Všetko má
svoj zmysel
O živote máme aj určité predstavy. Chceli by sme,
aby sa vyvíjal takto alebo
takto. Samozrejme, že túžba smeruje k čo najlepším
dňom, k čo najlepším zážitkom. Aby v ňom bolo čo
najviac pekného a ľahkého.
Život má však svoje osnovy. Prekvapuje veľmi rýchlo
a často. Jednoduché a ľahké
strieda to ťažké a zložité. Taká
je jeho realita. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme sa naučili
žiť v jeho realite, a nielen v nejakých únikoch z nej. Realita,
kde je človek pripravený najmä na to zložitejšie, čo príde a
nastane. Naučiť sa nebáť ťažkých vecí, nedovoliť im, aby
nás celkom pritlačili k zemi.
Byť silný a pripravení na tieto dôležité skutočnosti života!
Treba sa treba pripravovať.
Má teda zmysel obdobie,
kedy je to náročnejšie automatickou súčasťou nami prežívaných dní. Obdobie, ktoré nás
čomusi naučí, ktoré nás urobí
silnejšími, odolnejšími a najmä pripravenejšími v živote.
Takto treba chápať obdobie pôstu. Nie ako strašiak
do maku, ktorý vystraší, aby
sme zutekali. Práve naopak.
Pôstne úsilie v nejakom sebazápore, každým dňom napĺňaným, robí pripraveným
na to ťažšie v živote, keď‘ to
príde. Je to akési cvičisko, keď
na bojisku života bude treba ísť na dno svojich síl. Keď
sa bude treba vyrovnať s niečím, čo sa ťažko dotklo nás samých, alebo niekoho z našich
blízkych. Ťažký kríž, ktorý
sa na chvíl‘u alebo na dlhší
čas objaví na našich pleciach.
Využiť teda chvíle, ktoré
máme k dispozícii. Pôstom
nejde o úpravu línie, nejde
o bacharský spôsob kontroly nášho konania. Ide o naše
rozhodnutie urobiť znova niečo pre seba, pre svoju
dušu. Dajme si teda za cieľ
týchto 40 dní pôstu niečo, čo
nám pomôže, urobí lepšími!
Všetko má v živote svoj
zmysel. Aj obdobie pôstu.
Aj ono prebehne rýchlo, ako
ktorékoľvek obdobie v živote. Ak mu dáme zmysel v
svojom konaní, pomôže nám
ono dať zmysel i tým ťažkým
skutočnostiam života. Veľa síl
v pôste. I spokojnosť a chuť
zo všetkého, čo prežívame!
Mgr. Pavol Adamčiak
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 12. decembra 2003.

4 finančný príspevok farskému
úradu vo výške 3.000,- Sk na akciu „Mikuláš 2003“.

Zobralo na vedomie:
Ä návrh
„Akčného
plánu
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“, ktorý
predložil nezávislý konzultant
ETP Ing. Ľubomír Maciak,
Ä pripomienky starostu obce
a hlavného kontrolóra obce k
predloženému návrhu rozpočtu
obce na rok 2004, ktorý predložila ekonómka OcÚ p. Račeková.

Súhlasilo:
4 s
prenájmom
pozemku
pre Júliusa Schmidta a Ingrid
Schmidtovú. Jedná sa o par. č.
135, 136, 5824/1 na vybudovanie
parkoviska,
4 s usporiadaním koncoročného posedenia starostu obce
a poslancov s predstaviteľmi
obce. Posedenie sa uskutočnilo
30. decembra 2003 v „B clube“.

Schválilo:
4 predložený návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.
1/2004 o dani z nehnuteľnosti na
území obce Hranovnica,
4 vykonávanie opravárenskej
činnosti Jaroslavovi Gajanovi
v priestoroch Jednoty, s ktorou
má menovaný uzatvorenú nájomnú zmluvu,
4 pre územné rozhodnutie na
výstavbu garáži pre občanov 6.
b.j. alternatívu č. 2 predloženej
projektovej dokumentácie,
4 vydávanie občasníka „Hranovnický spravodajca“,
ako
dvojmesačník,

