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Internet už beží

Sedemnásteho
februára
2008, následne po realizovaní
montáže štyridsaťpäť metrov
vysokého stožiara na Dubine,
spustila firma L. J. Pharma
v rámci projektu „Internetizácia Hornádskej doliny“ prevádzku vysokorýchlostného
mikrovlnného internetu. Internet zatiaľ beží na polovičný
výkon. Plný výkon vysielača
bude zabezpečený ešte počas
skúšobnej prevádzky.

Včelári nahláste

Aj keď február je ešte mesiacom pokoja na včelnici,
chovatelia nesmú zabudnúť na
povinnosti vyplývajúce zo Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2005 o podmienkach
chovu včiel na území obce. Do
25. marca sú povinní písomne
nahlásiť stanovište včelstiev
na obecný úrad. Tlačivo „Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev“ si môžete vyzdvihnúť
u p. Gajanovej.

Budú v II.lige ?

Víťazstvom v Bijacovciach
6:2 si šachisti upevnili nádej
na postup do II. Ligy. V deviatich stretnutiach ešte nenašli
premožiteľa a získali plný počet bodov. Vedú tabuľku III.
ligy so šesťbodovým náskokom
pred družstvom Margecian.
V zostávajúcich dvoch kolách
nastúpia ešte proti Smižanom a
Markušovciam. Výsledky týchto stretnutí by už nemali ohroziť prvenstvo v súťaži.

Dočasný výbor

V jarnej sezóne povedie futbalový klub Marco Climatech
dočasný výbor v zložení: M.
Oravec, S. Bašista, M. Palguta, R. Lopušek, Š. Turčan a P.
Valluš. Dôveru dostal na členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 5. januára 2008. Hlavnou
úlohou dočasného výboru je
najmä zlepšiť postavenie mužstva dospelých, ktoré v jesennej časti skončilo v I. triede na
trinástom mieste.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
1. februára 2008. V úvode zložil Miloš Fedor poslanecký sľub,
ktorý bol v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. a uznesením
č. 98/2007 vyhlásený za poslanca po zániku poslaneckého mandátu PhDr. Petra Rotha PhD.
V ďalšom rokovaní obecné nutia bolo prerokovanie plázastupiteľstvo zobralo na ve- nu investičných akcií na rok
domie správu hlavného kon- 2008. Z predloženého návrhu
trolóra obce z kontroly vedenia sa schválilo pokračovanie v staúčtovnej evidencie obecné- vebných akciách:
ho úradu vykonanej v dňoch
- internetizácia Hornádskej
devätnásteho decembra 2007 doliny,
- dobudovanie infraštruka pätnásteho januára 2008,
v ktorej sa konštatovalo, že ne- túry v stavebnom obvode pod
boli zistené závažné nedostat- Babkou,
ky. Schválilo plán kontrolnej
- zemné úpravy miestnej kočinnosti hlavného kontroló- munikácie Gajanky.
ra obce na prvý polrok 2008.
Z plánovanej výstavby kriK predloženému návrhu sa do- žovatky pri pomníku, ktorej
plnil bod, v ktorom sa má vy- investorom je Prešovský samokonať kontrola využitia dotácie správny kraj, vyplynuli nové
vo futbalovom klube MARCO- stavebné akcie, ktoré poslanci
-CLIMATECH a Dobrovoľ- schválili:
nom hasičskom zbore.
- výstavba parku pri Delta
Hlavným bodom zasad- bare (s preloženým pomníkom),

Hospodárenie s prebytkom
Každá obec je povinná nechať si overiť svoje hospodárenie
predchádzajúceho rozpočtového roku audítorom. Predmetom
overovania je tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhou a dodržiavanie
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Audit účtovnej závierky na- skytuje verný a pravdivý obraz
šej obce, ktorá obsahuje súvahu dobrej finančnej situácie obce.
Výsledky rozpočtového hoszostavenú k 31.12.2007, výkaz
o plnení príjmov a výdavkov podárenia obce za rok 2007 vyrozpočtu, výkaz ziskov a strát kazujú prebytok 274 631,- Sk,
vykonal Ing. Peter Dula, zod- prírastok majetku o 15,1 mil.
povedný audítor s licenciou. Sk z toho akcie Podtatranskej
Vykonaný audit mu poskytol vodárenskej spoločnosti 10,6
primerané východisko pre ná- mil. Sk a zníženie záväzkov za
zor, že účtovná závierka po- rok o 1 654 tis. Sk.

