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Vážený občania, milá mládež

- príhovor starostu obce

Sme v závere roku 2007,
máme za sebou rok spoločnej práce a v takomto koncoročnom období sa bilancuje čo všetko sme
prežili, čo sa podarilo urobiť a čo nám nevyšlo.
Pokúsim sa zo svojho pohľadu starostu obce zhodnotiť našu spoluprácu, úspechy i neúspechy,
ktoré sme zaznamenali.
Aký teda bol rok 2007.
Konštatujem, že to bol rok spoločného hľadania a zavádzania nových foriem práce, hľadanie novej
a vhodnej štruktúry obecného úradu, rok likvidácie problémov minulosti, odstraňovania
havarijných stavov na objektoch, budovách a zariadeniach, v neposlednom rade rok kedy sa
podarilo urobiť aj niečo nové.
Nové formy práce v našom prípade znamenali, obnoviť komunikáciu občanov
s predstaviteľmi obce, vytvorenie priestoru na individuálne alebo spoločné stretnutia a na možnosť
vyslovenia svojho názoru. Aj keď tento stav nie je zďaleka ideálny, každý občan prichádzajúci na
obecný úrad bol prijatý v snahe riešiť jeho problémy. Trinásťkrát sa uskutočnilo zasadanie
obecného zastupiteľstva, trikrát boli zvolané verejné zhromaždenia občanov za účelom Vášho
informovania i poskytnutia priestoru na vyjadrenie Vašich názorov. Vy sami musíte zhodnotiť či
ich v dostatočnej miere využívate.
Skúsenosti z prvého roka vo funkcii starostu má utvrdzujú v presvedčení, že riadiť obec
našej veľkosti, pri dnešnom tempe prác, pri preberaní stále širších kompetencii od štátu, pri
úspešnom zvládnutí a realizácii nových operačných programov v rokoch 2007 až 2013 je
nerealizovateľné v súčasnej štruktúre obecného úradu. Obce našej veľkosti, ktoré zachytili tento
trend, sú dnes ďaleko pred nami a napredujú. V štruktúre obecného úradu musia pôsobiť
kvalifikovaní, schopní odborníci, ktorí zabezpečia rozvoj obce.
Napriek zložitej a ťažkej situácii vo finančnom zabezpečení podarilo sa zlikvidovať
nedoplatky z roku 2006 a dodržať vyrovnaný rozpočet obce roku 2007.
Mimo skvalitnenia priestorov v okolí cintorína a samotnom cintoríne celé naše úsilie
pohltili úlohy odstraňovania havarijných stavov v budovách, zariadeniach a priestoroch v správe
obce. Boli to priestory materskej školy, základnej školy, školskej jedálne, kotolne a kúrenia
obecného úradu a pošty, domu nádeje. Konkrétnejšie o týchto aktivitách sa dočítate v inom článku
tohto spravodaja.
Vážení občania, milá mládež.
Neskutočné si vážim Váš osobný podiel na riešení problémov obce. Boli to obrovské počty
odpracovaných hodín, starších i mladých na cintoríne a okolí. Bola to práca športovcov
v priestoroch futbalového ihriska. Nezabúdam na rodičov a príbuzných žiakov MŠ a ZŠ. Bola to
práca poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolóra obce a zamestnancov obecného úradu.
Nemôžem nespomenúť aj záslužnú prácu občanov na malých obecných službách. Oceňujem prácu
všetkých, ktorí sa zapojili do práce folklórneho súboru i v iných organizáciách obce. Verím, že aj tí
čo si zatiaľ nenašli cestu k tejto spolupráci sa pridajú a zapoja sa do zveľaďovania obce.
Za Vašu pomoc, za spoluprácu Vám aj touto cestou, úprimne ďakujem.
Dovoľte mi v čase týchto krásnych Vianočných sviatkov zaželať Vám ich požehnané, veselé
a šťastné prežitie. Nech vo Vašich srdciach zavládne pokoj, zmier a láska.
Ing. František Olah
starosta obce
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POZVÁNKA NA
VEREJNÉ
ZHROMAŢDENIE
Dňa 27. decembra 2007
sa uskutoční o 17.oo
hodine v sále Kultúrneho
domu Verejné
zhromaţdenie občanov
obce Haţlín
PROGRAM:
1. Oboznámenie s výsledkami
obce v hlavných oblastiach
činnosti v roku 2007.
2. Oboznámenie s čerpaním
Rozpočtu obce v roku 2007.
3. Hlavné úlohy obce v roku
2008 v naväznosti na
Rozpočet obce v roku
2008.
4. Rôzne.