Nevyhovelo:
Ä žiadosti Júliusa Schmidta
a Ingrid Schmidtovej o pridelenie parkovacích miest, pretože
obec Hranovnica v schválenom
dopravnom značení miestnej
komunikácie ich nemá,
Ä požiadavke starostu obce,
aby bol zvýšený poplatok za
tvorbu odpadu. Výška poplatku za tvorbu odpadu zostáva vo
výške 150, Sk/osoba.
Doporučilo:
Ä poslancom do 6. januára 2004
písomne podať pripomienky
k akčnému plánu PHaSR. V prípade väčšieho počtu pripomie-

11. januára 2004 otvoril bohatú fašiangovú sezónu v našej obci karneval detí. 7. februára sa uskutočnil športový ples a 14. februára ples organizovaný farskou radou. 22. februára sa uskutoční divadelné predstavenie a 24. februára sezónu uzavrie fašiangové stretnutie dôchodcov.

nok, zvolá starosta obce pracovné stretnutie pracovnej skupiny
a poslancov OcZ na ktorom sa
budú pripomienky riešiť. Schvaľovanie PHaSR sa prevedie na
zasadnutí obecného zastupiteľstva 30. januára 2004,
Ä stavebnej a rómskej komisií posúdiť vhodnosť parciel na
stavbu rodinného domu, o ktoré
majú záujem Juraj Mistrík a Peter Šarišský,
Ä starostovi obce preskúmať
oprávnenosť faktúr VVaK Poprad, š.p. za rok 2002 a 2003 za
prevádzkovanie čističky; zistiť
záujemcov bývajúcich v bytovkách o kúpu pozemkov pre výstavbu garáží.
Uložilo:
Ä ekonómke OcÚ p. Račekovej:
•porovnať ročné spotreby
energie pre jednotlivé prevádzky,
•vykonať rozdelenie mzdových nákladov na jednotlivé
činnosti,
•vykonať rozdelenie nákladov na opravy, údržbu a kapitálové výdavky,
•zreálniť rozdelenie nákladov
energie mangľovne a požiarnej
zbrojnice,
•vypracovať zmluvu na prenájom miestnosti podnikateľom
HOLTZ TEAMU, tak aby zmluva bola efektívna, obec podnikateľov nemá dotovať,
•vypracovať reálnejší návrh
rozpočtu na rok 2004 porovnaním so skutočným čerpaním
v roku 2003.
Nesúhlasilo:
Ä s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2004, ktorý predložila ekonómka p. Račeková,
Ä so žiadosťou Ing. Milana Záremského o zmenu územného
plánu. Situácia osadenia rodinného domu je v miestach, kde
sú v urbanistickej štúdií uvažované hospodárske budovy. Toto
porovnanie vykoná stavebná
komisia.
- imb -

Drobné stavby

VAŠE OTÁZKY, POSTOJE,

Z poznatkov činnosti stavebného úradu v obci možno všeobecne konštatovať, že pri realizovaní drobných stavieb veľmi často
dochádza k priestupkom, keď sa porušuje stavebný zákon. Pre
odstránenie týchto nedostatkov chceme Vám dať do pozornosti, čo drobná stavba je a ktoré stavebné práce je potrebné ohlásiť
obecnému úradu.
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné
prostredie. Sú to prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5m napr. kôlne, práčovne letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov
drobného zvieratstva, sauny. Drobné stavby sú aj podzemné
stavby, ak ich zastavaní plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m,
napr. pivnice, žumpy. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenia,
prípojky stavieb rozvodné siete a kanalizácie stavieb a pripojenie
drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizácia hlavnej stavby.
Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav je povinný uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Podanie ohlásenia drobnej stavby alebo stavebnej úpravy však stavebníka neoprávňuje začať stavebnú činnosť. Vždy musí vyčkať na písomne oznámenie – súhlas stavebného úradu. V zmysle vyhlášky č.
453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Ohlásenie drobnej stavby má obsahovať:
4 meno, priezvisko a adresa stavebníka,
4 účel a miesto stavby,
4 druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti,
4 ak ide o stavbu uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočnenia
stavby,
4 ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
4 doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke, alebo iné právo k pozemku,
4 jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb
a stavebné riešenie
BEZ KOMENTÁRA
stavby,
4 jednoduchý
technický
opis
stavby,
4 rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

$

Tlačivá na ohlásenie drobnej stavb, si môžete vyzdvihnúť na obecnom
úrade u pani Gajanovej.
-imb -

