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OBECNÉ NOVINY

Z

asnežené končiare Tatier naznačujú, že rok sa pomaly blíži
k svojmu koncu. S tým nesúvisí iba
príchod nového roka, ale aj príchod
Vianoc, a tiež času, keď chceme všetci načerpať nové sily a oddýchnuť si
pri žiare vianočného stromčeka.
Uplynulý rok všetkým vám, ale
aj nám na obecnom úrade priniesol
mnoho zaujímavých a jedinečných
situácií, ktoré dnes ostali už iba spomienkou. Je to už raz tak. Kolobeh života nám nedovolí
zastaviť čas a užívať si to príjemné, čo nám priniesol, ale
často nás posúva aj k negatívnym a nie veľmi príjemným
udalostiam. Nechcem v tomto úvode predošlý rok hodnotiť, pretože to nie je mojou úlohou. Chcem vám všetkým
oznámiť, že našou celoročnou snahou bolo konať všeobecné dobro. Snáď sa nám to aspoň trochu podarilo.
Ak by sa ma niekto opýtal, čo by som chcel na Vianoce,
odpovedal by som, čo najviac dobra, čo najviac spokojných
ľudí, čo najviac ľudí, ktorým dokážeme pomôcť byť aspoň trochu šťastnými. Verím, že sa nám toto želanie splní
v roku 2016.
Drahí Hranovničania, dovoľte mi popriať vám nielen príjemné čítanie nasledujúcich stránok, ale aj viac spokojnosti,
pokoja a radosti. A nielen počas sviatkov, ale po celý rok.
Krásne vianočné sviatky vám v mene všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva a zamestnancov Obce Hranovnica
želá
Vladimír Horváth
starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...
Na jedenástom zasadnutí obecného zastupiteľstva
bolo prítomných sedem poslancov, pričom poslanci Tomáš Šavel a Marek Pačan sa
ospravedlnili.
Ako býva na zastupiteľstvách zvykom, v úvode dal
starosta obce slovo prítomným občanom. S otázkou prečo sa Deň obce realizoval v nepriaznivom počasí vonku a nie
v kinosále vystúpil František
Olejár. Zástupca starostu obce Ing. Martin Valluš mu odpovedal, že táto udalosť sa
pripravovala dlho predtým a
počasie sa nedalo predpokladať, do akcie bolo zapojených
množstvo
dobrovoľníkov,
ktorí pripravovali technickú realizáciu tohto podujatia
vonku s nádejou, že sa počasie
umúdri, žiaľ nestalo sa tak.
Následne vystúpil riaditeľ
Policajného zboru v Hranovnici mjr. JUDr. Peter Vrábeľ,
ktorý informoval prítomných
o činnosti polície. Vyjadril
spokojnosť na poli objasňovania trestnej činnosti, kde
je objasnených viac ako 80 %
prípadov. Pochvalne sa takisto vyjadril o kamerovom systéme v obci. Povedal, že každá z obcí v našom regióne by
sa potešila prítomnosti polície
na jej území, pričom Hranovnicu považuje za najbezpečnejšiu z obcí. Rozhovor s ním
prinášame v našom čísle.
Ďalším vystúpením bolo vystúpenie Štefana Bukovinu,
ktorý sa sťažoval na zámer
zmeny územného plánu obce,
pričom nesúhlasí s vybudovaním pekárne na Hviezdoslavovej ulici. Táto vec sa riešila už niekoľkokrát aj na komisiách.
Zaujímavým bolo vystúpenie Martina Kolbu, ktorý
predstavil kalendár na rok
2016 s motívmi našej obce.

Rokovanie
pokračovalo
predložením návrhu VZN
o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky
služieb na území obce Hranovnica. Do jeho znenia boli zapracované pripomienky,
ktoré podala Mária Ovšaníková. Toto VZN bolo schválené.
Na
zastupiteľstve
boli schválené aj zmeny Rokovacieho poriadku. Na predošlom zasadnutí OcZ bolo
schválené uznesenie, ktorým
bola Ing. Andrea Marhevková zvolená za členku finančnej komisie, správy majetku obce a ochrany verejného
poriadku. Na základe neskôr
zistených informácií, nemôže kontrolór obce vykonávať
takúto funkciu. Poslanci toto
uznesenie zrušili.
Kontrolórka obce Ing. Andrea Marhevková predniesla
správu o kontrole hospodárenia v základnej škole. Keďže
v správe sa jednalo o osobné
údaje, ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené za neverejné.
V závere zasadania OcZ boli prerokované žiadosti občanov - o zmenu územného plánu žiadateľmi Vladimírom
Slavkovským a Vierou Michlíkovou a žiadosť o zrušenie
a vysporiadanie podielového
spoluvlastníctva podaná žiadateľkou Dr. Alenou Kocúrovou, ktoré boli schválené.
Na dvanástom zasadnutí
obecného zastupiteľstva konanom 27. novembra 2015 sa
zúčastnilo sedem poslancov,
pričom poslanci Dr. Ján Krett
a Tomáš Šavel sa ospravedlnili. Poslanci schválili úpravu rozpočtu, ktorá spočívala
v navýšení sumy v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 70 713 eur.
(pokračovanie na str. 2)
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...
(dokončenie zo str. 1)

