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Radostné prežitie vianočných sviatkov.
Nech v novom roku 2008 všetkých občanov sprevádza
Boží pokoj, láska a požehnanie.
Zo srdca praje starosta obce
Prerokovali
Poslanci obecného zastupiteľstva na desiatom zasadnutí,
po obdržaní stanoviska Krajského stavebného úradu v Prešove, prerokovali návrh Územného plánu obce. Na tomto
zasadnutí zobrali na vedomie
správu o prerokovaní plánu vypracovanú Ing. Emíliou Hudzíkovou a uzniesli sa na Všeobecne záväznom nariadení obce č.
1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť plánu.

Bilancovali

Na výročnej členskej schôdzi
Dobrovoľného hašičského zboru v Hranovnici, ktorá sa konala v druhú decembrovú sobotu,
sa bilancovala činnosť tejto organizácie v roku 2007. V správe,
prednesenej tajomníčkou Katarínou Očkaikovou, boli vznesené aj kritické pripomienky, ktoré však chcú členovia v roku
2008 odstrániť. Z rokovania tejto výročnej členskej schôdze sa
viac dočítate na ôsmej strane.

Nezabudnite

Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. januára 2007
na obecnom úrade u pani Rothovej v tom prípade, že uňho
nastali zmeny v skutočnostiach,
ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti
(zmena vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením,
právoplatné stavebné povolenie,
právoplatné kolaudačné rozhodnutie, zmena užívateľa).
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Desiate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.
novembra 2007 sa konalo za účasti ôsmich poslancov. Ospravedlnil sa Ing. Ján Roth. Okrem prerokovania návrhu Územného plánu obce sa zaoberali ďalšími dôležitými otázkami života obce.
Obecné zastupiteľstvo od- finančných príspevkov na zaporučilo starostovi obce vypra- kúpenie Mikulášskych balíčcovať projektovú dokumentá- kov hlasoval len Marián Gajan.
ciu s vydaným stavebným poPoslanec Stanislav Palguta
volením na stavby: prístavba informoval poslancov o realitelocvične, oprava kultúrneho zácií stavebnej akcie „Rekondomu, oprava rigolu na Slád- štrukcia spŕch na futbalovom
kovičovej ulici, oprava miest- štadióne. Uviedol, že pri demonej komunikácie na Miero- lačných prácach sa zistilo, že
vom námestí, Sládkovičovej a plánovaný rozsah prác je neHviezdoslavovej ulici.
postačujúci. Požadovaný rozSchválilo firmu L.J. Phar- sah prác však predstavuje zvýma Service s.r.o. Košice za pre- šenie nákladov na rekonštrukvádzkovateľa internetu na za- ciu o 190 tisíc korún.
riadení vybudovaného v rámci projektu Hornádskej doliny. Jedenáste zasadnutie
Taktiež schválilo dotáciu firme L.J. Pharma Service na zaZvolané jedenáste zasadkúpenie antény pre príjem in- nutie na 14. decembra 2007
ternetu pre občanov obce. Výš- sa konalo len za účasti šieska dotácie sa určí podľa počtu tich poslancov. Mária Uhrinoobčanov prihlásených na ten- vá a Marcel Husár svoju účasť
to internet do 20. decembra ospravedlnili. Dňom 1. decem2007. Dotácia pre jedného ob- bra 2007 zanikol poslanecký
čana bude 1 500 korún. Prijatie mandát PhDr. Petrovi Rothotohto uznesenia podporili: Ma- vi PhD..
rián Gajan, PhDr. Peter Roth
Po otvorení starostom obce
PhD., Elemír Chovan, Stani- a schválení overovateľov zápisslav Palguta a Mária Uhrino- nice sa pokračovalo v rokovaní.
vá. Hlasovania sa zdržal PaeDr. Zastupiteľstvo zobralo na vedoJán Krett a nehlasoval Marcel mie zánik poslaneckého manHusár. Poslanec Marián Kol- dátu PhDr. Petra Rotha PhD.,
ba v čase hlasovania nebol prí- ktorý výkonom funkcie riaditomný.
teľa múzea (štatutárneho záPoslanci obecného zastupi- stupcu príspevkovej organizáteľstva schválili finančný prís- cie obce) v zmysle § 11 ods. 2c/
pevok pre materskú školu obce zákona 369/90 Zb. o obecnom
vo výške 10 tisíc korún a pre zriadení začal zastávať funkciu
materskú školu osada vo výš- nezlučiteľnú s poslancom obecke 5 tisíc korún na nákup hra- ného zastupiteľstva. Na základe
čiek a detského nábytku. Pre tohto potom zastupiteľstvo vyPodtatranské múzeum v Pop- hlásilo v zmysle § 51 zákona č.
rade dotáciu 11 tisíc korún na 346/1990 Zb. o voľbách do orreštaurovanie mangľa a dotá- gánov samosprávy obcí za posciu 3,5 tisíc korún na vydanie lanca Miloša Fedora, ktorý bol
knižnej publikácie Modrotla- náhradníkom vo voľbách.
čiar E. Monštko. Pre Miestne
Najdôležitejším
bodom
múzeum v Hranovnici schváli- programu bolo prejednať rozlo príspevok 15 tisíc korún.
počty základnej školy, príspevNa zasadnutí sa taktiež kovej organizácie múzea a rozschválil dodávateľ firma MO- počet obce na rok 2008. PoslanPAX, spol. s.r.o. Poprad na re- ci pozmenili návrh rozpočtu
alizáciu prác stavby - vodovod- základnej školy, ktorý predloné rozvody v lokalite Pod Bab- žila riaditeľka školy Mgr. Mákou. Náklady na túto stavbu ria Škovierová, keď z celkopredstavujú 474 tisíc korún.
vých výdavkov 10 333 tisíc koObecné zastupiteľstvo nes- rún schválili na prevádzku 2
chválilo žiadosť rímskokatolíc- 211 tisíc korún a na mzdy s odkej cirkvi a žiadosť komunit- vodmi 8 122 tisíc korún. Miestných pracovníkov. Z prítom- nemu múzeu poslanci schválili
ných poslancov za poskytnutie príspevok 20 tisíc korún.
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Poslanci jednohlasne schválili rozpočet obce na rok 2008
ako vyrovnaný, keď príjmová a výdavková finančná čiastka predstavuje 25 633 tisíc korún (v tom je zahrnutá škola a