NÁZORY

My dolupodpísaní občania Hranovnice týmto žiadame Obecný úrad v Hranovnici v zastúpení starostu
obce a obecné zastupiteľstvo o riešenie problémov v
našej obci, ktoré sú uvedené v nasledujúcich bodoch:
Žiadame
starostu
obce,
ako aj obecné zastupiteľstvo,
aby boli prĳaté opatrenia
voči neplnoletým, školopovinným a mladistvým občanom rómskeho pôvodu a
to z nasledujúcich dôvodov:
Títo neplnoletí a školopovinní
obyvatelia rušia večerný a taktiež aj nočný kľud, sú hluční a
vulgárni, poškodzujú náš súkromný majetok, dochádza v
poslednom čase k vykrádaniu
domov a rozkrádaniu majetku, k poškodzovaniu záhrad, k
rozkrádaniu odkvapových žľabov, znečisťovaniu pozemkov
ako obecných, tak aj pozemkov v našom vlastníctve, chovajú sa výtržnícky, hádžu vo
večerných hodinách pod okná
obyvateľov petardy, čím môže dôjsť k poškodeniu domu
alebo aj k ohrozeniu zdravia.
Na základe týchto uvedených
skutočností sa necítime ako
občania tejto obce bezpečne a
preto pre tieto výtržnosti žiadame, aby sa neorganizovali
žiadne akcie vrátane diskoték!
Ďalej žiadame starostu obce
a poslancov, aby boli dodržané
zatváracie hodiny do 21.00 hod.
v pohostinstve „U Moniky“,
aby sa tam v podvečerných a
večerných hodinách nezdržiavali neplnoleté a školopovinné deti a aby sa im nepodával
alkohol, pretože tým sa hrubo
porušuje zákon. Taktiež žiadame obecné zastupiteľstvo, aby
v spolupráci s políciou v obci
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Hranovnica zabezpečilo hliadky vo večerných hodinách od
20.00 do 24.00 a to hlavne na ul.
SNP, Hviezdoslavovej, Sládkovičovej ako aj v celej obci.
Ak starostovi obce neprekáža, že títo občania v letných
mesiacoch predávajú lesné
plody a za získanú tržbu neodvádzajú dane, čím sa dvakrát
porušuje zákon, tak túto problematiku my, ako občania obce
postúpime vyšším orgánom.
V celej našej obci žĳú mladé
rodiny s malými deťmi, chorí
a tiež aj starí ľudia, ktorí na základe týchto problémov začínajú žiť v neistote a strachu. Malo
by záležať každému z nás, aby
všetci občania žĳúci v tejto obci sa cítili spokojne a bezpečne,
pretože majú na to právo a aby
z našich detí, ako aj z deti našich rómskych spoluobčanov
vyrastali čestní a poriadni ľudia, nie zlodeji a výtržníci.
Svojimi podpismi žiadame
starostu obce, obecné zastupiteľstvo poriadkovú komisiu ako aj políciu v obci Hranovnica o urýchlené riešenie problémov zahrnutých
v týchto bodoch, pretože ak
sa teraz v tejto veci neurobí poriadok neskôr už bude
neskoro v tejto veci konať.
Veríme, že sa nájde riešenie a urobí sa všetko preto,
aby v našej obci zavládol poriadok a pokoj k spokojnosti
všetkých tu žĳúcich občanov.
petícia s podpismi
108 občanov
Písomné stanovisko zástupcov obce uvedieme v budúcom čísle.
redakcia

$
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Ad: Práca s rómskou mládežou
Medzi najpálčivejšie problémy dedičstva minulosti je
menšinová či národnostná a
súčasne sociálna problematika
spolužitia s rómskymi občanmi. Rómovia nemajú spoločné územie, ich jazyk má svoje
zvláštnosti, ale aj obmedzenia.
Nemožno im však uprieť právo
na vlastnú identitu, na rešpektovanie ich mentálnych zvláštností, kultúry a zvyklostíé.
Pri výchove a vzdelávaní
rómskej menšiny musíme vychádzať z uznania a poznania
zvláštnosti tejto society, zo zásady uplatňovania citovej a humánnej pedagogiky.
Výchovné zámery treba koncipovať s prihliadnutím na región, školu, triedu, jednotlivca,
ďalej uplatňovať tzv. pozitívnu
diskrimináciu, čiže uspôsobiť
nároky podľa možností a záujmov objektu výchovného pôsobenia. To znamená upraviť
pre rómske deti učebné osnovy, ciele, prostriedky, formy i
metódy práce, aby sme dosiahli aspoň relatívne výsledky v
tom, pre čo má dieťa predpoklady, najmä v hudbe, pohybe,
niektorých remeselných zručnostiach a pod.
Rómske deti nesprávne využívajú voľný čas. V súlade so
sociálnymi postojmi svojich
rodičov získavajú nesprávnu
hodnotovú orientáciu, ktorá
vyplýva z primitívnej duchovnej úrovne rodiča.
Negatívna orientácia rodiny,
ale aj celkového sociálneho
prostredia, vedú rómske deti k
narušovaniu verejného poriadku, ku kriminalite a delikvencii. Príčinou vysokého podielu
rómskych detí a mládeže na
trestnej činnosti spočíva v nedostatočnej pozornosti rodičov
výchove svojich detí.
Okrem známych sociálnych