Na trinástom zasadnutí
obecného zastupiteľstva konanom 9. decembra 2015, ktoré bolo zvolané mimo plánu,
sa zúčastnilo šesť poslancov,
pričom poslanci Ing. Martin Valluš, Tomáš Prachniar
a Marek Pačan sa ospravedlnili. Jediným bodom programu bola úprava schváleného
rozpočtu základnej školy.
Štrnáste zasadnutie OcZ
sa
uskutočnilo
netradične v pondelok 14. decembra 2015 a viedol ho za účasti všetkých poslancov zástupca starostu Ing. Martin Valluš;
starosta obce bol neprítomný
pre zdravotné dôvody. Prednosta OU predstavil návrh
VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zásadná
zmena nastane v spôsobe platenia za odpad a vo výške poplakov za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Tá
vychádza jednak z nového
zákona o odpadoch, ako aj z
aktuálneho stavu v obci – príjem za rok 2015 bol na úrovni

do 8 000 eur, pričom výdavky sú vyše 60 000 eur a obec
na likvidáciu odpadov výrazne prispieva z vlastných príjmov. V diskusii zaznelo, že v
okolitých obciach sa poplatky
za odpady pohybujú vo výške približne 15 eur na občana
za rok, v Poprade je to dokonca viac ako 21 eur. V diskusii
poslanec Marek Pačan nesúhlasil so zvýšením poplatkov.
Ako povedal: „Pre mnohé,
hlavne rómske rodiny to bude výrazná záťaž na rozpočet.“ Argumentoval tým, že už v predchádzajúcich volebných obdobiach bol schodkový stav
a predchádzajúce zastupiteľstvá s tým nič nerobili. Poslanec Dr. Ján Krett povedal, že
„čiastka na odpady, ktorá je navrhovaná ako zvýšenie predstavuje 1, 25 eur na občana za mesiac“ a podľa jeho názoru nie
je až taká vysoká, aby to rozpočet i sociálne slabšej rodiny neuniesol. Peniaze, ktoré
takto obec získa sa môžu použiť na iné, pre obec prospešné
veci. Kontrolórka obce, Ing.
Andrea Marhevková, povedala, že „zvýšenie poplatkov je

pre obec nevyhnutné a aj keď sa
navrhované zvýšenie nepríjme,
v budúcnosti nás to určite čaká,
lebo takýto stav nie je únosný“.
Poslanci toto VZN schválili.
Dôležitým bodom programu bolo schválenie rozpočtu
na rok 2016. Hoci bol materiál prerokovaný na zasadnutí
finančnej komisie, o rozpočte
sa pomerne dlho diskutovalo. Kontrolórka obce navrhla
zreálniť rozpočty jednotlivých kapitol a hlavne schváliť plán investičných akcií na
rok 2016.
Rozpočet Obce Hranovnica na rok 2016 vo výške 1 773
221, € bol predložený ako vyrovnaný rozpočet a poslanci
ho jednomyseľne schválili.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo nájom pozemku
pre Mariána Lopucha z dôvodu dlhodobého užívania
pozemkov
predchodcami
žiadateľa so súhlasom obce,
keď obec dala predchádzajúcemu vlastníkovi súhlas na
oplotenie pozemku.
V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo schválilo plán
kontrolnej činnosti kontro-

Meniť návyky nie je jednoduché...

H

ádam, najťažším
rozhodnutím,
ktoré spravili poslanci obecného zastupiteľstva od svojho nástupu
do funkcie, bolo zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Stalo
sa tak na decembrovom
zasadnutí pred schválením rozpočtu obce na rok 2016.
Verte mi, nikto nebol nadšený, že je potrebné nadeliť sebe, svojim príbuzným, priateľom, susedom takýto „vianočný darček“
v podobe zdražovania. Niekedy je však nevyhnutné uprednostniť správne pred populárnym. Obecné financie hovoria za všetko:
len za posledné štyri roky minula obec za
komunálny odpad takmer dvestotisíc eur,
a to po odpočítaní poplatkov za odpad od
občanov!
Môžeme sa sťažovať, frflať, hundrať alebo
len ticho zaplatiť alebo sa môžeme k odpadovému hospodárstvu v obci postaviť aktívne. Najjednoduchším riešením je dôkladné
triedenie odpadu. Netriedený odpad je niekoľko násobne drahší, ako odpad roztriedený, ktorý môže byť naopak zdrojom príjmu
obce. Podľa stránky www.triedenieodpadu.
sk je až deväťdesiatšesť percent bežného od-

