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Vážení spoluobčania, milá mládež
Na sklonku roku 2011 prichádzame k Vám s III. ročníkom „Spravodaja obce Haţlín“,
aby sme Vám priblíţili niektoré významnejšie udalosti v obci v roku 2011, zhodnotili našu
prácu a poukázali na rozhodujúce úlohy, ktoré nás čakajú v roku 2012. Je tu priestor aj na
vyjadrenie svojich názorov- Vás občanov obce a mládeţe. Dúfame, ţe aj takouto cestou sa
k Vám dostanú informácie, ktoré obohatia Váš prehľad o našej obci.
Rok 2011 bol prvým rokom volebného obdobia 2010-2014 a z dôvodu pokračujúcej
celosvetovej finančnej krízy nedával veľkú nádej a optimizmus na realizovanie projektov
podporujúcich rozvoj miest a obci. Kríza sa nepriaznivo premietala do finančných príjmov
obci, ktoré štát dotuje z podielových dani. Táto skutočnosť mala za následok obmedzovanie
výdavkov obce, šetriť a veľmi efektívne ich vyuţívať.
Dosiahnuté výsledky v tomto roku nás oprávňujú konštatovať, ţe napriek uvedenej
krízovej situácií bol v základnom rozsahu zabezpečený ţivot v obci, nedošlo k zníţeniu
poskytovaných sluţieb občanom, neboli škrtané kultúrne, spoločenské a športové podujatia,
ktoré pravidelne organizujeme a podarilo sa aspoň čiastočne zabezpečiť rozvoj obce.
Obec aj v tomto roku hospodárila s mierne prebytkovým rozpočtom a nezaťaţili sme
sa ţiadnym novým úverom. Brať úver v období, kedy obec nemá finančné prostriedky na jeho
splácanie, je mierne povedané, nezodpovedné. Ak do úveru ísť , tak tam kde je moţné získať
zdroje naviac, napr. na získanie prostriedkov z Európskych fondov a úverom splácať
spoluúčasť.
Teší nás, ţe sme udrţali zabezpečovanie obedov pre dôchodcov, ţe sme poriešili
niekoľko prípadov zaopatrenia občanov, ktorí boli na hranici svojej existencie i zabezpečenie
potravinovej pomoci pre tých, ktorí spĺňali podmienky. Teší nás, ţe sme odovzdali do uţívania
druhú bytovku a poskytli byty šiestim rodinám.
Rozbehli sa práce na dvoch väčších projektoch – Úprave potoka a Regenerácií
priestorov v obci. Po nekonečných rokovaniach sa podarilo získať finančné prostriedky na
opravu budov základnej školy. Začiatkom roku 2012 bude vykonaná kompletná oprava strechy
učebného pavilónu. Pokračovali sme vo skvalitňovaní priestorov budovy materskej školy so
zameraním na priestory kuchyne a skladov. Aspoň v minimálnom rozsahu sa začali realizovať
práce na protipovodňovej ochrane obce.
Ani v roku 2011 sme nepokročili v nakladaní s odpadmi v obci. Čistota obce,
ochrana ţivotného prostredia pre niektorých našich občanov neznamená nič. Mať čistú obec,
čisté okolie nás nestojí ţiadne vynakladanie finančných prostriedkov naviac. Je to len
o zodpovednosti kaţdého z nás, o plnení si povinnosti. Zdravie neohrozuje len to , aby som sa
nepošmykol a nezlomil si nohu, ruku. Oveľa viac a váţnejšie nás ohrozuje nezdravé zašpinené ţivotné prostredie, jedovaté látky ktoré lejeme do vody a hádzame do pôdy, do lesa,
ţe dýchame smog z toho čo bezohľadne pálime. Uvedomujeme si, ţe v obci ţijú deti, starší
občania alergici a nemôţu dýchať keď je celá obec zadymená?
Máme naopak radosť zo všetkých uskutočnených podujatí v obci. Sú z roka na rok na
vyššej úrovni. Sme hrdí na činnosť nášho folklórneho súboru a športového klubu.
Vážení spoluobčania, milá mládež
Pred nami je rok 2012 a v ňom nové úlohy, výzvy, ktoré je potrebné realizovať, aby
sme obec naďalej rozvíjali.
Medzi najvýznamnejšie a najrozhodujúcejšie priority patria:
výstavba 3. bytovky
dokončiť projekt „Úprava potoka v obci“
dokončiť projekt „Regenerácia priestorov v obci“
vykonať opravu učebného bloku základnej školy
pokračovať vo výstavbe kanalizácie v obci.
Pozývam Vás k spoločnej práci na realizácií uvedených aktivít, na riešenie problémov v obci,
k prejednaniu perspektív tejto obce. Pozývam Vás na podujatia, ktoré budú v obci
organizované.
Ďakujem Vám za pomoc, za všetko čo čím ste prispeli k rozvoju tejto obce. Ţelám
Vám pevné zdravie, pokoj a šťastie v rodinách i osobnom ţivote, ţelám Vám pokojné
Vianočné sviatky , úspešný a poţehnaný Nový rok 2012.
Ing. František Olah
starosta obce
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Pozvánka
Srdečne pozývame
občanov obce
na uvítanie príchodu
Nového roka 2012,
ktoré sa uskutoční
31.12.2011
o 23:30 hodine
pri obecnom úrade.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstvá
a Obecné
jeho schválenie
po spracovaní
zastupiteľstvo
obce Haţlín sa od volieb
do samosprávy obce v decembri 2010 zišlo 8 krát. Všetky zasadania
sa uskutočnili v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z, o obecnom zriadení.
Novelizácia uvedeného zákona platná od 01.07.2011 priniesla podstatné
zmeny pre činnosť samospráv, okrem iného aj v pravidelností zasadaní
obecných zastupiteľstiev. Podľa terajšej legislatívy obecné zastupiteľstvo
obce je povinné zasadať minimálne 1 krát za 3 mesiace. Priemerná účasť
poslancov na zasadnutí bola 94 percent, účasť hlavného kontrolóra 100
percent.
Program rokovaní obecného zastupiteľstva vychádzal u aktuálnych
potrieb obce, činnosti obecného úradu a plnení opatrení vyplývajúcich zo
zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pre
lepšiu
informovanosť občanov obce sú termíny zasadaní a program rokovania
zverejňované
cestou obecného rozhlasu a oznamom na informačnej tabuli. Všetky
zasadania
boli verejné, je na škodu veci, ţe občania nevyuţívajú moţnosť zúčastňovať
sa na rokovaní obecných zastupiteľstiev a tým získavať lepšiu
informovanosť
o činnosti v obci, ale aj ovplyvňovať prijímané závery svojimi
pripomienkami.
Čo teda konkrétne bolo obsahom rokovaní obecného
zastupiteľstva?
- Ustanovujúce zasadanie a prvé zasadanie v mesiaci december 2010 bolo
zamerané hlavne na otázky vyplývajúce z volieb do samosprávy obce:
 prejednanie výsledkov volieb do samosprávy obce,
 zloţenie sľubu starostu obce a poslancov ObZ,
 zriadenie komisií v obci a voľba členov jednotlivých komisií,
 oboznámenie poslancov s Rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva.
- Na rokovaní kaţdého zastupiteľstva bolo vyhodnocované plnenie prijatých
uznesení
a predkladaná informácia starostu obce o jeho činnosti a činnosti obecného
úradu.
- V priebehu celého roka boli prijímané Všeobecné záväzné nariadenia
(VZN),
alebo ich doplnky podľa potreby obce konkrétne:
 VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
MŠ a školských zariadení vrátane Doplnku č. 1 k tomuto VZN,
 VZN č.7/2010 o miestnej dani a poplatkoch vrátene Doplnku č. 1
k tomuto VZN,
 Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2010 o slobodnom prístupe
k informáciám,
 Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2010 o príspevkoch v školských
zariadeniach
 VZN č. 4 o chove a drţaní psov na území obce
Srdečne
pozývame
 Vás
VZN
č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce.
- Zastupiteľstvo prejednalo informácie o vykonaní inventarizácie majetku
obce
a o výsledkoch vykonanej inventarizácie. - V roku 2011 sa uskutočnili dve
verejné zhromaţdenia občanov obce, ktorých zvolanie a program
schvaľovalo
obecné zastupiteľstvo.
- V decembri roku 2010 a v roku 2011 boli schvaľované rozpočty obce
na nasledujúci rok. Uvedené rozpočty boli v priebehu roka podľa
objektívnej
potreby upresňované. V roku 2011 ObZ prerokovalo a schválilo celkom 4
úpravy rozpočtu obce na rok 2011.
. - Priebeţne sa prejednávali, schvaľovali prípadne
upresňovali otázky realizácie projektov stavebných akcií v obci:
 výstavba 3. bytovky
 zahájenie realizácie prác projektu „Úprava potoka v obci“
a „Regenerácia priestorov v obci“.

