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Pôst je už v plnom prú-
de a v kostoloch sa hovo-
rí o tom, aký je potrebný. 
Pôst, ako obdobie cirkev-
ného roka, má slúžiť na to, 
aby sme spomalili svoje ži-
votné tempo a vnímali Bo-
ží hlas, aby sme sa možno 
niečoho dobrovoľne zriekli 
a dali to Bohu. Vieme dob-
re, že čas strávený v Božej 
prítomnosti posilňuje na-
šu vieru a robí ju odolnej-
šou proti vplyvom sveta. 
Vieme dobre, aký je tento 
pôstny čas dôležitý....

Pôst je už v plnom prú-
de, ale my sme sa možno 
nestihli zastaviť. Predsa 
len naše pracovné, rodin-
né a iné povinnosti sa ne-
zmenšia šmahom ruky len 
preto, že je pôst. A tak sa 
naďalej náhlime a venuje-
me tomu, čo pokladáme 
za dôležité. V rebríčku dô-
ležitosti však Boh zastáva 
čoraz nižšie miesto...

Tridsiate zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa konalo 
10. februára 2006. V úvode 
poslanec Dr. Ján Kre� navrho-
val, aby sa do rozpočtu obce 
na rok 2006 zaviedla kapitola 
pre pomoc  občanom, ktorí sa 
náhle ocitnú v ťažkej sociálnej 
situácii alebo hmotnej núdzi. 
Nakoľko na zasadnutie OcZ 
neboli predložené dostačujú-
ce podklady na prĳatie uzne-
senia, s podaným návrhom 
prítomní nesúhlasili.

Starosta obce predložil prí-
tomným poslancom projek-
tovú dokumentáciu stavby 

„Oprava vodovodného po-
trubia Hranovnica“ na Uli-
ci SNP v dĺžke 260 m, na uli-
ci Hviezdoslavovej v dĺžke 40 
m v predpokladaných rozpoč-
tových nákladov 3 960 tis. Sk 
v tomto roku zrealizuje Pod-

Tretí stupeň povodňovej akti-
vity „ohrozenie“ na toku Ver-
nárka na návrh vedúceho po-
vodňového technika Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku š.p. závodu Povo-
dia Hornádu a Bodvy bol vy-
hlásený 27. januára 2006 pod-
ľa zákona č. 666/2004 Z.z. sta-
rostom obce.Dôvodom vyhlá-
senia bolo vybreženie vody 

25 - ročná Lučka
Je to už  25 rokov, ako 

sme v našej obci otvorili 
starú maľovanú kastu, aby 
sme z nej čerpali bohatstvo 
zvykov, obyčají, pesničiek 
i odevov našej obce. Áno, 
práve  uplynulo 25 rokov 
od vzniku myšlienky, kto-
rá sa zrodila na jednom 
sedení výboru zväzu žien 
v Hranovnci a takto sa oži-
vili tradície našej obce a za-
ložil folklórny súbor, ktorý  
nesie meno „Lučka“...

A V I Á R N A 
I N F L U E N Z A

Prítomnosť vírusu vtáčej 
chrípky sa už potvrdila aj 
na Slovensku. Aké je riziko, 
že sa ňou nakazia aj ľudia? 
Sme pripravení na mož-
nú epidémiu? Hrozí nám 
zbytočná panika? Prináša-
me vám informácie o vtáčej 
chrípke, základné opatrenia 
na predchádzanie jej vzniku 
a o pandémii ľudskej chríp-
ky, ktoré vydal Regionál-
ny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Poprade. 
Zároveň Vás prosím o sú-
činnosť pri zabezpečovaní 
opatrení na zabránenie za-
vlečeniu a rozšíreniu vtáčej 
chrípky na našom území 
a tým ochráneniu zvierat, 
ale najmä ľudí pred týmto 
veľmi nebezpečným ocho-
rením.

z koryta rieky Vernárka v úse-
ku od cestného mosta pri ro-
dinnom dome p. Šidlovského 
až k cestnému mostu pri zdra-
votnom stredisku. Po vybreže-
ní z koryta rieky postupne do-
chádzalo k zaplavovaniu ro-
dinných domov a hospodár-
skych objektov: p. Šidlovské-
ho, Gazdovského dvora, Del-
ta baru, P. Mintála, p. Gavalé-

ra, p. Polovkovej a miestnej ko-
munikácie na Hviezdoslavo-
vej ulici. Príčinou vybreženia 
vody bolo zdvihnutie hladiny 
toku, ktoré nastalo následkom 
premrznutia vody pri dlho-
trvajúcich trojtýždňových sil-
ných mrazoch. Pri uvoľňova-
ní koryta rieky počas troch dni 
pracovali štyri stavebné me-
chanizmy (3 x UDS, 1 x Shaes), 
nákladné auto Tatra 815 zo zá-
vodu Košice a dva mechaniz-
my (JCB) súkromných podni-
kateľov, ktoré zabezpečila po-
vodňová komisia obce.Staros-
ta obce odvolal tretí stupeň po-
vodňovej aktivity 30. januára 
2006 o 8.00 hod., keď povodňo-
vá komisia obce po obhliadke 
zistila, že v obci sa situácia sta-
bilizovala, v ohrozenom úseku 
došlo k poklesu vody, nehrozí 
poškodenie majetku občanov, 
ani nebezpečenstvo ohrozenia 
života a nie je potrebné vyko-
nať ďalšie práce mechanizma-
mi.

TRETÍ STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY

tatranská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s. Po-
prad na svoje náklady.