Váţení občania
Závery tohto
zhromaţdenia ovplyvnia
činnosť obce v roku 2008.
Vyuţite svoje právo vysloviť
svoj názor na činnosť
a zameranie obce
v nasledujúcom období na
tomto verejnom zhromaţdení.

ČO SME UROBILI V ROKU 2007
Ak berieme do úvahy iba hrubú rekapituláciu
vykonaných prác treba spomenúť hlavne tieto:


Likvidácia havarijného stavu v ZŠ
- oprava sociálnych zariadení
- výmena podláh a dverí v triedach
- rozšírenie plynovej prípojky pre školskú jedáleň
- vybavenie školskej kuchyne – odsávacím
zariadením a plynovými šporákmi, oprava
nakladacej rampy



Vytvorenie základných podmienok pre prevádzku
MŠ
- výmena krytiny na streche
- prekládka kotolne
- výmena podláh v miestnostiach
- zriadenie novej spalne a jedálne
- vyriešenie ohrevu teplej vody a výmena dverí



Vytvorenie základných podmienok pre prácu na
Obecnom úrade
- vybudovanie novej kotolne
- výmena radiátorov a rozvodov
- vytvorenie nových kancelárií
- oprava chodbových priestorov
- odsávanie v kuchyni, v sále





KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ AKTIVITY








Rok sme odštartovali 1. OBECNÝM PLESOM 17.
februára.
Nezabudli sme na našich dôchodcov – 18. apríla sa
uskutočnilo STRETNUTIE DÔCHODCOV
s predstaviteľmi obce a pozvanými hosťami. Chvíle
posedenia im spríjemnili deti Materskej i Základnej školy
i dievčatá začínajúceho súboru.
Celý rok sme sa tešili na jubilejný 10. ročník folklórneho
festivalu FOLKLÓRNY HAŢLÍN. Uskutočnil sa 4. – 5.
augusta. Váš spontánny potlesk vyjadrený účinkujúcim bol
svedectvom o úspešnosti tohto podujatia. Nezabudnuteľné
spomienky pre nás pripravili účinkujúci nášho obnoveného
súboru. Za smelosť, odvahu, chuť i obetovanie svojho
voľného času im patri naše poďakovanie, zvlášť vedúcim
p. Chovancovej a Valkovej. Súbor úspešne reprezentoval
obec na kultúrnych podujatiach v Beloveţi, Polianke
i Ortuťovej. Pripomeňme si, ţe účastníkom festivalu bol
významný zahraničný hosť – poslanec Európskeho
parlamentu.
Pokúsili sme sa zaloţiť tradíciu KERMEŠOVSKÝCH
ZÁBAV. Tohto roku sa uskutočnila 14. septembra.
Čakajú nás Vianočné a Novoročné sviatky. Tešíme sa na
prekvapenie, ktoré nám pripravia deti a mládeţ obce
svojím programom PRI JASLIČKÁCH.

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY
Skvalitnenie verejných priestranstiev, čistota obce
- zabezpečenie vývozu ţumpy a odborná
likvidácia vyráţaných kalov
- kosenie a údrţba cintorína a okolitých priestorov
- úprava priestorov okolo cintorína
- dodanie nových kontajnerov na cintorín
a vyriešenie ich vývozu
- skultúrnenie priestoru pre odber vody na
cintoríne
- odstránenie podmývania vodou cintorína
Pod Baňou
- vyčistenie koryta potoka a úprava koryta
z dôvodu podmývania cesty
- vykonanie čiastočných opatrení na zachytenie
a odvod vody z ulice Lúčna
Opatrenia na úseku dopravy
- riešenie zimnej údrţby miestnych komunikácií
- umiestnenie smerovej tabule s označením obce
Haţlín
- oprava úseku cesty III. triedy Beloveţa - Haţlín
- majetkové vysporiadanie cesty na ul. Majerová
- osadenie zábradlia okolo potoka na ul. Sadová