lórky obce. K jej hlavným zámerom bude patriť zisťovanie reálneho stavu hospodárenia obce, a tiež subjektov,
ktoré zriadila obec a subjektov financovaných z obecného rozpočtu, kontrola inventarizácie majetku obce a kontrola výdavkov v hotovosti v
ZŠ Hranovnica za 2. polrok
2015.
V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce menovať členov
komisie, ktorá bude vyhodnocovať pripravovanú súťaž
o dodávaní potravinových
balíčkov pre žiakov základnej školy. Za členov komisie
navrhlo menovať členov Rady školy ZŠ Hranovnica.
Starosta obce navrhol prideliť všetkým poslancom odmenu vo výške 50,- € za pracovné nasedenie pri výkone
poslaneckej funkcie, poslanci
sa však tejto odmeny zriekli.
Posledným bodom zasadania bolo schválenie plánu zasadnutí OcZ na rok 2016. Zastupiteľstvá sa budú konať
v posledný piatok každého
mesiaca, okrem septembra
a decembra.

KRÁTKE SPRÁVY

padu možné recyklovať.
• Obec Hranovnica ako prísVýnimku tvoria špecifické odpady hygie- lušný správca daní a poplatkov
nického charakteru, ako sú napríklad jed- upozorňuje tých občanov, ktonorazové detské plienky, ale aj guma, koža, rí nadobudli pozemok, stavbu
elektroodpad a iné.
či byt, alebo u ktorých nastali
Keď kedysi platilo, že dobrá gazdiná pre zmeny, to znamená, že v roku
pierko aj cez plot preskočí, dnes platí, že 2015 nadobudlo právoplatdobrá gazdiná separuje – teda triedi odpad. nosť stavebné povolenie alebo
Spočiatku to môže byť ťažké. Človek je jed- kolaudačné rozhodnutie, na
noducho nastavený, hodiť všetko do jedné- povinnosť podať daňové priho koša a meniť návyky, veru, nie je jedno- znanie k dani z nehnuteľností
duché.
do 31. januára 2016. Tlačivá si
Ďalším, veľmi dôležitým prístupom, je môžete prevziať na obecnom
osveta a vzájomné usmerňovanie.
Len úrade.
v tomto roku sme na likvidáciu nelegálnych
• Obecný úrad a folklórny
skládok minuli približne dvadsaťtisíc eur. súbor Kochmaník vás pozývaCena za odstránenie smetí z ulíc, z potoka, jú na divadelné predstavenie
z prírody v okolí obce, je neporovnateľne „Jak se žilo na dzedzine“ dňa
vyššia, ako jednoduché vyhodenie do koša, 27. decembra 2015 o 15. 00 hod.
v porovnaní s triedeným odpadom ani ne- v kinosále kultúrneho domu.
hovoriac. Nezatvárajme oči, keď vidíme, že
• Dňa 2. januára 2016 sa uskuniekto vyhadzuje smeti na ulici, vyváža odpad za obec, alebo mu je zaťažko spraviť pár toční Vianočný stolnotenisový
krokov ku košu. Stačí upozornenie, že takto turnaj v priestoroch ZŠ Hrasa zvyšovaniu poplatkov za odpad nevyhne- novnica. Prezentácia je o 8. 30
me ani v budúcnosti. Robíme to nielen pre hod. Začiatok o 9. 00 hod.
• Ples športovcov sa uskutočnaše životné prostredie, ale aj pre naše pení 23. januára 2016 v B - clube.
ňaženky!
Cena vstupeniek je 20 eur. BližIng. Andrea Marhevková,
šie informácie u M. Oravca.
kontrolórka obce
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N A ŠÍM C IE ĽOM J E P OMÁHAŤ A CHRÁN IŤ
OR
ROZHOV

s riaditeľom Obvodného
oddelenia Policajneho zboru v Hranovnici

mjr. JUDr. Milanom Vrabeľom

I v minulosti ste pôsobili na
Obvodnom oddelení Hranovnica, aké sú vaše plány na novom mieste riaditeľa?

N

a OO PZ Hranovnica som bol preložený
k 1.7.2005 z funkcie vyšetrovateľa PZ a od tej doby som tu
pôsobil ako zástupca riaditeľa,
pričom od začiatku môjho pôsobenia som sa snažil, aby sa
práca polície na OO PZ Hranovnica zlepšila, aby sme dosahovali výsledky, ktoré budú
najlepšie v rámci OR PZ Poprad, ale najmä aby boli spokojní obyvatelia služobného
obvodu OO PZ Hranovnica.
Musím konštatovať, že počas
môjho 10 - ročného pôsobenia
v Hranovnici sa situácia v obci zlepšovala z roka na rok.
V mojich začiatkoch sme mali personálny stav na úrovni
15 policajtov vrátane vedenia.
Umožnilo nám to vykonávať
hliadkovú činnosť jedným policajtom cez deň a jedným v noci, čo bolo vrcholne nedostačujúce. V týchto časoch sme v obci zaznamenali niekoľko lúpežných prepadnutí občanov, krádeže majetku v hospodárskych
budovách, rodinných domoch
a chatách v kat. území obce
Hranovnica, ktoré boli, dá sa
povedať, na dennom poriadku.
Postupným navýšením policajtov a materiálno-technického
zabezpečenia zo strany Ministerstva vnútra SR, sme dosiahli, že dnes máme plánovaný
počet policajtov.
Taktiež došlo k výmene vozového parku pričom máme
k dispozícii vozidlá na požadovanej úrovni.
S plynutím času som zvyšoval nároky aj na výkon policajnej práce a po desiatich rokoch pôsobenia môžem smelo
konštatovať, že naše výsledky
sú najlepšie v rámci OR PZ Poprad, čo sa týka trestnej činnosti, ako aj páchania priestupkov.
Mojou ambíciou nie je uspokojiť sa s touto situáciou, ale

