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Komunálne voľby sa uskutočnia 27. novembra 2010
v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.
Voliť budeme starostu obce
a deväť poslancov obecného zastupiteľstva.
Komunálne voľby sú voľbami, kedy
si budeme môcť zvoliť starostu obce
a deväť poslancov, ktorí budú rozhodovať priamo o veciach, ktoré sa nás,
ako obyvateľov obce priamo dotýkajú.
Poslanci obecného zastupiteľstva
majú rozhodovacie právomoci vo viacerých oblastiach, napríklad hospodárenie obce a s ním súvisiace miestne
dane - určovanie ich výšky a výber sú
plne v kompetencii miestnej samosprávy. Rovnako tak aj rozvoj obce a mnohé ďalšie oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu nášho života v obci.
Každý z nás má možnosť ovplyvniť,
kto bude nasledujúce štyri roky rozhodovať o týchto dôležitých oblastiach
nášho každodenného života.
Komunálnej politike sa nevenuje

toľko pozornosti koľko by si zaslúžila, no zároveň je potrebné dodať, že aj
záujem zo strany občanov by mal byť
väčší. Napokon ide o záležitosti priamo sa dotýkajúce kvality života v našej obci.
Komunálne voľby sú predovšetkým
o tom, že máme možnosť zvoliť si svojich zástupcov do orgánov obce práve
z kandidátov, ktorých dôverne poznáme a mali by reprezentovať a hájiť záujmy práve nás. Je to tá úroveň politiky, kedy poslanec by mal byť k nám
ako občanovi najbližšie. Občan týchto kandidátov pozná a zároveň by
tento poslanec mal mať k občanovi omnoho bližšie než poslanci vyšších úrovní politiky (VÚC, NR SR).
Na prvom zasadnutí miestnej voleb-

nej komisie, po zložení sľubu, si členovia za predsedu komisie zvolili
Mgr. Ľ. Vallušovú. Podpredsedníčkou sa stala Mgr. K. Marušinová.
Ďalšími členkami komisie sa stali K.
Šariská, M. Kaločayová a M. Vallušová.
Komisia zaregistrovala jediného kandidáta na starostu obce Ing.
Martina Benka a 26 kandidátov na
poslancov obecného zastupiteľstva.
Z tohto počtu je zaregistrovaných 9
kandidátov RIS, 7 kandidátov SDKÚ-DS, 5 kandidátov KDH, 4 kandidátov OKS a 1 kandidát SRK.
Zúčastníme sa komunálnych volieb. Zvoľme poslancov, ktorí budú
najviac napĺňať naše predstavy rozvoja obce.
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Informujeme
• Predposledné plánované štyridsiate tretie zasadnutie
obecného zastupiteľstva volebného obdobia 2006-2010 sa uskutoční 29. októbra 2010 v miestnosti Klubu obce so začiatkom
19.00 hod. Na zasadnutí sa bude
prejednávať rozpočet obce na rok
2011, prerokuje sa taktiež úprava
rozpočtu obce 2010 č.4, v ktorej
budú zohľadnené najmä náklady
stavebných akcií. V programe rokovania bude aj prevod nehnuteľnosti – odpredaj stavebných
pozemkov v stavebnom obvode
Za cintorínom.
• V tohtoročnom Hranovnickom spravodajcovi č. 2 bola vyhlásená fotografická súťaž „Spoznávam rodný kraj“. Do redakcie
k 30. septembru sme však dostali
len jednu fotografiu aj s príspevkom, ktorý uvádzame v tomto čísle. Autor príspevku a fotografie
nechce byť menovaný. Redakčná
rada však aj touto cestou mu veľmi pekne ďakuje za jeho aktivitu. Aj keď nebola celkom splnená
podmienka súťaže, na fotografii
mal byť zobrazený aj občan, sľúbená odmena v podobe knihy mu
však bude doručená.
• 23. októbra 2010, v mesiaci úcty k starším, obecný úrad
v spolupráci so sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva
usporiada stretnutie dôchodcov.
Na stretnutie, ktoré sa uskutoční
v reštaurácii B-club so začiatkom
o 14.00 hodine, sa okrem predstaviteľov obce pozývajú poslankyňa
NR SR pani PhDr. Mgr. Monika
Gibalová, PhD a riaditeľ Spišskej
katolíckej charity pán PhDr. Ing.
Pavol Vlček. V programe vystúpi
folklórny súbor Lúčka.
• V posledný novembrový
týždeň obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou usporiada výstavu fotografií s témou
„Obec a jej okolie vo fotografii“.
Na výstave, ktorá sa uskutoční
v miestnosti Klubu obce v kultúrnom dome, budú fotografie
od autorov: Ing. Michal Bednár, Stanislav Petrík, Ladislav
Michlík a Patrik Gajan.
• Folklórny súbor Lúčka
pripravuje vystúpenie „ Od jari
do Vilii, staré zvyky nám ožili“, ktoré sa uskutoční počas obdobia vianočných sviatkov. V
scenári tohto vystúpenia, ktorý
pripravila pani Mária Šmelková, sú najmä staré hranovnické
piesne.

Rokovanie štyridsiateho prvého
zasadnutia počas dvoch dní
Netradičný priebeh, rokovanie počas dvoch dní, malo štyridsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie začalo v piatok 20. augusta 2010 a ukončilo sa v stredu 25. augusta.
2010. Dôvodom prerušenia zasadnutia bolo zníženie počtu prítomných poslancov na štyri.
• žiadosť FK MARCO CLIRokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo za prítomnosti MATECH o navýšenie rozpočpiatich poslancov. Svoju neúčasť tu o 3 000 €. Finančné prosospravedlnili poslanci: Marián triedky sú potrebné na dopravu
Gajan, Elemír Chovan, Stanislav v jesennej časti futbalových
družstiev.
Palguta a Ing. Ján Roth.
• žiadosť o príspevok na púť
Po schválení overovateľov,
ktorými sa stali Marián Kolba do Litmanovej, ktorá sa uskua Marcel Husár, sa v rokovaní toční 5. septembra 2010. Z prípokračovalo bodom „Čerpanie spevku by sa hradila doprava
rozpočtu obce k 15. augustu autobusom.
V rámci diskusie poslanec
2010 a úprava rozpočtu obce
PaedDr. Ján Krett navrhol,
č. 3“.
V tomto bode starosta obce aby sa ekonomické záležitosti
informoval poslancov o tom, prerokovali na finančnej kože na základe mailovej sprá- misii. Hlavný kontrolór obce
vy zaslanej ZMOS-om 5. au- poukázal na to, že podklady na

gusta 2010, sa očakáva príjem
z podielových daní pre obec
na tento rok 43 500 €. Oproti
plánovanému príjmu v rozpočte na rok 2010 to predstavuje
schodok 95 000 €. Ďalší prepad
dane je v príjme dane z nehnuteľnosti z pozemkov fyzických
a právnických osôb. Zníženie z 24 500 € na 16 200 €, t.j.
o 8 300 € predstavuje preregistrovanie lesov v PROPOPULE
z lesov ťažobných na lesy osobitného určenia. Predpokladaný nižší príjem v rozpočte teda
bude 103 300 € (3, 11 mil. Sk).
Tieto skutočnosti boli hlavným dôvodom navrhnúť úpravu rozpočtu. Zároveň bolo poslancom predložené:
• zoznam piatich stavebných
akcií
nezahrnutých
v úprave č. 3,