múzeum). Rozpisom kapitálových výdavkov obce, ktoré na
rok 2008 predstavujú čiastku
2 020 tisíc korún, sa poslanci
budú zaoberať na najbližšom
zastupiteľstve.

Aj dotácia z NEFO fondu
V minulom roku sa vykonali práce na obnove náteru
oplotenia, úprave fasády a tribúny na futbalovom ihrisku.
Tohto roku sa po skončení
futbalovej sezóny začala oprava sociálnej časti budovy.
Opravu, ktorá pozostáva
z výmeny kanalizačných rúr,
nových obkladov a dlažby, zavedenia odsávania, výmeny
elektrickej inštalácia vykonáva
firma Klocok, s.r.o.. Pôvodne
plánovaný rozsah prác sa musel rozšíriť, keď sa zistil havarijný stav kanalizácie po rozbití podlahy. Toto potvrdili
po prehliadke aj poslanci stavebnej komisie Marcel Husár
a Marián Kolba.
Práce v sociálnej časti budovy takéhoto rozsahu, ako aj
nátery oplotenia sa naposle-

dy vykonávali pred tridsiatimi
rokmi. Spomína starosta obce
Ing. Martin Benko, ktorý vtedy opravy zabezpečoval ako tajomník telovýchovnej jednoty
a sám odpracoval niekoľko stovák brigádnických hodín.
„Teší ma, že sa našli finančné prostriedky. Na financovanie týchto prác sa získala aj dotácia 200 tisíc korún z NEFO
fondu Prešovského samosprávneho kraja“, uvádza prezident
futbalového klubu Stanislav
Palguta. Ďalších potrebných
300 tisíc korún odsúhlasili poslanci z obecného rozpočtu.
Treba len dúfať, že zlepšené
podmienky sa prejavia hlavne
vo výkonoch mužstva dospelých na ihrisku, ktoré mu prinesú lepšie umiestnenie a nám
väčšiu spokojnosť.
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Ochraňujme prírodu pre človeka
Dopili ste mlieko, džús, či iné tekutiny z nápojového kartónu? Tak šup do koša. Predsa všetko, čo už nepotrebujeme, je
odpad – to vieme všetci. Žiaci základnej školy a deti materských škôl v Hranovnici to vedia tiež, ale vedia aj čo-to o recyklácii odpadu. Rozhodli sa nielen odpad triediť, ale zapojili
sa aj do projektu „Ekopaky“, zberu viacvrstvových nápojových
obalov -tetrapakov.
Počas dvoch mesiacov naz- všetci, ktorí sa akýmkoľvek
bierali žiaci základnej školy spôsobom podieľali na zbere.
127 kg tetrapakov. Najlepšou Pri zbere pomohli aj občania z
triedou v tomto zbere bola 5.B, ulíc Štúrova č.d.472, 473 a ulice
ktorá pri vyhodnotení bola SNP č.d.138. Iste si uvedomuprvá. Na druhom mieste skon- jú, že je to jedno z lepších riešečili taktiež piataci z A trie- ní, než keby mala rásť skládka
dy. V tomto hodnotení na tre- netriedeného odpadu. Firma
ťom mieste skončila trieda 4.A. Kuruc Company s.r.o. zo ŠuPrvé dve triedy boli odmene- rian vyrobí z nich napr. stavebné aj obcou, keď žiaci obdržali né dosky. O tejto firme ako aj o
lístky na filmové predstavenie výrobkoch z tetrapakov si môŠkaredé kačiatko.
žete pozrieť na webovej stránke
Pochvalu si však zaslúžia www.kuruc.sk.

