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Osemnáste zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 1. októbra 2004.

Zobralo na vedomie:
písomnú správu, kto-

rú predložila p. ekonómka 
OcÚ o hospodárení školstva 
k 31.8.2004. Z predpokladu 
vyplýva, že k 31.12. bude hos-
podárenie školstva v strate 324 
tis. Sk, ktorá vznikne pri hos-
podárení MŠ obec, MŠ osada, 

požiadavku zástupcov Ur-
bariátu o odkúpenie pozemku 
na parcele KN 36.  Je to poze-
mok pri autobusovej zastávke.

Schválilo: 
zníženie pracovných miest 

učiteľov v materskej škole v 
obci z počtu štyroch miest na 
tri pracovné miesta,

fi nančný  vklad  obce  vo  
výške  57. 260,- Sk  do pro-
jektu  „Obnova stoky – zlep-
šenie infraštruktúry v osa-
de“. Vklad obce činí 5, 96 %  
z celkového rozpočtu pro-
jektu 960. 942,- Sk,

fi nančný vklad obce vo 
výške 3 000,- Sk, čo činí 10 % 
výšky požadovanej dotácie 
v projekte „Obnova knižného 
fondu odbornými náučnými 
titulmi“ v programe EX Libris 
Ministerstva kultúry SR,

vykonanie búracích prác 
ne budove starej pošty.

Súhlasilo:
s navrhnutými opatre-

niami na odstránenie nedo-
statkov zistených pri overení 
účtovnej závierky, ktoré vy-
pracoval starosta obce. Tak-
tiež súhlasí s vyvodzovaním 
fi nančného postihu v prípade 
nedodržania termínov plne-
nia úloh,

s odpredajom pozemku 
par. čísla 5715/4 o výmere 90 
m2  pre p. Máriu Luščíkovú 
a manž. Jána za predajnú cenu 
70 Sk/ m2.

 
Uzatvorilo: 
záverečný účet obce za rok 

2003 týmto výrokom: Súhlas 
s celoročným hospodárením 

OBČASNÍK OBČANOV OBCE

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s výhradami.  Príjmy v tom-
to roku činili 17 017 544,- Sk,  
výdaje (po zohľadnení výda-
jov pre základnú školu) boli 
19. 476 024,- Sk.

Devätnáste zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 27. októbra 2004.

Zobralo na vedomie:
prehlásenie starostu obce, 

že sa vzdáva členstva vo vý-
bore  Združenia bývalých urba-
rialistov ich dedičov a obyvateľov 
obce k 31. októbru 2004,

písomnú reakciu na hluč-
nosť obecného rozhlasu na 
Ulici Sládkovičovej, ktorú po-
dala Monika Reichová.

Schválilo:
v zmysle čl. 7 ods. 5a/ zá-

kona 357/2004 Z.z. komisiu 
na ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov v tom-
to zložení: PhDr. Roth Peter, 
PhD. – predseda (OKS); 
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Novembrové zamyslenie

Pripomenuli sme si pät-
náste výročie nežnej revolú-
cie. Nie je to len spomienka 
na pád totalitného režimu. 
Je vyjadrením základných 
ľudských túžob po slobo-
de prejavu.  Ako svetlý prí-
klad okolitým krajinám, 
významným spôsobom 
zviditeľnila vo svete Čes-
koslovensko ako kultivova-
nú spoločnosť. Uskutočnil 
sa prevrat v demokratickú 
spoločnosť, ktorý nám mo-
hol závidieť celý svet. 

Čo možno pätnásť rokov 
po novembri 1989 povedať 
o našej nežnej? Čo zostalo 
z nadšenia, ktoré sme vtedy 
prežívali? Istý novembrový 
politik povedal, že to, čo sa 
vtedy dialo, mítingy na ná-
mestiach, prebdené noci, 
debaty v továrňach, boli len 
prechádzkou ružovou zá-
hradou v porovnaní s tým, 

V ˝ zmluve spišské-
ho opáta Jána z 20. 

decembra 1294 sa prvýkrát 
spomína naša obec pod me-
nom Granich. 
V prílohe uvádzame dôleži-
té  medzníky histórie obce, 
ako aj program osláv tejto 
prvej písomnej zmienky o 

Hranovnici.

