Slávnostný príhovor starostu obce Hranovnica pri príležitosti 1. zasadnutia
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014- 2018.
Vážení páni poslanci, pán hlavný kontrolór obce, milí spoluobčania !
Vítam Vás na dnešnom 1. slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2014 - 2018. V prvom rade sa chcem podakovať pánu starostovi

a poslancom,

ktorým sa skončil volebný mandát, za vykonanú prácu vo volebnom období 2010-2014 a zaželať
Vám veľa zdravia, úspechov v ďalšom pracovnom ,ale aj osobnom živote.
Novozvolení páni poslanci obecného zastupiteľstva, blahoželám Vám k zloženiu sľubu a
k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce Hranovnica Stojí pred nami zodpovedná a
nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude prebiehať a aké budú jej
výsledky, to záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa od
úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra.Môj pohľad na našu
obec je pohľadom človeka – občana, ktorý sa na začiatku roka 2002 rozhodol pracovať v pozícii
komunitného sociálného pracovníka. Pracoval som podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia, snažil som sa obec

povzniesť

po stránke materiálnej, ale aj duchovnej a

spoločenskej na vyššiu úroveň.
Niektorí sa doposiaľ nemôžu spamätať z toho, ako dopadli voľby v našej obci a nemôžu si
povedať slová, aké si povedali pred štyrmi rokmi – voľby dopadli tak ako mali. Budem sa preto
spolu s Vami snažiť, aby naša obec aj s aktivnými obyvateľmi, ktorím jej osud leží na srdci
,obec s početnými združeniami, klubmi,obec s dobrými susedmi, ktorí sa dokážu dohodnúť a
súdržná obec v ktorej väčšina ťahá za jeden koniec. Samozrejme k tomuto ideálu má Hranovnica
ešte ďaleko a môže sa Vám zdať nereálny, ale postupnými krokmi sa k nemu môžeme
prepracovať. Dôležité je mať jasnú víziu a ísť za ňou vytrvalo. Prajem si, aby sme ju v najbližších
štyroch rokoch dokázali spoločne napĺňať.Myslím si, že je správne, keď sa dožadujeme vždy a
všade niečoho nového, dokonalejšieho a lepšieho pre spríjemnenie a vylepšenie životného
prostredia nás i našich blízkych, veď len tak
sa môže obec posunúť vpred.
Podľa môjho názoru má naša obec dobré vyhliadky na bývanie, podnikanie i oddych. Sú tu
vybudované takmer všetky inžinierske siete a ich kapacita sa ďalej rozširuje vrátane cestných

komunikácii. V zmysle nového územného plánu vznikajú nové možnosti všestranného rozvoja
obce.Vďaka vzniknutej organizácii - Klub dôchodcov pod vedenim pani Lavkovej, folklórnej
skupine Kochmanik pod vedením pani Vallušovej Marty, jednotlivcom vyvíjajúcim činnosť v
rôznych oblastiach je vidieť v našej obci spoločenský život, kultúru, ktorá tu doteraz chýbala.
Obec Hranovnica má jedinečnú polohu pre svoj rozvoj. To však nestačí, musíme vytvárať nové
príležitosti predovšetkým pre rozvoj zamestnanosti, bývania, vzdelávania a zdravia.
Vážené obecné zastupiteľstvo, milí spoluobčania je potrebné, aby sme prednosti a aktivity našej
obce, tie tradičné a novozaložené aj naďalej upevňovali a rozvíjali tak, aby sme sa nimi
obohacovali navzájom a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí, ktorí k nám zavítajú.
Skĺbiť však tieto veličiny v prospech obce ako celku a blaho občana ako jednotlivca, to bola a
aj zostáva tá najťažšia úloha pre nové vedenie obce a obecné zastupiteľstvo. Často sú totiž tieto
veličiny v protiklade.Vtedy je potrebné sa rozhodnúť správne a za svoje rozhodnutie si niesť aj
zodpovednosť. To je veľké umenie, ktoré vyžaduje korektné porozumenie zo strany občanov.
V dnešný slávnostný a pre našu obec významný deň chcem pozdraviť všetkých občanov
našej obce a zároveň mi dovoľte zaželať Vám tu prítomným, ale aj všetkým občanom obce
Hranovnica štastné a veselé Vianoce , do nového roka veľa zdravia, šťastia, splnených
predsavzatí a pracovných úspechov.
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