Milí spotrebitelia, pôvodcovia odpadu, pomôžte aj vy
zmenšiť ekologickú stopu –
stopu, ktorú zanecháva každý z nás na životnom prostredí. Poteší nás, ak vytriedené
(opláchnuté a roztvorené do
roviny) nápojové obaly donesiete do základnej školy, alebo nám nahlásite a my si ich
prídeme v dohodnutý čas vyzdvihnúť. Buďme vzorom všetci: učitelia, pracovníci obec-

ného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, predstavitelia rómskych organizácií, občianskych združení ... proste
všetci obyvatelia obce. Skúsme prekonať svoje pohodlie a
začnime sa správať zodpovedne a ohľaduplne aj voči ďalším
generáciám. Aj keď vieme, že
najlepší odpad je taký, ktorý
vôbec nevznikol, skúsme sa
riadiť heslom: „Ochraňujme
prírodu pre človeka a nie pred
človekom“
Mgr.A.Ráchelová

Očakávajme návštevu obce
V obci Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, sa v dňoch 27. a
28. novembra 2007 zišlo päťdesiat starostov obcí. V doškoľovacom stredisku environmentálnej výchovy sa uskutočnila
konferencia „Environmentálne
projekty Operačného programu
Základná infraštruktúra – Environmentálna infraštruktúra“
programovacieho obdobia 2007
– 2013 v rámci operačného programu Životné prostredie.
Na túto konferenciu bola
obec Hranovnica pozvaná Regionálnym
environmentálnym poradenským a informačným strediskom v Poprade odprezentovať úspešný projekt „Zlepšenie nakladania s
odpadmi v obci Hranovnica“.
Obec pri prezentácii zastupoval manažér projektu Ing. Sla-

vomír Božoň, ktorý vysvetlil
zavedenie množstvového zberu v obci. Taktiež prezentoval
spôsob spracovania biologicky
rozložiteľného odpadu, do ktorého sa zapojili občania domácim kompostovaním.
Prezentácia projektu tohto
druhu sa stretla s veľkým záujmom zo strany starostov obcí z
celého Slovenska. Po skončení prezentácie starostovia obcí
živo diskutovali o danej problematike. Zaujímali sa o pozitívnych, ale aj o negatívnych
javoch tohto projektu. Niektorí zo starostov prejavili záujem
prísť do obce osobne, aby sa s
daným projektom oboznámili
čo najdôslednejšie a s určitými
úpravami mohli v budúcnosti
implementovať vo vlastnej obci.
BožS

Brantner mení deň zberu

Aj v roku 2008 firma Brantner bude v našej obci vykonávať zvoz druhotných surovín.
Na tento zvoz firma vydala kalendár v ktorom je farebné odlíšenie dni zberu jednotlivých
komudít a to plastov, papiera,
skla a elektroodpadu. Tento kalendár sa roznesie do domácnosti cez Vianočné sviatky,
aby sa mohol termínmi zberu
oboznámiť. Oproti roku 2007
však dochádza k veľkej zmene
a to mení sa deň zberu. V roku
2008 firma Brantner bude
vykonávať zvoz druhotných
surovín v piatok. Zber elektroodpadu je plánovaný na 28.

jún a 8. november 2008.
Po dobrých skúsenostiach
tzv. týždňa zberu odpadu v
tomto roku sa bude organizovať zberový týždeň aj v roku
2008. Jarný zberový týždeň
odpadu bude od 5. mája do
10. mája 2008. Jesenný zberový týždeň odpadu bude od 13.
októbra do 20. októbra 2008. V
tieto týždne sa okrem objemového odpadu a textilu sa bude
zbierať ešte aj kovový odpad.
Zberu nebezpečného odpadu sa ohlási dodatočne, keď sa s
firmou Brantner dohodne termín pristavenia zberného kontajnera.