chceme aj naďalej vykonávať
služobnú činnosť tak, aby nedochádzalo k trestnej činnosti a páchaniu priestupkov, aby
došlo k čo najväčšej spokojnosti občanov s prácou polície, a
aby naša práca nebola chápaná
tak, že je namierená proti občanom, ale v ich prospech a na
ich ochranu.
Občan Hranovnice, ktorý nepácha trestnú činnosť
a priestupky, musí byť chránený, a tak bude s našou prácou
spokojný a bude sa v obci cítiť
bezpečne. Toto je mojím hlavným cieľom vo funkcii riaditeľa obvodného oddelenia.
Nie je to cieľ jednoduchý
vzhľadom na súčasnú legislatívu a oprávnenia, ktorými policajný zbor disponuje.
Aké sú najväčšie problémy,
ktoré musíte riešiť?
Dosiahli sme zníženie trestnej činnosti o tretinu, čo je o 50
prípadov trestnej činnosti menej oproti minulému roku. Objasnenosť trestných činov je na
úrovni 80%, kde aj v prípadoch
neobjasnených trestných činov,
poznáme podozrivé osoby, ale
týmto nebolo možné riadnym
dokazovaním uvedenú trestnú činnosť dokázať. Chcem
vyzvať všetkých občanov Hranovnice k väčšiemu záujmu
o ochranu svojho majetku, ako
aj k ochrane majetku ostatných
obyvateľov obce. Trestnú činnosť nie je možné objasniť bez
informácií a zosumarizovania
potrebného pemza dôkazov.
Pri tom sú veľkými pomocníkmi práve obyvatelia obce,
každá ich informácia a svedectvo je veľmi významná. Nie je
možné sa uspokojiť s tým, že
mňa sa to netýka, prípadne, ja
nechcem chodiť po súdoch alebo ďalšie výhovorky zo strany
prípadných svedkov. Týmto sa
dostaneme do začarovaného
kruhu a nabudúce, ak sa stane krádež, ublíženie na zdraví, napríklad tejto osobe, môže

prípad skončiť práve na takom nezáujme
zo strany iného. Nepotrebujeme, aby
nám niekto oficiálne niekoho
„udal, nabonzoval“, vieme
citlivo pracovať s každou
informáciou,
ktorá má pre
nás význam.
Policajtov je
vidieť najmä
na cestách...
ako vnímate
bezpečnostnú
situáciu?
Toto sa v súčasnosti javí ako najväčší problém - nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia. Na cestách ročne vyhasne viac ako
120 ľudských životov, čo je 5
až 6- krát viac ako je spáchaných vrážd v SR. V okrese Poprad bolo v poslednej dobe 6
smrteľných dopravných nehôd, z toho 4 smrteľné nehody chodcov po strete s motorovými vozidlami. Je to veľmi
vysoké číslo a v každodennej
práci nadobúdame dojem, že
chodci a nemotoroví účastníci
cestnej premávky akoby si nevážili svoje životy. Každý deň
stretávame občanov Hranovnice bez akýchkoľvek reflexných
prvkov, v tmavom oblečení
idúcich po krajnici vozovky.
Vodiči v poslednej chvíli zbadajú takýchto chodcov a cyklistov a neraz to končí aj tragicky. Pritom reflexný pásik sa dá
kúpiť v obchodoch v našej obci
za 30 až 70 centov. Je na mieste otázka: Nestojí nám náš život a zdravie za 70 centov? Je
nám do plaču, keď po opýtaní
sa konkrétnej panej, kde má reflexný pásik,uvedie, že má dva
v kabelke....
Život, zdravie, sloboda, či iné
práva sú hodnoty spoločnosti,
ktoré chráni polícia. Aké sú vaše odporúčania v súvislosti s
násilnou kriminalitou - ako sa
nestať obeťou násilia?
Ako sa nestať obeťou násilia,
to je pomerne ťažká otázka, ale
pokúsim sa na ňu odpovedať.
Moje odporúčania sú: nevyhý-