rokovanie neboli dodané včas
v zmysle Rokovacieho poriadku.
Počas diskusie sa poslanec
PaedDr. Ján Krett ospravedlnil
z ďalšej účasti na zasadnutí pre
neodkladné záležitosti (účasť
na zasadnutí farskej rady). Odchodom poslanca klesol počet
prítomných poslancov na štyri.
Týmto sa obecné zastupiteľstvo
stalo uznášania neschopné.
Z uvedeného dôvodu starosta obce prerušil zasadnutie
a určil pokračovanie zasadnutia na 25. august 2010 o 19.00
hodine.
Prerušené rokovanie štyridsiateho prvého zasadnutia pokračovalo v určený deň.
Z neúčasti sa ospravedlnila poslankyňa Mgr. Mária Bobovská
a Marián Kolba. Zasadnutie

pokračovalo v diskusii prerušeného bodu rokovania „Čerpanie rozpočtu obce k 15. augustu 2010 a úprava rozpočtu
obce č. 3“.
Vystúpil aj prítomný prezident futbalového klubu Marco
Climatech Martin Oravec, ktorý podal vysvetlenie k žiadosti
o navýšenie rozpočtu. V rámci
diskusie vystúpil aj poslanec
PaedDr. Ján Krett, ktorý navrhol odpredaj budovy zdravotného strediska lekárom a taktiež uvažovať nad možnosťou
zrušenia prevádzky kina.
Poslanci po uzavretí diskusie prijali uznesenie, v ktorom
schválili čerpanie rozpočtu
k 15. 8. 2010 a úpravu rozpočtu
obce, v ktorej príjmy a výdavky
činia 1 422 430 €. Súhlasili s realizáciou stavebných prác nezahrnutých v úprave rozpočtu
v prípade zvýšenia finančných
príjmov.
Starosta obce predložil poslancom návrh odkúpenia pozemku par. č. 2 o výmere 271
m2, ktorý sa nachádza medzi
budovou materskej školy a múrom kostolného dvora rímskokatolíckej cirkvi. Obec tento
pozemok využila na parkovacie
miesto pre materskú školu, ale
aj pre veriacich. Vlastníci pozemku navrhli predajnú cenu
pozemku 15 €/m2. Poslanci návrh starostu obce nepodporili.
V prijatom uznesení konštatovali, že pozemok v súčasnej
dobe je pre obec nepotrebný.
Na rokovaní poslanec Miloslav Fedor navrhol riešiť
opravu ciest v obci, ktoré sú vo
veľmi zlom stave, najmä cesta pred obecným úradom. Starosta obce uviedol, že oprava
cesty bola uvedená v zozname
potrebných stavebných akcií,
ktorý však pri úprave rozpočtu
nebol finančne pokrytý. Taktiež uviedol, že oprava cesty
bola navrhovaná aj v neakceptovanej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z eurofondov podanej v máji 2010.
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu
účasť. Oznámil, že najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 10. septembra
2010 a týmto zasadnutie ukončil.
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Jesenná kvapka krvi
Darovať vlastnú krv z lásky, blízkemu človeku, čakajúcemu
na operáciu, o ktorého sa bojíme a urobili by sme preňho všetko na
svete, len aby bol zdravý a živý, to je v mnohých prípadoch podnet
k uvedomeniu si, aký dopad môže mať naše darcovstvo. Dnes pomôžem môjmu blízkemu, priateľovi, zajtra moja krv umožní žiť,
alebo žiť lepší život úplne cudziemu človeku, pozajtra krv celkom
neznámeho človeka zachráni život mne.
Toto si uvedomili aj naši Martin Kolba, Petra Čuchraobčania pri hromadnom od- nová (Dedinky), Martin Lipbere krvi, ktorý v nedeľňaj- ták, Terézia Biesová, Milan
šie dopoludnie 12.septembra Tököly a Marián Roth.
2010 zorganizoval MS SČK v
Darcovia veľmi ocenili túto
Hranovnici v spolupráci s Ná- možnosť, lebo pre pracovné porodnou transfúznou stanicou v
Poprade pod vedením MUDr.
Repaského v Klube obce. Celkovo sa odberu zúčastnilo 18
darcov, z toho boli 4 prvodarcovia- Júlia Malatinová, Pavol
Pirožek, Martina Šebestová ml.
a Jaroslava Gajanová. Krv však
darovalo 17 darcov, 1 zo zdravotných dôvodov krv odobratá
nebola.
Je milé, že medzi nás prišli manželské páry - Jaroslava
a Rastislav Gajan, Martina a
Róbert Suržin, Mária a Marián
Černický a mládež. Krv darovali tiež Tomáš Prachniar, Daniel Mayer, Zdenka Kolbová,

vinnosti mnohí z nich cez týždeň nestihnú navštíviť oddelenie NTS.
Cieľ, ktorý si členovia MS
SČK vytýčili - šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi
a osloviť hlavne mladých ľudí,
aby darovali krv, sa podarilo
splniť. Ďalší hromadný odber
krvi, ktorý sa pomaly stáva tradíciou, sa uskutoční v marci
budúceho roku.
evro

Siedmy plebiscit v histórii krajiny
stroskotal na nedostatočnej účasti

Septembrové v poradí siedme referendum v histórii krajiny o
zúžení poslaneckej imunity, či znížení počtu poslancov sa skončilo. Plebiscit, tak ako predchádzajúce, okrem vstupu do Európskej
únie, stroskotal na nezáujme občanov. Na tento tohtoročný nezáujem občanov prispeli okrem médií veľkou mierou aj samotní politici a hlava štátu svojimi vyhláseniami.
Štyri otázky referenda sú de v našej obci z celkového
aj v programovom vyhlásení počtu 1 933 zapísaných občaterajšej vládnej koalície. Po- nov sa zúčastnilo 360, čo predslancom po neplatnom refe- stavuje 18,62 percentnú účasť.
rende sa tak naskytne mož- Účasť v porovnaní s celkovou
nosť vyjadriť sa v parlamente. účasťou v Slovenskej republike
Môžeme však len dúfať, že ich je nižšia o 4,22 percent.
postoj bude pri hlasovaní koZ počtu 360 odovzdaných
rešpondovať s percentuálnymi hlasovacích lístkov bolo odovýsledkami voličov zúčastne- vzdaných 355 platných hlasoných na referende.
vacích lístkov.
Na uskutočnenom referenÚčasť občanov obce na rePorovnanie výsledkov hlasovania
Otázka
za zrušenie koncesionárskych poplatkov
za obmedzenie poslaneckej imunity
za menej poslancov v Národnej rade SR
za stanovenie maximálnej ceny vládnych limuzín
za voľby do parlamentu cez internet
za vyňatie z práva, ktorý zaručuje tlačový zákon

Hlasovanie v
percentách
SR

obec

87,24
95,40
92,76
88,84
70,46
74,93

89,85
97,18
97,46
92,11
80,28
84,50

ferende podstatne ovplyvnila
veľmi slabá účasť rómskych občanov.
Výsledky hlasovania na jednotlivé otázky sú uvedené v tabuľke, v ktorej je uvedené aj
percento hlasovania v SR.
Nádej na zmenu o imunite poslancov, počtu poslancov
v NR SR, ako aj stanovenie
maximálnej ceny vládnych limuzín po tomto neplatnom referende je veľmi malá. Na zmenu pri hlasovaní v parlamente
sú potrebné hlasy aj opozičných poslancov. Vedenie opozičných strán pritom vyzývalo svojich voličov na neúčasť
v referende. V tomto prípade
znamenala odpoveď vedenia
opozičných strán na predložené otázky „nie“. Táto výzva
pre voličov znamená aj predpoklad hlasovania v parlamente
„proti“.
Nevyužitím
hlasovania
v referende sa zmeny v predložených otázkach ťažko dočkáme.