(pokračovanie na str. 2)
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Aj keď sa tu nenarodil, pred-
sa  ho len sem ťahá zvedavosť. 
Ako a kde žili moji predkovia. 
Mám tu ešte niekoho? Je tu 
niekto, čo mi povie viac o 
mojich predkoch? Tak tieto 
otázky v rôznej obmene boli 
predmetom našich rozhovo-
rov s prof. Dr. J. E. J. Habow-
skym, keď nás po dvadsiatich 
mesiacoch znova navštívil 8. 
októbra 2004.

Naše prvé stretnutie (máj 
2003) prebudilo v nás záujem 
dozvedieť sa viac aj o pôsobe-
ní jeho otca, ktorý pochádzal 
z Hranovnice, u bulharského 
cára Ferdinanda I. Coburg-
ského. Vtedajšie rozhovory 
boli aj podnetom pre rôzne 
aktivity. Máme za sebou už 

terénnych autách obdivoval 
aj s manželkou krásu našich 
lesov. A keď sme sa zastavi-
li hore na Smrečinách, tak 
povedal vetu, ktorá mi dlho 
rezonovala v ušiach. Prešiel 
som Švajčiarsko, mám rád 
kanadskú krajinu, ale toto 
nemá nik. Takú krásu má len 
Slovensko. Mal síce pravdu, 
ale kiežby sa nám ju podarilo 
ešte ukázať ostatnému svetu. 
Ale to je už úloha pre nás 
všetkých. Samozrejme, tých 
úloh sme si zobrali viac. Zistiť 
to i ono, čo sme sa za tých pár 
hodín  nového dozvedeli z 
rozhovorov. Po návšteve kos-
tola a rozhovore so správcom 
farnosti sa p. prof. Habowsky 
s nami lúčil s vierou, že o rok 
sa stretneme zas.

dva úspešné púte „Kráľov-
skou cestou“. No a s pánom 
profesorom a jeho manželkou 
sme takú „púť“ na Smrečiny 

v tento deň vykonali aj my. 
Samozrejme nie peši. Jeho 
vek aj zdravotný stav to už 
nedovoľovali. Celou cestou v 

KEĎ KORENE PRIŤAHUJÚ

Pri odpočinku na Smrečinách, prof. J. Habowsky prvý zľava.
FOTO: mibe

-mibe-

(pokračovanie na str. 3)
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r.1294 - prvá písomná 
zmienka o obci 

1313-1314 -veľká neúroda
1338 - nájazdy kobyliek
1347 - občania Hranov-

nice sa dostali pod jurisdik-
ciu spišského cisterciatského 
kláštora 

1398 bol prestavaný kostol 
a venovaný cti sv. Márie Mag-
dalény. Pôvodne bol postave-
ný v neskororománskom slo-
hu. Mali ho aj husiti, po nich 

bol obnovený a zväčšený.
1443 a 1453 zemetrasenie
1473 veľká suchota, kedy 

od jari až do novembra nepr-
šalo a všetko vyschlo, lesy ho-
reli od horúčavy

1474 nájazdy kobyliek 
1532 - Kežmarčania vyra-

bovali Hranovnicu
1540 vyschli studne
1592 mala Hranovnica 31 

domov
5.8.1641 bola veľká zima, 

zamrzlo 150 koni a ich dvaja 
pastieri. 17. mája (!) zamrzli 
na poli ľudia. 

1643 zemetrasenie 
1656 a 1662 zemetrasenie
25.5.1676 kuruci spálili v 

Hranovnici 20 domov a 30.9. 
1676 napadli Hranovnicu a 
odvliekli so sebou kňaza i 
richtára

1693 na veľkej veži už boli 
hodiny

1708 celú zimu pršalo a v 
lete bola suchota 

1710 vymreli dve tretiny 
občanov, vojsko zabralo všet-
ku úrodu, dobytok aj domáce 
náradie, v jeseni sa nesialo

1710 ohňom spustošené 
štiavnické panstvo prevzali 
jezuiti. Prechodom štiavnic-
kého panstva do vlastníctva 
jágerských jezuitov sa Hra-
novnica dostala na úroveň 
obyčajnej poddanskej dediny 
so všetkými povinnosťami. 

