania s nižšou
cenou,
• kontrolu zjednodušeného postupu verejného obstarávania,
Ä oboznámenie s vykonanou inventarizáciou majetku
obce a zostatkov na majetkových účtoch, ktorú vykonala
ekonómka OcÚ p. Mária Račeková,
Ä nespokojnosť vyslovenú
starostom obce s vykonanou
inventarizáciou, ktorá bola
urobená len formálne a nesplnila svoj účel, pretože vznik-

nuté rozdiely neboli vyčíslené nej ulici.
v položkách. Inventarizácia ani 4 finančný príspevok o výške
účtovný stav nevyjadruje sku- 2. 500,- Sk farskému úradu rímtočný stav majetku obce.
sko-katolíckej cirkvi na usporiadanie miništranského futbaSchválilo:
lového turnaja za účastí muž4 návrh starostu obce pre stiev Hornádskej doliny,
zlepšenie dopravnej situácie 4 čiastku vo výške 5. 000,- Sk
a bezpečnosti chodcov v obci:
pre Dobrovoľný hasičský zbor
• požiadať Dopravný in- na zorganizovanie súťaže o pušpektorát v Poprade o zníže- tovný pohár obce na zakúpenie dovolenej rýchlosti v obci nie putovných pohárov a takna 40 km/hod. V prípade, že tiež čiastku 7. 000,- Sk na vecnaša požiadavka nebude ak- né dary a občerstvenie pre súceptovaná bude potrebné na- ťažiacich.
písať petíciu,
• vyzvať občanov, aby odSúhlasilo:
stránili kamene, ktoré sú 4 s odkúpením budovy súp.
umiestnené na pieskovom čísla 30 (stará pošta), ktorá je
chodníku a bránia chodcom vo vlastníctve rímskokatolíckej
využívať tento priestor. Vzni- cirkvi. Biskupský úrad v Spišká situácia, keď chodci musia skom Podhradí stanovil cenu
obchádzať tieto kamene a sú predaja nehnuteľností (budonútení pohybovať sa po cestnej va a pozemok v rozlohe 799
komunikácii,
m2) na 51. 900,- Sk, ktorá zod• zabrániť predaju lesných povedá cene zo znaleckého poplodov pri hlavnej ceste, ktorý sudku vypracovaného súdnym
vykonávajú rómski občania;
znalcom ing. F. Milatom,
• návrh poslanca PhDr. Pet- 4 so žiadosťou p. Ivety Pavra Rotha, PhD. požiadať o po- ličkovej o zriadenie poštovémoc policajtov, aby robili čas- ho novinového stánku oproti
(pokračovanie na str. 2)
té kontroly rýchlosti na hlav-

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Novorodenci v Hranovnici:
` Daniela Horváthová, Hviezdoslavova
253
` Milan Hlaváč, Hviezdoslavova 245
` Marcel Sabo, SNP 89
` Samuel Valluš, M.R.Štefánika 543
` Ján Horváth, SNP 208
` Anna Mária Gavalérová, SNP 52
` Dominik Pavličko, Budovateľská 502
` Kristína Pačanová, Mlynská 229
` Patrik Šarišský, Mlynská 232
` Klaudia Hlaváčová SNP 212
` Daniel Pačan, Hviezdoslavova 248
` Peter Čonka, Mlynská 228
` Miloš Pokoš, Hviezdoslavova 245
` Patrik Harvan, Mlynská 226
` Viktória Bartošová, Hviezdoslavova
248
` Mária Gáborová, Mlynská 232

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
50 rokov
 Sidónia Horváthová, SNP 182
60 rokov
 Mária Malatinová, SNP 65
 Anna Liptajová, Lúčna 499
70 rokov
 Pavel Raček, SNP 120
80 rokov
 Mária Hlavčáková, SNP 64
 Katarína Rakociová, Štúrova 483