odlišností sú pre väčšinu z
nich doposiaľ typické i psychické odlišnosti, či už vrodené alebo získané výchovou a
prostredím. Pedagóg by mal
pri výchove týchto detí prihliadať na ich odlišnú mentalitu,
charakterové vlastnosti, záľuby a nadanie. Musí vedieť dobre usmerňovať všetky kladné i
záporné prejavy, vštepovať im
nové, pre nich známe návyku a
záporné naopak odstraňovať.
Základnými predpokladmi
úspešnej práce je získanie dôvery a vytvorenie správneho
vzájomného vzťahu nielen k
žiakom, ale aj k ich rodičom a
k celému prostrediu.
U prevažnej väčšiny rómskych rodín je rodinná výchova vo vzťahu k školskej výchove brzdiacim faktorom.
Rómska rodina s nízkou sociálnou, kultúrnou úrovňou nevytvára priaznivé podmienky
pre výchovu. V rómskej rodine absentuje citová výchova.
Výchovná zanedbanosť spolu
s nedostatkom citovej atmosféry v rodinách robí veľké škody.
Rómske deti často v detstve
prežívajú miesto hier starosti
dospelých. Z hľadiska formovania mravných postojov detí
je rozhodujúce, aby rodičia vedeli ako vychovávať svoje deti.
Rodina má od útleho detstva
vytvárať základy morálky.
Skultúrňovanie Rómov je záležitosť viacgeneračná, vyžiada
si predovšetkým čas a sústavnosť. V tomto permanentnom
procese je nemenej dôležitý i
stupeň kultivovanosti ostatných spoluobčanov, a teda i
miera ochoty pochopiť nutnosť
i problémy tohto procesu bez
tradičných predsudkov, ako i
snaha aktívne mu pomôcť.
-af -

Z ČINNOSTI SOCIÁLNEJ KOMISIE
Členovia
sociálnej
komisie pri
odovzdávaní
vianočného
darčeka najstaršej občianke našej
obce –Márii
Liptajovej,
ktorá sa v januári dožila
krásnych 95
rokov.

Posolstvo Dobrej vôle

27. decembra sa uskutočnilo divadelné predstavenie „Radostný ruženec“ rómskej mládeže pod vedením bohoslovcov zo Spišskej Kapituly.

