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Boha chváľme, vzájomne si pomáhajme!
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) našej
obce pri príležitosti Dňa hasičov pripravil
na sobotu 2. mája 2009 Deň otvorených
dverí v areáli hasičskej zbrojnice. Tu už
od desiatej hodiny bola vystavená súčasná
hasičská technika, ktorú hasiči používajú
pri svojej represívnej činnosti ako aj na hasičský šport. V priestoroch budovy hasičskej zbrojnice bola možnosť pozrieť si fotografickú výstavu, ktorá dokumentovala
rozsiahlu činnosť DHZ. V ďalších priestoroch bola ukážka ošatenia používaného
pri rôznych činnostiach. Vystavené boli aj
prekážky, ktoré používajú mladí hasiči pri
súťažiach podľa pravidiel CTIF. Nechýbali

ani súčasti výstroja a výzbroje, ktoré sa používali v minulosti.
Vo večerných hodinách sa členovia
v rímskokatolíckom kostole zúčastnili na
ďakovnej svätej omši, ktorú slúžil správca
farnosti Mgr. Jozef Ferneza. Tento vo svojej
homílii spomenul svätého Floriána, patróna
hasičov, ktorého život sa stal príkladom pre
hasičov. V závere svätej omše sa poďakoval
hasičom, ktorí svojou účasťou na slávnostných bohoslužbách prispievajú k dôstojnému sláveniu cirkevných sviatkov.
Po svätej omši nasledovalo požehnanie
hasičskej techniky, prápora a sochy svätého Floriána na námestí pred kostolom. Tu

starosta obce Ing. Martin Benko sa poďakoval členom DHZ za ich rozsiahlu činnosť, ktorá je viditeľná nielen v obci, ale aj
mimo okresu. Vyzdvihol prácu predsedu
DHZ Františka Jakubeka, ktorý túto funkciu vykonáva už dvadsaťšesť rokov. Do ďalšieho obdobia im poprial veľa síl a zdravia,
aby ešte dlho napĺňali slová vyšité na zástave DHZ z roku 1912, ktoré znejú: „Boha
chváľme, vzájomne si pomáhajme!“
Dúfajme, že tento Deň otvorených dverí bol nielen oboznámením sa s činnosťou,
ale nájde odozvu u našej mládeže stať sa
členom a svojou prácou podieľať sa na činnosti DHZ.
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dvadsiate siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27. marca 2009. Zasadnutie sa začalo za účasti len piatich
poslancov. Ospravedlnil sa zástupca starostu obce Marián Gajan
a poslankyňa Mgr. Mária Bobovská. Neskorší príchod avizovali
poslanci Marcel Husár a Elemír Chovan. Za overovateľov zápisnice boli schválení Miloslav Fedor a Ing. Ján Roth.
V úvode rokovania staros- covanosti realizačného prota obce predložil poslancom jektu „Regenerácia verejných
dve žiadosti, ktoré podali priestranstiev v obci HranovĽubomír Šarišský s manžel- nica“, ktorý vypracováva Ing.
kou a Jozef Pačan s manžel- arch. Mária Kollárová. Tenkou, o odkúpenie pozemku to projekt má riešiť časť obce
na Mlynskej ulici pre výstav- ulice Hviezdoslavovej od kribu rodinného domu. Poslan- žovatky pri zdravotnom streci prijali uznesenie, v ktorom disku až po most pri Delta
nesúhlasili s odpredajom po- bare. V projekte sa počíta aj
zemku, ktorého vlastníkom s riešením parku a námestia
je obec a rozhodli sa, že tento pri kostole. Starosta obce ďaodpredaj sa bude môcť riešiť lej uviedol, že Ministerstvo
až po preložke elektrického výstavby a regionálneho rozvedenia 22 kV, ktoré v súčas- voja vydalo výzvu a obec má
nosti bráni výstavbe.
možnosť podať žiadosť o neĎalším bodom rokovania návratný finančný príspevok
bola predložená analýza príj- v rámci Regionálneho operačmov obecného rozpočtu v ro- ného programu opatrenia č.
koch 2005 až 2008 a analýza 4.1 Regenerácia sídiel na uvepodielových daní v roku 2009. dený realizačný projekt má
Poslanci podporili návrh sta- päť aktivít, dostatočný počet
rostu obce a v prijatom uznese- z deviatich aktivít uvedených
vo výzve. Poslanci schválili
ní žiadajú:
a) predložiť na zasadnutie návrh starostu obce podať žiačerpanie rozpočtu, a to v príj- dosť o nenávratný finančný
movej a výdavkovej časti za príspevok. Pri hlasovaní proti
prvý polrok a za trištvrte roka návrhu bol len poslanec Paed2009,
Dr. Ján Krett.
b) mesačne sledovať príjem
Na zasadnutí sa neschváz podielových daní a priebežne lil vstup obce do Občianskeho
porovnávať s plánovaným príj- združenia VOCO (Všeobecné
– organizačné centrum ORLImom v rozpočte,
c) zabezpečiť vypracovanie TAS – Orava – Liptov – Tatplatobných výmerov dane z ne- ry – Spiš), ktoré je zamerané
hnuteľnosti do 30. júna 2009.
na rozvoj cestovného ruchu, na
Na zasadnutí poslanci zo- rozvoj športu, kultúry, ochrany
brali na vedomie správu z kon- prírody, vzdelávania, pomoc
troly vedenia účtovnej eviden- starším a postihnutým obyvacie obecného úradu vykonanú teľom.
Poslancami obecného zahlavným kontrolórom obce 19.
februára 2009, v ktorej uviedol, stupiteľstva bola schválená
že pri kontrole neboli zistené úprava rozpočtu základnej
závažné nedostatky. Taktiež na školy na rok 2009, keď normavedomie zobrali podanú sprá- tívne finančné prostriedky sú
vu z kontrolnej činnosti v roku v príjme a výdavkoch v čiastke 438 304 €. Výdavky a príj2008.
V bode programu zasad- my nenormatívnych finančnutia „Majetkový prevod ne- ných prostriedkov sú v čiastke
hnuteľného majetku“ poslanci 4 788 €.
Starosta obce predložil poschválili odkúpenie pozemku
pre cestnú komunikáciu v časti slancom žiadosť dôchodcov
obce Dubina. Schválená kúpna obce o príspevok na stravovacena pozemku o výmere 84 m2, nie. Poslanci schválili návrh,
ktorej vlastníkom je Martin v ktorom starostovi obce odpoGajan, bytom Družstevná 390, ručili:
a) urobiť prieskum u dôje 420,- € pri jednotkovej cene
za m2 5 €.
chodcov, zistiť ich záujem ako
Starosta obce oboznámil aj spôsob stravovania,
poslancov so stavom vyprab) na najbližšie zasadnutie