bať sa spoločnosti, rodine, priateľom a známym, mať vždy
okolo seba okruch ľudí, ktorých poznáme. Nebyť samotárom utiahnutým do seba, ktorý
sa vyhýba a stráni spoločnosti. Nepútať na seba až prílišnú
pozornosť vystavovaním finančnej hotovosti, drahým oblečením, šperkmi. Nepožívať
v nadmernej miere alkoholické
nápoje, nenosiť veľmi vyzývavé oblečenie. To je len pár odporúčaní, ktoré môžem v krátkosti uviesť, ale dúfam, že pomôžu čitateľom.
V susednom Česku sme sledovali protiprávnu činnosť páchanú najmä na senioroch, pri
ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Čo by ste
poradili im?
Seniori sú skupinou, ktorú
vyhľadávajú podvodníci a zneužívajú ich dôveru. Moja rada
je neotvárať neznámym osobám, privolať si vždy k sebe
ďalšiu osobu, suseda, známeho, rodinu, nevpúšťať cudzie
osoby do domu a riešiť vec na
ulici, vo dvore pred vchodovými dverami. V prípade akéhokoľvek podozrenia privolať
hliadku polície prostredníctvom známeho telefónneho čísla 158, ktorá vám rada pomôže.
Ďakujem za priestor a prajem všetkým obyvateľom obce
Hranovnica a čitateľom všetko
dobré.
za rozhovor ďakuje j. krett

Hranovnický spravodajca, 2015 / 4

ZMENA V SPÔSOBE VÝVOZU ODPADU
PLATBY ZAŇ

P

rostredníctvom článku v júnovom
čísle sme avizovali, že bude nutné
prikročiť k zmene v spôsobe vývozu odpadu v obci. Množstvový zber sa v Hranovnici neosvedčil, čoho dôkazom je
množstvo čiernych skládok v obci a vo
vodách Vernárky.
Predošlé tvrdenie potvrdzujú aj údaje
spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.:
Množstvo odpadu kg / obyvateľ
Obec

rok 2014

predpoklad na r.
2015

Poprad

314,62

323,16

Liptovská Teplička

183,18

186,31

Spišské Bystré

134,55

147,89

Spišský Štiavnik

288,55

233,65

Vernár

352,16

240,67

Hranovnica

68,40

62,20

Ako je zrejmé z uvedených čísel, jeden obyvateľ Hranovnice vyprodukuje približne päťkrát (!) menej odpadu, ako jeden obyvateľ mesta Poprad. Je to ale aj realita?! Vyvážame na
skládku menej odpadu preto, lebo odpad separujeme? Asi nie,
pretože množstvo separovaného odpadu je rovnaké, alebo porovnateľné s okolitými obcami. Kde teda končí náš odpad?
Na základe uvedených skutočností je jediným možným riešením situácie ukončenie množstvového zberu odpadu v obci
Hranovnica.
Zmenou, ktorá úzko súvisí s predošlým krokom, je aj zmena
v spôsobe a výške vyberaného poplatku za komunálne odpady. Ako sme už uviedli, v súčasnosti vyzbierané prostriedky
zďaleka nepokrývajú výdavky obce na nakladanie s odpadom.
Naše náklady len ďalej zvyšuje likvidácia čiernych skládok v
katastri obce. Preto sme sa rozhodli prikročiť k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady. Každý občan bude povinný zaplatiť jednorázovo poplatok a obec za to zabezpečí vývoz od-

padu z jeho smetnej nádoby každé dva týždne. Každá domácnosť bude tiež povinná mať vlastnú smetnú nádobu; ak žije v
dome viacero rodín, každá bude musieť mať svoju smetnú nádobu. Veríme, že takýmto spôsobu zabránime vzniku ďalších
čiernych skládok a znečisťovaniu potoka.
Pokiaľ ide o výšku poplatku, stanovili sme ju na 15 eur ročne.
Je to suma vyššia ako v predošlých rokoch, avšak nie je výrazne
vyššia ako v okolitých obciach. Obce Spišské Bystré a Liptovská Teplička tiež prikročili k zvýšeniu poplatku na 15 eur ročne
od budúceho roka.
Porovnanie cien v okolitých obciach:
Obec
Poprad

chceli ospravedlniť.
Obec Hranovnica bude tento projekt financovať z vlastných zdrojov. Na tento účel
bolo vyčlenených 100 000 eur.
V rámci hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, obec túto investičnú
akciu bude vykonávať sčasti
svojpomocne a odborné práce
budú vykonávané dodávateľsky. Projektová dokumentácia bude vyhotovená do konca roka 2015 a následne budú
prebiehať schvaľovacie procesy. Predpokladaný začiatok
stavebných prác je apríl 2016.
Voda patrí k základným
zložkám životného prostredia. Negatívne dôsledky na životné prostredie sa prejavujú
znečistením povrchových vôd.