AEROBIK
predstavujeme

Aerobik patrí medzi moderné športy,
môžete nám ho priblížiť?
Pod dnes všeobecne používaným názvom aerobic sa rozumie cvičenie aeróbneho charakteru, t.j. dostatočný prísun kyslíka pre zlepšenie krvného obehu, zvýšenie
kapacity pľúc, svalovej hmoty, vytrvalosti
a zlepšenie ohybnosti.
Tomuto druhu športu sa venujú hlavne
ženy, myslíte, že nie je dostačujúce „športovanie“ v kuchyni?
V súčasnosti, keď sa rozmáha trend sedavého zamestnania a tiež študenti „presedia“ v škole a nad knihami celé hodiny,
je veľmi dôležitý pravidelný pohyb. Iste,
hlavne ženy sa nemôžu sťažovať na nedostatok pohybu predovšetkým v domácnosti, kde nastupujú do druhej smeny. Takýto stereotyp však môže byť únavný a je
dobré, ak existuje možnosť urobiť niečo
pre seba, svoje zdravie a spojiť tak príjemné s užitočným.
Myslíte, že sa dokážete vymaniť z príťažlivosti Popradu, kde je mnoho príležitostí na športovanie podobného druhu?
Iste, ženy, ktoré sú zamestnané v blízkom
Poprade môžu využiť rôzne športové možnosti, ktoré sa im ponúkajú. Väčšinou je to
však tak, že sa z práce všetci ponáhľame
najbližším spojom domov, keďže času je
málo a povinností veľa. A priznajme si, že
cvičiť doma sa nám nechce. Koľko už bolo
predsavzatí a sľubov, ktoré sme nedodržali? Je ťažké prekonať vlastnú pohodlnosť.
Ale keď sa stretnú viacerí, ktorí s tým chcú
niečo urobiť, je to výzva.
Aký je záujem o cvičenie a ako sa vám
cvičí v zasadačke obecného úradu?
Záujemkýň je veľa a zacvičiť si chodia

nielen mladšie ale i staršie. V auguste sa
nám podarilo zorganizovať „maratón aerobic“, na ktorom sa zúčastnilo 25 dievčat
a žien rôznych vekových kategórií. Myslím, že všetky boli skvelé, veď každá cvičila celé tri hodiny! Je to výsledok ich pravidelného cvičenia.
Keďže v Hranovnici nemáme telocvičňu, čo je veľká škoda, so súhlasom starostu
obce, ing. M. Benka, som v máji t.r. začala s predcvičovaním aerobiku v zasadačke
OcÚ. Sama mám väčšmi rada kolektívne
športy a neviem sa donútiť cvičiť doma sama. Myslím, že ak niekto cvičí sám, nemá
takú výdrž ako v kolektíve, kde je istým
spôsobom „nútený“ držať tempo s ostatnými.
V poslednej dobe sa na verejnosť dostali prípady náhlych úmrtí profesionálnych športovcov. Je aerobik určený pre
každého?
Je veľmi dôležité, aby každý záujemca
dobre, zdôrazňujem dobre poznal svoj
zdravotný stav a nepreceňoval svoje sily.
Cvičenie má byť príjemné a nie bolestivé.
Nejde predsa o to, aby sme si dokazovali,
kto viac vydrží. Cieľom je snaha o uvolnenie sa, odreagovanie od každodenných
stereotypov, o „prečistenie“ hlavy. A predovšetkým nám ide o radosť z pohybu,
ktorý ak je pravidelný, prinesie aj viditeľné výsledky.
Vaše prianie na záver?
Dievčatá, chcem sa všetkým poďakovať za váš záujem a pozývam vás na naše
pravidelné stretnutia, ktoré sa po prázdninách a dovolenkách začínajú v pondelok
13. septembra a konajú sa každý pondelok
a štvrtok v čase od 18.00 do 19.00.

91 rokov
 Ján Malatin, SNP 65
 Mária Gajanová, Hviezdoslavova 326
95 rokov
 Anna Gajanová, Hviezdoslavova 276

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
? 27. júna novorodenca Petra Pačana
? 19. júna Štefana Hlavčáka, vo veku 74
rokov
? 12. augusta Jozefa Palgutu, vo veku
64 rokov
? 18. augusta Františka Pačana, vo veku
63 rokov
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úrad v Poprade č. 3/2003. Redakčná rada: Mgr. Ján Kre�, Ing. Martin Benko, PhDr. Peter Roth PhD, Ing. Michal Bednár, Mgr. Amália
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vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka nasledujúceho čísla 29. októbra 2004.

