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Od 23. apríla 2007 je spus-
tená nová webová strán-
ka obce, ktorej vypracova-
teľom je Ing. Martin Valluš. 
Na stránke nájdete aj flash 
spravodajstvo s aktuálnymi 
správami o živote v obci, ale 
aj rôzne informácie, ktoré 
budú pre vás užitočné, po-
môžu vám, prípadne aj pote-
šia.

www.hranovnica.sk Neprehľadnite 
 termín!

V zmysle § 21 ods. 1 zá-
kona NR SR č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady v znení zmien a dopln-
kov je vyrubená daň z nehnu-
teľnosti splatná do 31. mája 
bežného zdaňovacieho obdo-
bia.

Deň matiek
Tak ako v predchádzajú-

cich rokoch, aj tohoročná dru-
há májová nedeľa bude patriť 
našim matkám. Je to Deň ma-
tiek, keď si ich všetci uctieva-
me. V kultúrnom dome z príle-
žitosti osláv so svojim progra-
mom vystúpia:

– 13. mája (nedeľa) o 15.00 
hodine deti materskej školy 

– 14. mája (pondelok) o 16.00 
hodine žiaci základnej školy.

Pozíciu obhájili
Na výročnej členskej 

schôdzi šachistov, ktorá sa 
uskutočnila 6. mája 2007 mo-
hol predseda šachového klubu 
s radosťou konštatovať, že v sú-
ťažnom ročníku 2006/2007 si 
šachisti svoju pozíciu obhájili. 
A družstvo v III. lige a B druž-
stvo v IV. lige skončili zhodne 
na 3. mieste. Medailové umies-
tenia sa získali aj v rámci Ligy 
mládeže Spiša.
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Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia č. 9/
2007 na druhom zasadnutí, ktoré sa konalo 31. 
januára 2007 schválilo zloženie komisií pre vo-
lebné obdobie 2006 – 2010 takto:
1. Komisia rozvoja a životného prostredia
a) predseda: Marcel Husár
b) podpredseda: Marián Kolba
c) sekretár: Viera Gajanová
d) členovia: Ing. Štefan Roth, Ing. Stanislav Pet-
rík, Oliver Šarišský
2. Komisia finančná, správy majetku a slu-
žieb
a) predseda: Elemír Chovan
b) podpredseda: PaedDr. Ján Krett
c) sekretár: Bc. Anna Husárová
d) členovia: Ing. Martin Valluš, Ing. Vincent 
Husár  

3. Komisia sociálna
a) predseda: Marián Gajan
b) podpredseda: Vladimír Horváth
c) sekretár: Zuzana Juráčková
d) členovia: Veronika Husárová, Miloš Fedor
4. Komisia verejného poriadku a ochrany 
majetku
a) predseda: Stanislav Palguta
b) podpredseda: Ing. Ján Roth
c) sekretár: Mária Vallušová
d) členovia: Ladislav Juráček, František Hor-
váth 
5. Komisia školstva, kultúry a telovýchovy
a) predseda: Mária Uhrinová
b) podpredseda: PhDr. Peter Roth PhD.
c) sekretár: Mariana Kopáčová
d) členovia: Zdenka Benková, Valéria Turňová

Komisie obecného zastupiteľstva

Na zábere vpravo PhDr. Peter Roth pri podpise sľubu poslanca na 
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vľavo predsedkyňa volebnej 
komisie Mgr. Ľubomíra Vallušová, uprostred starosta obce Ing. Mar-
tin Benko.

Dajte o sebe vedieť!!!
Obecný úrad ponúka orga-

nizáciám obce, súkromným 
podnikateľom, firmám obce 
miesto pre propagáciu svo-
jej činnosti na novej webovej 
stránke www.hranovnica.sk. 
Potrebné je však doniesť pod-
klady na CD nosiči na obecný 
úrad, prípadne spracovateľo-
vi tejto stránky Ing. Martinovi 
Vallušovi. Môžete však použiť 
aj e-mailovú adresu obechra-
novnica@stonline.sk. Využi-
te ponuku obce, dajte o sebe 
vedieť.