Krátke správy
• Najbližšie štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa plánuje na dvadsiaty
ôsmy marec 2008 so začiatkom
o 19.00 hodine. Hlavným bodom programu bude Záverečný
účet obce za rok 2007 a úprava
rozpočtu obce 2008.
• Starosta obce začal rokovanie s MUDr. Jánom Hencelom,
riaditeľom
EMERGENCY
MEDICAL SERVICE-EMS,
s.r.o. Táto zdravotná záchranná služba má záujem o vlastné
záchranné stredisko v obci. Na
prenájom im boli ponúknuté
priestory budovy na futbalovom ihrisku.

• Po schválení finančných
prostriedkov z rozpočtu obce
za začali práce na oprave klubových priestorov v budove futbalového ihriska. Po demontáži starých drevených priečok sa
vykonáva montáž nových sadrokartónových.
• Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov pozýva svojich členov
ako aj prípadných záujemcov
o členstvo na výročnú členskú
schôdzu. Táto sa uskutoční
v nedeľu dvadsiateho štvrtého februára 2008 v miestnosti Klubu obce so začiatkom
o 16.00 hodine.

- napojenie rodinných domov pri autobusovej zastávke
na kanalizáciu a vodovod,
- zemná úprava priestranstva pri autobusovej zastávke.
Taktiež sa schválila oprava
fasády na zdravotnom stredisku, oprava klubových priestorov a kotolne v objekte na
futbalovom ihrisku, oprava
vstupov do dvorov z cestného
chodníka. Poslanci schválili,
v spolupráci so základnou školou, výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v areáli
základnej školy. Schválila sa aj
príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rodinných
domov a to územný plán zóny
stavebného obvodu Zafrajtoch
a Cintorínska.
Po prerokovaní poslanci
schválili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z fondu sociálneho rozvoja, keď sa
podá projekt „Zlepšenie životnej situácie rómskej komunity
v obci Hranovnica – II. Etapa“. Taktiež sa schválila žiadosť v rámci opatrenia 1.1 ROP
(rozvojový operačný program)
na realizáciu projektu „Prístavba telocvične pre základnú školu Hranovnica“.

Na zasadnutí zastupiteľstva
sa vymedzila zo stavebného obvodu Zafrajtoch časť pre vypracovanie územného plánu zóny.
Poslanci schválili Organizačný poriadok Miestneho múzea
v Hranovnici, ktorý predložil
jeho riaditeľ PhDr. Peter Roth
PhD..
Poslanci nesúhlasili s majetkovým prevodom – predajom pozemku na Dubine firme
SLK Trading Levoča.
Trináste zasadnutie,
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa konalo 15. februára 2008 za účastí všetkých poslancov.
Po prerokovaní poslanci schválili odpredaj pozemku v areáli futbalového ihriska
o výmere 4 588 m2 firme MARCO-CLIMATECH, spol. s.r.o.
za predajnú cenu 70,- Sk/m2.
Náklady potrebné na premiestnenie vodovodu a plynu do budovy na futbalovom ihrisku
bude znášať kupujúci.
Na zasadnutí poslanci potvrdili záujem o začatie rokovania s Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky ohľadom podmienok zabezpečovania verejného poriadku na
území obce jedným až dvomi príslušníkmi poriadkovej
služby polície Policajného
zboru.

Fašiangy v základnej škole
Taktiež žiaci základnej školy prežívali fašiangové obdobie v dobrej zábave. Pre žiakov
prvého stupňa pripravili pani
učiteľky karneval. Vstup bol
povolený iba v maskách. Žiaci prekvapili svojou tvorivosťou a nápaditosťou. Na dolnej
chodbe v priestoroch budovy

základnej školy žiaci druhého
stupňa mali fašiangovú diskotéku. Akcie boli organizované
v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy (ZRPŠ).
Pre žiakov sme z príspevkov
ZRPŠ pripravili bohatú tombolu a občerstvenie.
Mgr. Šifrová
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Chceme žiť v bezpečnom prostredí
Každý chovateľ psa by sa
mal zoznámiť so svojimi základnými povinnosťami skôr, ako si
ho zadováži. Na to mnoho chovateľov zabúda a potom sa dostávajú do konfliktu so susedmi, verejnosťou a samozrejme,
s platnými predpismi. Bez ohľadu na svoje záujmy a záľuby sú
všetci obyvatelia povinní dodržiavať pravidlá, aby si navzájom
neznepríjemňovali život, lebo
nie každý má vzťah k psom, ba
niektorí majú zo psov aj strach.
Základné pravidlá o držaní psov upravuje zákon č. 282/
2002 Z.z. zo 16. mája 2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Na obecnom úrade sa množia
sťažnosti na týchto štvornohých miláčikov. Nie sú to len
sťažnosti z hornej časti Hviezdoslavovej a Mlynskej ulice.
Sťažujú sa však aj občania z
ulice Rovná a Víťazstva. Tu
môžeme pozorovať voľne pobehávajúcich psov aj v neskorých nočných hodinách. Pri
stretnutí s nimi v tomto čase
mnohým občanom prechádza
mráz po chrbte.
Chovatelia, ktorým ich
štvornohí miláčikovia často dokážu vyjsť na ulicu, by si mali

uvedomiť, že znepríjemňujú život ostatným občanom. Spolupatričnosť či rešpektovanie práv
ostaných občanov je týmto narušené. Verím však, že títo chovatelia pri dobrej snahe nájdu
prostriedky, ktorými zabránia
unikanie psov zo dvorov. Veď aj
im zaiste záleží na tom, aby sme
v obci všetci žili v bezpečnom
a čistom i estetickom prostredí.
V minulom roku na obecnom úrade registrovali 243
psov, za ktorých sa vybralo na