1711 barón Žigmund Ny-
áry vtrhol s ozbrojencami do 
Hranovnice a obsadil ju

22.5.1715 posvätil biskup 
Lukáš Natalis kostol ku cti sv. 
Jána Krstiteľa.

3.12.1721 uzavreli zmlu-
vu, že Nyári odovzdá Hra-
novnicu jezuitom so všetkým 
príslušenstvom 

r.1724 bola veľká povo-
deň, ale vyhorela aj celá obec. 
Za obeť požiaru padol aj kos-
tol so zvonmi.

1769 vybudovalo panstvo 
novú, murovanú, sklepenú 
faru

1771 mnoho škôd narobili 
veľmi rozmnožené myši 

1780 zriadili za dedinou 
pri ceste do Spišského Štiav-
nika nový cintorín a v roku 

1809 z druhej strany cesty 
ešte jeden. 

1798 boli zhotovené dva 
bočné oltáre. Deň posvätenia 
chrámu je v nedeľu po sviat-
ku sv. Martina.

1799 sa veľmi rozmnožili 
vlci a keďže bola zima, odvá-
žili sa aj ku osadám a požra-
li psov

1805 koncom mája  napa-
dol veľký sneh a skazil celú 
úrodu

6.8.1808 udrel hrom do 
veže a poškodil ju, avšak ne-
nastal požiar. Od tej doby sa 
má v obci svätiť 6. august.

24.-26.8.1813 povodeň, 
ktorá zabrala zbožie aj časť 
rolí

 20.11.1813 prehnala sa 
cez obec povíchrica

1820-1823 zhorela ale bola 

- mimoriadna príloha Hranovnického spravodajcu -

i  obnovená fara 
1820 zhorel kostol aj veža 

so zvonmi a všetkým nára-
dím 

1821 kráľovská komora 
dala obnoviť kostol. Na prá-
cu sa podujal levočský stavi-
teľ Anton Veselovský 

19.10.1823 posvätil kostol 
Martin Kissko, spišsko-novo-
veský opát-farár

r.1831 bola cholera. Vrch-
nosť nariadila vyčistiť studne, 
používať kyslú vodu zo Sv. 
Ondreja, a piť kanferový špi-
ritus so spáleným žitom.

1832  nainštalované nové 
hodiny

1837 si postavili evanjeli-
ci kostol s ná-
pisom Deo blíz-
ko katolíckeho  
kostola.

1847 zo stra-
chu, že idú ko-
bylky od Deb-
recína, ľudia 
žali aj nezrelú 
úrodu

2 . 3 . 1 8 6 2 
obecné zastu-
piteľstvo schvá-
lilo  pomoc vo 
výške 20 ra-
kúskych mincí 
tomu, kto bu-
duje dom z ka-
meňa

31. 5. 1941 
v noci bola ne-
obyčajná búr-
ka, počas ktorej 
udrel blesk do 
kostola. Poško-

dil strechu, okná, dvere, chór 
a úplne zničil organ.

15.6.1941 bola slávnostná 
posviacka nových krížov na 
miestnych cintorínoch.

 19. 8. 1941 padal ľadovec, 
ktorý zničil úrodu. 

21. júla 1943 večer bola 
v chotároch obcí Vikartovce, 
Kravany, Kubachy, Hranov-
nica, Vernár, Hôrka a Poprad 
prietrž mračien s krupobi-
tím, následkom čoho roľníci 
týchto obcí utrpeli veľmi veľ-
ké škody.

14.10.1943 sa konala sláv-
nosť zapojenia elektrického 
prúdu v obci. 

2.9.1944 Hranovnicu ob-
sadili Nemci a začali boje,  
ktoré trvali do 25.10.1944.

28.1.1945 bola obec oslo-
bodená. 

Písal sa 20. december roku 
1294, keď spišský opát Ján 
potvrdil pečaťou svojou aj 
konventnou platnosť listiny 
v ktorej sa nachádza aj veta, 
ktorá začína nasledovne: 

„Cum nos totam causam 
nostram super duabus villis 
ad Ecclesiam nostram spec-
tantibus videlicet Granich et 
Cubach vocatis,.....“. Je to veta 
zo zmluvy, ktorú „na veky“ 
uzavrel  opát Ján v mene 
svojom a svojho konventu 
na žiadosť Helbrandta, syna 
nebohého hranovnického 
comesa Helbranda a vnuka 
comesa Helbranda kubaš-
ského comesa Merhrada pre 
ich vernosť ku 
kláštoru a ochotné 
služby, ktorou sa 
upravovali vzťahy 
medzi spomínaný-
mi osobami k ob-
ciam Hranovnica 
a Spišské Bystré 
(Kubachy).