Skvalitnenie niektorých sluţieb občanom
- poskytnutie obedov dôchodcom a donáška
obedov
- zapínanie verejného osvetlenia na fotobunky
- zabezpečenie kopania hrobov
- čiastočná oprava obecného rozhlasu



Riešenie ďalšej perspektívy Domu nádeje
- inštalácia zariadenia na zniţovanie vlhkosti

Futbal
V okresnej futbalovej súťaţi máme z obce dvojité
zastúpenie – muţstvo Ţiakov a muţstvo dorastu. Po jesennej
časti súťaţného ročníka 2007/2008 sú obe muţstva v tabuľke
na 3. mieste. Najlepším strelcom muţstva ţiakov je Stanislav
Janík, muţstva dorastu Jozef Hladky.
Ţiaci skupiny B
1. Kučín
2. Koprivnica
3. Haţlín
7. Poliakovce
Dorast
1. Beloveţa
2. Malcov
3. Haţlín
12. 2.FC Bardejov
13. Lopúchov

6510
6501
6411
6006

16:4
33:5
27:7
8:41

16
15
13
0

13 12 1 0 45:9 37
13 11 0 2 39:12 33
13 9 1 3 50:21 28
13 1 1 11 15:52 4
13 0 0 13 13:70 0

Ţeláme mladým futbalistom veľa športových
úspechov v ich športovej kariére.
Turistika
Milovníci prírody a turistiky zorganizovali pre
všetkých záujemcov z obce 6. mája pekné podujatie –
turistický pochod. Trasa pochodu viedla od hostinca Pirates cez
ulicu Sadovú, lesným terénom cez Vernušku, Od Čarnoho,
Spalený vrch do Potokov, kde bolo posedenie spojené
s opekačkou.
Prvého ročníka sa zúčastnilo 85 domácich i cudzích
záujemcov.
Vážení občania,
Prípravný výbor Vás aj touto cestou pozýva na zimný
turistický pochod v mesiaci január 2008.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVÁ A VEREJNÉ ZHROMAŢDENIA
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloţený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce. Rozhoduje o základných otázkach ţivota obce. Obecné
zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
Na prerokovanie obecných veci môţe obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaţdenie
občanov obce.
Takto definuje v základných rysoch obecné zastupiteľstvo zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Ako sme realizovali tieto opatrenia v roku 2007 v podmienkach obce.
- Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13krát
- Jednotlivé rokovania boli zamerané na tieto hlavné problémy:
30. 12. 2006 Zloţenie sľubu novozvoleného starostu a poslancov
13. 01. 2007 Schválenie rozpočtu obce na rok 2007 a roky 2008, 2009
Schválenie všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2007 (VZN) o dani
z nehnuteľnosti o miestnych daniach
24. 02. 2007 - Prejednanie správy audítora o overení ročnej účtovnej závierky a schválenie
záverečného účtu obce
- Voľba kontrolóra obce
- Schválenie Zásad o miestnych poplatkoch za poskytované sluţby
31. 03. 2007 - Ţiadosti o poskytnutie dotácii štátu na rekonštrukciu strechy MŠ a priestorov
ZŠ
- Organizačné a materiálne zabezpečenie stretnutia dôchodcov
12. 05. 2007 - Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2007, jeho upresnenie
- Prejednanie uzatvorených zmlúv
- Majetkosprávne vysporiadanie pozemkov v obci
- Príprava folklórnych slávnosti
02. 06. 2007 - Prejednanie úloh údrţby obecného cintorína
- Prejednanie údrţby cintorína z 1. sv. vojny
30. 06. 2007 - Schválenie VZN č. 2/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska.
- Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Realizácia Smernice č. 8/2006 ministerstva dopravy k zabezpečeniu štátneho
odborného dozoru na cesty
28. 07. 2007 - Prejednanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v šk. roku 2006/2007
- Schválenie VZN č. 3/02007 – Poskytovanie dotácií
- Prejednanie Zadania pre územný plán obce
25. 08. 2007 - Čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok, jeho upresnenie
- Zabezpečenie odpustovej (kermešovskej) slávnosti v obci
29. 09. 2007 - Schválenie Pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce na
reprezentačné a propagačné účely.
- Zámysel odkúpenia pozemkov do vlastníctva obce (staré ihrisko, plocha okolo
vodnej nádrţe)
- Stav pripravenosti ZŠ a MŠ na výchovno vyučovací proces v šk. roku
2007/2008
- Inventarizácia materiálu civilnej ochrany
31. 10. 2007 - Správa kontrolóra obce k spôsobu zabezpečenia stravovania iných dospelých
osôb v školskom stravovacom zariadení.
- Poistenie majetku obce
- Zabezpečenie obce na úseku ochrany pred poţiarmi
- Zámysel výstavby veterných elektrárni v kat. území obce
24. 11. 2007 - Stanovisko kontrolóra obce k dodrţaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania obcou (úver na veterné elektrárne)
- Schválenie Kalendára kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
v roku 2008
- Schválenie Zadania pre spracovanie územného plánu obce
- Organizačné a personálne zabezpečenie vykonania inventarizácii majetku
obce
- Príprava verejného zhromaţdenia občanov obce
15. 12. 2007 - Schválenie VZN č. 4/2007 o miestnych daniach a poplatkoch
- Schválenie Rozpočtu obce na rok 2008 a roky 2009, 2010
- Schválenie Doplnku č. 1 k Zasadám o úhradách za poskytované sluţby obcou
- Prejednanie zápisov z kontroly Regionálne zdravotníckej správy v ZŠ, MŠ
a stravovacích zariadeniach ZŠ a MŠ