40 rokov ZO Slovenského zväzu chovateľov
V auguste tohto roku si základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov pripomenula 40. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti predsedu oblastného výboru Františka Penxu, súčasný výbor sa poďakoval svojim
predchodcom za nemalú prácu, keď sa písali stránky života a činnosti drobnochovateľov.
Vytvorili priestor pre rozvoj
a realizáciu hlavnej chovateľskej myšlienky: chovať pre radosť, krásu a úžitok.
Zasadnutia sa zúčastnili aj
zakladajúci členovia: Ondrej
Griger, Štefan Benko, Štefan
Králik, Juraj Pavliga, Martin bolo 112 kusov s počtom pleMalatin, Martin Valluš, ktorým mien 22, králikov 125 kusov
boli odovzdané čestné odzna- s počtom plemien 34, holubov
ky za zásluhy a rozvoj sloven- 69 kusov s počtom plemien 13,
ského chovateľstva. Pri tomto exotických zvierat 46 kusov.
stretnutí sa spomenulo aj na Počet vystavovateľov bol 39.
Z domácich chovateľov zíszáslužnú prácu zakladajúcich
kali
víťazné ceny Daniel Benčlenov, ktorí už nežĳú: Ján Palguta, František Greňa, Michal ko za kolekciu králikov holičŠtolc, Jozef Brosman, Jozef Gre- ského modrého, Peter Soják
za kolekciu hydiny rodajlenky,
ňa, Štefan Kušnierik.
Pri tejto príležitosti usporia- Pavol Bednár za kolekciu holudala základná organizácia ob- bov pražský letúň.
Prajeme základnej organilastnú výstavu zvierat, na ktozácii,
aby sa našli medzi nimi
rej bolo vystavovaných 352
zvierat. Z tohto počtu hydiny ďalší spoľahliví, obetaví funk-

OKTÓBER
8.10.2004 /piatok/ o 19.00 hod.
TRÓJA
USA-2004, historická akčná
dráma
15.10.2004 /piatok/ o 19.00
hod.
ZLODEJ ŽIVOTOV
USA-2004,
psychologický
thriller

FOTO: imb
cionári, akým je Ján Malatin,
ktorý v rokoch 1975 a 1990 zastupoval na Ústrednom výbore
SZCH v Bratislave. Dlhých 22
rokov bol tajomníkom okresného, neskôr oblastného výboru. Popri tom však bol vždy
členom výboru základnej organizácie, za čo mu patrí poďakovanie.
Ďakujeme členom výboru za
zorganizovanie oblastnej výstavy, ako aj za rozvoj obce a
aktívne zapájanie do spoločenského života v obci počas rokov svojej existencie.
-db-

ÚCTA NIELEN V OKTÓBRI
Hovorí sa, že k Markovi Twai- ganizácia spojených národov
novi prišiel kedysi sedemásťročný za Medzinárodný deň starmladík a povedal mu: „Nerozu- ších ľudí a celý mesiac októbmiem si s otcom, nemá zmysel er za mesiac úcty k starším. V
pre moderné myšlienky a každý tomto období vzdávame úctu
deň sa hádame. Čo mám robiť? našim predchodcom, ich odUtečiem z domu!“ Mark Twain kazu i výsledkom nimi vykoodpovedal: „Mladý priateľ, dob- nanej práce. Úcta k starším by
re vám rozumiem. Keď som mal sa však mala vyjadrovať nielen
ja sedemnásť bol môj otec práve preto, že je október. Mala by
tak nevzdelaný. Nedalo sa s ním byť zakorenená v každom vyvydržať. Ale majte trpezlivosť chovanom človeku.
so starými ľuďmi, oni sa vyvíjaSúčasnosť nepraje starším.
jú. Po asi desiatich rokoch sa môj V našej spoločnosti majú väčotec už mnohému priučil a keď šiu hodnotu krása, výkonnosť,
som mal dvadsaťsedem už sa ekonomické
s ním dalo celkom rozumne ho- a vlastnícke
voriť. A predstavte si teraz, keď práva než prímám tridsaťsedem – verte, alebo roda a sám žinie – ak si neviem rady idem sa vot. Dielo rúk
opýtať svojho starého otca. Takto a umu našich
sa dokážu zmeniť!“
d ô c h o d c o v,
Prišla jeseň a s ňou mesiac v y t v o r e n é
október ako príležitosť uctiť si ťažkou prájeseň života. Október, nazýva- cou zostáva
ný Mesiacom úcty k starším, už akoby zavýstižne symbolizuje život člo- b u d n u t ý m
veka v symbióze s prírodou a a celkom sajej zákonitosťami. Práve pre- mozrejmým.
to prvý október vyhlásila Or- A ako na nich