Program kina na
október až december
piatok 29. októbra 2010
SHREK – ZVONEC A KONIEC
Čo nás čaká v štvrtom diele
Šreka? Omnoho drsnejšia Fiona, Kocúr v čižmách a omnoho
zmätenejší Oslík. A kráľovstvo
Za siedmimi horami hore nohami. Na svedomí to má Shrek,
ktorý vypustil do sveta jedno
veľmi nerozumné prianie.
Žáner: animovaná rodinná
rozprávka. Odporúčaná prístupnosť: MP, 93 min., slovenský dabing.
piatok 3. decembra 2010
LET´S DANCE 3
Tretie pokračovanie úspešného romantického, tanečného filmu Let’s dance. Príbeh
filmu je plný vášne, tanca a
energie. Skupina tanečníkov,
v ktorej tancujú aj Luke (Rick
Malambri) a Natalie (Sharni
Vinson), sa dostáva do battlu
s absolútnou špičkou v street
dance. Kto bude v tomto súboji víťaz a kto porazený?
Žáner: tanečný romantický
film. Odporúčaná prístupnosť:
MP 12, 100 min., české titulky.

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme folklórnemu súboru Lúčka za prekrásny spevácky pozdrav, ktorým potešili našu tetu Zuzanu
Liptajovú pri príležitosti jej
významného životného jubilea 90-tych rokov života.
Spolu s nimi sa preniesla do svojej mladosti a so slzami v očiach si tieto piesne
zaspievala. Boli to pre nás
všetkých dojemné chvíle, keď
sme videli radosť v jej očiach.
Nech sa darí speváckemu súboru Lúčka a ešte dlho
nech prinášajú radosť a spomienky našim blízkym. Ešte
raz srdečná vďaka.
rod. Liptajová

Myšlienka

Nevďačný je ten, kto popiera,
že sa mu dostalo dobrodenie,
alebo sa tvári, že ho nedostal.
Nevďačnejší je ten,
kto dobrodenie neopätuje.
No najnevďačnejší je ten,
kto zabudol,
že vôbec nejaké
dobrodenie prijal.
Senega
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Štyridsiate druhé zasadnutie OZ sa konalo 10. septembra
2010 za účasti siedmich poslancov. Neskorší príchod mal poslanec Chovan Elemír. Ospravedlnil sa poslanec Gajan Marián. Za
overovateľov sa schválili Palguta Stanislav a PaedDr. Krett Ján.
Hlavným bodom progra- án, Elemír Chovan a Stanislav
mu bolo schválenie zoznamu Palguta. V návrhu o spôsouchádzačov stavebných po- be výberu zo žiadateľov boli
zemkov v stavebnom obvo- uprednostnení tí, ktorí majú
de Za cintorínom z tridsiatich trvalý pobyt v obci, alebo praštyroch žiadateľov. Poslancom cujú v obci. Taktiež bodovací
bol predložený návrh bodo- spôsob zohľadňoval čas podavacieho spôsobu udeľovania, nia žiadosti, rodinné pomery
ktorý vypracovala určená ko- ako aj aktivitu v obci.
misia na predchádzajúcom zaV rámci diskusie vystúpil
sadnutí v zložení: Gajan Mari- poslanec Marcel Husár, ktorý

žiadal vysvetlenie pojmu aktivita v obci, ktorá sa zohľadňuje
v bodovaní. Taktiež podotkol,
či pri tomto navrhnutom spôsobe nedôjde k porušovaniu zákona č. 138/1995 o hospodárení
majetkom obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva po ukončení diskusie prijali uznesenie, v ktorom
zobrali na vedomie zoznam
žiadateľov na stavebné pozemky a schválili zoznam poradia uchádzačov. Taktiež odporučili starostovi obce zvolať
stretnutie s uchádzačmi stavebných pozemkov za účelom
určenia parciel.
Ďalším bodom programu zasadnutia bolo prerokovanie prijatého uznesenia č.
348/2010, v ktorom sa poslanci uzniesli na odpredaji nehnuteľnosti obce (starý lemhaus)
za symbolickú korunu. Poslancom bol predložený rozbor k prijatému uzneseniu,
ktorý vypracovala právnička
JUDr. Lajčiaková, v ktorom
poukázala na niektoré nedostatky a porušenie zákona pri

odpredaji týmto spôsobom. Po
prehodnotení vzniknutej situácie poslanci prijali uznesenie,
v ktorom zrušili uznesenie č.
348/2010, schválili prenájom
nebytového priestoru (starý
lemhaus) na dobu desať rokov
s ročnou výpovednou lehotou
s tým, že nájomca vykoná opravu na vlastné náklady. Ďalšou
podmienkou je, že nájomca po
ukončení nájmu vykoná likvidáciu na vlastné náklady. Stanovil sa ročný prenájom za
symbolické 1 €.
V ďalšom bode rokovania
poslanec Marcel Husár znovu otvoril otázku fakturácie
za dažďovú vodu spoločnosťou
VEOLIA, ktorá sa týka najmä
občanov bývajúcich na Sládkovičovej ulici. Na túto otázku
poslanca starosta obce uviedol,
že bol už v jednaní s pracovníkmi spoločnosti, ktorá dala
prísľub, že obecnému úradu
dodá zoznam občanov platiacich za dažďovú vodu. Takto sa
potom bude otázka fakturácie
riešiť za celú obec komplexne.
V závere zasadnutia starosta
obce poďakoval prítomným za
účasť.