V tento deň  teda 
uzreli svetlo sveta 
názvy dnešných 
obcí Hranovnica 
a Spišské Bystré 
(Kubachy) a obe 
týmto činom 
vstúpili do písanej 
histórie. Boli tieto 
obce v tom roku 
aj v skutočnosti 
založené?  Aký 
mala táto zmluva 
význam pre ďalší 
rozvoj oboch obcí? 
Ako sa dotkla ži-
vota vtedajších obyvateľov? 
O tom ako aj o ďalších zaují-
mavostiach sa môžete dozve-
dieť na vedeckej konferencii, 
ktorá sa uskutoční 27. 11. 2004 
v kinosále kultúrneho domu. 
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

ŠACHOVÉ OKIENKO
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50 rokov
Vojtech Pačan, Mlynská 244                      
Vladimír Štolc, Družstevná 56                      
Ján Nagy-Pál, SNP 172                          
Pavol Raček, Budovateľská 505           
František Pačan, Mlynská 243                    

60 rokov
Zuzana Račeková, Štúrova 470                     
Anna Šustrová, Hviezdoslavova 264                
Ján Valluš, SNP 50                                  
          
70 rokov
Zuzana Bednárová, Hviezdoslavova 
349               
Anna Kuklová, SNP 47                          
                
Mária Horváthová, SNP 186                 
        
80 rokov
Katarína Husárová, SNP 48                  
                  
 85 rokov
Mária Kolbová, Budovateľská 502                     
Anna Sabová, SNP 61 

14. októbra Ing. Štefana Bednára, vo 
veku 73 rokov,
18. októbra Annu Pačanovú,  vo veku 
77 rokov,
19. októbra Jána Maškulku,  vo veku 
73 rokov,
29. októbra Jána Boroša  vo veku 60 
rokov,
13. novembra Jána Horvátha  vo veku 
54 rokov,
17. novembra Máriu Malatinovú, vo 
veku 81 rokov.

Roman Pačan, SNP 207
Peter Rusnačko, Družstevná 394
Vanesa Žigová, Mlynská 232
Patrik Pačan, SNP 212
Viera Šarišská, Hviezdoslavova 251
Jakub Peter Valluš, Sládkovičova 405
Vanesa Šarišská, Mlynská 232
Adrián Mistrík, Hviezdoslavova 253
František Bango, SNP 199
Martin Hamrozy, SNP 213

Netradične začala šachová sezóna 
2004-2005. Netradične preto, 
že na jej začiatku bol druhý 
ročník turnaja O pohár obce 
Hranovnica, pokladaný za 
neofi ciálne majstrovstvá obce 
v skrátenom, tzv. rapid šachu. 
Jeho víťazom sa stal Štefan Hlavčák. 
Vedenie šachového klubu verí, že sa 
tento turnaj stane tradičným a rozšíri tak 
tradičné športové podujatia v obci. 

Oproti tradícii sme sa nezúčastnili 
tohto roku Pohára spišských družstiev, 
ktorého účastníkom sme boli pravidelne 
od jeho začiatku. K  tomuto rozhodnutiu 
nás viedla skutočnosť, že v tomto roku 
máme dve družstvá v 3. lige. Aby 
sme mohli hrať túto súťaž s dvomi 
družstvami, museli sme niektoré súťaže 
vylúčiť, prípadne obmedziť. Týka sa to 
hlavne súťaže žiackych družstiev.
Ako sme už uviedli, netradičná je aj 