- V mesiaci apríl 2011 ObZ schválilo záverečný
účet
obce za rok 2010, prejednalo Stanovisko
kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce a Správu
nezávislého
audítora k účtovnej závierke zostavenej
k 31.12.2010.
- Podľa skutočnej situácie boli prejednávané
podnety,
ţiadosti a sťaţnosti občanov obce.
- Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo
potrebnú
Dokumentáciu pre jednotlivé činnosti:
 Povodňový plán obce
 Štatút obce
- Rokovania vyhodnocovali a riešili jednotlivé
prípady
občanov potrebujúcich pomoc zo strany obce:
 poskytnutie opatrovateľskej sluţby,
 vybavenie – umiestnenie do
Domova sociálnych sluţieb,
 vybavenie potravinovej pomoci
občanom.
- V poslednom rade zastupiteľstvo prejednávalo:
 problémy s odpadmi v obci,
 zabezpečenie významných podujatí
v obci
(Folklórny festival, stretnutie
s dôchodcami a pod.),
 ţiadosti o poskytnutie nájomných
bytov v obci,
ţiadosti o odpustenie poplatku za
odpad,
 zabezpečenie údrţby miestnych
komunikácií v obci.
V závere tohto hodnotenia vyjadrujem
poďakovanie poslancom
obecného zastupiteľstva a kontrolórovi obce za
ich aktívny podiel
pri prejednávaní materiálov na rokovaní ObZ, za
ich celkovú
poslaneckú prácu vykonávanú v prospech obce.
Ing. František Olah
starosta obce