ROZHOVOR

s diakonom
Mariánom Sivoňom

Kde a ako často sa stretávate a ako sa vám spolupracuje? Ako by
ste Rómov charakterizovali?
Stretávame sa pravidelne v osade Dobrá Vôľa na vyučovaní náboženstva. Vyučovanie je každý utorok popoludní. Okrem toho sa
snažíme aspoň raz do mesiaca ísť na sv. omšu medzi nich, kde sa
aktívne zapájajú do liturgie spevmi, čítaním a inými službami. Po
sv. omši ideme von, kde sa rozdelíme do viacerých skupín a hráme
rôzne hry, prípadne rozoberáme Sv. písmo a pod. častejšie sme sa
stretávali, keď sme pripravovali divadelné predstavenia, náročné na
čas i vytrvalosť.
S Rómami sa stretávam ešte len krátko, necítim sa pre to dosť
schopným nejako dobre ich charakterizovať. Z toho, čo som doteraz
videl a skúsil môžem povedať, že Róm je iný, ako „gádžo“. To, že je
iný, neznamená, že je zlý, lebo my častokrát toho, kto je iný ako my,
máme za zlého. Rómska mentalita, tak ako každá iná, nesie v sebe
veľa pozitívneho, no sú tu aj mnohé negatíva. Nemožno si zakryť
oči pred niektorými zlými vecami. Na Rómoch sa mi páči, že dokážu priamo vyjadriť svoje city, dokážu byť aj vďační, keď im biely
pomôže. Rómska duša je citlivá a vnímavá vo vzťahu k duchovným
veciam. Mnohí sú veľmi talentovaní (spev, hudba, herectvo, ručné
práce...). Myslím, že keby tu vládla solidarita, tolerancia a hlavne
láska medzi rómskou populáciou a ostatnými, mohli by sme byť
pre seba navzájom veľkým obohatením.
Ako prĳímajú vašu prácu ostatní Rómovia na Dobrej Vôli? Čo
by ste odkázali ostatným Rómom našej obce?
Pozerajú sa naň nás rôzne, jedni nás prĳímajú viac, druhí menej,
ale vcelku, myslím, že nás majú radi a dôverujú nám.
A náš odkaz pre hranovnických Rómov? Ako všetci Rómovia
iste aj Vy máte v sebe veľké bohatstvá, talenty, ktoré treba využiť.
Nebojte sa ukázať, že aj vy Rómovia ste dobrí, že dokážete mnohé
dobré veci. Ukážte, že chcete tiež poznať Pána Boha, milovať ho
a slúžiť mu. Využite to všetko dobré, čo Vám Boh daroval. Čo tak
nacvičiť nejaké divadlo, vytvoriť kapelu, alebo tanečný krúžok?
Alebo pestovanie rôznych zručností a pod. Možností je veľa. Keď
sa chce, tak sa dá.
- mjk V predvianočnom zhone si členovia sociálnej komisie spomenuli na najstarších občanov našej
obce a pred Vianocami rozniesli
predvianočnú atmosféru do domovov formou návštevy a drobných darčekov. Tváre, ale aj slzy
niektorých starčekov a stareniek
prezrádzali, že táto akcia nebola
zbytočná. Dojímavým bolo pranie jednej z obdarených: „Prajem Vám aby si v starobe aj na
Vás niekto spomenul“.
Ďalšou akciou pre skôr narodených bolo vianočné posedenie
v „B Clube“. Tak ako v posled-

nom čase je obvyklé zúčastnilo
sa na ňom vyše stovky bývalých
družstevníkov, členov urbariátu
a členov Jednoty. Na úvod potešili svojím vystúpením deti z materskej škôlky pásmom básničiek
a pesničiek, potom p. Dr. Monika
Gibalová – pracovníčka Spišskej
Charity rozprávala o možnostiach a výhodách hospicov budovaných v poslednom období
na území Slovenska. Po malom
občerstvení si všetci s chuťou
zaspievali jednu z najkrajších
vianočných piesní „Tichú noc“.
Eva Rothová, Ing. Ján Roth

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Novorodenci v Hranovnici:
` 28. novembra 2003 Vladimír Kočko, SNP
192
` 29. novembra 2003 Ivan Šarišský, SNP
183
` 30. decembra 2003 Jakub Horňák,
Hviezdoslavova 359
` 4. január 2004 Erika Horváthová,
Hviezdoslavova 253
` 7. január 2004 Patrik Koky,
Hviezdoslavova 247
` 13. januára 2004 Patrik Šarišský, SNP 202
` 16. januára Lívia Kuklová, SNP 164
` 3. februára Zuzana Justhová,
Sládkovičova 416

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
50. rokov
 Martin Cioš, SNP 170
 Jozef Kedzuch, Víťazstva 386
 Juraj Valluš, Sládkovičova 435
 Marián Gajan, SNP 139
 Ing. František Antolík, Sládkovičova
407
 Božena Žigová, Hviezdoslavova 245
80. rokov
 Katarína Olejárová, SNP 131
85. rokov
 Zuzana Gajanová, SNP 139
90. rokov
 Ján Hlavčák, SNP 64
95. rokov
 Mária Liptajová, Sládkovičova 423

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
? 12. decembra Annu Kokyovú, vo veku 65
rokov
? 16. decembra Annu Mičkovú, vo veku 99
rokov
? 18. decembra Jozefa Pačana, vo veku 65
rokov
? 22. decembra Helenu Pačanovú, vo veku
65 rokov
22. februára 2004 o 16.00 sa v kultúrnom dome uskutoční divadelné predstavenie „Zdravá nemocná, alebo hluchý apatekár“, od Carla Goldoniho, v
podaní divadelného súboru Ozvena z
Popradu.