pripraviť VZN o poskytovaní
príspevku na stravovanie.
Na zasadnutí sa prerokovala aj požiadavka občanov z hornej časti Mlynskej ulice, ktorú
predložil poslanec PaedDr. Ján
Krett. Schválený bol návrh

uznesenia, ktorý predložil uvedený poslanec:
a) stavebnej komisii bolo
odporučené prešetriť stav cesty
a navrhnúť možné riešenia,
b) finančnej komisii bolo
odporučené zapracovať predpokladané náklady do rozpočtu obce.

Mimoriadne zasadnutie
Mimoriadne dvadsiate ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. apríla 2009, sa začalo za prítomnosti len
piatich poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnil zástupca starostu
obce Marián Gajan a poslanec Elemír Chovan. Neskorší príchod
bol u poslancov Marcela Husára a Stanislava Palgutu.
Po úvodnom schválení pulačnou plochou,
programu zasadnutia starosc) odporučilo starostovi
ta obce predložil poslancom obce vypracovať geometrický
nové skutočnosti týkajúce sa plán v zmysle schváleného náschváleného odpredaja pozem- kresu.
ku par. č. 407 o výmere 219
V ďalšom bode programu pom2 p. Jozefovi Vaľkovi. Uvie- slanci schválili odkúpenie podol, že po vykonaní regulácie zemku pre potrebu vybudovania
potoka Vernárka nebol vyho- cestnej komunikácie v novovytovený geometrický plán vy- tvorenom stavebnom obvode Zakonaných úprav, a tak terajší frajtoch. Pozemok sa odkúpi od
odpredávaný pozemok uvede- vlastníka Martina Malatina s manného parcelného čísla zasahuje želkou o celkovej výmere 1 361
do toku rieky o výmere 16 m2. m2 za kúpnu cenu 9 527,00 €,
Ďalej uviedol, že plnením pri- čo predstavuje cenu jedného
jatých uznesení by sa predala štvorcového metra 7,00 €.
časť pozemku terajšieho toku
Poslanci taktiež schválili Všerieky a taktiež by bol zabráne- obecne záväzné nariadenie obce
ný prístup k rieke, čo je proti Hranovnica č. 2/2009 o vyhraverejnému záujmu. Prítomní dení miest na umiestňovanie voposlanci schválili uznesenie, lebných plagátov v čase volebnej
kampane, keď proti predloženév ktorom:
a) zrušili uznesenia č. 82/ mu návrhu bol iba poslanec Pae2007 a č. 152/2008, ktorými sa dDr. Ján Krett.
mal uskutočniť odpredaj poNa zasadnutí sa prerokovala
zemku par. č 407 o celej výme- požiadavka základnej školy o dotáciu na usporiadanie Hornádre 219 m2,
b) schválili nákres pozem- skych hier. Z požadovanej dotáku par. č. 407, v ktorom je časť cie 1 072,00 € poslanci schválili
pre odpredaj p. Jozefovi Vaľko- ﬁnančnú dotáciu vo výške 500,00
vi a časť ponechaná pre verejné €, ktorá sa má použiť na úhradu
účely, t.j. pre samotný tok rieky obeda pre účastníkov a na nákup
ako aj prístupu k rieke s mani- vecných cien.
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Európske voľby budú šiesteho júna
Po dvoch kolách prezidentských volieb volebný rok na
Slovensku pokračuje voľbami do Európskeho parlamentu (EP). V sobotu 6. júna 2009
budeme mať možnosť zvoliť
trinástich poslancov EP, čo je
podľa nového rozloženia mandátov o jedného menej ako
v roku 2004.
Prečo je potrebné ísť k voľbám, uvediem niekoľko dôvodov:
• Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je pre vás
ako európskeho občana základ-

ným právom a spôsobom, ako
sa vyjadriť k fungovaniu EÚ.
• Účasťou rozhodnete, kto
ovplyvní vašu budúcnosť a každodenný život takmer 500 miliónov európskych spoluobčanov. Zvolení poslanci EP budú
formovať budúcnosť Európy
nasledujúcich päť rokov. Postarajte sa, aby Európa bola taká,
akú ju chcete mať. Kto nevolí,
nech sa nesťažuje.
• Váš poslanec je vaším hlasom v Európe, prečo by ste ním
teda mrhali? Hlasovanie v Parlamente ovplyvňuje váš každo-