účasť dvoch družstiev v 3. lige, ktorú 
sme získali víťazstvom  nášho družstva 

vo 4. lige v minulej sezóne, 
čo považujeme za výrazný 

úspech a dobrý predpoklad 
pre rast šachu v obci. Žiaľ, 
súťaž sa rozbehla v rozpore 
s našimi očakávaniami. Štart 

sa absolútne nevydaril nášmu 
„A“ družstvu, ktoré prehralo 

obidva svoje zápasy (i keď je 
potrebné povedať, že hralo proti dvom 
ašpirantom na celkové víťazstvo v súťaži 
a horšie rozlosovanie ako má, snáď ani 
nemohlo dostať). Lepšie odštartovalo 
naše „B“ družstvo, ktorému víťazstvo 
v prvom kole ušlo iba o vlások (3,5 : 4,5 je 
najnižšia možná porážka), ale v druhom 
kole už dokázalo svoju snahu pretaviť 
do víťazného konca. Keďže sa súťaž iba 
rozbieha, nie je vhodné tieto výsledky 
preceňovať alebo podceňovať. Veríme, 
že v marci, kedy sa súťaž skončí, budeme 
môcť s účinkovaním našich družstiev 
vyjadriť spokojnosť.  - ppr -

  V  hasičských súťažiach, ktoré  sa tohto 
roku začali už 2. mája vo Svite, v priebe-
hu roka 2004 štartovali tri družstvá. 
  Družstvo I. - mužov, ktoré tvorili: Ma-
latin Róbert, Malatin Ján, Jozefčák Peter, 
Sabo Ján, Kušnierik Martin, Rusnák 
Milan, Palguta Dominik, Oravec Martin 
štartovali v dvadsiatich šiestich súťa-
žiach. Víťazmi sa stali v piatich súťa-
žiach v týchto obciach: Spišská Teplica, 
Liptovská Teplička, Mirkovce, Hranov-
nica, Vernár. V okresnej hasičskej lige 
skončili so ziskom 108 bodov na piatom 
mieste z tridsiatich štyroch družstvá.
  Družstvo II. - mužov v zložení: Liptaj 
Jozef, Šavel Ján, 
Jozefčák Štefan, 
Spišiak Michal, 
Šavel Tomáš, 
Spišiak Patrik, 
Bobovský Mi-
chal, Lopuch 
Peter, štartovali 
v dvadsiatich-
šiestich súťa-
žiach. Víťazmi 
sa šesťkrát a to 
v Spišskom 
Š t i a v n i k u , 
dvakrát v Spiš-
skom Bystrom, 
K y s u c k o m 
Novom Meste, 

Batizovciach a Poprade. V okresnej ha-
sičskej lige skončili so ziskom 114 bodov 
na druhom mieste.
  Družstvo žien súťažilo v šestnástich 
súťažiach a zvíťazilo celkom päťkrát. 
O tento pekný úspech sa pričinili: Oč-
kaiková Katarína, Wojenská Veronika, 
Benková Ladislava, Spišiaková Kata-
rína, Liptajová Katarína, Ciošová Len-
ka. V okresnej hasičskej lige z ôsmich 
mužstiev skončilo na treťom mieste so 
ziskom 35 bodov, keď za víťazom ligy, 
družstvom zo Spišského Bystrého II., 
zaostalo len o dva body.

Ceny získané jednotlivými družstvami v tohtoročných súťažiach 

VÝSLEDKY HASIČSKÝCH SÚŤAŽÍ
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úsilím tak dosiahneme žiadú-
ci priaznivý výsledok.

Program 
kina 

OSVETA 
DECEMBER

3.12.2004
 /piatok/ o 19,45 hod.
PREZUMPCIA VINY
/USA-2003/ krimi-thriler
MP 12
Ma�  Lee Whitlock, 

uznávaný šéf polície v 
malom mestečku Banyan 
Key musí čím skôr vyšet-
riť dvojnásobnú vraždu, 
pretože hlavným podo-
zrivým je práve on.

10.12.2004
 /piatok/ o 19,45 hod.
SHREK 2
/USA-2004/ komédia
MP 12
Shrek a jeho láska Fiona 

sa vrátia z medových týž-
dňov a s nadšením púš-
ťajú svojim kamarátom 
dovolenkové video. Ale 
veselica skončí, keď im 
príde oznam, že Fionini 
rodičia sa dozvedeli o 
svadbe a pozývajú novo-
manželský pár do svojho 
kráľovstva

17.12.2004
 /piatok/ o 19,45 hod.
KRONIKA TEMNA
/USA-2003/ akčný sci-fi 
MP 12
Jedna planéta po 

druhej sa stávajú voj-
novou korisťou armády 
Necromongerov - bojov-
níkov, ktorí podmanené-
mu svetu ponúkajú jedno-
duchú voľbu: podrobiť sa 
alebo zomrieť.