Štvrté zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa kona-
lo 27. apríla 2007. Poslanci sa 
na tomto zasadnutí mali mož-
nosť vyjadriť k: záverečnému 
účtu obce, úprave rozpočtu na 
rok 2007, prevodu akcií PVS 
a.s. na obec, majetkovému pre-
vodu nehnuteľnosti, žiados-
tiam obce o podaných žiados-
tiach o nenávratné finančné 
prostriedky,  časovému har-
monogramu vypracovania Plá-
nu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja obce na roky 2007 

– 2013, otvoreniu novej webo-
vej stránky www.hranovnica.
sk. Na zasadnutí mali poslanci 
predložené aj písomné správy 
hlavného kontrolóra obce k zá-
verečnému účtu obce a z kon-
troly vedenia účtovnej eviden-
cie obecného úradu. Vypočuli 
si informatívnu správu o plne-
ní uznesení obecného zastupi-

teľstva, ktorú predniesol hlav-
ný kontrolór obce.

Dôležitým bodom zasadnu-
tia bolo schválenie záverečné-
ho účtu obce Hranovnica za rok 
2006, keď poslanci súhlasili s ce-
loročným hospodárením bez vý-
hrad. V uvedenom roku rozpoč-
tové príjmy činili 29 327 856,84 
Sk a výdavky boli 28 864 060,40 
Sk. Z očisteného prebytku hos-
podárenia 455 056,44 Sk  sa 90 
% odvedie na kapitálový fond 
t.j. 409 550,80 Sk a 10 % sa 
odvedie na rezervný fond t.j. 
45 505,64 Sk.

Na zasadnutí neprešiel ná-
vrh starostu obce, ktorý na-
vrhol neschváliť odpredaj po-
zemku par. čísla 407 (oproti ro-
dinného domu p. Vaľka pri rie-
ke) o výmere 219 m2. Žiadosť 
o odkúpenie si podal Jozef Vaľ-
ko, ktorý v žiadosti uviedol, že 
v jeho priestore chce postaviť 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
garáž. Starosta svoj návrh odô-
vodnil, tým, že:

• v rozpracovanom územ-
nom pláne obce tento pozemok 
nie je plánovaná ako plocha 
pre výstavbu,

• odpredajom sa obmedzí prí-
stup k rieke pri čistení koryta.

Poukázal na skúsenosť z ja-
nuára 2006, keď pri mimoriad-
nej situácií na vodnom toku 
bolo potrebne použiť ťažké sta-
vebné mechanizmy a práve voľ-
ný prístup k rieke umožnil ich 
využiť. Ďalej uviedol, že od-
predajom sa spústi lavína žia-
dosti odkúpenia pozemkov na 
Hviezdoslavovej ulici. Staros-
tov návrh podporil Peter Roth 
a Marcel Husár. Hlasovania sa 
zdržali: Ján Krett, Ján Roth 
a Mária Uhrinová. Proti návr-
hu hlasoval Marián Kolba.

Obecné zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie informáciu 
starostu obce o podaných žia-
dostiach obce na poskytnutie 
finančného príspevku v rámci 
týchto projektov:

• PD, regulácia Vernárskeho 
potoka v rómskej osade,

• obnova knižného fondu,
• rekonštrukcia hygienic-

kých priestorov na obecnom 
úrade,

• rekonštrukcia spŕch na fut-
balovom štadióne,

• PD na rekonštrukciu mod-
rotlačiarenskej dielne.

Z uvedených žiadosti bola 
zamietnutá žiadosť regulácia 
Vernárskeho potoka, ostatné 
žiadosti sú v riešeni.

Sedem prítomných poslan-
cov obecného zastupiteľstva 
súhlasilo. Poslanec Ján Krett 

sa zdržal hlasovania, pri poda-
ní žiadosti na Slovenský futba-
lový zväz o finančnú podporu 
v rámci projektu „Miniihriská 
2007“. Obecné zastupiteľstvo 
prijatím uznesenia schválilo 
finančnú čiastku 400 000,- Sk 
ako vklad záujemcu a zaviaza-
lo sa vykonať prípravné zem-
né práce. Pán Stanislav Palguta 
s finančným vkladom 150 000,- 
Sk a pán Elemír Chovan s fi-
nančným vkladom 100 000,- 
Sk potvrdili požadované spon-
zorstvo. V projekte sa uvažu-
je s vybudovaním miniihriska 
s umelým povrchom o rozme-
roch 40 x 20 m v areáli školy po 
schválení finančného príspev-
ku 750 000,- Sk od Slovenské-
ho futbalového zväzu.