Srdečne Vás pozývame
na Jasličkovú pobožnosť,
ktorá sa uskutoční
na sviatok Narodenia Pána
25.12.2011
o 14.oohodine v miestnom kostole.

Činnosť klubu dôchodcov
Váţení občania,
dovoľte mi , aby som sa k Vám prihovoril v mene výboru
klubu dôchodcov a oboznámil Vás z jeho činnosťou od jeho
zaloţenia aţ dodnes.
Dňa 26.4.2009 sa stretli dôchodcovia obce Haţlín na schôdzi ,
kde schválili vyhlásenie o zaloţení klubu dôchodcov, navrhli členov
výboru klubu a poverili výbor spracovať štatút klubu dôchodcov.
Štatút, ktorý spracoval predseda klubu Ing. Andrej Marcin bol
schválený obecným zastupiteľstvom aj člen- skou schôdzou
dôchodcov 16. 11. 2009. Počas obdobia od zaloţenia klubu aţ
doteraz môţeme jeho činnosť hodnotiť z týchto aspektov:
Čo sa nám podarilo:
- Členovia výboru sa stretávali na schôdzach výboru, kde sa
pripravovali jednotlivé akcie a následne hodnotenie ich plnenia.
Spomenul by som:
- pomoc obecnému zastupiteľstvu pri organizovaní kaţdoročného
posedenia dôchodcov s predstaviteľmi obce a s pozvanými hosťami,
- brigádnickú pomoc pri úprave okolia „ Domu smútku“, pri
úprave cintorína, okolia kostola a pod.,
- v spolupráci s OZ sme sa podieľali na organizovaní výstav
obrazov a pri zabezpečovaní dobových a historických materiálov o
ţivote a práci občanov našej obce,
- zorganizovali sme poznávací zájazd s náboţenskou tématikou
do pútnického miesta Litmanova,
- zorganizovali sme v adventnom období roku 2009 prednášku
na tému „ advent v spoločenstve kresťanov“ a v roku 2011
besedu s rehoľníčkami rádu „ Milosrdné sestry Svätého kríţa“ v
miestnom kostole na tému „ Zdenka Schelingová – prvá
blahoslavená Slovenka“,
- naší dôchodcovia sa zúčastňovali turistických akcii po okolí
obce Haţlín spojených so spoločenským posedením po skončení
akcie.
Čo sa nám nepodarilo:
Zámerom činnosti klubu dôchodcov je zapojiť občanov obce
v dôchodkovom veku do zmysluplného preţívania tohto
pekného ale niekedy aj veľmi ťaţkého obdobia v ţivote človeka.
Občania v dôchodkovom veku by sa mali viac stretávať, viac sa o
seba zaujímať, vzájomne si poradiť aj pomôcť spoločne sa zabaviť
aj potešiť a niekedy aj utešiť v ťaţkostiach ţivota. Toto bol zámer,
ktorý sa nedarí naplňovať. Kaţdý z nás čaká, ţe to urobí niekto iný.
To ale nejde. Musíme sa spoločne pokúsiť naplniť aspoň niečo z
toho, čo som vyššie napísal. Pomaly po krôčikoch a kaţdý z nás,
ktorí máme na to schopnosti , zdravie a ochotu. Verím, ţe tieto
slová pomôţu prebudiť veľkú časť občanov ( nielen dôchodcov)
tak, aby sme mohli pri hodnotení čo sa nám podarilo napísať:
Podarilo sa nám veľmi veľa.
V mene výboru klubu dôchodcov prajem dôchodcom a ostatným
občanom obce Haţlín dobré zdravie, pokoj a lásku v rodinách a
spokojné vianočné sviatky.