29.12.2004
 /piatok/ o 19,45 hod.
COLLATERAL
/USA-2004/ thriler
MP 15
Kvalitný, ambiciózny 

thriller nie je v dnešných 
dňoch žiadna samozrej-
mosť. Je preto potešujúce, 
že sa do našich kín do-
stáva dielo, ktoré má aj 
iné silné stránky než len 
kasovú príťažlivosť Toma 
Cruisea...

   Jednotné vstupné: 
25,- Sk       

    Zmena programu 
hradená!

Vykonaním preventívnych 
požiarnych prehliadok člen-
mi Obecného hasičského zbo-
ru v Hranovnici sa potreba 
dodržiavania požiarno-bez-
pečnostných predpisov v na-
sledujúcom období nekončí. 

Rozbory požiarovosti ne-
ustále poukazujú na to, že 
väčšina požiarov vznikne ná-
sledkom porušenia alebo za-
nedbania základných požiar-
no-bezpečnostných noriem 
a predpisov. Je to však záro-
veň výzva  pre všetkých  ob-
čanov: Nepodceňujme požiar-
ne nebezpečenstvo, chráňme 
seba, svoju rodinu, susedov 
a celú našu spoločnosť od 
škôd a následkov, ktoré môže 

Martin Šavel a Jozef Malatin pri vykonávaní preventívnych prehliadok

NEPODCEŇUJME POŽIARNU OCHRANU

Máte chuť na ovocné šťavy z vlastnej úrody?
Začíname pre Vás spracovávať ovocie na ovocné šťavy. Šťa-

vu je možné pripraviť z každého druhu ovocia s plným ob-
sahom cukru, aromatických látok a farebných zložiek. Kva-
litne spracovanú ovocnú šťavu pre Vás vyrobíme lisovaním 
na hydraulickom lise. Získané 100% šťavy možno využiť rôz-
nym spôsobom: na výrobu ovocných muštov, sirupov a iných 
polotovarov, či jednoducho sterilizovať. Naviac, šťavu z ovo-
cia možno použiť na výrobu kvalitných destilátov. 
Na vylisovanú šťavu je potrebné priniesť si vlastné 
nádoby (zo 100 kg ovocia je cca 70 l šťavy). Ak máte 
záujem spracovať väčšie množstvo (nad 500kg) je 
potrebné termín lisovania dohodnúť dva dni vo-
pred. Cena je 4,50,- Sk/l. 

PÁLENICA – MUŠTÁREŇ
HRANOVNICA 366
Pondelok – sobota: 8.00 – 20.00 hod.
č. tel.: 0905 260 969, 052/7795127

PÁLENICA - MUŠTÁREŇ

Predám ručný dvojko-
lesový vozík značky Karion, 
ložná plocha 90x70 cm. Info.: 
0908 568 974

Lacno predám dve zim-
né pneumatiky na diskoch 
(protektorované) 165/R13 zo 
zimným dezénom, vhodné 
na Ladu. Zn.: málo jazdené. 
Č. tel. 0908 056 756

+

+

INZERCIA

FOTO: F. Jakubek
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zapríčiniť požiar alebo mi-
moriadna udalosť! V tých-
to zásadách vychovávajme 
aj svoje deti. Spoločným 

čo nasledovalo. Netušili sme, že snaha o demokraciu bude mať 
komplikovaný osud. Ľudia naivne verili, že so zmenou politic-
kého systému príde lepší život. Nastúpila krutá realita. Je za-
rážajúce, že dnes si dve tretiny Slovákov myslí, že pred r. 1989 
bolo lepšie ako dnes. Je faktom, že trhové správanie zasahuje 
do mnohých sfér spoločenského života a je smutné, že jednou 
z nich je i vzdelanie. 

Vzdelanie je primárne ľudské právo ale zároveň investíciou 
štátu do budúcnosti. Nemalo by sa realizovať trhovými prin-
cípmi. Nemalo by byť prístupné len pre zámožných. Študenti 
boli tí, ktorí neváhali v novembri manifestovať proti totalitnej 
vláde a dnes sa ocitajú v nie závideniahodnej situácii, keď sa 
hovorí o reforme školstva a radikálnej zmene sociálneho systé-
mu. V popredí by nemala byť otázka školného, ale otázka, ako 
zvýšiť kvalitu vzdelávania. 