ANKETA
1. Ako hodnotíte
uplynulý rok z pohľadu
činnosti poslanca
Obecného
zastupiteľstva?
Z pohľadu poslanca OZ
hodnotím uplynulý rok,
ako prebudenie obce.
Bolo uskutočnených
mnoho akcii, ktorých sa
zúčastňovalo mnoţstvo
občanov, boli očarené
akciami, ktoré sa tu diali,
boli aj milo prekvapené,
čo všetko sa dá v obci
uskutočniť. Poslanci sa
podieľajú na všetkých
činnostiach. Trávia veľa
svojho času (voľného) na
príprave a zabezpečení
akcií. Taktieţ obec oţila
v činnosti ako je oprava
MŠ, ZŠ, poriadok v obci,
je tu bádať, ţe obec nie
je bez vedenia. Poslanci
sú maximálne vyčerpaní,
ale nehľadiac na únavu
a zaneprázdnenosť,
s ochotou a usilovnosťou
plnia svoje úlohy
a poţiadavky občanov.
2. Na ktoré aktivity
chcete sústrediť
pozornosť v roku 2008?
Aktivity – sústrediť sa na
chod obce. Dokončiť
MŠ, ZŠ. Pripraviť
podklady na výstavbu
obce – bytovky, rodinné
domy a pod.
PaedDr. Anna
Marcinová

Verejné zhromaţdenia občanov obce sa
uskutočnili 2 krát (tretie zhromaţdenie sa
uskutoční 27.12. 2007)
Na zhromaţdeniach boli riešené tieto hlavné úlohy:
28. 01. 2007 - Rozpočet obce na rok 2007
- VZN č. 1/2007 o miestnych daniach
a poplatkoch
- Obecný vodovod
- Zber a vývoz odpadov
- Brigádnická činnosť
- Čerpanie finančných prostriedkov na
rozhodujúce projekty, opravy, rekonštrukcie
v roku 2007
29. 04. 2007 - Dom nádeje a jeho ďalšia perspektíva
- Prevádzkový poriadok pohrebiska
- Stav čerpania finančných prostriedkov obce
- Ţivotné prostredie a čistota obce
27. 12. 2007 - Oboznámenie s výsledkami obce
v jednotlivých oblastiach v roku 2007
- Čerpanie Rozpočtu obce v roku 2007
- Hlavné úlohy obce v roku 2008 v naväznosti
na Rozpočet obce
Z uvedeného prehľadu je moţné konštatovať, ţe
napriek mnoţstvu prejednávaných úloh sa nepodarilo
obsiahnuť celú problematiku obce a v mnohých oblastiach
nebol dosiahnutý taký stav aký chceme mať, stav ktorý by
uspokojoval prevaţnú väčšinu občanov obce.
V niektorých oblastiach totiţ začíname úplne od nuly,
tvoríme nové nariadenia a zavádzame nové formy
spolupráce.