Voňavý kvet od europoslanca
Obecný úrad venoval hranovnickým mamičkám pri príležitosti Dňa matiek nevšedný
darček.
V nedeľu 10. mája 2009 ich
srdečne pozval na divadelné
predstavenie Cigánča od úspešného slovenského dramatika
Ivana Stodolu. V tejto komédii
členovia divadelného súboru
Ozvena – Poprad – Stráže vtipne až satiricky ukázali mravnú
zvetralosť vtedajšej medzivojnovej spoločnosti. Svojimi solídnymi hereckými výkonmi
pripravili mamičkám príjemnú
nedeľnú pohodu, podvečernú
siestu, najmä humorný umelecký zážitok, ktorý vďační diváci
odmeňovali častým potleskom.
Bonusovým darčekom pre
prítomné mamičky bola vzácna návšteva z Európskeho
parlamentu. Bol ním pán Ján
Hudacký, opätovný kandidát
KDH za poslanca do Európskeho parlamentu na roky 2009
– 2014 s týmto programom:
1. Podpora pravých princípov sociálneho trhového hospodárstva.
2. Podpora stimulačných
programov pre živnostníkov,
malých a stredných podnikateľov.
3. Podpora stimulačných
programov pre úsporu energií
v domácnostiach – Fond na elimináciu energetickej chudoby.
4. Obrana kresťanských
hodnôt, predovšetkým ochrana života.
V závere svojho programu
osobne sa uchádza o náš hlas
vo voľbách 6. júna do Európskeho parlamentu, aby mohol
výraznou mierou prispievať

k presadzovaniu slovenských
myšlienok v spoločnej Európe,
k zmierneniu následkov hospodárskej krízy a i.
Po skončení divadelného
predstavenia náš hosť veľmi srdečne zablahoželal všetkým mamičkám k jedinečnému sviatku
– Dňu matiek a zároveň každej
herečke ako aj mamičke odovzdal symbol nehy, krásy a lásky ženy – voňavý kvet.
Aj obecný úrad sa rád pripája k tejto živej tradícii na Deň
matiek. Kvet patrí žene ako
dieťa matke. Materstvo je neopakovateľné. Každá žena túži
po dieťati. Voľakedy ľudia považovali deti za požehnanie,
lenže dnešná uponáhľaná doba
akoby znehodnocovala dieťa
modernému človeku sťa príťaž.
Isteže, vychovať dieťa, to niečo
stojí! A všetko, čo niečo stojí,
má požehnanie z neba, a teda
navždy platí, že dieťa je Boží
zázrak.
AM - ová

denný život, či už ide o jedlo na
tanieri, ceny nákupov, kvalitu
vzduchu, ktorý dýchate, alebo
bezpečnosť hračiek pre vaše deti.
• Hoci si to často neuvedomujeme, Európa sa týka nás
všetkých: mladých i seniorov,
študentov i dôchodcov, mužov
i žien, zamestnancov i samostatne zárobkovo činných, prívržencov väčšinového i alternatívneho prúdu, obyvateľov
miest i vidiečanov.
• Poslanci majú pri prijímaní rozhodnutí EÚ zväčša taký
vplyv ako členské štáty. O väčšine právnych noriem, ktoré
sa týkajú nášho bežného života, rozhodujú poslanci spoločne s ministrami na úrovni EÚ.
Takisto rozhodujú o tom, na čo
sa vynaložia naše európske finančné prostriedky.
• Sympatizujete s EÚ? Ste
proti nej? Chcete, aby smerovala doprava? Alebo doľava?

Existuje nejaký problém, ktorý
vás mimoriadne trápi? Chcete vidieť zmeny? Kroky, ktoré
nepočkajú? Investície, ktoré je
potrebné uskutočniť? Zvoľte si
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí veci vidia tak ako
vy a môžete svoje predstavy
uskutočniť. To je podstata demokracie: mať vplyv.
Neváhajte! Ide len o niekoľko minút. Môžete ich spojiť s prechádzkou. Bez väčšej
námahy povedzte Európe, čo si
želáte. Využite svoje základné
právo európskeho občana.
starosta obce

Veľa lásky a duchovného pokoja
Príjemným spestrením osláv
Dňa matiek bola aj účasť europoslanca za KDH p. Jána Hudackého. Časť jeho príhovoru
k prítomným oslávenkyniam
uvádzame:
„Drahé mamky, babky, prababky,
dovoľte mi v tento tak významný deň pozdraviť vás a
popriať vám k vášmu sviatku veľa lásky, s ktorou denne
obdarúvate svoje deti. Prajem
vám veľa duchovného pokoja, ktorý svojou prítomnosťou
ďalej rozlievate vo vašich domácnostiach. Prajem vám veľa
zdravia, aby ste
plné fyzickej sily
mohli dlho prebývať medzi vašimi
blízkymi. A nakoniec vám prajem veľa Božieho
požehnania, ktoré
iste vo vrúcnych
modlitbách
vyprosujete pre svoje deti.
Súčasná doba
z mnohých dôvodov nepraje tradičnej rodine, v
ktorej matka po
stáročia hrala tú
najdôležitejšiu
rolu
láskyplnej,