Dodržujme pokyny triedenia
Náhodnú kontrolu triede- kartóny, knihy bez väzby, kannia druhotných surovín – pa- celársky papier, bločky z obpiera vykonala pracovníčka fir- chodov, lístky z kina, z dopramy Brantner Poprad 25. októb- vy, listy, obálky, malé kúsky po
ra 2007. V zápise z tejto kontro- strihaní, rezaní papiera,
ly sa uvádzajú nasledovné skub) nápojové kartónové obatočnosti:
ly (tetrapaky) od mlieka, mliečV modrých vreciach (uvede- nych výrobkov, džúsov, vína,
ný zoznam pôvodcov odpadu) sa ...,
našiel komunálny odpad, obaly
Odpad uvedený v bode b)
od keksov, použité hygienické však môžete odovzdať základvreckovky, šupky od ovocia.
nej prípadne materskej škole,
Tento zistený stav bol za- a tak pomôžete deťom pri zbepríčinený zaiste omylom, kto- re.
rý nastal pri triedení odpadu.
Žiadame pôvodcov odpadu
Pre ozrejmenie, čo do modrých (obyvateľov bývajúcich v rovriec patrí z letáku „Triedime dinných domoch, bytových
odpad v Hranovnici“ vyberá- domoch, ako aj podnikateľov),
me časť, v ktorej sa uvádza:
aby dodržiavali pokyny triedeDo modrých vriec vhadzuj- nia uvedené v letáku, a tak prete čistý papier a čisté stlačené dišli zbytočným nedorozumea rozrezané nápojové kartóno- niam. Veď každému z nás závé obaly:
leží na kvalitnom triedení oda) noviny, časopisy, zošity, padu a ochrane životného probaliaci papier, vlnitú lepenku, stredia.

Zber počas sviatkov
Počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude
komunálny odpad zbierať v
týchto dňoch:
• štvrtok 27. decembra
2007

• štvrtok 3. januára 2008
• pondelok 7. januára 2008
V ďalšom období sa zber
komunálneho odpadu bude
vykonávať pravidelne každý
pondelok.
(mu)
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Prežívanie Vianoc v Božej službe
Každý sa snaží prežívať
Vianoce v rodine. Kto len
môže, cestuje na Vianoce
domov. Spoločná štedrá večera, rozžiarený stromček,
vzájomné darčeky – to je
nezabudnuteľná atmosféra,

ktorá sa na celý život vtláča
do našej duše. Kto musí prežívať tieto sviatky mimo rodiny, rodnej obce alebo bez
rodiny, ten zvlášť v týchto
chvíľach cíti, ako mu blízkosť rodiny, rodnej obce

Otec pripravil o život ...
Tak to už chodí, všetko pod- ba. Príprava chlebíčkov a rozlieha zubu času. Našťastie máme voniavajúca kapusta nás pokúpamäť, ktorá nám umožní vrá- šali nedodržať pôst, ale obstáli
tiť sa späť. Podľa Honzu Ned- sme. Celý deň sme netrpezlivěda sa neraz obzeráme doza- vo očakávali, za pomoci televídu a spomíname: „Jak dřív bylo zora, sedemnástu hodinu, kedy
líp.“ Snáď najviac to platí o Via- otec odišiel do maštale nakŕnociach, ktoré sú v detstve vní- miť a požehnať statok. Približmané idylicky, čisto a s vierou. ne o pol šiestej sme sa šli obliecť
Pomôžme si opäť slovami pies- do slávnostného oblečenia a zane: „ ...len deti ho môžu nájsť“, svietili sme v dome všetky svetskutočné čaro týchto sviatkov, lá a stromček. Medzitým sme
potajomky odniesli darčeky.
spojených s narodením Ježiša.
Iný kraj, iný mrav. Pochá- Pod stromčekom už bola miska
dzam z Oravy a tam tiež osla- s obilím, aby bola v nasledujúvy narodenia Pána dýchajú bo- com roku dobrá úroda, ďalej tam
hatými tradíciami a folklórom, bol cesnak, symbolizujúci doteda nie len v kostole. Takmer statok zdravia a bankovka, aby
vždy sa s nimi spája zasnežená nechýbali peniaze. Štedrá vekrajina a poriadna zima. Neva- čera, to bol čas rodiny, v ktorej
dí, aj tak treba ísť do lesa pre
vianočný stromček, najneskôr
na Štedrý deň doobeda. U nás
Mať za úlohu spomínať na
bol väčšinou pripravený už týžVianoce
v detstve je pre mňa
deň dopredu a všetci sme sa tešili na zdobenie. Keď sme boli jednoduchá úloha; veď na krásmalí, robila to mama, neskôr ne veci spomína každý rád...
už my, večer pred Štedrým Priznám sa, najviac si pamädňom. Pečenie koláčov, ner- tám Vianoce, ktoré som strávózne upratovanie, nakupova- vila nielen klasickým voľnom,
nie a plávajúci kapor vo vani, ale už trocha inak. Od začiatku,
to všetko dotváralo atmosféru ako som začala študovať na tepríprav na sviatky. Samozrejme ológii, boli pre mňa Vianoce v
aj v chráme bolo treba pomôcť, istom zmysle „pracovné“.
V jeden Štedrý večer sme s
hlavne v chystaní spevov a jasličkovej pobožnosti. Takmer mojím domácim farárom rozcelá rodina sme spievali v zbore, dávali darčeky deťom v kostole
chrámovom alebo folklórnom. – v rámci Služieb Božích, nie na
Vyskytli sa aj trenice, kto kedy ich konci, a ešte k tomu oblebude mať priestor na polnočnej čení ako obvykle – v čiernych
a na Božie narodenie, ale vždy luterákoch. Bolo to naozaj milé,
veľmi rodinná atmosféra, len
sa to vyriešilo.
Nastal vytúžený deň, 24. de- viacerí ľudia podotkli, že takécember. Otec pripravil o život hoto Deda Mráza a čiernu Sneuž aj tak vyčerpaného kapra. hulienku tu ešte nemali!
Ale nielen to som si zapamäMy sme pomáhali, čo bolo tre-