Vzhľadom na to, že výš-
ka normatívnych finančných 
prostriedkov pre ZŠ je už 
presne určená Krajským škol-
ským úradom v Prešove vo 
výške 10 128 tis. Sk, OZ navr-
huje riaditeľke základnej školy 
Mgr. Márii Škovierovej upra-
viť rozpočet na rok 2006 v ka-
pitole mzdy a údržba na jed-
notlivé položky v stanovenej 
výške a predložiť na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupi-
teľstvo.

OcZ schválilo návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na obdobie 1. 
polroku 2006, ktorý vykoná:
• kontrolu zákonitosti, účin-
nosti, hospodárnosti a efektív-
nosti pri hospodárení a nakla-

daní s majetkom obce,
• stanovisko k záverečnému 
účtu obce za rok 2005,
• inventarizáciu pokladnič-
nej hotovosti podľa zákona č. 
43/2002 Z.z. o účtovníctve,
• kontrolu výdavkov a fi-
nančných operácií obce

(dokončenie na str. 4)

(dokončenie na str. 2)
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:
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Vanesa Pačanová, SNP 203
Lukáš Horváth, Mlynská 228
Dominik  Žiga, Mlynská 231
Klaudia Čonková, SNP 184
Filip Kočko, SNP 192
Katarína Horváthová, SNP 197
Lucia Pačanová, Hviezdoslavova 248
Stanislav Horváth, Hviezdoslavova 255

50 rokov 
Kvetoslava Šarišská, SNP 173
Mária Liptajová, SNP 72
PaedDr. Helena Vallušová, 
Sládkovičova 435
Ján Štolc, Štúrova 487
Ľudmila Pospišilová, SNP 51
Terézia Benková, SNP 64

60 rokov
Anastázia Kočková, Mlynská 249
Dušan Pitek, Sládkovičova 401
Anna Martinková, Sládkovičova 434
Milan Barborka, Hviezdoslavova 290

70 rokov
Eduard Husár, Hviezdoslavova 328

75 rokov
Ing. Martin Benko, Štúrova 474
Ľudmila Fašková, SNP 176
Ondrej Kočko, Mlynská 236
Anna Gabrišová, SNP 193

80 rokov
Juraj Valluš, Rovná 13

92 rokov Ján Hlavčák, SNP 64
93 rokov Anna Vidišová, Štúrova 492
97 rokov Mária Liptajová, 
Sládkovičova 423

11. januára Františka Holuba vo veku 
70 rokov,
6. februára Máriu Liptajovu vo veku 
81 rokov,
7. februára Milana Moronga vo veku 
64 rokov, 
27. februára Katarínu Petríkovú vo 
veku 89 rokov

Po nevydarenej jesennej časti súťaž-
ného ročníka 2005/2006 naše mužstvo 
dospelých zimuje na 12. mieste tabuľ-
ky. Postavenie v tabuľke neodzrkadľu-
je možnosti tohto kolektívu. Potvrdzuje 
sa totiž pravidlo, že futbal sa hrá 
na góly a body. Keď sa k tomu 
pridá účel a krása je to ideálne 
spojenie k spokojnosti funkci-
onárov, trénerov, hráčov a fa-
núšikov. Príčiny tohto postave-
nia treba hľadať v zlom vstupe 
do súťaže, veľmi mladom kolektí-
ve a v neposlednom rade zohrala veľkú 
rolu psychika mužstva. Chýbajú nám 
hlavne starší a skúsenejší hráči.

V rozbehnutej súťaži posilnil mužstvo 
náš odchovanec R. Gajan. Počas zim-
nej prestávky sa funkcionári FK snaži-
li doplniť kolektív práve takýmito typ-
mi hráčov.

Zimná príprava „A“ mužstva začala 
14. januára 2006. Kolektív sa pripravo-
val v domácich podmienkach pod vede-
ním trénera J. Kšenzakoviča. Počas zim-
nej prípravy mužstvo odohralo 6 prí-
pravných zápasov a vyhralo halový tur-
naj v Spišskom Bystrom. 

V kádri nastal hráčsky pohyb sme-
rom von i dnu. Na hosťovanie do Sp. 
Bystrého odišiel F. Olexa a k nám pri-
šiel brankár V. Sasak. Z Popradu prišiel 
L. Chocholak a S. Šoltýs prišiel z Kra-
van. Po skončení hosťovania u nás skon-

čili P. Diviak, ktorý si chce nájsť nový 
klub v okolí Bratislavy, kde študuje. 
S kolektívom sa od zranenia nepripra-
vuje M. Dziviak. Do nášho mužstva pri-
budli skúsení hráči. Aj od týchto hráčov 

očakávame zlepšenie výkonnosti 
mužstva, premietnuté do bodo-
vého efektu.

Vzhľadom k postaveniu v ta-
buľke, reorganizácii súťaží 
a hlavne k vyžrebovaniu náš 

čaká krušná jar. Prvý majstrov-
ský zápas by sa mal odohrať 19. 

marca 2006 a potom nás čaká 5 zápa-
sov na ihriskách súperov. Cieľom nášho 
teamu je zachovať si  V. ligovú prísluš-
nosť i na budúci rok. Hlavne kvôli tra-
dícii futbalu v Hranovnici, fanúšikom 
a tiež hráčom, v ktorých je kvalita, len 
potrebujú dozrieť. V neposlednom rade 
aj kvôli podmienkam v klube, ktoré 
nám vytvárajú organizácie a firmy, ako 
sú OcÚ Hranovnica, Marco Climatech, 
S&M Trading a iní sponzori, bez kto-
rých by futbal v Hranovnici mal znač-
né problémy. Touto cestou sa im chceme 
poďakovať a veríme, že naša spoluprá-
ca bude i naďalej úspešne pokračovať.