ANKETA
1. Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu činnosti
poslanca Obecného zastupiteľstva?
Ako poslanec ObZ a občan obce Haţlín hodnotím
uplynulý rok (2007) ako mimoriadne plodný, hlavne
v činnosti starostu obce, obecného zastupiteľstva
a samotných občanov obce, bez ktorých by sa mnohé
práce (dobrovoľnícke) nemohli uskutočniť. Patrí im za
to srdečná vďaka. Ich činnosť bude prínosom pre ďalšie
generácie. Verím, ţe aj občania tejto obce by odpovedali
rovnako, keďţe činnosť v našej obci smerom k jej
rozvoju (s badateľnejšími výsledkami) stagnovala.
Verím, ţe obec v nasledujúcich rokoch bude napredovať
a to, čo zameškala, dobehne.
2. Na ktoré aktivity chcete sústrediť pozornosť v roku
2008?
V budúcom roku vidím ako hlavnú prioritu riešenie
havarijného stavu v ZŠ- rekonštrukcia interiéru (maľby,
výmena okien, dverí) a výmena strechy. Ďalšou
prioritou ja úprava cintorína – oplotenie, prístupová
komunikácia ku kostolu a oprava Domu nádeje.
A v neposlednom rade oprava cesty – pokračovanie
úseku aţ do Haţlína.
Ing. Slávka Bobáková

PÝTAME SA RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
Aký bol rok 2007 z pohľadu Materskej školy?
Predškolská výchova reprezentuje prvý krok k celoživotnému vzdelaniu. Predškolský vek je pre deti veľmi dôležitým
obdobím pre porozumenie seba samému a pochopeniu každodennej reality.
Naša MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3-6 rokov v jednej triede. Výchovno-vzdelávacia činnosť je
zameraná na demokratických hodnotách rešpektujúcich dieťa ako osobu s vlastnými právami.
V šk. roku 2006/2007 sme mali prihlásených a dochádzajúcich 20 detí, z toho 15 detí odišlo do 1. ročníka ZŠ, u ktorých
sme dbali na dôkladnú predprípravu na školu, a to: najmä rozvíjaním hrubej a jemnej motoriky, rozvíjaniu komunikácie
a konverzácie, enviromentálnej, prosociálnej, rozumovej, estetickej a telesnej výchove. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme
využívali hry na zoznamovanie sa, na rozvoj poznávacej funkcie a tvorivého myslenia.
Pre vytvorenie optimálneho systému vo výchovno-vzdelávacej práci na našej MŠ učiteľky úzko spolupracovali s rodičmi
deti navštevujúcich MŠ. V rámci tejto spolupráce boli realizované nasledujúce akcie:
Fašiangový karneval, besiedka ku Dňu matiek s kultúrnym programom, spoločný poznávací výlet rodičov s deťmi do Jasovskej
jaskyne a v ZOO Košiciach, rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do ZŠ, príchod Mikuláša s kultúrnym programom, posedenie pri
vianočnom stromčeku s kultúrnym programom.
Materiálno-technické vybavenie MŠ zabezpečoval zriaďovateľ – Obecný úrad v Hažlíne. Spolupráca v tejto oblasti je na
veľmi dobrej úrovni vďaka p. Ing. Olahovi, starostovi obce, ktorý za krátky čas od svojho zvolenia urobil pre našu MŠ veľmi veľa.
Zabezpečil rekonštrukciu vnútorných priestorov, opravu ústredného kúrenia, zhotovenie nových podláh, výmenu vchodových
dverí, namontovanie žalúzii v spálni. Taktiež bola prevedená celková rekonštrukcia strechy a úprava vonkajších priestorov MŠ,
kde sa aktívne zúčastňovali aj rodičia.
V tomto roku došlo aj k zmene učiteliek na MŠ. Za p. uč. Semhricovú nastúpila p. uč. Tomčová. Do budúcnosti
zriaďovateľ MŠ, OÚ v Hažlíne prisľúbil vybudovanie pieskoviska, zakúpenie a inštalovanie hojdačiek, kolotočov a iných
záhradných zariadení.
Z MŠ deti každoročne odchádzajú do ZŠ a prichádzajú nové z domáceho prostredia. Preto chceme spolu so
zriaďovateľom zabezpečiť, aby naše deti mali dobré vytvorené podmienky pre svoje hry a svoju realizáciu v bezpečnom prostredí.
Janka Vančíková