Poplatok v roku 2015
21, 13 €

Liptovská Teplička

13 €

Spišské Bystré

11 €

Spišský Štiavnik
Vernár
Hranovnica

12, 99 €
13 €
5, 61 €

Uvedomujeme si, že takéto jednorazové zvýšenie poplatku
môže vyvolať istú nevôľu, avšak veríme, že to prinesie čistejšiu
Hranovnicu aj Vernárku a lepšie prostredie na život pre všetkých v obci.
Naďalej ostáva veľmi dôležitou súčasťou nakladania s odpadom v obci aj separovanie. Práve toto je v súčasnosti jediná cesta, ktorá môže viesť k zníženie poplatku za odpad. Ide o jednoduché počty – čím viac odpadu vytriedime, tým menej bude
odpadu komunálneho. Kým za komunálny odpad musí obec
platiť jeho odvoz a uloženie na skládke, za separované zložky komunálneho odpadu môže obec dostať zaplatené. Separovaný zložky odpadu však musia byť dôsledne oddelené – ak
sa napr. medzi plastovými odpadmi nachádza aj komunálny
odpad, obec za takéto žlté vrece musí zaplatiť ako za klasickú
smetnú nádobu. Preto je dôležité odpad dôsledne separovať aj
naďalej.
JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ

P L ÁN INVE STÍCIÍ NA ROK 2016
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2016, obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu chodníka na uliciach SNP a
Hviezdoslavovej a rekonštrukciu čističky odpadových vôd.
Hlavným dôvodom výstavby chodníka je zlepšenie plynulosti dopravy a bezpečnosť chodcov. Táto investičná akcia bude realizovaná na
Hviezdoslavovej ulici a Ulici
SNP, pozdĺž cesty 1/67. Ako
ste si mohli všimnúť, niektoré práce súvisiace s výstavbou
chodníka, prebiehajú už teraz.
Výmena vodovodného potrubia bola nutná, nakoľko v tomto úseku dochádzalo k častým
poruchám. Tieto práce (odstávka vody) sťažujú našim občanom život, za čo by sme sa im

A

Musíme vrátiť vodu prírode do jej prirodzeného obehu
v čo najlepšej kvalite. Na tento účel bola v našej obci už v
minulosti vybudovaná čistička odpadových vôd. Mala by
spĺňať požadované parametre na kvalitu čistenia. Terajšia
ČOV kapacitne túto funkciu nespĺňa a je v havarijnom
stave. Z tohto dôvodu sme sa
rozhodli čističku rekonštruovať. Zareagovali sme na výzvu
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a
podali sme žiadosť na nenávratný finančný príspevok. O
úspešnosti budeme informovaní v mesiaci február 2016.
Spoluúčasť obce na tomto projekte predstavuje päť
percent,
čo
predstavuje

čiastku 71 000 eur.
Realizáciou sa dosiahne zlepšenie životného prostredia a
vytvoria sa lepšie podmienky
pre ďalší rozvoj našej obce.
Martin Malatin,
poslanec OcZ

OZNAM
REDAKCIE
Ďakujeme všetkým doterajším i budúcim prispievateľom do Hranovnického spravodajcu za ich
ochotu informovať o aktivitách a dianí v obci.
Redakcia sa chce zároveň
ospravedlniť čitateľom za
zníženú kvalitu obrazovej
dokumentácie v predchádzajúcom čísle, ktorú zrejme spôsobil tlačiarenský
škriatok.
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Atmosféra Vianoc
T

rblietanie svetiel rôzneho druhu dotvára ideu obdobia, ktoré aktuálne
prežívame. Bez nich si ani nevieme predstaviť čas inšpirovaný narodením Božieho
Syna, túžbou po láske, dobrote, ľudskosti
a večnosti. Ale predsa, čo by nám zostalo, ak by sme nemali možnosť obklopiť sa
svetelnou technikou a darčekmi?
Pred viac ako 2000 rokmi sa do tohto sveta narodilo zázračné dieťa. Výnimočné,
ale nie talentom v umeleckej, vedeckej či športovej oblasti. On
vynikal čistou slobodnou láskou, za ktorú bol odhodlaný položiť život. Nedokázala ju umenšiť bieda, z evanjelií vieme, že
s ňou mal dočinenia už od narodenia. Bola na ňu krátka aj ľudská zloba, o ktorú nie je nikdy núdza. Zdôraznil, spolu s ľuď-

mi dobrej vôle v jeho blízkosti, definitívne víťazstvo
lásky. Jeho odkaz ovplyvnil celé dejiny.
Svätý otec František do vianočnej atmosféry ponúka
posolstvo milosrdenstva. Ono bude dominantnou témou celého nasledujúceho liturgického roka. V užšom zmysle je to možnosť vždy poraziť hriech ničiaci
lásku. V obsiahlejšom ponímaní je to akýkoľvek prejav štedrosti, dobroprajnosti a súcitu s trpiacimi a núdznymi. Nech sa teda otvoria brány vedúce k Bohu
a blížnym.
Ježiš sa narodil do betlehemskej maštaľky, my chceme mať všetko perfektné. Nezabudnime na podstatu.
Zhon a stres nám to nesmú pokaziť.
Vinšujem krásne Vianoce plné čírej radosti a požehnaný rok
2016.
Jozef Ferneza, správca farnosti