Na záver sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí majú radi hranovnický 
futbal a fandia mu. Tešíme sa na skoré 
stretnutie na štadióne FK.

Sezóna 2005/2006 
II. Podtatranskej 
hokejovej ligy beží 
v plnom prúde. 

Naša obec má 
taktiež jedného 
účastníka v tejto 

prestížnej podtatranskej súťaži. 
HK Hranovnica túto sezónu nezačal pod-

ľa našich očakávaní a predstáv. Odohrali 
sme 18 zápasov, z ktorých sme 15  prehrali, 
1 zápas sme remizovali a iba 3 zápasy sa 
nám podarilo vyhrať a to až v posledných 
kolách.

Tento nepriaznivý stav bol aj dôsled-
kom neúčasti niektorých hráčov predo-
všetkým kvôli práceneschopnosti a bri-
gád v zahraničí.

Nachádzame sa momentálne na 7. 
mieste so 7 bodmi a skóre 64:111.

Výkonnosť tohto mužstva nenasved-
čuje umiestneniu v tabuľke, avšak po 
iné roky naše mužstvo bojovalo o po-
predné umiestnenia. 

Súťažný ročník nekončí, bude ešte pokra-
čovať štvrtou sériou, v ktorej naše mužstvo 
určite nepovedalo posledné slovo, však sa 
hrá ešte približne o 20 bodov, a to nie je 
málo na to, aby sme ešte výraznejšie za-
siahli o lepšie umiestnenie v tabuľke a po-
tešili hranovnického fanúšika hokeja.  

FK Marco Climatech Hranovnica

HC Trading Hranovnica

K hráčom, ktorí podporili tragédiou po-
značeného M. Joppu z Kežmarku sa pri-
dali aj hráči nášho HC Trading. V pozadí 
M. Sabo, L. Palguta, E. Chovan.

Výbor FK MC Hranovnica
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P r o g r a m 
kina
OSVETA 

I N Z E R C I A

Marec 2006

26. marca 2006 o 16,30 hod.
Hrubeš a Mareš jsou ka-

marádi do deště
/ komédia ,ČR-2005/
Obaja kamaráti by chceli 

spraviť kariéru vo filme. Po-
môcť by im v tom mal sloven-
ský režisér Viliam.

Apríl  2006
2. apríla 2006 o 16,30 hod.
História násilia /MN 15/
/thriller, USA - 2005/ 
Tom žĳe svoj pokojný život 

s rodinou v malom mestečku. 
Jedného dňa vo svojej reštaurá-
cii prekazí pokus o lúpež, v se-
beobrane zabĳe dvoch hľada-
ných zločincov a jeho idilický 
život sa od základov otrasie.

9. apríla 2006 o 16,30 hod.
Zlomené kvety 
/komédia, MP 12/
Typický predstaviteľ mu-

ža, ktorému je cudzí dlhodobý 
vzťah a rodinný život sa mení 
v okamihu, keď z anonymného 
listu sa dozvie, že je otcom sy-
na, o ktorom nevedel.  Vo svo-
jej minulosti začne hľadať že-
nu, ktorá by prichádzala do 
úvahy ako matka jeho dieťaťa.

23. apríla 2006 o 16,30 hod.
Sklapni a zastreľ ma 
/komédia , MP 12/
Komédia o gangstrovom pso-

vi, knedlíkoch, topánkach, ne-
posednej soche a sebevražde ...

30. apríla 2006 o 16,30 hod.
Hovorí sa
/USA-2005/ MP 12, 
Jennifer sa dozvie, že celá 

jej  rodina bola inšpiráciou 
pre film.

Jednotné vstupné: 25,- Sk
Zmena programu vyhradená!

•Predám web kameru 
Logitech, konektor USB, 
cena dohodou, info: 
7795203

• Predám pánske korčule 
č. 47; 0 908 056 756

• Predám dvojkolesový 
vozík zn. Karion; lož-
ná plocha 100 x 80cm; 
č.tel.: 0 910 594 593

V našich organizáciách sa 
stalo už tradičným a dobrým 
zvykom, že vo víre životných 
udalostí sa pri významnom 
výročí aspoň na malú chvíľu 
pozastavíme a bilancujeme. 
Človek získava o t krajší pocit, 
ak si uvedomí, že za výročím 
sa skrýva istý kus práce a nad-
šenia v prospech dobrej veci 
a v prospech života samotné-

ho člena tej ktorej záujmovej 
organizácie. Tak sa stalo a je 
to už pekným zvykom, že za-
čiatkom roka sa členovia ZO 
SZCH , v tomto roku to bolo 5. 
februára, v Hranovnici schá-
dzajú, aby hodnotili svoju čin-
nosť. 

Po zahájení a obligátnej voľ-
be pracovných komisií výroč-
nú správu predniesol tajomník  

ZO SZCH 
P. Soják. Vo 
vyhodnote-
ní chovateľ-
skej činnos-
ti spomenul 
úspechy  Jo-
zefa Benka, 
víťaz súťaže 
v chove hy-
diny - kohút 
australorpka,  
Daniela Ben-

ka, ktorý získal viac úspechov, 
za najväčší je možné považo-
vať titul šampióna SR za králi-
ka anglický strakáč  a Martiny 
Benkovej, ktorá taktiež získala 
viacero ocenení.