...držíte vo svojich rukách obecné 
noviny Hranovnický spravodajca. 
Tieto noviny slúžili štyri roky ako 
komunikačný prostriedok starostu, 
obecného zastupiteľstva, obecného 
úradu s občanmi. Týmto spôsobom 
ste sa dozvedeli, čo sa prerokovalo 
na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva, čím žije obec, aké spoločenské 
a kultúrne akcie sa uskutočnili, ale 
aj pozvanie na usporiadajúce pri-
pravované akcie. Spomenuli sme si 
na jubilantov, taktiež novoroden-
cov privítali v spoločenskej kronike. 
Jednoducho povedané, obecné no-
viny sa stali dobrým komunikač-
ným prostriedkom v obci.

Chcem sa ospravedlniť  za ur-
čitý časový informačný výpadok. 
Zvážil som však dôležitosť obec-
ných novín pre občanov a po za-
bezpečení určitých technických 
podmienok vychádza ďalšie čís-
lo. Noviny sú trocha v inej podobe, 
ale splnia svoje hlavné poslanie, 
informovať občana o živote v obci. 

starosta obce

Po dlhšom čase...

mailto:obechranovnica@stonline.sk
mailto:obechranovnica@stonline.sk
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Jedinečné 
dielo

V stolárskej dielni Jána Bie-
sa vzniklo jedinečné dielo, keď 
podnikateľ spolu s bratom Ga-
brielom a ďalšími štyrmi po-
mocníkmi za 15 mesiacov skon-
štruovali obrovský orgán. Tento 
kráľovský nástroj vyrobili napo-
sledy na Slovensku pred 56 rok-
mi. Bratia Biesovci sa podujali 
postaviť tento kráľovský nástroj 
pre farníkov zo sídliska Nad ja-
zerom v Košiciach.

Fakty o organe:
Výška 6 metrov
Šírka 8 metrov
Počet píšťal 1 800
Najdlhšia píšťala 4,8 m
Najkratšia píšťala 1 centi-

meter
Celkový počet súčiastok 

18 000
Použité drevo – dub, buk, 

smrek, javor, borovica, brest, 
hrab, eben.

Približne tri tony vážiaci or-
gán sa momentálne kompleti-
zuje v kostole. Prvýkrát si mo-
hutný zvuk nového orgánu Ko-
šičania vypočujú v septembri.

Kino „OSVETA“ 
máj – jún 2007

Piatok  18. mája 2007
SCHNITZEL  PARADISE

Kolektívnym hrdinom tohto 
filmu je množstvo ľudí rôznych 
národnosti, ktorí pracujú v ku-
chyni jednej reštaurácie.

Žáner: komédia
Odporúčaná prístupnosť: 

MP-12, 82 min.

Piatok  1. júna 2007  
o 19.00 h

HAPPY FEET
Austrália/USA – 2006

Príbeh mladého tučnia-
ka Mumbla narodeného v ríši 
tučniakov cisárskych, ktorí si 
partnerov hľadajú piesňou. Na-
nešťastie Mumble vôbec nevie 
spievať. 

Žáner: animovaný rodinný 
muzikál

Odporúčaná prístupnosť: 
MP, český dabing, 108 min.

Piatok  8. júna 2007  
o 19.30 h

PRÁZDNINY PÁNA BEANA
USA/VB – 2006

Pôvodne chcel Mr. Bean na 
francúzskej riviére nachytať 
len trochu bronzu, ale jeho po-
hodová cesta sa zmení na sériu 
zmätkov, nehôd a katastrôf.

Žáner: komédia
Odporúčaná prístupnosť: 

MP.

Piatok  15. júna 2007 
o 19.00 h

MOST DO KRAJINY  
TERABITHIA
USA – 2007

Dvaja hlavní predstavitelia 
vytvoria imaginárne kráľov-
stvo Therabithia, plné magic-
kých bytostí, v ktorom sa stanú 
kráľom a kráľovnou.

Žáner: dobrodružno-fantas-
tický rodinný

Odporúčaná prístupnosť: 
MP, český dabing, 130 min.

Zmena programu vyhradená!