Zacína
ˇ sa Svätý rok milosrdenstva
Jubilejný rok, ktorý potrvá
až do 20. novembra 2016, otvoril pápež František v Bazilike
sv. Petra 8. decembra predpoludním. Počas slávnostnej
omše otvoril a prekročil Svätú
bránu, ktorá býva po iné roky
zamurovaná. Naposledy ňou
prešiel pápež Ján Pavol II. pri
slávení Jubilejného roka 2000.
Rozhodnutie vyhlásiť Svätý
rok milosrdenstva oznámil
pápež František počas kajúcej liturgie slávenej 13. marca 2015 v Bazilike sv. Petra.
„Často som premýšľal o tom, ako
by cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta,
ktorá sa začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol
vyhlásiť mimoriadne jubileum,
ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie počas homílie.
Najvýraznejším symbolom
jubilejných rokov sú sväté
brány. Nebudú sa nachádzať
len v pápežských bazilikách,
ale v nedeľu budú otvorené aj
v mnohých chrámoch po celom svete.
Prechod svätou bránou je
spätý s putovaním. Na rozdiel od minulých jubilejných
rokov, kresťania tentokrát nemusia putovať až do pápežských bazilík v Ríme, pretože sväté brány sa nachádzajú vo všetkých diecézach.
Osobitným obradom otvorili
biskupi a poverení kňazi jubilejné brány milosrdenstva aj v

slovenských kostoloch. V slovenských diecézach ich je spolu deväťdesiat dva v Spišskej
diecéze je takýchto chrámov
až devätnásť. S púťou k svätej
bráne bude spojené získanie
jubilejných odpustkov. Pápež
František navyše rozhodol, že
odpustky budú môcť získať
aj všetci, ktorí nemôžu putovať k svätej bráne. Chorí, starí a všetci nevládni ich získajú trpezlivým znášaním svojej choroby. Väzni budú môcť
odpustky získať vo väzenských kaplnkách, ale aj zakaždým, keď „prejdú bránu
svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha
Otca“. Odpustky bude možné získať aj pre zomrelých.
Pápež v listine „Tvár milosrdenstva“ stanovil aj to, že „zakaždým, keď veriaci sám vykoná jeden alebo viac takýchto skutkov [telesného a duchovného milosrdenstva], určite dosiahne odpustky svätého roku“.
Skupinou, na ktorú pápež
počas jubilejného roka zameral osobitnú pozornosť, sú
ženy po potrate. „Stretol som
toľké ženy, ktoré nosili v srdci jazvu po tomto prekonanom
a bolestnom rozhodnutí. To, čo
sa stalo, je hlboko nesprávne; je
možné nestratiť nádej, avšak len
vtedy, ak to v celej pravde pochopíme,“ napísal František vo
vyššie citovanej listine, ktorou udelil odpustky pri príležitosti jubilejného roka. Na
toto obdobie pápež udelil

všetkým kňazom kompetenciu „dať rozhrešenie od hriechu potratu všetkým, ktorí sa

ho dopustili, a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie“.

Najbližšie kostoly, kde je otvorená brána milosrdenstva
Kostol sv. Michala v Spišskom Bystrom
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Bazilika Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
Bazilika sv. Jakuba v Levoči
Diecézna Svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch

Pápež František otvára Svätú bránu
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
za obdobie október - december

Novorodenci v Hranovnici:
`
`
`
`
`
`
`

Sebastián Šarišský, Mlynská 239
Lucia Gabrišová, SNP 184
Sebastián Šavel, Rovná 21
Eva Pušková, Mlynská 236
Nela Hlaváčová, Mlynská 585
Peter Čonka, Mlynská 232
Kristína Slavkovská, SNP 50

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
60 rokov
 PharmDr. Alena Kocúrová,
Hviezdoslavova 563
 Pavol Friedmann, Sládkovičova 444
 Mgr. Anna Lačná, Sládkovičova 446
 Július Faško, Sládkovičova 457
 Mária Jurašková, SNP 171
 Štefan Gajan, Sládkovičova 437
70 rokov
 Helena Pačanová, Mlynská 230
 MVDr. Tibor Vozár,
Hviezdoslavova 364
80 rokov
 Oľga Pekarčíková, Víťazstva 376
90 rokov
 Emil Mišaga, SNP 161
91 rokov
 Katarína Husárová, SNP 48
94 rokov
 Katarína Račková,
Hviezdoslavova 287

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
? Luciu Hlavčákovú, vo veku 21 rokov
? Katarínu Fedorovú, vo veku 87 rokov
? Janu Bednárovú, vo veku 77 rokov
Redakcia
prosí
občanov,
ktorí si neželajú byť zverejnení
v spoločenskej kronike, nech to
nahlásia redakčnej rade.