V liaharenskej sezóne bola 
dosiahnutá úspešnosť 78,9%, 
keď bolo nasadených 1769 va-
jec, ale so skoro nulovým zis-
kom, keď náklady boli 18153,- 
Sk a zisk z predaja kurčiat 
18 177,- Sk. 

Do plánu práce bola zahr-
nutá starostlivosť o čistokrvné 
chovy, čistokrvnú plemenit-
bu so zachovaním genofondu, 
prevádzkovanie umelej liah-
ne, rozšírenie členskej základ-
ne, najmä mladých chovateľov, 
účasť na výstavách v rámci 
Slovenska, kraja a popradskej 
oblasti. P. Soják 

tajomník  ZO SZCH 

kolektív súboru Lučka 

25 rokov folklórneho súboru Lučka

ČLENSKÁ SCHÔDZA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE CHOVATEĽOV

Áno, práve  uplynulo 25 ro-
kov od myšlienky, ktorá sa 
zrodila na jednom sedení vý-
boru Slovenského zväzu žien 
v Hranovnici, ktorému vtedy 
predsedala pani Mária Šmel-
ková. Prišla s nápadom, oži-
viť tradície našej obce a zalo-
žiť folklórny súbor, ktorému 
dali názov „Lučka“. Za toto 
štvrťstoročie sa v súbore vy-
striedalo veľa Hranovničanov. 
Jadro vtedy založeného sú-
boru tvorili manželské páry. 
Členovia počas svojho účin-
kovania v súbore zažili mno-
ho krásnych chvíľ  a veríme 
tomu, že to dedičstvo našich 
starých otcov a materí zosta-
lo v ich srdciach a budú ho 
naďalej odovzdávať ďalším 
generáciám, deťom, vnúča-
tám, aby sa nám toto dedič-
stvo nevytratilo z našej obce. 
Veď aj v súčasnosti členmi sú-
boru sú nielen rodičia s deťmi, 
ale dokonca  sú zastúpené tri 
generácie. Sú tam deti, vnúča-
tá tých, ktorí v tomto súbore 
účinkovali. Súbor od založe-
nia podnes vystupoval nielen 
v našej obci, ale v mnohých 
mestách a obciach na Sloven-
sku, ale aj v Čechách. Zúčast-
ňoval sa rôznych festivalov, 
súťaží, z ktorých si doniesol 
nejedno významné ocene-
nie. Že to práca nebola márna 
svedčí aj záujem televízie, či 

národného kultúrneho centra 
o naše spracovanie zvykov. 
Tieto nahrávky  boli odvy-
sielané v televízii. Súbor bol 
pravidelným účastníkom Za-
magurských slávností, má za 
sebou bohatú škálu progra-
mov. Vystúpenie súboru 8. ja-
nuára 2006 pod názvom „Od 
jari do Vilii, staré zvyky nám 
ožili“, bolo prierezom, výbe-
ru z programov, ktorými sa 
predstavoval divákom počas 
svojho trvania. Vo svojom re-
pertoári má spracovaný celý 
rok, ako to hovorí už aj ná-
zov programu – Paračky, Fa-
šangy, Jamky, Maje, Seno, Ne-
dzela poobedze, Maliny, Re-
gruci, Len, Vianoce, Svadba. 
Folklórny súbor sa zameria-
va na zvyky, obyčaje a ľudo-
vú tvorivosť výlučne našej 

obce. Súbor má nielen folklór-
ne prvky, ale všetky progra-
my sú zároveň ľudovým di-
vadlom. Vedúcou súboru od 
jeho založenia až dodnes je 
Mária Šmelková, ktorá je zá-
roveň aj autorkou a režisér-
kou programov, za čo jej pat-
rí veľká vďaka. Dvadsaťpäť 
rokov v súbore účinkuje aj 
Marta Vallušová, ktorá je du-
šou celého kolektívu. Chceli 
by sme sa aj touto cestou po-
ďakovať všetkým členom sú-
boru od svojho založenia až 
podnes za to, že v tomto sú-
bore účinkovali, obetovali 
voľné chvíle preto, aby v tom-
to modernom a pretechnizo-
vanom svete zazneli krásne 
melódie našej rodnej dediny. 
Zároveň  sa chceme poďako-
vať svojim priaznivcom, že si 
nájdu čas a prídu nás povzbu-
diť do ďalšej činnosti.
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Čo je vtáčia chrípka ?

Je to smrteľné ochorenie, kto-
ré sa vyskytuje u vtákov, hy-
diny, prípadne u iných zvie-
rat. Celý svet prĳíma opatre-
nia proti tejto vážnej choro-
be, ktorá je príčinou úmrtia 
aj ľudí a časovanou bombou 
pre nás všetkých! Neexistu-
je totiž žiadna očkovacia lát-
ka proti ochoreniu. Nákaza 
sa na ľudí prenáša najčastejšie 
vtedy, keď sú v priamom kon-
takte s nakazeným vtáctvom, 
ak sa dotýkajú chorých alebo 
uhynutých zvierat.

Ako sa vírus šíri?

Môže sa šíriť z napadnuté-
ho chorého vtáka na človeka, 
a to kontaminovaným vzdu-
chom. Lenže bežný zdravý 
divý vták je plachý. Nemôže-
te sa priblížiť, aj keď ho kŕmi-
te. Doma žĳúce vtáctvo a hy-
dina, holub, kačice, sliepka, 
sa inak správa. S vtáctvom 
chovaným doma prichádza-
te do styku každodenne, strá-
ca teda plachosť, môžeme ho 
brať do rúk, hladkať. A ak 
je nakazené vírusom H5N1, 
ktorý je potenciálnym nebez-
pečenstvom aj pre človeka, 
môže nás nakaziť aj s násled-
kom smrti.