chýba. Tak aspoň v spomienkach na krátky čas zaletí domov k svojim, aspoň
na krátky čas zaspomína na
prežívanie Vianoc v detstve.
K tým, ktorí aj tohtoročné Vianoce budú prežívať
mal miesto Boh. Začínali sme
vždy modlitbou, ktorú prerušovalo škvŕkanie v bruchách. Potom sme jedli oplátky s medom.
Po aperitíve sa začínalo kapustnicou s hubami. Potom nasledovali vyprážané ryby so zemia-

mimo rodiny, patria rímskokatolícky správca farnosti
Mgr. Jozef Ferneza a zborová farárka ev.a.v. Mgr. Zuzana Vaľovská. Títo na požiadanie redakcie sa nám zdôverili a o prežívaní Vianoc
vo svojom detstve aj napísali.
kovým šalátom, ďalej sladké pečivo a ovocie. Nie nadarmo sa to
nazýva hody, veď ledva sme sa
pohli od stola k stromčeku, ktorý bol na poschodí. Nakoniec,
po rozbaľovaní darčekov, prišli
na rad koledy. Veľmi sme sa tešili, keď po Štedrej večeri prišla zaspievať babka a koledníci.
Asi o jedenástej sme sa pobrali
na polnočnú, kde to všetko vyvrcholilo.
Vianoce sú dôkazom toho,
že pri troche snahy naozaj
môžu zavládnuť láska, porozumenie a pokoj, ktoré prináša
rodiaci sa Boh. Vinšujem všetkým požehnané oslavy narodenia Spasiteľa a šťastný vstup do
nového roka.
Mgr. Jozef Ferneza
správca farnosti

Cestou počítali zasvietené stromčeky
tala... Spomínam si na jednu
štedrovečernú kázeň, ktorú môj
domáci farár poňal dosť netradične – predniesol ju celú ako
príhovor deťom v kostole. Vtedy nikomu nevadilo, že možno
vekovo do tejto kategórie nespadá. Veď nakoniec, kedy inokedy
by sme sa mali vrátiť do detstva,
ak nie práve vtedy, keď si pripomíname narodenie toho najdôležitejšieho Dieťaťa?
Pamätám si na prvý sviatok vianočný a kalvínsky kostol (kalvíni sú presvedčením
veľmi blízki evanjelikom a tri
štvrtiny mojej rodiny sú práve
kalvíni). Kázeň od vtedajšieho
kalvínskeho farára bola, musím priznať, trocha nudná, ale
vynahradili to tie hlasy! Kalvíni spievajú od srdca, čo znamená poriadne nahlas. No nechcem písať len o kostoloch.
Z Vianoc s mojou rodinou si
pamätám najmä detaily – lebo
veď práve tie dotvárajú celú atmosféru. Od rána doma voňalo z kuchyne otcovo kuchárske
umenie, lebo pripraviť rybu
– to bola stále jeho parketa. A
musím povedať, v kuchyni to
stále zvláda výborne! Pred