Je dobré, že sme odstránili komunizmus, ale mali by sme sa 
učiť demokraticky žiť. 

Zdá sa, že ďalšia revolúcia nás ešte len čaká. To si však vyža-
duje múdrosť i odvahu prĳ ať slobodu ako dar, ktorý nemožno 
zneužiť. Aby sme v časoch slobody boli slobodnejší.

NOVEMBROVÉ ZAMYSLENIE
(dokončenie zo str. 1)

KRÁTKE 
SPRÁVY

• OcÚ oznamuje, že zbor-
ník prednášok z vedeckej 
konferencie venovanej prvej 
písomnej zmienke o našej 
obci bude distribuovaný do 
každej schránky rodinného 
domu.
• Sociálna komisia usporiada 
počas vianočných sviatkov 
(28. decembra 2004) posede-
nie pri vianočnom stromčeku 
pre dôchodcov v B - clube.
• Starosta obce oznamuje, že 
v čase od 24. decembra do 31. 
decembra bude kvôli čerpa-
niu dovolenky zamestnan-
cov obecný úrad zatvorený. 
Súrne požiadavky nahláste 
na tel. č.: 0907 993 800.
• Obecnej knižnici v rámci 
projektu „Obnova kniž-
ného fondu odbornými 
náučnými titulmi“  prispeje 
Ministerstvo kultúry SR fi -
nančnou čiastkou 27 000,- Sk.
• V nasledujúcom kalendár-
nom roku plánuje redakč-
ná rada vydať osem čísel 
Hranovnického spravodajcu.

-af-



VAŠE OTÁZKY, POSTOJE, NÁZORY ...ZO ZASADNUTÍ OcZ

Gajan Marián - člen 
(KDH), Horváth Vladimír – 
člen (ROI), Horváth Ján – člen 
(ROI), Chovan Elemír – člen 
(HZDS), Palguta Stanislav – 
člen (ANO), Šavel František 

– člen (SDKÚ),
všeobecné záväzné naria-

denie č. 4/2004 o symboloch 
obce, udeľovaní verejných 
uznaní.

Súhlasilo:
s vyňatím z pôdneho fon-

du pozemok par. čísla 5882/
369 pre Jozefa Lukáča a manž. 
Ivetu, bytom Poprad, Jesenná 
13, za účelom výstavby zá-
hradnej chatky.

Určilo:
pre hlavného kontrolóra 

obce:
• pracovný pomer na 5 ho-

dín týždenne,
• plat bude stanovený pod-

ľa § 18c/ ods. 1a/ zákona 369/
2004 Z.z.

• požadované vzdelanie 
v zmysle § 18a/ ods. 1/ zákona 
369/2004 Z.z.

Odporučilo starostovi ob-
ce:

vypracovať dotazník, kto-
rý bude uverejnený v Hranov-
nickom spravodajcovi a na zá-
klade výsledkov tejto ankety 
občanov sa vykonajú úpravy 
vo vysielaní obecným rozhla-
som,

prejednať s ostatnými sta-
rostami obci Hornádskej do-
liny porušovanie právnych 
predpisov týkajúcich sa ochra-
ny životného prostredia a čis-
toty vôd, na čo boli upozor-
není listom ZO Slovenského 
rybárskeho zväzu v Poprade. 
Na spoločnom rokovaní pri-
jať aj opatrenia na zamedzenie 
znečisťovania vôd a ochrany 
životného prostredia.

Uložilo:
stavebnej komisii zistiť 

stav budovy a technológie 
ČOV, spracovať náklady na 
rekonštrukciu a podať na naj-
bližšie zastupiteľstvo,

fi nančnej komisii prehod-
notiť návrh zmluvy predlo-
ženej PVS, a.s., o nájme a pre-
vádzkovaní infraštrukturál-
neho majetku obce a podať 
vyjadrenie na najbližšie za-
sadnutie. BEZ KOMENTÁRA

(dokončenie zo str. 1)

„V poslednom čase je v 
obci, a to nielen v rómskej 
časti, čoraz častejšie vidieť 
bez sprievodu pohybujú-
cich sa psov. Pochopiteľne, 
že takéto stretnutie vyvolá-
va obavy a strach. Ako bude 
postupovať obec?