Aké sú príznaky u nakaze-
ných vtákov?

Je to porucha správania, 
zviera sa stráni kŕdľa, zníži sa 
jeho príjem potravy, má vý-
tok, našuchorené perie. Sliep-
ka môže kýchať, kašlať, môže 

mať hnačky, ale aj kŕče, či po-
ruchy pohybu.

Ako sa prejavuje vtáčia 
chrípka u človeka?

• vysoké horúčky nad 38 °C
• kašeľ
• bolesti hrdla
• únava, malátnosť
• očné infekcie
• zápal pľúc
• vážne dýchacie problémy
 
Ako sa chrániť proti vtáčej 

chrípke?

• Deti sa nesmú hrať s hy-
dinou, voľne žĳúcimi vták-
mi, ani ich kŕmiť.

• Vyhnúť sa priamemu 
kontaktu s hydinou, nedotý-
kať sa zdravo vyzerajúcich, 
chorých alebo mŕtvych slie-
pok, kačíc a iných vtákov.

• Vyhnúť sa miestam, kde 
sa chová živá hydina, na-
príklad – hydinové farmy, 
obchody s vtákmi, ale aj 
priestorom, kde sa hydina 
voľne pohybuje.

• Nebrať do rúk výkaly 
a výlučky hydiny.

• Dôkladne a často si umý-
vať ruky mydlom a vodou.

• Svoju hydinu chrániť 
v uzavretých priestoroch – 
na dvore urobiť ohraničený 
a zastrešený výbeh pre ňu.

• Všetky jedla z hydiny, 
vrátane vajec a krvi z hydi-
ny variť alebo piecť mini-
málne 30 minút.

Ak pripravujete jedlo, ne-
zabudnite si vždy pred a po 

jeho príprave umyť ruky.

Ako postupovať?
Pokiaľ si myslíte, že ste ocho-

reli na vtáčiu chrípku, okam-
žite navštívte lekára. Odporú-
čanie: zaočkovať sa proti bež-
nej chrípke.

Aký je stav vývoja a výroby 
vakcíny?

Vakcína účinná proti pande-
mickému vírusu nie je ešte do-
stupná. Vakcíny sú vyrábané 
každý rok pre sezónu chríp-
ku, ale nechránia proti pande-
mickej chrípke. Hoci je vakcí-
na proti vírusu H5N1 vo vý-
voji vo viacerých krajinách, 
neexistuje pripravená vakcí-
na pre komerčnú výrobu a ne-
očakáva sa, že by v priebehu 
niekoľkých mesiacov od za-
čiatku pandémie bola široko 
dostupná.

Výňatky z opatrení zo za-
sadnutia krízového štábu 
obce

• Zabezpečiť informovanosť 
občanov o biologickej ochrane 
chovov, o spôsobe manipulá-
cie s voľne uhynutými vták-
mi v prírode, o povinnej vak-
cinácii holubov proti pseudo-
moru hydiny, zákaze zvodov, 
výstav, trhov a prehliadok 
v obecných novinách. Zodpo-
vedný: starosta obce.

• Zorganizovať besedu róm-
skym obyvateľom o prevencii 
vtáčej chrípky. Zodpovední: V. 
Horváth, M. Gavalerová.

• Vyzvať občanov k zvýše-
nej opatrnosti pri možnom 
styku kačíc na Vernárskom 
potoku, kde sa zdržiavajú vo 
väčšom množstve.

• Zistenie presného poč-

tu a druhov hydiny chova-
nej drobnochovateľmi v obci 
do 18.3.2006. Zodpovední: A. 
Molitorová, Z. Juráčková, V. 
Horváth, F. Horváth, P. Čon-
ka.

• Spracovať požiadav-
ky na orgány štátnej sprá-
vy, ktoré obec svojimi silami 
a prostriedkami nemôže za-
bezpečiť. Zodpovedný: staros-
ta obce.

• Vykonávať kontroly vol-
ného alebo podomového pre-
daja výrobkov z hydinového 
mäsa alebo mláďat na chov, 
pochádzajúcich zo susedných 
štátov. Zodpovední: A. Moli-
torová, J. Čonka.

• Určené zodpovedné oso-
by, ktoré budú v súčinnosti 
so zamestnancami Regionál-
nej veterinárnej a potravino-
vej správy Poprad a Regionál-
ny úrad verejného zdravotníc-
tva Poprad a inými orgánmi 
štátnej správy zabezpečovať 
vykonávanie veterinárnych 
opatrení sú: starosta obce, zá-
stupca starostu obce a V. Gaja-
nová.

• Za nákup dezinfekčných 
prostriedkov (chloramin, 
NaOH) je poverený zástupca 
starostu obce.

• Za vedenie zoznamu osôb, 
ktorí prišli do kontaktu s uhy-
nutým vtáctvom zodpovedá 
V. Gajanová.
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18. marca 2006 sa vykonal 
štatistický súpis domácich 
zvierat a domácej hydiny 
v obci. Občanmi boli nahlá-
sené tieto počty:
• počet sliepok 876 ks
• počet holubov 289 ks
• ostatná hydina 28 ks
• počet psov 348 ks
• počet mačiek 111 ks

VTÁČIA CHRÍPKA
vtácia chrípka˘
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Symbolom pôstu je popol. 
Symbol zničenia a smrti, 
ktorý nám pripomína našu 
vlastnú zraniteľnosť a ko-
niec života. Popol nám pri-
pomína naše vlastné pá-
dy a hriechy. Sami od se-
ba nemáme žiadnu nádej 
a budúcnosť. Toto všetko 
nám pripomína pôst a sku-
točne, nie sú to príjemné 
a ľahké myšlienky. Nie je 
to nič, čo by sme počúvali 
ľahko a s radosťou.