Program
kina
OSVETA

23.10.2004 /sobota/ o 18.00
hod.
KAMEŇÁK 2
ČR-2003, komédia
30.10.2004 /sobota/ o 18.00
hod.
ÚSVIT MŔTVYCH
USA-2004, akčný horor
NOVEMBER
6.11.2004 /sobota / o 18.00
hod.
HARRY POTTER A VÄZEŇ
Z AZKABANU
/USA - 2004/
dobrodružno-fantastický
Harryho život je znova v smrteľnom nebezpečí.
MP

vplýva nekonečné opakovanie
o uťahovaní opaskov a kde sú
13.11.2004 /sobota/ o 18.00
ich predstavy o zaslúženom
hod.
odpočinku, poznávaní sveta
NA PLNÝ PLYN
a kultúrnom vyžití? Ekonomickú situáciu tak rýchlo ne20.11.2004 /sobota/ o 18.00
zmeníme, čo však môžeme
hod.
ovplyvniť je náš vzťah k staUSA-2003
rým ľuďom. Majme s nimi viac
TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ!
trpezlivosti, čas na rozhovor,
komédia
pochopenie pre ich zvláštnosti,
Alex a Nancy sú mladí a čaká
lebo ako s nimi budeme zaobich skvelá budúcnosť. Chýba
chádzať my, tak s nami budú
im len vlastný byt, ktorý im
raz zaobchádzať naše deti.
prenajíma jedna stará dáma.
-jakZ tej sa však vykľuje riadne
mrcha.
MP 12

27.11.2004 /sobota/ o 18.00
hod.
HRIEŠNY TANEC 2
USA-2004
tanečná love story
Príbeh divčaťa, ktorá objavuje
lásku, ale aj zvodnú zmyselnosť.
MP 12

ilustračné foto imb

Jednotné vstupné: 25,- Sk
Zmena programu vyhradená!

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(dokončenie zo str. 1)

zdravotnému stredisku s dodatkom, že stavebná komisia
upresní plochu a výšku stánku. Posúdi vhodnosť stánku na
uvedenom mieste. Navrhnuté
riešenie predloží obecnému zastupiteľstvu na odsúhlasenie.
Nesúhlasilo:
D s návrhom starostu obce
vybudovať chodník pre chodcov na Ulici Sládkovičovej od
rodinného domu p. Oprendeka až k futbalovému štadiónu.
Týmto chodníkom by sa vytvorili lepšie podmienky pre chodcov idúcich na ihrisko a taktiež
pre Rómov idúcich do nákupných stredísk a základnej školy. Takéto riešenie je nielen finančne lacnejšie ako budovať
chodník na ulici Slovenského
národného povstania, kde je
potrebné vykonať aj výmenu
potrubia, ale termínovo oveľa
skôr uskutočniteľné.
D s požiadavkou občanov
bývajúcich pri parku, aby sa
odstránili lavičky z parku
a to z dôvodu, že cez deň, ale
i v nočných hodinách sa tam
zhromažďujú Rómovia a mládež, ktorí sú veľmi hluční a robia neporiadok.
Odporučilo:
Ä zapracovať do všeobecne
záväzného nariadenia o poplatkoch za komunálny odpad
úľavu pre občanov, ktorí sú držitelia preukazu ZŤP.
Sedemnáste zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa
uskutočnilo 27. augusta 2004.
Zobralo na vedomie :
4 správu auditora z overenia
účtovnej závierky za rok 2003;
názor auditora k účtovnej závierke bol, že účtovná závierka
ako celok riadne nenadväzuje
na hlavnú knihu a nezodpovedá ustanoveniam zákona a pravidlám riadneho účtovníctva.
Účtovná závierka nevyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu obce k 31. decembru
2003 a výsledok hospodárenia
za uvedený rok nie je v súlade so zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. v platnom znení.
4 vysvetlenie auditora a zdôvodnenie uvedené v správe,
4 pripomienku starostu obce,
že výrok uvedený v audite je
výsledkom vedenia účtovníc-