samotnou večerou sme zvykli
blahoželať mame, volá sa totiž
Eva, a tak ešte pred darčekmi
dostáva kyticu kvetov.
Pravidelne po Štedrej večeri sme aj s rodičmi aj s bratom šli do vedľajšej dediny k
starým rodičom. Tam sme sa v
malej obývačke tiesnili dokopy
štrnásti, rozprávali sa, niekedy aj prekrikovali, a popri tom
všetkom sledovali vianočné
rozprávky. Pre mňa neopakovateľná atmosféra. Doteraz mi
rodičia 24. decembra volávajú práve večer, keď sú všetci u
starých rodičov. Cestou domov,
ale aj cestou tam sme s bratom
počítali zasvietené stromčeky v
oknách; problém bol však ten,
že sme ich obaja chceli mať najviac, a tak matematiku v aute
sme nakoniec riešili všetci.
Vianoce môjho detstva sú
plné vôní, farieb a svetiel. Všetka tá atmosféra, ktorá robí tento sviatok naozaj kúzelným a
pomáha vcítiť sa do Božieho
zázraku. Lebo Vianoce boli z
Božieho pohľadu ako zázrak
naozaj plánované!
Mgr. Zuzana Vaľovská
zborová farárka
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Obohatenie knižného fondu
V
roku – Školský atlas sveta, Z. Špač2007 na zákla- ková – Slovenčina na dlani, D.
de schválené- Kováč – 20 rokov svetlo a tma,
ho projektu J. Inglis – Akvinský, V. Varsík
„Obnova kniž- – Archeologické objavy, Ľ. Lipného fondu Obecnej knižni- ták – Krátke dejiny Slovenska
ce Hranovnica – nákup kníh“ od praveku po vstup do EÚ.
Na obohatenie knižnéobecnej knižnici bola z Ministerstva kultúry Slovenskej ho fondu prispela aj obec firepubliky poskytnutá dotácia nančnou čiastkou 30.000,- Sk.
Spokojnosť s nákupom knižvo výške 15.000,- Sk.
Realizáciou tohto projektu ných titulov v roku 2007 vybola naša knižnica obohatená slovila vedúca knižnice Mariana Kopáčová. Ako uviedla, náo 94 knižných jednotiek.
Z krásnej literatúry pre dospelých sa zakúpilo tridsaťpäť
knižných jednotiek. Zo znáPredseda Marián Gajan spomejších titulov sú to: J. Satin- lu s členmi sociálnej komisie
ský - Čučoriedkareň, K. Stephen Milošom Fedorom, Vierkou
– Mobil, C. Patricia – Riziko, J. Husárovou, Vladom HorvátSmrek – Básnik a žena, D. Dán hom a Zuzanou Juráčkovou or– Cela číslo 17, J.D. Salinger – ganizujú stretnutie dôchodcov
Kto chytá v žite.
pri Vianočnom stromčeku.
Zo zakúpených tridsaťdePosedenie s dôchodcami je
väť titulov pre deti a mládež naplánované na 27. decembra
vyberáme: G. Kopietz – Char- 2007 v B Clube so začiatkom
ly Šikula a doktor, W. Dislney o 13.00 hod. Komisia na stret– Rozprávky, A.Saint-Exupery nutie pozýva všetkých dôchod– Malý princ, J.R.R. Tolkien – cov: bývalých členov JednotnéPán prsteňov 1.-3.diel, Ch. Pa- ho roľníckeho družstva, členov
olini – Eragón, Eldest, C.S. Le- Jednoty, členov urbariátu, zawwis – Kroniky Narnie – 1.-7. mestnancov obecného úradu a
základnej školy.
diel.
Na toto stretnutie svoju účasť
Z náučnej literatúry pre
prisľúbili:
poslankyňa Národnej
mládež a dospelých sa zakúpilo dvadsať titulov. J.Vašek rady Slovenskej republiky pani

kup závisí od finančných možností a tieto boli v tomto roku
dobré, keď sa získala dotácia
z ministerstva a taktiež dotácia z obecného rozpočtu bola
značná.
Snahou vedúcej knižnice je
priebežne dopĺňať knižný fond
o novú a žiadanú literatúru, a
tak vyhovieť každej skupine čitateľov. Verí, že každý čitateľ si
nájde v knižnici niečo, čo ho
upúta a osloví. Rada privíta nových čitateľov z radov našich
občanov od tých najmenších až
po seniorov.

Stretneme sa pri stromčeku

Radosť starších Rómov
Tridsaťštyri starších Rómov našej obce v druhú decembrovú nedeľu obdržalo materiálnu pomoc v podobe balíkov základných trvanlivých potravín a súpravy skladajúce sa z paplóna a
prikrývok pre použitie v chladnejších zimných mesiacoch.
Po veľmi dobrých skúsenosPomoc je poskytovaná tam,
tiach s realizáciou humanitár- kde ETP Slovensko má svoje
nych a sociálnych programov aktivity alebo kde našlo zodpouskutočnených v rokoch 2003 vedných skúsených partnerov
až 2006 dostalo ETP Slovensko sociálnej pomoci. V našej obci
príležitosť uskutočniť podobný
humanitárny projekt plánovaný na obdobie od augusta 2007
do októbra 2008.
Projekt je financovaný Nemeckou nadáciou „Spomienka,
Zodpovednosť a Budúcnosť“.
Uskutočňuje ETP Slovensko
v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
– IOM pre rómskych občanov
východného a časti stredného Slovenska, ktorí sa narodili pred 9. májom 1945. Samotná pomoc nie je nárokovateľná
a jej realizácia má individuálny
charakter na základe potrieb
jednotlivých klientov projektu.