dobrotivej a starostlivej osoby,
ktorá stále zjednocovala rodinu vo vzájomnom porozumení.
Nedajte si zobrať tú najkrajšiu
pozíciu matky, ktorá drží v náručí svoje dieťa. Nech vám je
príkladom naša Nebeská Matka, pod ochranu ktorej sa tak
často utiekame.
Terajší konzumný svet dáva
ženám mnoho pokušení v podobe prehnaného vyzdvihovania ich vlastnej nezávislosti,
tzv. rovnosti príležitostí a relativizovania manželských zväzkov. Výsledkom sú často nedorozumenia v rodine, rozvody a
opustené deti. Na druhej strane
musíme viac pracovať na tom,
aby sa ženám - matkám zabezpečilo dostatočné motivačné
sociálne prostredie a tiež najvyšší stupeň ochrany proti domácemu násiliu.
Milé
mamky,
želám
vám pevné zdravie. Aby ste
v dnešný deň, ale aj v ďalších
nastávajúcich dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku,
aby vás pohoda porozumenie
a láska sprevádzali na každom
kroku. Nech je tento skromný
kvietok úprimným vyjadrením
našej vďaky za všetko, čo s láskou a ochotou dávate a obetujete pre vašich najbližších.“
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Hospodárska kríza nemusí vyvolávať pesimizmus v rozvoji obce
Hospodárska kríza sa v súčasnosti priamo alebo nepriamo dotýka všetkých občanov, organizácií, podnikateľských subjektov.
Samozrejme z toho dotyku sa nevyníma ani obec, keďže hlavným
príjmom obce je štátna dotácia z podielových daní fyzických osôb
a v rozpočte obce na tento rok predstavuje 48,1 % celkových príjmov bežného rozpočtu.
Na dvadsiatom siedmom terstva financií bola pre obec
zasadnutí obecného zastupi- plánovaná čiastka vo výške
teľstva bola poslancom pred- 651 201 €. V rozpočte obce na
ložená analýza príjmov obec- tento rok sa uvažovalo príjmom
ného rozpočtu za roky 2005 z týchto daní len 531 102 €.
až 2008 a analýza príjmov
z predpokladaných podielových daní v roku 2009. Analýza nezahrňovala dotácie na
základnú školu.
Z finančnej analýzy vypracovanej starostom obce vyplýva, že celkový príjem do obecného rozpočtu za roky 2005 až
2009 bol v čiastke 84 179 tis.
Sk. Podiel príjmov štátnej dotácie z podielových daní predstavoval 65,9 %. Pomerne vysoké percento 23,6 predstavoval
príjem zo štrukturálnych fondov, sociálneho fondu a príjmov zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátu na obec.
Príjem z miestnych daní za Teda aj uvažovaná znížená štátuvedené roky bol z 5 245 tis. na dotácia, v dôsledku prijaSk, čo predstavovalo z celkové- tých krízových opatrení, o 7 až
ho príjmu 6,2 %.
10 % pokryje plánovaný príjem
V analýze príjmov z podie- obce. Predpokladá sa teda, že
lových daní na rok 2009 staros- rozpočet v roku 2009 sa nebuta uviedol, že v rozpise Minis- de musieť upravovať a čerpanie

rozpočtu môže prebiehať podľa
jednotlivých schválených položiek ešte na zasadnutí minulého roku.
Hospodárska kríza si vyžaduje, aby obec ešte viac dokázala využiť aj iné finančné zdroje, ktoré môžu obci
v tejto situácii veľmi pomôcť
a uspokojiť potreby pre ďalší
rozvoj. Jedným z týchto zdro-

jov sú aj štrukturálne fondy a
granty.
„Je potrebné podporiť starostu obce pri spracovaní žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
(NFP). Nie ako som to postrehol
na zasadnutí, keď starosta obce

Záverečný účet obce za rok 2008
Na plánovanom dvadsiatom
deviatom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude poslancom predložený záverečný účet
obce za rok 2008, ktorý predloží
ekonómka obecného úradu Bc.
Anna Husárová.
Poslancom obecného zastupiteľstva sa podľa príslušných
ustanovení zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy predkladajú údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu obce za rok 2008.
Finančné hospodárenie obce
sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením č. 101/2007
na jedenástom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2007 a úpravami schválenými na zasadnutí 25. júla 2008
a 12. decembra 2008.
Obec v roku 2008 hospodárila s prebytkom 4 764 417,51
Sk (158 149,68 €). Keď celkové
príjmy činili 39 550 686,50 Sk

(1 312 842,3 €) a výdavky boli
34 786 268,99 Sk (1 154 692,62 €).
V uvedených finančných čiastkach je zahrnuté aj hospodárenie
základnej školy, ktoré bolo vyrovnané s finančným objemom
12 069 035,65 Sk (400 618,6 €).
Na tomto rokovaní sa poslancom predloží aj návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia
z roku 2008 a to:
• 90 % na účet kapitálového fondu t.j. 4 287 975,76 Sk
(142 334,71 €)
• 10 % na účet rezervného fondu v sume 476 441,75 Sk
(15 814,97 €)
• K tomuto bodu rokovania
poslanci obdržia aj stanovisko
hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k hospodáreniu
za rok 2008.
Súčasťou podkladov pre tento bod programu je aj správa
nezávislého audítora z overenia ročnej závierky obce za rok
2008, v ktorej konštatuje, že úč-

tovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu
obce Hranovnica k 31. decembru 2008.