Súčasný stav pomníka na križovatke nectí Hranovničanov
Váž. pán starosta obce Hranovnica!
Dovoľujem si Vás upozorniť na objekt, ktorý vidí takmer každý, kto prechádza vašou obcou - je to pamätník. Pripájam foto,
aby ste videli, ako špatí vašu obec (Hranovničania si už asi na
to zvykli).
Mail tohto znenia som ob- cich krokov na riešenie sa ešte
držal aj s priezviskom odo- doposiaľ nedostavil.
sielateľa, ktoré však nechcem
Situáciou okolo pomníka
uvádzať, pretože neviem, či sme sa už zaoberali v minuby odosielateľ (podľa priezvis- losti. Zaiste mi dáte za pravdu,
ka nie občanom našej obce) že jeho umiestenie pri terajšej
chcel byť menovaný. Odpoveď premávke už nie je vhodné.
na tento mail som už odoslal. Jeho oprava na tomto mieste
Zaiste jestvujúci stav pomníka teda neprichádza do úvahy. Dá
trápi aj našich občanov. S otáz- sa uvažovať jedine s jeho prekou „Čo s pomníkom?“ však miestnením.
otáľajú. Využívam obecné noS premiestnením pomníviny na vyjadrenie k uvedenej ka sme sa zaoberali už aj pri
problematike. Vyjadrenie bude návrhu riešenia križovatky,
smerovať k odosielateľovi mai- ktorú riešil VÚC. Realizácia
lu, avšak poinformuje všetkých projektu kruhovej križovatky
občanov.
stroskotala na financiách, keď
Vážený pán ..., predovšet- okrem VÚC sa mal podieľať
kým Vám ďakujem za mail, v na realizácii aj štát, a to z dôktorom upozorňujete na pa- vodu, že je to križovatka cesty
mätník.
I. triedy s cestou III. triedy.
Píšete, že Hranovničania si Pre financie nedošlo k realizáuž zvykli. V tom by som však cii kruhovej križovatky, a teda
oponoval. V našom prípade k nedošlo ani k premiesteniu
pomníku sme neostali ani cel- pomníka.
kom slepí, ani celkom nečinní.
Osadenie pomníka sa našŽiaľ, výsledok predchádzajú- lo aj pri vypracovaní projek-

tov „Revitalizácia centra obce
Hranovnica“, a to v priestoroch parku pri Delta bare. Na
realizáciu uvedeného projektu, ktorého finančné náklady predstavujú 830 000 € (25
mil. Sk), sa už dvakrát podala
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z eurofondov (rok
2009 a 2010), bohužiaľ neúspešne.
Stojí však na zváženie, či z
tohto veľkého projektu nebolo
by potrebné realizovať aspoň

časť umiestenia pomníka z rozpočtu obce.
Máte pravdu, súčasný stav
pomníka padlých v prvej a
druhej svetovej vojne nectí Hranovničanov. Aj mojou snahou
bude tento stav čo najskôr zmeniť a vyčleniť finančné prostriedky už v návrhu rozpočtu obce na
rok 2011.
Na záver ešte raz Vám ďakujem. Ak máte aj iné poznatky,
tak mi napíšte. S tou slepotou je
častokrát pravda. starosta obce
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Organizačno-technické zabezpečenie komunálnych volieb
Pre zvládnutie tejto veľmi
dôležitej a zodpovednej úlohy
vypracoval obecný úrad Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
do orgánov samosprávy obce
v roku 2010. Pre lepšiu informovanosť voličov vyberáme
niekoľko údajov:
Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia č. 351/2010 zo
dňa 25. augusta 2010 určilo,
že vo volebnom období 2010 –
2014:
– bude starosta obce Hranovnica vykonávať funkciu
v celom rozsahu (na plný úväzok),
– obecné zastupiteľstvo bude
v počte deväť poslancov,
– jeden volebný obvod.
Vzhľadom na to, že obec
eviduje viac ako 1 000 voličov, zriadili sa dve okrskové
volebné komisie (OVK) a jedna miestna volebná komisia
(MVK).
Do volebného okrsku č. 1
patria voliči z týchto ulíc: Rovná, Slovenského národného
povstania, Sládkovičova, Štúrova. Ako volebná miestnosť
je určená obradná miestnosť
na prvom poschodí kultúrneho domu.
Do volebného okrsku č.
2 patria voliči z týchto ulíc:
Lúčna, Školská, Budovateľská, Hviezdoslavova, Víťazstva,
Družstevná, M. R. Štefánika,
Mlynská, Dubina, Hranovnické Pleso. Ako volebná miestnosť je určená veľká zasadačka
na prízemí kultúrneho domu.
Starosta obce vymenoval
za zapisovateľku MVK p. Vieru Gajanovú. Za zapisovateľku
prvej OVK p. Mariannu Kopáčovú a za zapisovateľku druhej
OVK komisie p. Zuzanu Juráčkovú.
Každá OVK a MVK musí
mať najmenej päť členov. V prípade, ak politické strany nedelegujú dostatočný počet členov,
zostávajúcich členov vymenuje
starosta.
Do miestnej volebnej komisie delegovali štyri politické strany týchto členov: Strana
rómskej koalície (RIS) Kvetoslavu Šarišskú, Rómska iniciatívu Slovenska (RIS) Martu
Kolačayovú, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Magdalénu Vallušovú, Slovenská

Rozhodnutím č. 225/2010 Z.z. vyhlásil predseda Národnej
rady Slovenskej republiky voľby do orgánov samosprávy obcí
2010 a určil deň ich konania na sobotu 27. november 2010. Týmto rozhodnutím vyplynula pre obec povinnosť zabezpečiť plynulý
priebeh volieb.
demokratická a kresťanská
Zoznam zaregistrovaných
únia – Demokratická strana kandidátov sa uverejní na vý(SDKÚ – DS) Mgr. Ľubomíru vesnej skrinke pred obecným
Vallušovú. Doplňujúcu piatu úradom a na webovej stránke
členku komisie určil starosta do 23. októbra 2010. Zoznam
obce Mgr. Katarínu Maruši- zaregistrovaných kandidátov
novú.
sa nebude doručovať voličom
MVK zaregistrovala jediné- zvlášť.
ho kandidáta na starostu obce
Voličom sa doručí oznámeIng. Martina Benka (KDH) a 25 nie o čase a mieste konania vokandidátov na poslancov s tým- lieb do 2. novembra 2010.
to rozdelením: RIS – 9 kandidáKaždá politická strana,
tov, SDKÚ – DS – 7 kandidátov, ktorej kandidátna listina bola
KDH a OKS – po 4 kandidátov zaregistrovaná pre voľby do
a SRK – 1 kandidát.
obecného zastupiteľstva, môže

delegovať do každej OVK jedného člena a jedného náhradníka do 8. novembra 2010.
Prvé zasadnutie okrskových
volebných komisií spojené so
školením zapisovateľov a členov sa uskutoční 15. novembra
2010 o 16.00 hodine v miestnosti Klubu obce.
Komunálne voľby do samosprávy obce sa uskutočnia
27. novembra 2010 v čase od
7.00 hod. do 20. hodiny.
Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce zakrúžkuje
volič poradové číslo len jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič
poradové čísla jednotlivých
kandidátov, avšak najviac deviatich.
Volič, ktorý sa nemôže
v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných dôvodov,
najmä zdravotných, OVK
o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti.
Výsledky volieb budú zverejnené vo vývesnej skrinke
pred obecným úradom, na webovej stránke obce a v nedeľu 28. novembra 2010 o 13.00
hodine sa vyhlásia v obecnom
rozhlase.