Monika Gibalová, cirkevní predstavení obce Mgr. Zuzana Vaľovská, Mgr. Jozef Ferneza, vdp. Ján
Hlavčák, predseda Poľnohospodárskeho družstva Ing. Dušan
Pitek, predseda Urbariátu Tibor
Palguta a starosta obce Ing. Martin Benko.
Deti materskej školy vystúpia
so svojim programom, ktorý nacvičili spolu s riaditeľkou Máriou
Greňovou. Taktiež časť svojho divadielka predvedú deti z rozprávky Traja nezbedníci z neba.
Na dobrú náladu stretnutia
bude hudobný doprovod zabezpečovať na harmonike Ing. Jozef
Valluš. Samozrejme, že k dobrej
vianočnej nálade musí prispieť
vlastný spev.
ETP našlo týchto ochotných
partnerov v komunitných pracovníkoch obce Vladimírovi
Horváthovi, Márii Gavalérovej,
Márii Sabovej, Jane Čonkovej,
Pavlovi Čonkovi a Františkovi
Horváthovi podporovaných starostom obce. Výsledkom tejto
spolupráce bola radosť starších
Rómov z humanitárnej pomoci
pred vianočnými sviatkami.

Program kina
Piatok 11. januára 2008
PREBUDENIE TMY
USA – 2007
Prebudenie tmy je film určený pre deti aj dospelých. Podobne ako u iných fantasy filmov, napr. Pán prsteňov, Narnie je i tu stredobodom príbehu mladík, ktorý sa musí veľmi
rýchlo vyrovnať so svojou novou úlohou záchrancu sveta.
Žáner: fantasy. Odporúčaná prístupnosť: MP - 12, dĺžka
100 min., slov. titulky.
Piatok 8. februára 2008
POSLEDNÁ LÉGIA
USA, VB, Fran. – 2007
Keď sa začne Rímska ríša
rozpadávať, opustí mladý Romulus Augustus mesto a vydá
sa na nebezpečnú cestu, aby
vytvoril légiu verných – POSLEDNÚ LÉGIU. Výpravný
veľkofilm z obdobia pádu Rímskej ríše, natáčaný aj na Slovensku (Spišský hrad, Červený
kameň)
Žáner: akčný, dobrodružný.
Odporúčaná prístupnosť: MP –
12, dĺžka 110 min.
Piatok 15. februára 2008
TESNE VEDĽA
USA – 2007
Až na svadobnej ceste zistil, že našiel tú pravú. Dotyčná dáma ale nebola jeho novomanželka. Novopečeného ženáča čaká neľahká úloha – nenápadne sa zbaviť príšernej novomanželky a nestratiť pritom
dievča snov.
Žáner: komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP –12, dĺžka
115 min., slovenské titulky
Piatok 29. februára 2008
PÁN VČIELKA
USA – 2007
Pretože sme všetci vyrastali s Včielkou Majou, vieme
o tom sympatickom a pichľavom hmyze svoje. Cieľavedomý
trúd Barry sa dostáva na slobodu, kde. Zničený a dezorientovaný sa ocitne v byte kvetinárky, ktorá ho zachráni pred zasiahnutím topánkou.
Žáner: animovaná komédia.
Odporúčaná prístupnosť: MP,
dĺžka 86 min., český dabing
Zmena programu vyhradená !
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Spoločenská
kronika
V decembri
svoje jubileá oslavujú
50 rokov
Jaroslav Molitor
Irena Horváthová, SNP 213
Otília Jurčová, Sládkovičova 438
60 rokov
Mgr. Eduard Kocúr, Hviezdoslavova 563
Marta Palgutová, Hviezdoslavova 316
Eva Kenedichová, Budovateľská 506
70 rokov
Anna Muchová, SNP 172
75 rokov
Ján Raček, SNP 103
Božena Liptajová, Hviezdoslavova 299
80 rokov
Justína Gajanová, Víťazstva 369

Novorodenci
Zuzana Kočková, SNP 191
Dominika Bangová, Mlynská 585
Nikola Pačanová, SNP 191
Martin Pačan, SNP 204

Na večný odpočinok
sme odprevadili
22. novembra 2007 Annu Vallušovú
vo veku 57 rokov
8. decembra 2007 Máriu Vaškovú
vo veku 84 rokov