oznámil poslancom zamietnutie
žiadosti o NFP pre výstavbu telocvične, tvár niektorých poslancov
prezrádzala radosť z nášho neúspechu, veď oni to predpokladali
a za podanie žiadosti ani nehlasovali“, takto sa nám vyjadril
poslanec a predseda finančnej
komisie.
Na to, ako postupovať a na
čo by sme sa mali zamerať a dokázať minimalizovať nepriaznivé dopady ekonomickej krízy,
je potrebné vykonať analýzu
finančnej situácie obce, ktorá
nám poukáže na silné a slabé
stránky našej obecnej ekonomiky a odhalí aj jej úzke miesta. Na túto situáciu reagovala
ekonómka obecného úradu p.
Husárová slovami: „Obec musí
lepšie využívať obecný majetok
a tento použiť na zlepšenie služieb pre občanov. Takýmto nevyužitým majetkom sa mi javí veľká
zasadačka na obecnom úrade.“
Potrebu dobrého poznania
finančnej situácie obce by si
mali uvedomiť poslanci obecného zastupiteľstva so starostom obce a pracovníci obecného úradu. Ich aktivita by
nemala byť spojená len s negatívnym postojom a pasívnymi opatreniami v súvislosti so
súčasnou hospodárskou a ekonomickou krízou. Cieľom by
malo byť poznať a posilniť silné stránky obce a následne
vyhľadávať príležitosti na rozvoj a zabezpečenie súčasných
a budúcich aktivít, aby sa spoločne prekonala táto fáza ekonomického cyklu.
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Splní sa sen aspoň poniektorým?
„Idem do telocvične pozrieť svojho pravnuka“
Mať hodinu telesnej výchovy v telocvični bolo snom žiakov základnej školy už v minulosti. Aj mladí ľudia snívali zašportovať
si v telocvični pre svoje zdravie. V tomto čase to bol sen nielen
na dedinách, ale aj v mnohých mestách. Dnes títo žiaci, resp. mladí ľudia snívajúci o telocvični, majú aj šesťdesiat rokov. Ich sen
športovať v telocvični sa už zmenil. Terajším snom je: „Pozrieť sa
do telocvične na športovanie svojho vnuka alebo vnučky“.
S výstavbou telocvične nul zmenou vládnej koalície po
v obci sa zaoberali nielen ria- voľbách v roku 2006. Nedala sa
ditelia základných škôl, ale aj využiť ani sľúbená materiálna
predstavení obce veľmi dávno. pomoc niektorých firiem.
V archíve sa našli aj vypracovaPo výzve vydanej Ministerné projekty z roku 1986. S vý- stvom výstavby a regionálneho
stavbou sa však nezapočalo, rozvoja v rámci Rozvojového
pretože sa nepodarilo zabezpe- operačného programu sa predčiť finančné prostriedky.
ložila žiadosť o nenávratný fi-

Nová iskierka nádeje, že sa
v obci začne s výstavbou telocvične, svitla ešte za bývalého
správcu farnosti Pavla Adamčiaka. Tento prítomný na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vyjadril: „Mám
dobrý dosah do najvyšších
vládnych kruhov, urobím všetko, aby som získal finančné
prostriedky na výstavbu telocvične, musím však od poslancov dostať podporu“. Podpora od poslancov bola, a tak sa
oprášila stará dokumentácia.
Zistil sa projektant, ktorý ešte
v tomto čase bol v preddôchodkovom veku. Nerobilo mu ťažkosti vypracovať projektovú
dokumentáciu, do ktorej zapracoval aj naše nové požiadavky,
a to rozšírenie projektu o prístavbu šatní pre žiakov a nových učební. Realizácia tohto
projektu predstavovala zabezpečenie finančnej čiastky 40
mil. korún.
Zámer získať finančné
prostriedky cestou vládnych
predstaviteľov sa však pomi-

nančný príspevok zo štrukturálnych fondov v apríli roku
2008. Žiadosť na príspevok
vo výške 52 mil. Sk, v ktorej
okrem realizačných nákladov
stavby boli aj náklady na vybavenosť telocvične, však neprešla. Obec toto rozhodnutie obdŕžala od ministerstva v marci
tohto roku.
S touto situáciou poslancov oboznámil starosta obce na
dvadsiatom siedmom zasadnutí. Uviedol, že žiadosť neprešla,
pretože nebolo splnené kritérium, a to požadované finančné
prostriedky na jedného žiaka.
Tieto boli vo výzve určené na
sedemdesiattisíc korún. Taktiež poukázal na to, že v rámci
tohto opatrenia v programovacom období 2007 – 2013 vyjde
už len jedna výzva, a to v tomto
roku. Navrhol prepracovať projekt. Vypustiť prístavbu šatní
a nových učební, zmeniť sociálne zariadenie a zmenšiť veľkosť
telocvične, zrušiť vybavenosť
telocvične. Takáto úprava by
zmenšila náklady na výstavbu

na 18 – 20 mil. Sk. Týmto by
sa splnilo aj kritérium, pre ktoré bola predchádzajúca žiadosť
neúspešná. Tento návrh starostu obce neprešiel pri hlasovaní,
keď z prítomných siedmich poslancov ho podporili len traja:
Stanislav Palguta, Elemír Chovan a Marián Kolba, ostatní sa
zdržali hlasovania.
V dnešnom čase mať telocvičňu pri základnej škole s dostatočným počtom žiakov je už
viac -menej samozrejmosťou.
Naša obec však do tejto samozrejmosti stále nepatrí a podľa posledných rozhodnutí ani
nebude. Výstavba telocvične
v obci je znova v nedohľadne.
Obec nemá dostatok vlastných
finančných zdrojov na výstavbu, čerpanie zo štrukturálnych
fondov v programovacom období 2007 – 2013 už nebude
možné.
Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, a tak možno iba
poniektorým bývalým žiakom základnej školy sa splní
sen, keď pôjdu do telocvične pozrieť na svojho pravnuka alebo pravnučku. Budúci
žiaci v rámci hodiny telesnej výchovy budú cvičiť v telocvični? Skončí sa cvičenie
na chodbe školy, ktoré trvá
už päťdesiat rokov? Aby nám
nádej naozaj nezomrela, mať
v obci telocvičňu, skúsme
každý prehodnotiť svoje možnosti a pomôcť riešiť otázku zabezpečenia finančných
prostriedkov na výstavbu telocvične a sen mnohých sa
môže stať skutočnosťou.