V pôste sú len dve cesty: 
na jednej z nich mávnete 
nad tým všetkým rukou. 
Poviete si, nepotrebujem 
Boha, ani pôstny čas viac, 
ako inokedy. A náhlite sa 
ďalej. Ďalej deň za dňom, 
kým ... zvyčajne, kým sa 
nestane niečo, čo vás pri-
tlačí k zemi. Až potom za-
stanete.

Druhou cestou je uvažo-
vať nad tým, čo nám pôst 
prináša, čo nám hovo-
rí o Bohu a o nás samých. 
Asi to nebude nič ľahké 
a radostné. Ale posunie 
nás to do Božej prítomnos-
ti a dá nám možnosť začať 
znova. Tú druhú cestu pre-
chádzame doslova na kole-
nách. Jedine táto cesta ve-
die do života. Keď ju poc-
tivo prejdete, budete cez 
Veľkú  Noc sedieť v svo-
jom kostole, budete po-
čúvať, ako Kristus po ťaž-
kej a bolestnej smrti vstal 
z mŕtvych a pochopíte, čo 
znamená pre Vás.

Lebo pôstna cesta, plná 
popola, vedie do života.

Mgr. Zuzana Valovská
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(dokončenie zo str. 1)

Pomaly nám prešla zima. 
Slnko začína silnejšie ohrie-
vať našu prírodu, ktorá 
onedlho zažiari pestrými 
farbami jari. S príchodom 
jari úzko súvisia aj sviatky 
Veľkej noci. Tieto sviatky 
si okrem iného spríjemní-
me a skrášlime sami. Naše 
domovy zažiaria pestrými 
veľkonočnými doplnka-
mi. Mnohé tieto doplnky 
vytvorili šikovné ruky na-
šich gazdiniek. MS SČK 
v spolupráci s obecným 
úradom plánuje usporia-
dať  v dňoch 7. – 14. aprí-
la 2006 výstavu ručných 
prác s motívom Veľkej noci. 
Preto prosíme ochotných 
a šikovných občanov, kto-
rí sú ochotní svoje ručné 
práce ukázať  aj ostatným 
spoluobčanom, aby tieto 
práce doniesli v dňoch 3. 

– 5. apríla do obecnej kniž-
nice p. Kopáčovej. Veríme, 
že vás bude čo najviac, a už 
teraz sa tešíme na vaše 
preukázané ručné umenie. 
Svojou ochotou prispejete 
ku kvalitnejšej výstave.

Marianna Kopáčová

Fašiangový čas sa napĺňa už 
tradične zábavou a radosťou. 
Počas tohoročných fašiangov 
v našom kultúrnom dome 
vystúpila folklórna skupina 
Vikartovčan. Svojím pekným 
programom a kvalitou pred-
nesu členovia FS vytvorili at-
mosféru radosti a zábavy v 
hľadisku.

Na slabšiu účasť na tom-
to podujatí reagoval staros-
ta obce slovami: „Sme si blíz-
ko, ale pri pohľade do hľadis-
ka sme ďaleko. Blízko, čo sa 

Na fašiangovom stretnu-
tí dôchodcov, ktoré sa kona-
lo v B CLUBE, so svojím hu-

týka vzdia-
lenosti. Veď 
vzdialenosť 
medzi obca-
mi je len dva-
násť kilomet-
rov. Ďaleko 
sme si však 
srdcom, keď 
n e d o k á ž e -
me prĳať doň 
druhého, keď 
nedokážeme si nájsť trochu 
času a zúčastniť sa podujatia, 
na ktorom vystúpia naši blíz-
ki susedia a spoločne s nimi 
stráviť ponúknutú chvíľu zá-
bavy a radosti“. 

Toto podujatie bolo zor-
ganizované v rámci činnos-
ti mikroregiónu PRAMENE. 
Jednou z úloh tohto združe-
nia je aj rozvíjať spoločenský 

a kultúrny život združených 
obcí. Vystúpenia sa zúčastnil 
aj starosta obce Vikartoviec 
Ing. Vladimír Šavel, ktorý 
na treťom valnom zhromaž-
dení, konanom vo februári v 
Šuňave,  bol zvolený za pred-
sedu mikroregiónu a prevzal 
vedenie po predchádzajúcom 
predsedovi Ing. Martinovi 
Benkovi.

morným programom vystú-
pil ľudový rozprávač Jožko-
jožka. V úlohe cigánky rozo-

smial všetkých 
prítomných. Sa-
mozrejme, ne-
zabudol pridať 
poznámky nie-
len na starostu 
obce, ale aj prí-
tomných cir-
kevných pred-
stavených Mgr. 
Vaľovskú a Mgr. 
Adamčiaka.

Folklórny súbor Vikartovčan

V štvrtý februárový deň tohto roku, sme 
sa rozlúčili so zosnulou rehoľnou sestrou 
Máriou Beátou KOLBOVOU, ktorá zo-
mrela v 78. roku života a v 59. roku re-
hoľnej profesie. Narodila sa 16. septem-
bra 1928 v Hranovnici, okres Poprad. 