Keď sa človek
priatelí s Bohom,
má sklon byť prísny k sebe
a nenáročný k druhým.
Keď sa sním nepriatelí,
je nenáročný k sebe
a prísny k druhým.
John Newton
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Hasiči bilancovali činnosť v roku 2007
Každoročne v decembrovú sobotu býva výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Hranovnici. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď 8. decembra hasiči bilancovali svoju činnosť v roku 2007 za prítomnosti hostí z družobného DHZ
Teplý Vrch pod vedením predsedu Jaroslava Karasa, ďalej Jozefa Ĺudvika predsedu Okresného územného výboru DHZ v Poprade a starostu obce Ing. Martina Benka.
správe poukázala na rôznorodú
činnosť. Veď okrem zapojenia
sa družstiev do súťaží členovia
vykonávajú preventívne prehliadky. Na brigádach vyrábali
prekážky pre mladých požiarnikov a skrášľovali areál Lúčka. Zúčastnili sa aj na usporiadanom futbalovom turnaji pre
DHZ okresu.
Predseda DHZ František
Jakubek uviedol, že spolupráca s družobným DHZ Teplý
Po úvodných slovách predsedu DHZ Vrch spočíva len v účasti na súťažiach a to
Františka Jakubeka, ktorý privítal hostí a je podľa názoru spolupráca veľmi chabá a
oboznámil prítomných s programom, ta- je potrebné sa rozšíriť aj o ďalšie činnosti.
jomníčka Katarína Očkaiková predniesla Predseda odovzdal ocenenie za dlhoročnú
správu o činnosti a plánu práce hlavných desaťročnú vernosť Milanovi Rusnákovi a
úloh na budúci rok. Táto v úvode vyzva- Martinovi Lačnému, za tridsaťročnú verla členov, aby si každý vyhodnotil svoju nosť Martinovi Palgutovi.
prácu, čím sa zapojil do činnosti, čo mohol
Z družobného DHZ Teplý Vrch predurobiť lepšie. Veď činnosť DHZ je založe- seda pozdravil jednanie členskej schôdze.
ná na báze dobrovoľnosti a čím je viac ak- Pochválil správu o činnosti, ktorá bola
tivity jednotlivých členov, tým aj bilancia kritická do vlastných radov. Vidí rozšírečinnosti DHZ vyznie lepšie.
nie spolupráce hlavne vo využití možností,
Tajomníčka ďalej uviedla, že DHZ má v ktoré organizácia má, a to je poskytnutie
súčasnosti 115 členov, z toho 15 žien. Vy- rekreácie najmä pre mladých.
zdvihla dobrú spoluprácu s predstaviteľmi
Delegát p. Ludvík vo svojom vystúpeobce jednak so starostom obce ako aj s po- ní pogratuloval DHZ k peknému umiestslancami. Spolupráca je dobrá aj s poľno- neniu v súťaži organizácií okresu. Veď
hospodárskym družstvom a Urbariátom. V piate miesto v tak silnom okrese, ako je
Poprad, je pekný úspech. Vyzdvihol aj
nový areál na Lúčke, ktorý patrí k najkrajším v okrese. Vyslovil presvedčenie,
že ako hlavný rozhodca súťaží sa v budúcom roku stretne aj s družstvom žien,
Na počesť jedktoré tohto roku súťaž nedokončilo. Pri
ného zo zakladajútejto príležitosti odovzdal ocenenie za
cich a predovšetaktívnu činnosť Róbertovi Malatinovi a
kým dlhodobých
Michalovi Spišiakovi, ktoré udelil okresopôr
šachového
ný územný výbor.
klubu pána ŠteStarosta obce nebol spokojný s tým, že
fana Hlavčáka sa
DHZ nedokáže postaviť družstvo mla22. decembra 2007
dých na súťaž, ktorú organizácia sama
uskutoční turnaj
usporiada v obci. Vyzval najmä mladých
pre členov šachového klubu. Turnajom si
o príspevky do obecných novín, kde sa
členovia klubu chcú uctiť pamiatku šachisnájde priestor na uverejnenie. Takto sa
tu, ktorý dlhé roky reprezentoval hranovzlepší aj informovanosť o činnosti organický šach a šíril dobré meno obce. Týmto
nizácie. Záverom poďakoval za činnosť v
spôsobom si taktiež pripomenú ideály, ktouplynulom roku, za dobrú reprezentáciu
ré vyznával a ktorými sa riadil nielen počas
obce. Vyjadril presvedčenie, že nedostatšachovej partie, ale aj v bežnom živote.
ky, ktoré boli v tomto roku, sa odstránia
Prezentácia účastníkov turnaja je o 9.00
a budúci rok potom bude hodnotený ešte
hodine. Podľa počtu účastníkov sa určí
lepšie.
spôsob hry.

Memoriál
Štefana Hlavčáka
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