Napojenie na optickú sieť občanov oslovilo
V mesiaci august a september sa vykonávali v obci na uliciach
Sládkovičova, Štúrova, Školská, Budovateľská a Lúčna práce
firmou L.J.SERVICE, na uložení optického káblu, ktorý sa použije na prenos dát cez internet a káblovej televízie.
V minulom čísle staros- k vykonanej práci sa vyslovil aj
ta obce vyzýval občanov o tr- starosta obce, ktorý okrem inépezlivosť a solidárnosť pri re- ho uviedol: „Poďakovanie patrí
alizácii projektu. Pri prácach všetkým. Realizátorom stavby,
ukladania optického kábla ale aj občanom, ktorí pochopidochádzalo nielen k rozko- li, že vykonávané práce prinesú
pávkam upraveného trávnika úžitok všetkým. Moja výzva k
pred rodinnými domami, ale aj trpezlivosti a solidárnosti bola
miestnej komunikácie.
plne akceptovaná“.
„Dnes sme už skoro zabudli
Samozrejme, pri prácach sa
na ruch, ktorý panoval na uli- nevyhlo menším nedorozumeciach v čase realizácie prác“, niam. Tieto riešili pracovníci
povedal nám starosta obce. najčastejšie sami, v ojedinelých
Momentálne prebiehajú špeci- prípadoch aj za účasti starostu
álne zváračské práce optické- obce.
ho kábla s následnou úpravou
Podľa slov Martina Friedterénu. Tak miznú aj posled- manna, pracovníka realizujúné výkopy, z ktorých ešte tr- cej firmy, väčšina domácnosčali optické káble. Spokojnosť tí sa chce napojiť na internet
s postupom realizovaných prác a káblovú televíziu. Poniektofirmou L.J.SERVICE vyslovi- rí uvažujú s neskorším napojelo viacero občanov. Pochvalne ním, a to z dôvodu zmluvných

vzťahov s inou firmou. Je len
veľmi málo občanov, ktorých
ponuka napojenia na optickú
sieť neoslovila.
Práce pokračujú aj na pripojení signálu z Dubinského stožiara na centrum, ktoré sa bude
nachádzať na obecnom úrade.
Oživenie optickej siete k zákazníkovi by malo začať prebiehať už v prvých dňoch novembra.
Môžeme povedať, že práce pokračujú podľa plánu.
Prísľub, ktorý dali pracovníci
firmy L.J.SERVICE, je uskutočniteľný. Už počas vianočných sviatkov budú občania
mať možnosť využívať internet
na optike s káblovou televíziou
a telefónnymi službami.
Pekným vianočným darčekom má byť prenos polnočnej
svätej omše z rímskokatolíckeho kostola v obci online.
Nuž máme sa na čo tešiť!
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Cez deti chceme pôsobiť na rodičov a širokú verejnosť
Materská škola je prvou dôležitou inštitúciou, ktorá sa v spolupráci s rodinou najviac podieľa na formovaní dieťaťa a dáva
mu elementárne základy vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti. Naša materská škola si zvolila ako jeden z nástrojov rozvoja
detskej osobnosti environmentálny program.
Zámerom environmentál- triedenia určených druhov
neho programu je vysvetľovať odpadov v našej obci zbieradeťom význam zdravého ži- me v našej materskej škole už
votného prostredia pre ďalšiu niekoľko rokov tetrapaky –
existenciu človeka a poukázať viacvrstvové obaly od mlieka,
na dôležitosť symbiózy medzi džúsov a ovocných štiav. Zdá
prírodou a človekom.
sa nám však, že v prvom roku
Snažíme sa, aby deti cez zberu boli deti akési aktívnejvlastné zážitky a pocity po- šie. Súťažili a predbiehali sa,
znávali vzťahy, premenlivosť kto ich prinesie viac. Do zberu
a krehkú rovnováhu nielen zapojili celú rodinu, babky aj
v prírode, ale aj v prostredí, susedov. Aby táto aktivita nektoré ich obklopuje. Rôzny- upadla a nezovšednela, často
mi edukačnými aktivitami siahame po nových metódach
a hrami poukazujeme na zra- a formách, aby sme deti viac
niteľnosť prírody spôsobenú motivovali a prebudili väčší zánegatívnymi zásahmi človeka ujem. Cez deti tak chceme pôa prehlbujeme v nich potrebu sobiť na rodičov a širokú verejchrániť prírodu aj prostredie, nosť.
v ktorom žijú. Rozhodli sme
Dúfame, že sa nám podarí
sa riešiť otázky ochrany život- dosiahnuť, aby si všetci, najného prostredia priamym po- mä naše deti, uvedomili dôležiukazovaním na znečisťovanie tosť triedenia odpadu, ochrany
prírody rôznymi skládkami prírody a životného prostredia
odpadov, vlastnými pokusmi pre život človeka , pre ktorého
zisťovať ich škodlivosť a prí- príroda bola, je a zostane zdrokladom správneho triedenia – jom všetkého života na Zemi.
separovania odpadov. Okrem Pretože generácia najmladších

ľudí, v súčasnosti navštevujúcich materskú školu, je generáciou, ktorá v blízkej budúcnosti
niesťCez
zodpovednosť
Do bude
článku
deti
zaodkaz
rozhodovanie,
vedenie, riapre občanov.
denie a organizovanie života

spoločnosti nás všetkých – je
žiaduce, aby boli na túto celospoločenskú úlohu kvalitne
pripravení. pôsobiť na
chceme
Mária Greňová
riaditeľka MŠ

Občanov, ktorí chcú deťom pomôcť pri zbere
tetrapakov, s veľkou radosťou privítame.
Očistené tetrapaky zoberieme od každého počas
prevádzky v materskej škole.
Za ochotu pomôcť deťom, ale aj prírode
ďakujeme!
pedagógovia materskej školy

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné
Keby sme sa spýtali či staršieho občana, alebo prípadne aj
žiaka základnej školy, určite by nám zadefinoval odpad asi
takto: „Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné,
nechcené a chceme to odstrániť“.
Ale aj pri veľmi jednodu- ide o stavebný odpad. Pre stachom rozmýšľaní by sme však vebníka, ktorý doma prevádza
prišli na to, čo je pre nás od- opravy rodinného domu, je to
padom, môže byť niekde inde stavebný odpad, niekedy aj
hodnotný zdroj. Jeho opätovné vo väčšom množstve. Čo však
využitie -recyklácia – šetrí prí- s ním? Za odvoz a uloženie na
rodné zdroje, znižuje spotre- skládke v Úsvite budeme mubu energie, znižuje znečistenie sieť platiť! Kuka nádoba domoprostredia, v ktorom žijeme.
Recykláciou – znovuvyužívaním - sa v podstate snažíme napodobniť ten prírodný kolobeh
látok, z ktorého nevznikajú odpady. Neuvážené nakladanie s
odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením
pôdy, vody a vzduchu, skládkami a spaľovňami, či nepriamo
zvýšenou ťažbou surovín, vyplytvanou energiou, či nárastom zbytočnej dopravy.
Z predchádzajúcich viet je
asi ťažko vybadať, na čo vlastne chceme v tomto príspevku
poukázať. Podľa fotografie však
možno ľahko uhádnuť. Áno,

vého odpadu je na to množstvo
malá. Prichádza najlacnejšie
riešenie. Len aby ma niekto
nevidel. Odvoz stavebného odpadu prívesným vozíkom na
breh Vernárky. Tam je prístup
veľmi dobrý. Veď k ČOV je asfaltová cesta. Ani auto si pritom nepoškodíme. Prostredie
je tu veľmi výhodné. Burina je
tu vysoká a skládku stavebného
odpadu zakryje.