Informujeme
• Dvadsiate deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa bude konať 29. mája 2009
o 19.00 hodine v miestnosti
Klubu obce. V programe zasadnutia je schválenie záverečného
účtu obce, majetkové prevody,
návrh na vykonanie finančnej
analýzy v jednotlivých činnostiach. Prerokujú sa žiadosti
a požiadavky občanov a organizácií obce. Taktiež hlavný
kontrolór obce vykoná kontrolu plnenia prijatých uznesení
a predloží správu z vykonanej
kontroly.
• Základná škola v Hranovnici pripravuje športové podujatie 12. ročník Hornádskych
hier. Súťažiť sa bude v trinástich športových disciplínach
jednotlivcov a štyroch disciplínach družstiev. Predpokladá sa účasť dvesto súťažiacich
a okrem žiakov našej základnej školy budú súťažiť aj žiaci
základných škôl zo Spišského
Štiavnika, Spišského Bystrého, Vikartoviec a Liptovskej
Tepličky. Celkové prvenstvo
v súťaži základných škôl budú
obhajovať žiaci zo Spišského
Bystrého, ktorí sa stali v minulom roku víťazmi v Liptovskej
Tepličke.
• Obci bola zamietnutá žiadosť, ktorá bola podaná na Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky. Obec žiadala poskytnutie dotácie vo výške tisíc eur na zakúpenie literatúry
pre obecnú knižnicu. Obohatenie knižného fondu knižnice sa
bude môcť realizovať len z finančných prostriedkov obce.
V rozpočte obce na tento rok je
schválených tisíc eur

Muráň – Levoča po osemnástykrát
Účastníci pešej púte Muráň –
Levoča tohto roku do našej obce
zavítajú už po osemnástykrát,
a to vo štvrtok 2. júla 2009. Ich
príchod sa očakáva vo večerných
hodinách o 18.00 hodine. Privítanie pútnikov bude tak ako po
iné roky na dvore základnej školy. Na ubytovanie pútnikov poslúžia aj tentoraz triedy školy.
Naši veriaci sa môžu zúčastniť
spoločnej adorácie, ktorá bude
večer o 21.30 hodine v rímskokatolíckom kostole, ako aj mládežníckej svätej omše v piatok
ráno o 9.00 hodine.

Pre mnohých našich občanov
to bude po roku znova radostné
zvítanie so starými známymi, na
ktoré sa už dlhšie tešia. Bude to
radostný čas zo stretnutia s mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli
prejsť trasu púte sedemdesiatdva
kilometrov peši. Pre mnohých to
bude opätovná možnosť otvoriť
svoje srdce dokorán a poskytnúť
pre nich potrebné svoje sociálne
zariadenie, prípadne aj malé pohostenie. Pre našich mladých to
bude výzva putovať na Levočskú
horu peši s hranovnickými pútnikmi.
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Chceli potešiť svoju mamičku
Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale vznikol veľmi dávno. Za národný
Deň matiek začala kampaň
Anna Jarvisová v USA začiatkom 20. storočia. Napadlo ju to
vtedy, keď uplynul rok od smrti jej milovanej matky. Bolo to
10. mája 1908. Čoskoro sa tento sviatok dostal aj do Európy
a slávi sa v druhú májovú nedeľu. A či viete, aké kvety sa stali symbolom Dňa matiek? Biele klinčeky. Predstavujú totiž
čistotu, ľúbeznosť a prijímanie
materinskej lásky ako daru.
A ako vyjadrili svoju vďaku
a lásku mamičkám, babkám,
tetám a ostatným prítomným

Program kina
máj – jún
29. mája 2009 o 19.00 hod.
ALKÝRA
USA 2008
Dlho očakávaný, napínavý
film, rozpráva skutočný príbeh
plukovníka Clausa von Stauffenberga (Tom Cruise), ktorý
stál na čele protinacistického
sprisahania s hlavným cieľom
– likvidáciou Adolfa Hitlera.
Žáner: dráma. Odporúčaná
prístupnosť: MP 12, 121 min.,
slovenské titulky
19. júna 2009 o 19.00 hod.
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
USA 2008
Ocitáme sa v kúzelnom kráľovstve, ktoré sa chystá na každoročnú polievkovú slávnosť.
Dlhý rad veľmi nešťastných
náhod spôsobí tragédiu, ktorá
kráľovi zlomí srdce, princeznej
Hráške spôsobí ťažkú osamelosť a ich poddaných pripraví o
polievku. Keď sa už zdá, že kríza nemôže byť väčšia, narodí sa
Zúfalček.
Výpravný dobrodružný príbeh, v ktorom sa divák s hlavným hrdinom prejdú fantastickými svetmi, do ktorých by sa
vzhľadom k svojej veľkosti divák len tak nepozrel.
Žáner: animovaný, dobrodružný. Odporúčaná prístupnosť: MP, 94 min., český
dabing
Zmena programu vyhradená!
V letných mesiacoch filmové
predstavenia nebudú!

deti z hranovnickej škôlky
v kultúrnom dome?
Na deň matiek naši malí
kyticu vám nachystali.
Z veršíkov, kvetov, premilí,
kytičku mamkám uvili.
Z každého kvietka neha sála,
hrejivá vďaka našim mamám.
Kvet šepká slová milé, známe:
“Zo srdca! Z lásky
– mojej mame.“
Tieto slová, plné čistých
a úprimných citov, lásky
a vďačnosti zneli 9. mája 2009
v kultúrnom dome, kedy deti
Materskej školy Bocianik vystúpili so svojím programom.
Naše deti sa na vystúpenie pre
mamičky vždy tešia. Tešili sa,
ako prekvapia svoje mamičky pekným veršíkom a milým
skromným darčekom. A naozaj. Naši maličkí zvládli vystúpenie bez jedinej slzičky.
Pekne recitovali, spievali, ba
zahrali aj „zvieratkové „ divadielko. Peťko, Sebastianko,
Dávidko, Marek, Kubko – to
boli ozajstní recitátori. Baška
s Aničkou viedli všetkých. Pre
malého Sebastiánka a Adamka