Odporučilo:
tva nielen v roku 2003, ale je to
aj dopad toho, že v predchá- Ä starostovi obce
• vypracovať opatrenia na
dzajúcich rokov, neboli vykonávané inventarizácie, nevy- odstránenie nedostatkov zistekonával sa dôsledne právny ných auditorom z overenia účpostup pri výbere dane z ne- tovnej závierky za rok 2003,
• doriešiť majetoprávne vyhnuteľnosti, miestnych posporiadanie pozemku miestnej
platkov,
4 plnenie čerpania rozpoč- komunikácie na novej Ulici Vítu za prvý polrok 2004, ktorý ťazstva, vypracovať projekty
predložila ekonómka OcÚ p. inžinierskych sieti a po vydaní
stavebného povolenia vykonať
Račeková, keď :
• príjmy boli 10. 540 tis. Sk ich realizáciu,
• zahrnúť požiadavku p.
oproti ročnému plánu 16.778
Petra Kalafuta, napojenie rotis. Sk,
• výdavky boli 5. 396 tis Sk, dinného domu na Ulici Slovenkeď ročný rozpočet je 21. 075 ského národného povstania
číslo 31 na vodovodnú a kanatis. Sk
4 starosta poukázal na to, že lizačnú sieť, pri riešení vznikv príjmovej časti je aj transfer nutej situácie križovatky po odzákladnej školy, vo výdavko- stránení budovy starej pošty,
• majetkoprávne vysporiavej časti však výdaje školy už
nie sú vedené, preto predlože- dať pozemky a zabezpečiť výné čerpanie nevyjadruje sku- stavbu rigolu na Sládkovičovej ulici od 6. bytovej jednotky
točnosť.
smerom k cintorínu,
• prispieť finančnou čiastSúhlasilo:
4 s návrhom starostu obce kou vo výške 50. 000,- Sk, ako
aby účtovníctvo od septembra partner projektu Podtatran2004 do konca roku bolo spra- ského múzea na opravu mancované v dvoch programoch gľa, až po predložení dokladu
IVES a URBIS pre porovnateľ- o obdržaní finančnej čiastky
nosť výsledkov. V roku 2005 zo štrukturálneho fondu,
používať už len program UR- Ä sociálnej komisii vypracovať podmienky a kritériá na
BIS,
4 s vyňatím poľnohospodár- jednorázové príspevky pre
skej pôdy par. číslo 5882/370 ťažko postihnutých občanov
k. ú Hranovnica, časti Dubi- na základe ktorých môžu byť
na pre Ing. Jozefa Alexu a Mgr. takéto prípady posudzované
Elenu Alexovú za účelom vý- a schvaľované obecným zastupiteľstvom.
stavby záhradnej chatky.

KRÁTKE
SPRÁVY
• V októbri - mesiaci úcty
k starším, sociálna komisia
obecného zastupiteľstva pre
občanov zorganizovala púť
do Obišoviec a pripravuje
stretnutie jubilantov, ktoré sa
uskutoční v priebehu mesiaca.
• V školskom roku 2004-2005
sa v priestoroch ZŠ znovu
vytvorila dislokovaná trieda
Stredného odborného učilišťa
v Kežmarku. Pri výučbe využíva priestory dielenského
vyučovania základnej školy.
• V tomto roku obec si pripomenie 710. výročie prvej
písomnej zmienky. Pri tejto
príležitosti v mesiaci november usporiada konferenciu.
•
Najbližšie
zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa
uskutoční 29. októbra 2004
o 19.00 hod.

INZERCIA
+ Ponúkame do dlhodobého prenájmu dvojizbový byt v Hranovnici. Byt
je po komplexnej rekonštrukcii. Kontakt: 052 7795
381, 0905 479 927.
+ Predám dve protektorované zimné pneumatiky
R 170/65 - na diskoch. 0908
056756.

Ø
Obchádzaním okrasných kameňov vzniká nebezpečná situácia pre chodcov, ktorí sú
nútení pohybovať sa po ceste.
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