Zakryje však cez vegetačné
obdobie. Na jar je už skládka
odkrytá. Práve vtedy sa vykonávajú kontroly pracovníkmi
Obvodného úradu životného
prostredia v Poprade. Pri kontrole majú skládky odkryté. Sú
všetky ako na dlani. Spočítať
ich je veľmi jednoducho.
Prichádzajú návrhy na pokuty. V lepšom prípade odstránenie skládky stavebného materiálu na náklady obce.
Vezieme stavebný odpad na
skládku a stretávame sa s občanom. Kde to veziete? Na Úsvit?
Čo ste šialení? Ja to spotrebujem na vyrovnanie dvora. Aj na
pivo Vám dám!
A tak sa zo stavebného odpadu stáva užitočná surovina.
Kým sa to všetko udialo, stavebný odpad narobil nepríjemnosti a zbytočných starostí.
Nerobme teda skládky odpadu, ktorý sa dá použiť. Hľadajme využitie odpadu, urobme z neho potrebnú surovinu.
Takýmto spôsobom pomôžeme
inému.

rodič
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Deň slovenských hôr – púť na oslavu Boha a ochranu prírody
Svätá omša v prírode má svoje osobitné čaro. Človek sa tu cíti
akosi bližšie k Bohu a k ľuďom. V našich každodenných životoch
nemáme čas zastaviť sa, pozdraviť ani len našich blízkych. V prírode sa človek stáva akýmsi ľudskejším, pozornejším, vnímavejším. Príroda nás zbližuje a spája.
Príležitosť uvedomiť si archeologických výskumoch
vzácnosť prírody a ďako- a tvrdej práci dostalo Klášvať za ňu špeciálnym spôso- torisko takmer svoj pôvodný
bom ponúkol „Deň sloven- obraz. Tohtoročná slávnosť
ských hôr“, púť na oslavu ďakovného dňa začala modlitBoha a ochranu prírody, kto- bou sv. ruženca. Po nej naslerú zorganizoval Rímskokato- dovala slávnostná svätá omša
lícky farský úrad v spolupráci na kláštornom nádvorí, ktorú
s Obecným úradom Letanovce celebroval J. E. Mons. Frantiv Slovenskom raji na Klášto- šek Rábek, vojenský ordinár.
risku. Z histórie je Kláštorisko V homílii sa zamýšľal a priznáme ako Lapis refugii - Ska- pomenul nám význam povolala útočišťa. Obyvatelia okoli- ní - či už kňazských, manželtých obcí v priestore Kláštoris- ských, ale aj povolaní k životu
ka našli útočište pred Tatármi. slobodných. Poukázal a veľaNa mieste záchrany okolo roku krát zdôrazňoval, že rodina je
1305 vybudovali kláštor pre re- základ pre zdravý vývoj spohoľu kartuziánov.
ločnosti. Z fyzicky aj psychicPriaznivý vplyv na vznik a ky zdravých rodín vychádzajú
formovanie stredovekého kláš- ľudia zdravého sebavedomia,
tora mala poloha na dôležitej zodpovední, zrelí, spoľahliví a
stredovekej ceste Via Magna. dobrí. Otec biskup nahliadol aj
Kláštor bol v tom období kul- do súčasného stavu našich rotúrnym, duchovným, ale aj ko- dín a, žiaľ, musel konštatovať,
munikačným centrom tejto ob- že v dnešnej hektickej dobe je
lasti.
skutočne fungujúcich rodín
Vďaka Doc. PhDr. Michalo- málo, častokrát v rodine chýba
vi Slivkovi, CSc. história oží- otec, vo veľa prípadoch zlyháva
va aj dnes, kedy po náročných aj matka. V takýchto rodinách

deťom chýba vzor, nevedia,
ako sa správať v dospelosti, nepoznajú, čo je správne. Navyše,
vnútorné zranenia z detstva sú
veľmi hlboké a poznačujú človeka ešte aj v dospelom veku.
Preto veľmi zdôrazňoval a vyzýval k úprimnej modlitbe za
naše rodiny, za ich uzdravenia,
aby sa z nich stali zdravé a fungujúce bunky, z ktorých budú
vychádzať zdraví ľudia ako základ pre budúcnosť národa a
sveta.
Po omši sa všetci rozpŕchli
po svojich cestách, podľa svo-

Po ôsmykrát sme sa stali opäť pútnikmi
V sobotu 21. augusta 2010 nás už ôsmykrát spájal rovnaký
cieľ. Aby sme si na púti Kráľovskou cestou uctili pamiatku tragicky zosnulých Hranovničanov. Trasa púte ostala od prvého ročníka púte zachovaná, no stále je zaujímavá.
Tento ročník sa akosi omladil. trebné povedať, že s mladšími doAsi to bol dôvod, prečo zo štartu kázali držať krok.
na Hranovnickom Plese sme sa
Po zastavení na Koľvači had
na prvé spomienkové zastavenie pútnikov pozbieral svoje sily
na Koľvači spojené s kladením a pokračoval smerom nahor.
vencom dostali vcelku rýchlo. Najvyššie položený a najočakáKu cti vekom starších, no dušou vanejší bod našej púte „Smrestále mladých pútnikov, je po- činy“ nás privítal zaliaty hre-

jivým slnkom. Spomienková
svätá omša za tragicky zosnulých Hranovničanov v tomto
nádhernom horskom prostredí
bola dôstojným vyvrcholením
zmyslu našej púte. Najmä počas
omše sa v mnohých očiach pútnikov zaleskli slzy dojatia z vracajúcich sa spomienok na tých,
ktorí už nie sú medzi nami.
Všetci sme však nakoniec boli
šťastní, že sme si ich pamiatku
mohli znova uctiť.
Cestou dole zo Smrečín na
Pusté Pole ešte doznievali naše
zážitky, naše duše opäť videli v púti viac to krásne než to
smutné.
Dôstojný záver celého podujatia pútnici vykonali položením vencov a kvetov tragicky zosnulým v Hranovnici pri
pamätníku padlých v prvej a
druhej svetovej vojne a na hroby miestneho cintorína.
Púť, ktorej sme sa zúčastnili, nie je každodennou záležitosťou. Je výnimočná svojím cieľom aj atmosférou. Meniace sa