Podmienky držania psov 
ustanovuje zákon NR SR č. 
282/2002 s účinnosťou od 1. 
júla 2002. Pes môže mať voľ-
ný pohyb len v chovnom 
priestore alebo zariadení 
na chov. Mimo týchto za-
riadení musí ho viesť osoba, 
ktorá je fyzicky a psychicky 
spôsobilá a schopná ho ovlá-
dať len na vodidle. Za ne-
dodržanie tejto podmienky 
je zodpovedný držiteľ psa 
a v takomto prípade sa do-
púšťa priestupku podľa § 7 
ods.1b/ uvedeného zákona, 
obec podľa § 7 ods. 3b/ uloží 
pokutu do 5 000,- Sk.

  Pre zachovanie bezpečné-
ho života občana, z dôvodu 
nezodpovednosti držiteľov 
psov, je obec skutočne nú-
tená pristúpiť k zodpoved-
nejšiemu plneniu zákona 
a riešiť priestupky v zmysle 
zákona.

  Ešte chcem dodať, že pod-
ľa tohto zákona:

1. Priestupku sa dopustí 
držiteľ psa ak:

a/ neprihlási psa do evi-
dencie,

b/ umožní, aby psa viedla 
osoba, ktorá nespĺňa pod-
mienky vodenia psa,

c/ neohlási, že pes pohrý-
zol človeka bez toho, aby bol 
sám napadnutý alebo vypro-

vokovaný,

d/ neoznámi odcudzenie, 
zničenie alebo stratu znám-
ky.

2. Priestupku sa dopustí 
ten, kto psa vedie ak:

a/ neohlási svoje meno, 
priezvisko a adresu trvalého 
pobytu a meno a priezvisko 
trvalého pobytu držiteľa psa 
osobe, ktorú pes pohrýzol,

b/ nezabránil tomu, aby 
pes útočil alebo iným spôso-
bom ohrozoval človeka ale-

bo zvieratá,
c/ neohlásil, že pes pohrý-

zol človeka bez toho, aby bol 
sám napadnutý alebo vypro-
vokovaný,

d/ evidenčnou známkou 
nepreukáže totožnosť psa,

e/ nerešpektuje zákaz vstu-
pu so psom alebo zákaz voľ-
ného pohybu psa.

Vyzývam držiteľov psov 
na dodržiavanie zásad dr-
žania psov, ktoré ustanovuje 
zákon. Takto vytvoríte pre 
každého občana podmien-
ky bezpečného a pokojného 

života. Zároveň sa vyhnete 
správnemu konaniu, kto-
ré v prípade priestupku 
ukončí vydaním rozhod-

nutia o uložení fi nančnej 
pokuty.

starosta obce

4

4
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júla 2002. Pes môže mať voľ- vokovaný,

spôsobilá a schopná ho ovlá-
dať len na vodidle. Za ne-

Dvadsiate prvé zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva 
sa uskutoční 10. decembra 
o 19.00 hod. v miestnosti Klu-
bu obce. Dôležitým bodom 
rokovania bude prĳ atie Vše-
obecne - záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a o miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady. 
V miestnych daniach dôjde 
k niektorým zmenám, pretože 
všeobecné záväzné nariadenie 
musí byť v súlade so zákonom 
NR SR č. 582/2004, ktorý nado-
budne platnosť od 1. januára 
2005. Týmto zákonom sa tak-
tiež menia miestne poplatky 
a prechádzajú do daní:
• daň za psa,
• daň za užívanie verejného 
priestranstva,
• daň za ubytovanie,
• daň za predajné automaty,
• daň za nevýherné hracie 
prístroje.

Prĳ atím Všeobecne -  záväzného 
nariadenia o držaní chovu psov 
a jeho následným dodržiava-
ním sa predpokladá zvýšenie 
bezpečnosti života občanov.

Podotýkame, že návrhy 
týchto všeobecno - záväz-
ných nariadení si budú môcť 
občania pozrieť na úradnej 
tabuli od 26. novembra 2004 
a vzniesť pripomienky do 5. 
decembra 2004.

OZNAM

 -imb-