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV
K SPRACOVANIU PLÁNU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA OBCE (PHSR).
V mesiaci august 2007 obdŕţala kaţdá domácnosť
Dotazník, ktorý slúţi k vypracovaniu PHSR našej obce.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí zodpovedne
Dotazník vyplnili a odovzdali.
Ponúkame Vám Vaše názory a odpovede na niektoré otázky
z dotazníka.
Ste spokojný/á s bývaním v obci?
65% čiastočne spokojný/á, 31% spokojný/á, 12%
nespokojný/á
Ako hodnotíte rozvoj napredovania obce
v posledných 5 rokoch?
65% negatívne, 22% neviem posúdiť, 13% pozitívne
Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o Vašej
obci?
47% noviny (Bardejovské novosti), 19% úradná tabuľa, 15%
verejné schôdze, 11% rokovanie Obecného zastupiteľstva
Zlepšenie technickej infraštruktúry.
24% miestne komunikácie, 24% kanalizácia a ČOV, 19%
výstavba odvodňovacích rigolov a priekop, 7% verejné
osvetlenie, verejný internet, 6% miestny rozhlas,
8% vodovodná sieť
Rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnych sluţieb.
12% zdravotné stredisko, 9% cintorín (úprava okolia,
chodníky), 10% Dom nádeje, 9% revitalizácia centra obce, 9%
sociálne príspevky na stravu dôchodcom(vývarovňa),
8% starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov,
Rozvoj kultúry, kultúrnej činnosti a sluţieb.
39% spoločenské posedenie s kultúrnym programom, 23%
tanečné akcie, diskotéky, zábavy, 19% súťaţe(detské,
mládeţnícke, pre dospelých), 19% hudobné programy,
Rozvoj športových aktivít.
48% multifunkčné športové ihrisko (tenis, hokej, basketbal,
volejbal, futbal a iné), 27% detské ihrisko, 25% futbalový
areál (tribúny, šatne, plocha),
Prírodné dedičstvo a ţivotné prostredie.
39% úprava okolia potoka, vodnej nádrţe, 29% úprava
verejného priestranstvá, 19% úprava zelene, parkov,
oddychových zón, 13% zniţovanie prašnosti a hlučnosti,
Rozvoj cestovného ruchu.
47% oprava minerálneho prameňa, 22% turistické chodníky
a cyklistické trasy, 13% výstavba rekreačného zariadenia, 11%
zariadenie pre turistov,
Rozvoj a skvalitňovanie sluţieb a výroby.
33% kaderníctvo, 25% cukráreň, 19% opravovne, 10%
čistiarne,
Rozvoj a skvalitnenie dopravy.
43% zvýšenie prepravnej kapacity autobusovej dopravy, 30%
informačné tabule v obci, 26% úprava a rozšírenie
autobusových zastávok,
Rozvoj odpadového hospodárstva.
24% likvidácia nelegálnych skládok odpadu, 23% rozšíriť
veľkokapacitné kontajnery, 21% rozmiestnenie košov na
odpady v obci (zastávky, obchod), 17% zberné dvory, 15%
skvalitniť triedenie odpadu,
Uvítali by ste, aby bol v obci zriadený penzión pre
dôchodcov?
96% áno, 4% nie,
Ak by ste v obci uvítali penzión pre dôchodcov, akú
formu prevádzky by ste chceli?
71% dlhodobú, 22% dennú, 7% týţdennú,