ŠACHOVÉ OKIENKO
Rok sa stretol s rokom a v našej obci
sa 28. decembra 2003 opäť uskutočnili
majstrovstvá
Spiša
štvorčlenných
družstiev v rapid (zrýchlenom)
a bleskovom šachu. Tak ako rok
pred tým si palmu víťazstva
v
rapid
šachu
odnieslo
družstvo KdV Kežmarok
pred družstvom juniorov
z Margecian a Spišskou Novou
Vsou. Nášmu „A“ družstvu sa
nepodarilo obhájiť pekné štvrté
miesto z minulého roku a obsadilo
8. miesto, keď ho predstihli aj hráči „B“
družstva, ktorí obsadili priečku pred
nimi, teda 7. miesto. Až 11. priečka sa ušla
juniorom Hranovnice.

HODNOTENIE

ČINNOSTI

V bleskovom šachu sa poradie skoro
okopírovalo. Prvé miesto obsadilo družstvo
KdV Kežmarok pred seniormi z Margecian
a Spišskou Novou Vsou. Hranovnické
družstvá obsadili 7. (Hranovnica
„A“), 9. (Hranovnica juniori) a
10. (Hranovnica B) miesto.
Domnievame sa, že toto
podujatie, ktoré sa konalo už
druhý rok po sebe v Hranovnici,
prispelo
nielen
k
dobrej
propagácii hranovnického šachu,
ale aj obce, ktorá má predpoklady
vytvoriť podmienky aj pre súťaže vyššej
úrovne a ktoré, ako dúfame, sa čoskoro
v našej obci aj uskutočnia.
- ppr -

DHZ

V ROKU

2003

V decembri, na valnom zhromaždení, vých cvičení,
Dobrovoľný hasičský zbor v Hranovnici
• finančné nevysporiadanie organizátohodnotil svoju činnosť v roku 2003. Hod- rov Jánskych ohňov.
notiacu správu predniesol predseda DHZ
Plán hlavných úloh nárok 2004:
František Jakubek. Vyberáme:
• vykonať preventívne protipožiarne
• členská základňa sa rozšírila o piatich
kontroly v celej obci vrátane rómskej časti,
mužov a šesť žien, čo je nárast o 12 %,
• kladne bola hodnotená spolupráca záhradkárskej osade a tam, kde sa nevykos obecným úradom a obecným zastupiteľ- náva štátny dozor,
• pripraviť štvrtý ročník hasičskej súťaže
stvom, ako aj podnikateľmi obce,
• Petra Jozefčáka si zvýšil odbornosť zlo- O putovný pohár Obce Hranovnica v arežením skúšky na preventivára,
áli Lúčka,
• zabezpečiť účasť hasičských družstiev
• družstvá v Okresnej hasičskej lige zaznamenali úspech, keď muži prvého druž- na súťažiach Okresnej hasičskej ligy Postva skončili na druhom mieste a muži prad,
• vykonať preverovacie cvičenie a obnodruhého družstva na šiestom mieste,
• pri čistení lesa po kalamitnej ťažbe sme viť činnosť krúžku Mladý požiarnik pri základnej škole,
pomáhali brigádnicky Urbariátu,
• rozšíriť členskú základňu hlavne z ra• v jarných mesiacoch prebiehalo upratovanie priestranstva oddychového areá- dov mládeže,
• vykonať nastriekanie fasády hasičskej
lu Lúčka,
• v letných mesiacoch sa usporiadali Ján- zbrojnice a dokončiť úpravu dielne.
František Jakubek
ske ohne a tretí ročník hasičskej súťaže
“Pohár obce Hranovnica“,
• v jesenných mesiacoch
prebehla
plynofikácia kotolne
v budove požiarnej
zbrojnice.
Kritické slová padli na:
• nevedenie kroniky napriek tomu, že
v archíve je materiálu dosť,
• neuskutočnenie
preventívnych protipožiarnych kontrol,
• slabšiu účasť
niektorých členov Marián Marušin, delegát OV DPO Poprad vyslovuje poďakovanie
hasičského
druž- Albertovi Malatinovi a Jozefovi Palgutovi za štyridsaťročnú činnosť
stva na tréningo- v hasičskom zbore.
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