Komisia školstva, kultú-
ry a telovýchovy usporiadala 
v dňoch 31. marca až 4. apríla 
2007 v miestnosti Klubu obce, 

„Výstavu ručných prác“. Po-
čas piatich dní si občania ale 
aj žiaci základnej školy mali 
možnosť pozrieť na zručnos-

Výstava ručných prác
ti našich spoluobčanov. V ne-
deľu pri slávnostnom otvorení 
vystúpila aj folklórna skupina 
Lúčka. Návštevníci si mohli 
pochutnať na sladkostiach 
od našich gazdiniek. Taktiež 
mohli uvidieť ukážku zdobe-
nia kraslíc.

Komisia pri hodnotení ruč-
ných prác vytvorila tri kategó-
rie. V kategórií zdobenie vajíč-
ka si prvenstvo odniesla Alena 
Palgutová s manželom. Naj-
krajšie výšivky boli od p. Anas-
tázií Kopálovej v druhej kate-
górií. V tretej kategórií ručná 
práca najvyššie ocenenie bolo 
odovzdané Jozefovi Vallušovi 
za výrobky z dreva. 

To je jedná z prvých viet, ktorú 
sme dokázali prečítať v šlabikári. 
Každý z nás si pri tejto vete spo-
menie aj na detstvo, ktoré je neroz-
lučné späté s mamou. Veď jej do-
tyk, alebo aspoň milé slovo nieko-
ho, kto nás miluje, bol pre náš vý-
voj neskutočne dôležitý.

Čo svet svetom bude, mamou 
môže byť len žena. Na rolu matky 
sa pripravuje už malé dievčatko. 

Kočiarik, bábika, perinka. Kaž-
dé dievčatko chce byť mamičkou. 
Je to predurčené, ktoré dal žene 
Boh. Množstvo prekážok, ktoré 
stoja v ceste k naplneniu stať sa 
matkou, však neúprosne narastá. 
V dvadsiatke je ešte skoro, potom 
príde kariéra, treba zarábať penia-
ze. Túžba, byť rovnocenná s part-
nerom, nie len skysnúť doma pri 
deťoch.

Ema má mamu V dnešnej dobe byť matkou, za-
mestnankyňou, kuchárkou, upra-
tovačkou, učiteľkou, dizajnérkou, 
priateľkou svojho manžela, psy-
chologičkou, poskytovateľkou pr-
vej pomoci a ktovie čím ešte – to 
veru nie je pre dnešné mamy ne-
jaká malina.

O čom je vlastne Deň matiek. 
O uvedomení si ich ťažkého, ale 
krásneho poslania. Mama má 
Emu a Ema má mamu. Nie je to 
úžasne?
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Nie je to vtip, ale svoje ligové boje ša-
chisti ukončili 1. apríla 2007. Po pomer-
ne vydarenom začiatku, keď po ôsmom 
kole strácali na vedúce družstvo Gelni-
ce A iba jeden bod, prišla nešťastná pre-
hra v Prakovciach a nádeje na postup sa 
začali rozplývať. Po tomto zápase akoby 
hráčom „došiel dych“ a s problémami ob-
hájili bronzovú medailu z minulej sezó-
ny. Napriek tomu môžeme tretie miesto 
považovať za úspech, pretože úroveň sú-
ťaže rok od roka stúpa. Dokumentovať to 
môžeme aj tým, že v družstve nováčika zo 
Starej Ľubovne nastúpila aj viacnásobná 
reprezentantka Slovenska Eva Repková 
s manželom, ktorí hrávajú extraligovú sú-
ťaž za Košice.

Podobne tretiu priečku obsadilo aj „B“ 
družstvo vo IV. lige, ktoré až do posledné-
ho zápasu v Markušovciach „živilo“ nádej 
na  víťazstvo v tejto súťaži. Takýto vývoj je 
potešiteľný hlavne preto, že v družstve na-
stupovali už aj  žiaci, ktorí súťažia v kate-
górii mladších žiakov.

Šachový klub venuje pozornosť aj žia-
kom. Napriek tomu, že sa do mládežníc-
kych súťaží nezapojili starší žiaci a doras-
tenci, predsa sa nám podarilo získať aj me-
dailové umiestnenia v rámci Ligy mládeže 
Spiša. 