jich plánov, užívať peknú nedeľu. My sme sa ešte chvíľu
zdržali, popozerali sme si ruiny kláštora, prehodili pár slov
s otcom myšlienky obnovy
Kláštoriska a zavedenia tradície „Dňa slovenských hôr“,
pánom Doc. PhDr. Michalom
Slivkom, CSc. Potom sme sa
pomaly odobrali domov. Ešte
dlho v nás doznievali zážitky
z pekného a vydareného dňa.
Hlboko v srdci sme cítili radosť a vďaku za prírodu, slnko,
leto, ale hlavne za naše životy
a všetky jeho dary.
prostredie mohutných, rozľahlých lesov s krásnymi výhľadmi
na Vysoké a Nízke Tatry je pri
každom ročníku o niečo iné a
umožňuje zabudnúť na stereotyp bežného dňa. A tak sa v jemnom šume lesa a pri chôdzi po
známej trase pútnik intenzívnejšie priblíži vo svojom vnútri
k zmyslu jeho cesty. Do mysle
sa ľahko vkrádajú myšlienky na
tých, kvôli ktorým sme pútnici. Prichádzajú spomienky stále
živé, aj napoly zabudnuté...
Vďaka v mene všetkých pútnikov zakladateľom tohto podujatia, organizátorom tohto
ročníka zabezpečujúcim jeho
materiálnu stránku. Vďaka aj zabezpečovateľom duševnej stránky memoriálu – miestnemu kňazovi Mgr. Jozefovi Fernezovi a
starostovi obce Ing. Martinovi
Benkovi. Poďakovať musíme
aj pútnickému vodcovi pánovi
Teplickému, a vďaka aj všetkým
pútnikom, že sme mohli užitočne a príjemne stráviť jeden spomienkový deň na tragicky zosnulých Hranovničanov.
Ing. Ladislav Dulovič
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Individuálne vzdelávanie
a výchova v materskej škole
Druhý september bol v znamení otvorenia nového školského
roka 2010/2011 aj v školských zariadeniach našej obce. V nasledujúcom príspevku sa riaditeľka materskej školy v osade Pavla
Chovanová rozpísala o úlohách nasledovne.
Naša materská škola je za- né ako individualita a jedinečmeraná na vzdelanie rómskych ná bytosť so svojimi vlastnými
detí, na zvyšovanie vzdelanost- potrebami. Každé dieťa má iné
nej úrovne detí z málo pod- potreby a každé dieťa má iný
netného prostredia. Výchova potenciál. Je preto dôležité, aby
je prvým základným predpo- sme vhodnými metódami tenkladom zmeny a zlepšenia edu- to potenciál objavili a zveľaďokácie rómskych detí. Hľadá- vali, a nie stále poukazovali na
me cesty, ako by boli tieto deti ich nemožnosti, sociálne a iné
úspešné. Prvým základným prekážky.
predpokladom zmeny a zlepRómske deti zo sociálne slašenia edukácie rómskych detí bého prostredia nestíhajú v dôje výchova. Ďalším krokom je sledku sociálneho začlenenia
zavádzanie
diferencovaného také tempo vzdelávania ako
– individuálneho vzdelávania ostatné deti, preto dlhodobým
a výchova v materskej škole. úsilím musíme zistiť, aká alterČím skôr sa dieťa začne vzde- natíva výchovy im pomôže prelávať, tým skôr pochopí, ako je konať prekážky. Určite to nie
jeho výchova dôležitá pre jeho je odsunovanie rómskych detí
integritu.
na okraj spoločnosti. Veď kažNajdôležitejšie však je, aby dý má právo na vzdelanie, či je
rómske dieťa bolo posudzova- múdry a nadaný alebo menej

múdry a nenadaný. Pedagogické princípy tu platia rovnako.
Pri práci s rómskymi deťmi musí učiteľ rešpektovať ich
situáciu, aby pochopil, prečo
túto prácu robí, pretože dieťa niekedy nedokáže preskočiť
svoj tieň a je na ňom, ako privedie toto dieťa k vzdelaniu.
Potrebujeme
dlhodobo
pracovať s touto komunitou,
a to nielen v oblasti výchovy
a vzdelania, ale v komplexnom

riešení problémov. Úlohou materskej školy je podporiť predprimárne vzdelanie a priviesť
rodičov k myšlienke, ako je dôležité s výchovou a vzdelaním
začať už v rannom veku. Aby
boli ich deti úspešné, musia aj
oni sami chcieť.
S takýmto predsavzatím
začíname každý školský rok
a pevne verím, že aj tento školský rok bude aspoň tak úspešný ako ten predchádzajúci.

Rozhoduje sa o zriadení denného stacionára pre seniorov
Spišská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s mestským
úradom v Námestove zrekonštruovala priestory v bývalej fare a
vytvorila v nich denný stacionár (DS). Jediné zariadenie svojho
druhu, nielen na Orave, ale v celej Spišskej diecéze, posvätil v nedeľu 6. júna 2010 pomocný biskup Štefan Sečka.
Takúto správu sme mohli ľudí, ktorí sú menej samostatčítať v časopise Slovenskej cha- ní. Klienti žijú doma, nepotrerity „CHARITA“. V nasledu- bujú domovy dôchodcov.
júcich riadkov vám priblížim,
Takéto zariadenie pomáha
o aké zariadenie ide.
príbuzným, ktorí pracujú tým,
Denný stacionár je zariade- že môžu počas ich pracovnej
nie s denným pobytom, kde sa doby zveriť blízkeho do rúk
o klientov stará kvalifikovaný kvalifikovaných odborníkov.
personál. Je určený pre starších
Prevádzkovateľ ráta aj s
alebo zdravotne postihnutých tým, že klienti zariadenia ne-

musia byť zdraví, preto sa o
nich bude starať aj zdravotná
sestra a ošetrovateľka.
Poslaním DS je skvalitniť a
zlepšiť život seniorov a osôb s
ťažkým zdravotným postihnutím, vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre zamedzenie
osamelosti a zároveň neprerušiť rodinné väzby.
Zariadenie takého typu,
čiže denný stacionár má záujem Spišská katolícka charita
zriadiť aj v našej obci. Na toto
zariadenie chce využiť priestory charitného domčeka (takýto
názov sa zaužíval pri jeho oprave).
Využitie týchto priestorov
si inak predstavujú členovia
farskej rady so správcom farnosti. Podľa nich by priestory
mohli využívať miništranti na
stretká, chrámový spevokol na
cvičenie spevu, prípadne pre
ubytovanie návštev.
Z môjho pohľadu ako starostu obce vidím všetky tieto
činnosti pre obec potrebné.
Potrebné je zabezpečiť sociálnu starostlivosť pre seniorov
obce. DS je veľmi vhodným
riešením, pretože nevytrháva starších ľudí celkom z do-