to bol veľký zážitok, doteraz na
javisku nestáli.
Staršie deti hneď na úvod
rozveselili kinosálu. Ježibaba
Emmka so svojou skupinkou
dievčat si získala prítomných,
ktorí im tlieskali do rytmu.
Dievčatá tancovali a spievali. No a potom v programe vystúpili všetky staršie deti. Recitovali básne,
spievali piesne,
zahrali sa kvietočky. Ľudovým
spevákom Zuzke,
Viktorke,
Samkovi a Tomáškovi sa oveľa lepšie darilo
na „skúške ako
na premiére“.
Ale aj tak si vyslúžili potlesk.
Knihovou hrou
s margarétkami a srdiečkami
deti urobili radosť všetkým.
Každý chcel
vystupovať a potešiť svoju mamičku. Aj keď
sa
niektorým

nedarilo a urobili chybičky,
iste ste im prepáčili. Veď sú to
ešte malé, milé, vaše detičky.
V závere programu vystúpili
na javisko obidve triedy materskej školy. Spoločne zaspievali
pieseň „Keď si šťastný ...“.
No a nakoniec deti odovzdali
mamkám darček, ktorý pripravovali s veľkou láskou a vďakou
v materskej škole spolu s pani
učiteľkami.
E. Uhrinová

Tohtoročná Noc s Andersenom u nás v obci
,,Oheň sa rozmnožuje, povesť sa roznáša.“ Ak nejaký oheň
bol, určite sa našla studňa, čo ho uhasila. Že bola i povesť, vieme
všetci účastníci večerného ponocovania, ktorí sme prijali pozvanie obecnej knižnice a obecného klubu mládeže na druhú rozprávkovú Noc s Andersenom, poriadanú 17. apríla 2009 v kultúrnom dome v Hranovnici.
Večer otvoril tohtoročný dali vedomosti do obrázkovej
hosť pán Roth, ktorý svojím mapy, neskôr si nožnicami a farozprávaním o dvoch kamará- rebným papierom vytvorili batoch a permoníkovi, banskom nícku čiapočku, kde im chýbaškriatkovi, nenechal nikoho li už len svetielka. V kuchynke
z prítomných detí na pochy- piekli zo slaného cesta darčeky
bách, že žijeme v obci s krás- a na javisku zisťovali, ako ťažnou a bohatou históriou. Povesť ko sa bránil prostý človek pred
o vzniku dvoch baní v našich nepriateľom, keď sa musel sponeďalekých kopcoch sa nekon- ľahnúť len na svoje ruky, načila bodkou za pútavým príbe- najvýš drevené palice.
hom. Ešte hodnú chvíľu deti
V čase nočného kľudu navvyťahovali od pána Rotha zau- štívili rozjarených nocľažníkov
jímavosti o minulosti, aby na- páni v uniformách z obvodpokon spoločne ukončili deba- ného policajného oddelenia v
tu rozhodným konštatovaním, Hranovnici. Riaditeľ oddeleže v Poprade síce bola chvíľu nia mjr. Suchý nás informoval
kráľovná Alžbeta, ale k nám o nových pravidlách jazdy na
v minulosti pravidelne chodie- bicykli v obci i mimo nej a o
val bulharský cár Ferdinand. vybavenosti cyklistu. S istotou,
Duch dejín obce Hranovnica sa že sa pri hľadaní pokladu nič
niesol celým večerným progra- nemôže stať, lebo sme pod domom, poskladaným z malých hľadom štátnej polície, sa deti
čriepkov. V knižnici deti skla- rozbehli do ulíc. Na základe

získaných indícií si deti hľadali svoj poklad.
Porekadlo ,,Pravda prebíja
hlavu, prosba nebesá“ sa v tento večer nenudilo. V niektorých
prípadoch stálo veľmi blízko
malých baníkov. Poklad kopali tam, kde to už v rozprávke
spravidla býva, v zemi. I hlava
i rozum dopriali nakoniec radosť všetkým. ,,Bruško sú najlepšie hodiny.“ Sladká odmena ešte chvíľu každého šteklila,
no po rozprávke o princeznej
a princovi zaspala v teplom
spacáku, pod dekou i ona.
Ráno každý nocľažník opúšťal kultúrny dom s nádhernou
tortičkou v ruke od pani Roškovej. Chutila rozprávkovo!
Takto malo chutiť jedno neobvyklé stretnutie detí, ktoré
sa nebáli s ostatnými kamarátmi vyšantiť, lepšie sa spoznať
a majú chuť rozniesť našu povesť ďalej, do sveta.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na zdarnom priebehu
Noci s Andersenom.
BenZ

7

Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

Chráňme lesy pred požiarmi

Spoločenská kronika

Lesné požiare každoročne spôsobujú nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý
ekosystém, čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Veľmi nepriaznivú situáciu mali
popradskí hasiči v posledných aprílových dňoch a začiatkom mája. V priebehu niekoľkých dní likvidovali lesný požiar v Bachledovej doline v Ždiari, les horel aj v Lopušnej
doline vo Svite, lesný požiar bol aj medzi Kravanmi a Vikartovcami. Neskôr vznikol
požiar v Národnej prírodnej rezervácii Mokriny vo Vysokých Tatrách.