Dievčatá, kategória C: 1. Kovaľová 
Michaela; 2. Gavalerová Mária; 3. Alber-
tová Klaudia. Dievčatá, kategória D: 1. 
Galovičová Slávka; 2. Kopnická Henrie-
ta; 3. Gavalerová Veronika; 4. Hlavčaková 
Dagmara. Chlapci, kategória D: 1. Val-

V mesiaci máj životné jubileá 
oslavujú:

50 rokov
Šavel Jozef Ing., Sládkovičova 409

Krullová Mária, Mlynská 240
Čonka Jozef, SNP 209

Šoltýs Ján, Víťazstva 373
Jurčo František, Sládkovičova 438

70 rokov
Valluš Ján, Sládkovičova 405

85 rokov
Griger Ondrej, Rovná 7
Rothová Anna, SNP 134

90 rokov
Liptajová Mária, SNP 72

Novorodenci v Hranovnici

Zoja Mornárová, Sládkovičova 443
Ján Puška, SNP 213

Kristína Pačanová, Hviezdoslavova 245
Sebastián Raček, Hviezdoslavova 330

Simona Bartošová, Hviezdoslavova 248
Jana Bangová, Hviezdoslavova 245

Kamila Pačanová, SNP 199
Katarína Čonková, Hviezdoslavova 256

Peter Chovan, Budovateľská 506
Eduard Pačan, Mlynská 234

Lukáš Šarišský, Mlynská 226
Timotej Valluš, Sládkovičova 433

Samuel Malatin, Štúrova 485
Roman Bango, SNP 199

V roku 2007 na večný odpočinok  
sme odprevadili

24. januára 2007 Máriu Gabrišovú  
vo veku 64 rokov

20. februára Jozefa Šavela  
vo veku 83 rokov

23. februára Annu Gajanovú  
vo veku 98 rokov

2. apríla Milana Šedivého  
vo veku 60 rokov

20. apríla Máriu Gajanovú  
vo veku 94 rokov

20. apríla Zlaticu Liptákovú  
vo veku 46 rokov

2. mája Katarínu Olejárovú 
vo veku 84 rokov

Spoločenská 
kronika

Šachisti svoju pozíciu obhájili

1. MARKUŠOVCE 10 7 2 1 55.5 23
2. GELNICA 10 7 2 1 54.5 23
3. HRANOVNICA 10 6 1 3 42.0 19
4. SP. VLACHY-SLOVINKY 10 5 0 5 44.5 15
5. BIJACOVCE 10 2 1 7 39.0 7
6. POPRAD 10 0 0 10 4.5 0

Konečná tabuľka IV. ligy

1. GELNICA A 11 10 1 0 64.0 31
2. PRAKOVCE 11 7 2 2 50.5 23
3. HRANOVNICA 11 7 1 3 55.5 22
4. LEVOČA 11 5 4 2 52.0 19
5. LS POPRAD 11 6 1 4 44.5 19
6. SP.VLACHY-SLOVINKY 11 3 3 5 39.5 12
7. BIJACOVCE 11 3 3 5 39.0 12
8. SMIŽANY 11 3 2 6 40.5 11
9. STARÁ ĽUBOVŇA 11 3 1 7 36.5 10

10. SP. BYSTRÉ 11 3 1 7 33.0 10
11. CVČ POPRAD 11 2 3 6 39.5 9
12. GELNICA B 11 2 2 7 33.5 8

Konečná tabuľka III. ligy

ko Ľuboš; 2. Slatkovský Dávid; 3. Gavaler 
Marko...; 13.  Krett Martin. Chlapci, kat-
egória E: 1. Slatkovský Filip; 2. Galovič 
Michal; 3. Polák Dominik; 9.  Hlavčák 
Stanislav; 10. Krett Ján; 24. Šebest 
Timotej.

Dobré výsledky umožnili družstvu žia-
kov zúčastniť sa aj Majstrovstiev SR, ktoré 
sa konali 28. apríla v Bijacovciach. Aj na-
priek tomu, že  šlo o majstrovstvá  starších 
žiakov a našu obec reprezentovalo druž-
stvo zložené z mladších žiakov, obsadili 
pekné 28. miesto, keď za sebou nechali na-
príklad družstvá zo Senice, Čadce, či Spiš-
skej Novej Vsi. O tento úspech sa pričini-
lo družstvo v zložení Marko Gavaler, Ve-
ronika Gavalerová, Dagmara Hlavčáková 
a Ján Krett.

Apríl znamenal koniec bojov aj pre Dr. 
Petra Rotha, ktorý vo svojej skupine Maj-
strovstiev Európy obsadil konečné 3. miesto. 

 ppr
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