máceho prostredia, v ktorom
prežili mnoho rokov. To sa
nedá povedať pri umiestení
v dome dôchodcov. Potrebné je však aj podporiť činnosť
miništrantov a chrámového
spevokolu.
Čo však uprednostniť? Charitu alebo činnosť farských spoločenstiev? Natíska sa aj ďalšia
otázka: „Nedajú sa tieto činnosti skĺbiť v jednom objekte?“. Na takto položenú otázku
mi riaditeľ SKCH p. Ing. Vilček odpovedal: „Je to možné
bez väčších problémov. Veď
činnosť DS a činnosť farských spoločenstiev neprebieha v rovnakom čase“.
Verím, že na zasadnutí farskej rady, ktorej sa má zúčastniť okrem riaditeľa SKCH aj
pomocný biskup Sečka, dôjde
k vzájomnému porozumeniu,
pri ktorom nebude hlavným
problémom riešenie vlastníctva nehnuteľnosti, ale riešenie
vzájomnej spolupráce a podpory činnosti potrebných nielen
pre farské spoločenstvo, ale aj
pre obec.
V tomto spoločnom úsilí
nech Vám Pán Boh pomáha.
starosta obce
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Futbalový klub je vo veľmi zlej
finančnej situácii
Futbalové mužstvo dospelých v minulej sezóne 2009/2010 sa po dvoch rokoch účinkovania v I. triede okresnej súťaže vrátilo do V. ligy skupiny severozápad riadenej Východoslovenským futbalovým zväzom.
Mužstvu sa v V. futbalovej lige darilo so
striedavými výsledkami. V tomto ročníku
účinkovania bolo cieľom mužstva udržanie sa v tejto súťaži, čo sa nakoniec s námahou podarilo. Mužstvo skončilo po 30
kolách na 14. mieste, keď 10-krát zvíťazilo, 5-krát remizovalo a 15-krát prehralo so
skóre 51:53 a 35 bodmi.
Futbalová prestávka v letnom období je
vždy veľmi krátka, čo mužstvo využilo na
niekoľko prípravných zápasov. Ku koncu sezóny 2009/2010 viedol mužstvo tréner Kostišák Juraj, ktorý po sezóne skončil pre pracovné povinnosti a pre zdravotné ťažkosti.
Začiatok ročníka 2010/2011 začalo mužstvo bez trénera, nakoľko vo veľmi krátkom čase bol problém nájsť vhodného trénera. Prvé tri kolá preto mužstvo hralo bez
trénera, čo sa ale v negatívnom svetle neodzrkadlilo. Potom sa nám podarilo nájsť
kvalifikovaného trénera z Popradu, a to
pána Kleščika Jána, ktorý zároveň pracuje
pri žiakoch v ZŠ v Poprade-Veľkej. Po dvanástich kolách jesennej časti súťaže môžeme smelo konštatovať, že to bola veľmi
správna voľba trénera, nakoľko sa mužstvu
dobre darí. Spolupráca medzi trénerom,
hráčmi a výborom FK funguje na dobrej
úrovni. Mužstvo dospelých po 12 kolách je
na peknom 4. mieste, keď 7-krát zvíťazilo,
1-krát remizovalo a 4-krát prehralo s aktívnym skóre 29:18 a 22 bodmi v tabuľke V
tabuľke pravdy má mužstvo jeden plusový
bod, keďže v Miklušovciach zvíťazilo 2:1,
ale doma s Pušovcami stratilo dva body po
remíze 2:2.
Tabuľka po 12. kole V. ligy
1. Plavnica
12 9 1 2 38:19 28
2. Uzovce
12 7 2 3 34:18 23

3. Štrba
12 7 2 3 26:17 23
4. Hranovnica
12 7 1 4 29:18 22
5. Čirč
12 7 1 4 22:19 22
6. Sp. Bystré
12 7 1 4 19:19 22
7. Gaboltov
12 6 2 4 19:15 20
8. Pušovce
12 5 4 3 25:19 19
9. Šar. Dravce
12 5 2 5 27:31 17
10. Malcov
12 4 3 5 19:18 15
11. Záborské
12 4 2 6 15:25 14
12. Miklušovce 12 4 0 8 11:26 12
13. Záhradné
12 3 2 7 16:29 11
14. Šiba
12 2 3 7 21:28
9
15. Vrbov
12 2 2 8 26:31
8
16. Župčany
12 1 4 7 10:25
7
Na záver ešte stručne k mužstvám mládeže, a to prv dorastu, ktoré v súčasnosti
hrá v okresnej súťaži v I. triede. Minulý
rok vypadlo z V. ligy skupiny severozápad. Problémom udržania sa v súťaži bola
nízka účasť hráčov na zápasoch a ďaleké
cestovanie na zápasy, kde bol problém finančný, čo sa týka dopravy, nakoľko FK
nemá vlastný autobus, čo je veľmi smutné
konštatovanie. Ešte sa vrátim k súčasným
výsledkom. Dorastenci zatiaľ odohrali 9
zápasov. Sú na 8. mieste, 4-krát zvíťazili,
1-krát remizovali, 4-krát prehrali so skóre
21:19 a majú 13 bodov.
Mužstvo žiakov hrá v okresnej súťaži
v I. triede. Po 9. kolách je v tabuľke na 7.
mieste a má 10 bodov, keďže 3-krát zvíťazilo 1-krát remizovalo a 5-krát prehralo so
skóre 35:31.
Výbor FK aj vo veľmi ťažkej finančnej
situácii sa maximálne snaží, aby klub reprezentoval obec Hranovnica v čo najlepšom svetle.
Bašista Stanislav
tajomník FK

Spoločenská kronika
V septembri a októbri 2010
svoje jubileá oslavujú
50 rokov
Bangová Mária, SNP 188
Kočková Mária, Mlynská 236
Horváthová Anna, Hviezdoslavova 253
Palgutová Katarína, Hviezdoslavova 281
Šebestová Mária, Sládkovičova 447
Mayer Daniel, Sládkovičova 548
60 rokov
Brumerčíková Mária, Víťazstva 372
Čonková Helena, Mlynská 234
Oravcová Gabriela, Hviezdoslavova 333
Ondrušková Jolana, Sládkovičova 417
Raček Štefan, Hviezdoslavova 287
70 rokov
Rothová Terézia, Štúrova 495
Sabová Emília, Sládkovičova 411
75 rokov
Pekarčíková Oľga, Víťazstva 376
Skokan Michal, Víťazstva 388
Jánosdeák Ladislav, SNP 138
80 rokov
Uhrinová Elena, Družstevná 395
Liptaj Jozef, Lúčna 497
85 rokov
Mišaga Emil, SNP 161
90 rokov
Liptajová Zuzana, Sládkovičova 423
Husárová Mária, SNP 92

Novorodenci
Daniel Pačan, SNP 202
Žaneta Kokyová, SNP 198
Tomáš Šarišský, Mlynská 226
Vanisa Dudy-Koťová, Hviezdoslavova 245
Nikola Pačanová, SNP 186
Veronika Horváthová, SNP 197
Matúš Žiga, Mlynská 226
Sonia Gavalérová, Sládkovičova 524
Štefan Bango, Mlynská 585
Stanislav Roth, Sládkovičova 414
Iveta Gabrišová, Mlynská 241

Na večný odpočinok
sme odprevadili
27. júla 2010 Jána Benka
vo veku 81 rokov
2. septembra 2010 Matúša Žigu
vo veku 1 mesiac
4. septembra 2010 Máriu Horváthovú
vo veku 78 rokov
22. septembra 2010 Soniu Gavalérovú
vo veku 1 mesiac
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Zo života našej obce

Účastníci Púte Kráľovskou cestou po sv. omši na Smrečinách

Uctenie pamiatky padlých partizánov na Šarkanovej diere

Účastníci 5. ročníka hasičskej súťaže mladých hasičov

Vyhodnotenie 5. ročníka hasičskej súťaže mladých požiarnikov

Deti materskej školy osada s p. riaditeľkou Pavlou Chovanovou

Deti materskej školy osada s p. učiteľkou Lenkou Šifrovou
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