Život v Hažlíne z pohľadu mladých ľudí
Volám sa Lenka Hudačinová a žijem v obci Hažlín od
malička. Ako ja trávim voľný čas? Keďže chodím na
vysokú školu trávim len niekoľko dní doma vrátane
víkendu. V rámci môjho voľného času chodím do súboru
tu u nás, ktorý sa od kedy ho navštevujem zmenil. Piatok
večer som buď doma, či v krčme Pirates. Ten patrí k naj
miestam na zábavu a trávenie voľného času s priateľmi.
Hoci sa mi nepáči, že tam stretávam mládež, ktorá ešte
nemala ani 16 rokov. Keby sa obmedzil ich prístup do
krčmy nemali by kde ísť. Hoci je pravdou, že je
vybudovaná posilňovňa pre chlapcov, to patrí k svetlým
stránkam v oblasti trávenia voľného času tu u nás. Tiež
je sprístupnená telocvičňa za určitý poplatok, no ja si
myslím, že keby sa našla zodpovedná osoba za
telocvičňu mohla by byť bez poplatku, to by prilákalo viac
mladých ľudí.Privítala by som viac spoločenských akcií
v tejto obci. Niekedy bola obec Hažlín známa zábavami (
diskotékami so živou hudbou, DJ), no dnes je takáto
akcia málokedy, a keď aj je chodia tam okrem malých
detí málo mladých v mojom veku. Mladí ľudia nielen
u nás, ale aj okolitých obcí si odvykla chodiť tu. Radšej
pôjdu do Bardejova a iných obcí, kde je viac príležitostí
zabaviť sa. K nim sa musím priznať patrím občas aj ja
a myslím, že nie som jediná.V zimnom období je u nás
sprístupnené nedokončené klzisko. Týmto apelujem na
podnikateľov v našej obci, alebo iných ľudí, či pána
starostu, ktorí majú prostriedky, aby vytvorili pre mládež
u nás niečo pekné, čo by privítali všetci. Rada žijem
v dedine, vyhovuje mi pokojný život bez ruchu mesta. Ak
by som však mala možnosť meniť, išla by som bývať do
mesta. Je tam viac možnosti zabaviť sa a príležitostí pre
mladých ľudí.

Ing. Andrej Marcin – predseda klubu dôchodcov.

Pozvánka
Milí rodičia,
pozývame Vás spolu s Vašou
ratolesťou na uvítanie detí,
ktoré sa narodili v roku 2011.

Narodení v roku 2011
1. Jozef Lukaček
2. Thomas Martin Basista
3. Lívia Sovová
4. Filip Petranin
5. Tomáš Friga
6. Nela Hudačinová
7. Ján Daňko
Zomrelí v roku 2011
1. Anna Šoltésová
2. Mária Marcinová
3. Ján Hric
4. Mária Hricová
5. Anna Lukačová
6. Mária Kollárová
7. Jozef Vrabeľ
8. Anna Gaveleková
9. Mária Daňková

Deti narodené v roku 2010
Maxim Bučko
Tomáš Daňko
Lukáš Hudačin
Laura Hudáková
Anna Karin Khalilová
Daniel Marcin
Samuel Olah
Timea Poliaková
Diminik Šivec
Matias Šoltys
Oliver Hanek

13.07.2010
10.09.2010
20.09.2010
03.02.2010
26.07.2010
11.08.2010
10.06.2010
11.08.2010
22.06.2010
23.10.2010
12.12.2010

Štatistika evidencie obyvateľov
Deti do 18 rokov
208
Dospelí od 18 rokov 956
Muţi
583
Ţeny
581
Celkový počet obyvateľov
k 23.12.2011
1165
Počet rodinných domov
obývaných
279
Počet rodinných domov
neobývaných
53

Zomrelí občania obce v roku 2010
Jaroslava Maťová
Mária Čontová
Pavol Marcinov
Pavel Hanušin
Ján Marcin
Eduard Franas
Anna Tomov Marcinová
Anna Čuntová
Šimon Juríček
Mária Velgosová
Helena Dančišinová
Mária Lučová
Andrej Tomčo
Andrej Marcin

29.01.2010
05.02.2010
24.02.2010
21.03.2010
25.03.2010
30.04.2010
30.05.2010
28.06.2010
04.07.2010
Helena Dančišinová
09.08.2010
18.10.2010
Andrej Marcin 15.12.2
20.11.2010
09.12.2010
15.12.2010