Bola najmladšia zo šiestich súrodencov. 
V útlom detstve jej odišiel otec za prá-
cou do Kanady. Misionár páter Florián, 
SVD, pôsobiaci medzi Slovákmi v Kana-

de, častejšie prichádzal na Slovensko a prinášal správy od otca 
i z misií. Takto sa zapálilo jej srdce pre veľký ideál – pre Boha. 
Sestra Beáta po ukončení ľudovej školy pokračovala v štúdiu 
na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, kde pracovali naše ses-
try Božského Vykupiteľa. Tu sa naplnila jej túžba nasledovať 
Boha a celá mu patriť. Na jej prosbu bola 19. augusta 1945 pri-
jatá do noviciátu. Počas noviciátu, okrem rehoľnej formácie, 
absolvovala aj Ústav pre učiteľky materských škôl v Žiline. Po 
zložení prvých sľubov dňa 17. augusta 1947, ju predstavení 
poverili prácou v Materskej škôlke v Levoči. S radosťou a lás-
kou sa začala venovať tejto práci s malými deťmi. Ako sama 
píše vo svojich spomienkach: „Pán žiadal iné!“ Jej práca bola 
násilne prerušená s odôvodnením: „Nevychovávate v socia-
listickom duchu!“. Na konci školského roka 1949/1950 mu-
sela túto prácu opustiť a spolu s ďalšími mladými spoluses-
trami bola sústredená do Spišskej Novej Vsi. Pretože zostala 
verná a nepodľahla falošným ponukám štátnych zmocnencov, 
zmenila sa jej práca medzi deťmi na prácu v poľnohospodár-
stve, šitie montérok i pri páse v továrni  vo Františkove nad 
Ploučnici. Tu dňa 15. augusta 1954 zložila i doživotné sľuby. 
Ťažká práca v továrni narušila jej zdravie. Ďalšou stanicou jej 
života bol Velehrad, kde sa od roku 1958 v ÚSP starala o te-
lesne a mentálne chorých ľudí, úplne odkázaných na službu 
iných. V tejto komunite sestier pôsobila až do posledného dňa 
jej pozemského života. O pôsobení na Velehrade sama píše: 

„Neprestanem vďaky vzdávať Pánovi zato, že takmer 50 ro-
kov, ktoré mali byť pre rehoľné sestry vyvezené v roku 1951 
zo Slovenska do Čiech trestom, stali sa mohutnou riekou mi-
losti, ochrany a lásky Božej“. Boh ju obdaril mnohými darmi, 
ktoré sa snažila využívať na slávu Božiu a pre radosť blížnych. 
Veríme, že jej Pán odmení každú službu i obetu a prĳal ju do 
svojho Kráľovstva. 

ZA SR. MÁRIOU BEÁTOU KOLBOVOU

Pôstne zamyslenie
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Fašiangove stretnutie dôchodcov
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ZO ZASADNUTÍ OcZ KRÁTKE SPRÁVY

Hranovnický spravodajca, 2006 / 1 dianie v obci

• Tridsiate prvé zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa 
uskutoční 31. marca 2006 so 
začiatkom o 19.00-tej hodi-
ne, na ktorom poslanci pre-
rokujú hlavne:

− návrh VZN o poskyto-
vaní dotácie z rozpočtu 
obce

− návrh VZN o poskytova-
ní finančných príspevkov 
a spôsobe realizácie opat-
rení sociálno - právnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately

− návrh rozpočtu ZŠ.
• XVI. valné zhromaždenie 
Združenia bývalých urba-
rialistov ich dedičov a oby-
vateľov obce Hranovnica sa 
bude konať 22. apríla 2006 
o l4.00 hod. v kinosále kul-
túrneho domu. Podielníci 
na tomto zhromaždení sa 
oboznámia s hospodáre-
ním združenia v roku 2005, 
s plánom práce pri zalesňo-
vaní a ťažby drevnej hmoty 
v roku 2006 a taktiež schvá-
lia rozdelenie čistého zisku 
na jeden podiel.

• Obec bola úspešná pri 
podaní žiadosti o poskyt-
nutie financií zo štrukturál-
nych fondov s projektom 

“Územný plán obce“ a na 
ukončenie realizácie tohto 
projektu získala finančnú 
čiastku 387 tis. Sk.

• V zmysle zákona o chove 
včiel a VZN sú včelári po-
vinní do 31. marca nahlásiť 
na OcÚ počet a umiestenie 
včelstiev v k.ú. Hranovnica.

• V dňoch 21.2.–27.2.2006 sa 
v priestoroch vestibulu kul-
túrneho domu uskutočnila 
putovná výstava NATURA 
2000 v Slovenskom raji.

(dokončenie zo str. 1)

4.48x Ve
4.50a Ve
5.12x Ve
6.01a Vi
6.09xf SB
6.10x Hr
6.25x Ve
7.10c Hr
7.13 Vi
7.15x Ve
8.38 Vi
8.38fx SB
9.04x Je
9.07ak Re

9.20x SŠ
9.32x Vi
10.54x Vi
10.59a Vi
12.45 Re
12.55 Vi
13.05 Ro
14.13x Ve
14.16V Re
14.53a Vi
14.58x Vi
15.22x Hr
15.38fx Je
16.12 Vi

17.39x Vi
18.28 Ro
19.05w
19.05df Ve
19.28N Re
20.14a Re
20.20x Re
20.55f TN
20.57 Vi

5.10x 5-Re
5.30x 20-Ve
5.55x 15-Vi
6.20x 20
6.35a 15-Vi
6.42x 15-Vi
7.10 5-Ro
8.00 5-Re
8.15 15-Vi
9.30x 15-Vi
10.42 15-Vi
10.45xf 20
11.10f 5
11.15b 5-Re