Obec si zaslúži atraktívny futbal

s hrajúcim trénerom
futbalového klubu FK 1931
Hranovnica

ROZHOVOR

Mgr. Jaroslavom Kaprálom
Ste hrajúci tréner,
aký je rozdiel riadiť
mužstvo z lavičky
a hriska?
Riadiť mužstvo z ihriska je veľmi náročné, človek sa musí sústrediť nielen na vlastný výkon, ale musí riadiť celé mužstvo,
neustále premýšľať nad systémom hry
a usmerňovať spoluhráčov. Riadiť mužstvo z lavičky je viac emotívne a stresujúce, pretože nemá možnosť priamo zasiahnuť do hry.
Po jesennej časti súťaže ste na siedmom
mieste. Získali ste 18 bodov za šesť výhier
a osem prehier s aktívnym skóre 34:28. Ste
s tým spokojný?
S jesennou časťou sezónny by som bol
spokojný, ak by sme mali aspoň o šesť bodov viac. Mužstvo máme veľmi kvalitné, vyvážené na všetkých postoch, ale napriek tomu sme sa nevyhli zaváhaniam a
nevyrovnaným výkonom. Snažíme sa hrať
atraktívny a útočný štýl hry pre ľudí, ktorý
sa nám na kvalitnom domácom ihrisku darí plniť. Horšie je to s hrou na ihriskách súperov, keď na nekvalitných ihriskách nemôže hrať svoj pekný futbal. S celkovým
počtom získaných bodov nie som spokojný, mrzia ma hlavne dve domáce zaváhania. Trocha viac som očakával aj od zápasov na ihrisku súperov, ale doplácali sme
hlavne na nepremieňanie vyložených šancí. S aktívnym skóre som spokojný, len ma
mrzí veľký počet inkasovaných gólov.
Ktoré posty v mužstve sú dobré, kde by
ste potrebovali zlepšenie?

hráčov, ktorí sú ešte v dorasteneckom veku (Ján Marko Gavaler, Marek Kikta, Kamil Bašista), hráčov, ktorí sú v najlepších
futbalových rokoch (M. Pemčák, L.Brož,
J. Diabelko, M. Babej, M. Dulovič, M. Petruľa, P. Bujňák, J.Knižka, M. Bohunčák, M.
Mačák) až po starších ostrieľaných hráčoch ( R. Krišanda, M. Palguta, M. Oravec,
M. Šimko). S výkon mladých hráčov som
veľmi spokojný, som rád, že sa učia rýchlo od svojich starších kolegov. Najlepšími strelcami mužstva sú Michal Babej s 10
gólmi a Marián Petruľa s 8 gólmi. Futbal je
však kolektívna hra, každý má svoju dôležitú rolu v mužstve, preto výkon každého jednotlivca je veľmi dôležitý. Ale aj tak
by som vyzdvihol výkon Matúša Duloviča, Mariána Petruľu a Michala Babeja. Veľmi pozitívne hodnotím aj výkon mladých
hráčov, ktorí má príjemne prekvapili.
Ako bude prebiehať zimná príprava? Aký
máte cieľ čo sa týka umiestnenia v tomto
ročníku?
Zimná príprava bude prebiehať v domácich podmienkach. V úvode budeme rozvíjať hlavne silu a kondíciu, neskôr prejdeme na rozvoj výbušnosti a herných činností. Jedenkrát do týždňa odohráme prípravný zápas na umelej tráve v Poprade,
v Sp. Belej alebo v SNV. Našim cieľom je
umiestniť sa do piateho miesta a vyhnúť
sa tak bojom o záchranu. Táto obec si zaslúži hrať futbal na takejto úrovni. Chceme
stále hrať atraktívny futbal pre oko diváka.
Dúfam, že nás príde v jarnej časti povzbudiť viac domácich fanúšikov.

Celková skladba mužstva je veľmi dobrá,
vytvárame jeden dobrý tím. Na
		
každom poste je silná konkurencia, čo prospieva celému kolektí- 1. Hrabušice
vu. Po odchode P. Pokrivčáka ne- 2. Spišská Belá
máme typického hrotového útoč- 3. Veľká Lomnica
níka a tam nás tlačí topánka asi 4. Harichovce
najviac. Hovorí za to množstvo 5. Poprad
zahodených šancí. Ak by sme len 6. Levoča
polovicu využili, dovolím si po- 7. Hranovnica
vedať, že by sme boli v tabuľke do 8. Kravany
tretieho miesta.
9. Nálepkovo
Aký je vekový priemer muž- 10. Smižany
stva a ako ste spokojný hráčmi 11. Prakovce
12. Spišské Bystré
a zvlášť s mladými hráčmi?
V mužstve je zastúpená každá 13. Helcmanovce
veková kategória, od mladých 14. Teplička

za rozhovor ďakuje j. krett
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