ANKETA
1. Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu činnosti poslanca
Obecného zastupiteľstva?
Moţno povedať a to by najlepšie mohli občania obce, ţe
v uplynulom roku v porovnaní s predošlými sa v obci urobilo veľmi
veľa. Veríme, ţe stredisková obec, ktorou Haţlín je sa bude ďalej
rozvíjať a zaradí sa medzi ţivotaschopné a popredné obce regiónu.
Prajem všetkým občanom obce veľa zdravia, elánu, trpezlivosti
a úspechov v napredovaní.
2. Na ktoré aktivity chcete sústrediť pozornosť v roku 2008?
V roku 2008 by sa mala všetka pozornosť zo strany starostu,
obecného zastupiteľstva a občanov obce venovať projektom, aby sa
opravil úsek cesty aţ do Haţlína, zahájila sa výstavba ČOV,
opravila sa ZŠ, priestory KD a OcÚ, vybudoval sa športový areál,
oplotil sa cintorín, cesta aţ k Domu nádeje, cintorín z 1. svetovej
vojny, minerálny prameň – Kyselka na konci obce, atď. Tých
aktivít je veľmi veľa a verím, ţe väčšinu z nich sa nám podarí
zrealizovať.
Jozef Buzinkay
ANKETA
1. Ako hodnotíte uplynulý rok
z pohľadu činnosti poslanca
Obecného zastupiteľstva?
- Pozitívne
2. Na ktoré aktivity chcete
sústrediť pozornosť v roku 2008?
- Dokončenie cesty Haţlín Bardejov
- Zmena ranného autobusu na 06.50
- Osadenie zrkadla na úseku cesty
ul. Sadová v zatáčke pri rodine
Surgentovej
- Dať rošt pri rodine Labdikovej na
ul. Sadová z dôvodu nánosu blata
z poľnej cesty na miestnu
komunikáciu
Vladislav Poljak
ANKETA
1. Ako hodnotíte uplynulý rok
z pohľadu činnosti poslanca
Obecného zastupiteľstva?
Rok 2007 bol veľmi rušný a veľmi
vyčerpávajúci nielen pre starostu
obce, ale taktieţ pre poslancov
obce. Konali sa zasadania
pravidelne, ale aj zasadania mimo
zastupiteľstiev, ku kaţdej
pripravovanej akcii. Poslanci
zabezpečovali všetky akcie v obci
svojpomocne. Dokonca vyuţívajú
svoje pomôcky a pod. . Po
nečinnosti OÚ z predchádzajúcich
rokov obec sa prebudila, ľudia sa
prebudili, neboja sa osloviť
poslancov, starostu a dokonca
oslovujú aj s osobnými problémami.
2. Na ktoré aktivity chcete
sústrediť pozornosť v roku 2008?
Aktivity na ďalší rok. Dokončiť
Dom nádeje, ZŠ, MŠ. Zamyslieť sa
nad ZŠ, jej existenciou, čo sa týka
počtu ţiakov.
Milan Štefanov

ANKETA
1. Ako hodnotíte
uplynulý rok z pohľadu
činnosti poslanca
Obecného
zastupiteľstva?
Uplynulý rok hodnotím
ako rok plný práce.
Urobil sa kus práce pri
rekonštrukciách
a úpravách OÚ, ZŠ, MŠ
a cintorína a to aj vďaka
pomoci občanov našej
obce. V oblasti kultúrno
– spoločenských podujatí
sa zorganizoval
turistický pochod,
obecný ples, stretnutie
s dôchodcami, folklórny
festival, futbalový turnaj
a kermešovská zábava.
2. Na ktoré aktivity
chcete sústrediť
pozornosť v roku 2008?
V roku 2008 by sa mala
sústrediť pozornosť
hlavne na dokončenie
zvyšku cesty do Haţlína.
Na to bude potrebné
získať finančné projekty.
Ďalšia veľká aktivita by
mala smerovať k našej
mládeţi, ktorá sa nemá
kde stretávať. Bolo by
vhodné pre nich vytvoriť
klubovňu, prípadne
posilňovňu alebo
športový areál.
Ing. Peter Dulenčin