V apríli a máji
svoje jubileá oslavujú

Lesný požiar vypukol aj medzi našou
obcou a Vernárom na
prvého mája v lokalite
Jama pri Vernárskej
Tesnine. K tomuto
požiaru išli viacerí členovia na vozidle prvého zásahu CAS 32, z
ktorého
výtlačným
vedením bola dopravovaná voda k požiarovisku vo veľmi náročnom teréne.
Na likvidáciu požiaru boli o 16.30 hodine povolané ďalšie
posily aj s hasičskou
technikou PS 12 a Aviou 31 N. Jediným
najbližším vodným zdrojom bol potok Vernárka s veľmi náročným prístupom z cesty
I/67. Aj napriek tejto prekážke sa k tomuto potoku dopravilo čerpadlo PS 12 a vedením dodávali vodu do CAS 32, ktorá potom
vodu dopravovala do vyšších polôh.
Požiar bol lokalizovaný a likvidovaný
okolo 21.00 hodine.
Poďakovanie za obetavosť pri hasení
tohto lesného požiaru patrí aj všetkým našim dvadsiatim dobrovoľným členom, ktorí sa na tejto záchrannej akcii zúčastnili,
keď museli prerušiť prípravu osláv sviatku
Dňa hasičov. Príčinou tohto požiaru bol
skrat na vedení vysokého napätia, na ktoré
spadol vetrom zlomený strom.
Výskyt lesných požiarov v suchom
jarnom, letnom, ale aj jesennom období
ovplyvňuje okrem nedostatku vlahy najmä
nedbalosť a neopatrnosť ľudí pri manipulovaní s otvoreným ohňom vo voľnej prírode.
Malý ohníček na opekanie slaniny, odhodený nedopalok z cigarety, ale najmä úmyselné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a
stromov sú príčinou veľkých škôd nielen na
majetku a prírode, ale často aj na zdraví a

50 rokov
Šarišský Milan, Hviezdoslavova 251
Hrabovský Jozef, Sládkovičova 443
Čonková Anna, SNP 184
Rothová Anna, Sládkovičova 424
Pačan Ján, Mlynská 228
Petruľa Stanislav, Sládkovičova 456
Rothová Mária, SNP 134
60 rokov
Orolinová Anna, Štúrova 491
Rusnačko Milan, Družstevná 396
70 rokov
Kolbová Juliana, Víťazstva 379
Hlavčáková Mária, Školská 460
Roth Jozef, Hviezdoslavova 312
75 rokov
Pavliga Juraj, Školská 463
Jakubeková Mária, Školská 461
80 rokov
Šavelová Mária, Dubina 512

životoch ľudí, ako sme tomu svedkami aj v
súčasnosti. Vypaľovanie suchej trávy sa stalo niečím ako národným športom, napriek
tomu, že je to zákonmi zakázané. Okrem zákona o ochrane pred požiarmi zakazujú vypaľovanie aj zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody.
Na eliminovanie rizika lesných požiarov v regióne Obvodný lesný úrad a OR
HaZZ v Poprade stanovili konkrétne opatrenia. Tieto opatrenia však musíme všetci
dodržiavať, len tak si lesy uchránime. Čo je
najväčším nebezpečenstvom pre vznik požiarov? Je to predovšetkým:
• zakladanie ohňov priamo v lesoch alebo v ich tesnej blízkosti,
• odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet do suchej trávy alebo lesného porastu,
• vypaľovanie starej suchej trávy (pričom vypaľovanie akýchkoľvek porastov i
trávnatých a zakladanie ohňov vo voľnej
prírode je zakázané!!!),
• spaľovanie odpadov a pod.
Požiarnej prevencii je nevyhnutné venovať trvalú pozornosť. Pomáhať predchádzaniu vzniku požiarov a orientovať svoje
úsilie na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého
občana a prejavili sa v jeho uvedomelom konaní a chovaní. Je namieste,
aby každý občan svojím konaním pozitívne ovplyvnil stav požiarovosti a
pričinil sa tak k zvýšenej ochrane našej prírody pred požiarmi.
Treba mať na zreteli to, že lesy
a vôbec celá naša príroda je nielen
prírodným bohatstvom, ale i dôležitým klimatickým činiteľom a miestom, ktoré nám poskytuje radosť, odpočinok a osvieženie.

90 rokov
Fridmannová Zuzana, SNP 155

Novorodenci

Ľubomír Prachniar, Víťazstva 593
Peter Pačan, SNP 197
Matúš Bango, SNP 194
Iveta Kočková, Mlynská 236
Miriam Pirožeková, Sládkovičova 452
Boris Žiga, Hviezdoslavova 259
Terézia Malatinová, SNP 65
Alexander Justh, Sládkovičova 419
Dominik Pačan, Hviezdoslavova 242
Igor Šarišský, Mlynská 232
Lukáš Luščík, Hviezdoslavova 307
Kristián Čonka, Mlynská 231

Na večný odpočinok
sme odprevadili

27. marca 2009 Jozefa Sabu
vo veku 87 rokov
27. apríla 2009 Alenu Žigovú
vo veku 58 rokov
28. apríla 2009 Michala Viktora
vo veku 87 rokov
14. mája 2009 Jozefa Pavligu
vo veku 47 rokov

Oprava

V predchádzajúcom čísle v Spoločenskej kronike sa nám do textu vlúdila nepríjemná chyba. Bolo uvedené, že na
večný odpočinok sme odprevadili Jána
Šidlovského. Nedopatrením bolo spomenuté meno Ján. Správne malo byť uvedené
Peter Šidlovský. Smútiacej rodine, ako aj
čitateľom obecných novín sa ospravedlňujem.
(šéfredaktor)
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Zo života našej obce

Deti v zaujatí plnenia úloh počas Andersenovej noci.

Spoločná fotografia účastníkov Andersenovej noci.

Požehnanie hasičskej techniky správcom farnosti Mgr. Fernezom.

Posedenie detí z materskej školy počas výletu v okolí obce.

Vystúpenie starších detí z materskej školy na Deň matiek.

Vystúpenie mladších detí z materskej školy na Deň matiek.
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