12.00xf 15-Vi
12.30 5-Ro
13.15x 20-Ve
13.20a 15-Vi
13.50x 15-Vi
14.20 5-Ro
14.40a 15-Vi
14.40xf 20-
15.25 5-Re
15.40V 5-Re
16.00x 16-Vi
16.13a 16
16.20x 20-Ve
16.40+k 5-Re

17.20x 15-Vi
18.10 VN 5-Ve
18.15w[5] 20
18.15df 20
18.20[6] 15-Vi
18.50x 16-Vi
19.45b 5-Re
19.50k 5
20.15 15-Vi
22.35 20-Ve

VYSVETLIVKY

 premáva:
x pondelok až piatok
a sobota a nedeľa 
b pondelok až sobota
c v dňoch šk. vyučovania 
d pondelok až štvrtok
N posl. deň víkendu  
 alebo prázdnin
V posl. deň vyučovania
5 v piatok 
L 1.7 – 31.8

 nepremáva:
f 28.– 31.12
k 31. 12
ch 24-27.12, 1- 3.1, 4.4
w počas prázdnin

HRANOVNICA - POPRAD POPRAD - HRANOVNICA
 

• kontrolu dodržiavania 
VZN
• kontrolu plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva za 1. 
polrok 2006,
• kontrola príjmov obce 
z miestnych daní a miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady,
• kontrolu vybavovania sťaž-
ností a petícií.

Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo čerpanie kapitálových vý-
davkov v roku 2006 takto:
1. Oprava budovy modrotla-
čiarenskej dielne 200 000,-Sk.
2. Výmena vstupných dverí 
do kultúrneho domu a obecné-
ho úradu 150 000,-Sk.
3. Napojenie objektu požiarnej 
zbrojnice na kanalizáciu, opra-
va strechy 150 000,-Sk.
4. Oprava budovy zdrav. stre-
diska–strecha, oplotenie, fasá-
da   200 000,-Sk.
5. Oprava rigolu na 
Sládkovičovej ulici od č. domu 
435 587 874,-Sk.
6. Odvodnenie cesty I/67, 
oprava vstupov do dvorov na 
Ul. SNP od. č.d. 36 po č.d. 48   
  600 000,-Sk.
7. Vybudovanie infraštruktúry 
Ul. Štúrovej II. - kanál, voda  
  500 000,-Sk.
8. Verejné osvetlenie na Ul. 
M.R. Štefánika 100 000,-Sk.
9. Vodovod na Ul. Víťazstva II. 
  100 000,-Sk.
10. Spoluúčasť na elektrických 
prácach (trafostanica, rozvody), 
Ul. Štúrova II.  100 000,-Sk.
11. Vypracovanie štúdia na 
odvodnenie dolnej časti 
Sládkovičovej ulice od byto-
viek  250 000,-Sk.
12. Prečistenie Dubinského po-
toka 100 000,-Sk.

Prípadné zmeny a doplnky 

kapitálových výdavkov sa 
budú riešiť na júlovom zasad-
nutí podľa výšky finančných 
prostriedkov.

OcZ zamietlo žiadosť 
Základnej školy Spišské Bystré 
o finančnú pomoc na zabez-
pečenie XIII. ročníka žiackeho 
halového futbalového turnaja, 
ako aj poskytnutie finančného 
príspevku Únii nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska so 
sídlom v Poprade, a to z dô-
vodu, že v zmysle zákona 
č. 583/2004/Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách sa finančné 
prostriedky môžu poukazovať 
len organizáciám so sídlom v 
obci, alebo vykonávajúcim čin-
nosť na území obce.

Starosta obce informoval 
prítomných o skutočnosti, že 
oslovil vedenie Urbariátu 
vo veci opravy fasády sýpky 
(Gminsky lemhaus), ktorý je síce 
majetkom obce, no užíva ho 
Urbariát. Vedenie sa k tomu 
vyjadrilo, že túto budovu už 
nepotrebuje, a preto nevykoná 
žiadne opravy na tejto budo-

ve. Ďalej poslancom vysvetlil 
situáciu, že pri riešení križo-
vatky tento objekt bude musieť 
byť odstránený. Z uvedených 
dôvodov starosta obce podal 
návrh na zbúranie tejto budo-
vy. Keďže poslanci návrh ne-
podporili, vyzval ich, aby na 
najbližšie zasadnutie predložili 
svoje návrhy na prerokovanie.

OcZ jednohlasne odsúhla-
silo poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 5 000,- Sk 
drobnochovateľom v Hranov-
nici za vykonanú prácu a ná-
klady spojené s usporiadaním 
výstavy v roku 2005.

Starosta obce informoval prí-
tomných o príprave novej we-
bovej stránky www.hranov-
nica.sk, spracovateľom tejto 
stránky bude M. Knižka z Ver-
nára, ktorý sa už prezentoval 
viacerými stránkami: Sloven-
ský-raj.sk, Vernár.sk. 

OcZ schválilo platobný poria-
dok na rok 2006 pre poslancov 
a členov komisií obecného za-
stupiteľstva. 

Zima tohto roku je charakteristická nielen svojou dĺžkou tr-
vania, nízkymi teplotami, ale aj mimoriadnou nádielkou snehu. 
Na zábere je upratovanie chodníka 2. januára 2006, ktoré vyko-
návali v rámci aktivačných prác nezamestnaní občania obce.
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