Anketa na webe

Už ste sa rozhodli?
Opatrovateľskú službu podľa zákona o sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných
úkonov, nevyhnutných prác
v domácnosti alebo kontaktu
so spoločenským prostredím
– najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre
nepočujúce osoby a predčítavaním pre nevidiacich.
Obec poskytovanie sociálnych služieb môže zabezpečovať i prostredníctvom iných
právnických – neštátnych subjektov, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby
v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Naša obec túto možnosť
využila ihneď pri decentralizácii a prenesení kompetencií z orgánov štátnej správy od
roku 2003.
Na výkon tejto služby obec
uzatvorila zmluvu so Spiš-

poplatkoch 24 300,- Sk. Trikrát sa vykonal odchyt psov,
pri ktorých bolo odchytených
68 kusov. Za túto prácu obec
musela zaplatiť 43 tisíc korún.
Tohto roku mnohí chovatelia pozabudli na svoju povinnosť. K 31. januáru 2008 (posledný deň zaplatenia dane za
psa) daň za psa zaplatilo len tridsaťpäť chovateľov. Tým, ktorí daň za psa nezaplatili podľa
všeobecne záväzného nariadenia, hrozí pokuta.

Ples učiteľov

S myšlienkou usporiadať
ples učiteľov Hornádskej doliny (ZŠ Spišské Bystré, ZŠ
Spišský Štiavnik, ZŠ Hranovnica, ZŠ Vikartovce) ako prví
prišli kolegovia zo Spišského
Bystrého. Cieľom je upevňovať
kolegiálne vzťahy v športovej
či pracovnej oblasti, ale i neformálnymi stretnutiami.
V minulom roku bola usporiadateľom Základná škola
v Spišskom Štiavniku. Tento
rok sme prebrali plesovú štafetu my, kolektív učiteľov zo Základnej školy Hranovnica.
Ples sa konal dvadsiatehošiesteho januára 2008 v reštaurácií B-club v Hranovnici.
Vzácnym hosťom bol p. Robo
Kazík, ktorý sa svojím vystúpením postaral o rozprúdenie
dobrej zábavy. Do tanca nám
hrala hudba pod vedením p.
Štefana Katreniča. Okrem
dobrej hudby a zábavy sme pre
prítomných hostí v spolupráci
s našimi sponzormi pripravili
bohatú tombolu, ktorým sa aj
touto cestou ešte raz chceme
poďakovať.
Mgr. Šifrová

skou katolíckou charitou. Na
tento rok obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 500 tis. korún pre zabezpečenie opatrovateľskej služby
prostredníctvom tohto neštátneho subjektu. Poskytnutá dotácia sa zúčtuje na konci
roka.
V roku 2007 sa Spišskej katolíckej charite poskytla dotácia vo výške 450 tis. Sk. Príjmy
od klientov za služby činili 36
tis. Sk. Prebytok hospodárenia
42 tis. Sk sa použije v tomto
roku. Zmluvne bol dohodnutý
rozsah 3,25 úväzkov, skutočne
splnený rozsah 2,88 úväzkov.
Opatrovateľská služba sa poskytovala v minulom roku deviatim klientom obce: Márii
Liptajovej st. (nebohá), Márii
Liptajovej ml., Gabriele Kedzuchovej, Róbertovi Gavalérovi, Márii Kolbovej, Margite
Šavelovej, Terézii Kuklovej,
Martinovi Lačnému (nebohý),
Márii Vallušovej.

Poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať
služby a zriaďovať rôzne zariadenia. Sú to ambulantné,
stacionárne alebo pobytové
formy sociálnych, zdravotníckych, pedagogických služieb podľa platnej legislatívy.
Pre túto rozsiahlu činnosť sa
charita snaží získať finančné prostriedky od fyzických
a právnických osôb poukázaním dvoch percent z daní na
dobročinné účely. Ak ste sa
rozhodli odviesť dve percentá dane za rok 2007 charite,
príslušné formuláre v tlačenej forme nájdete v katolíckom kostole, na fare alebo na
stránke www.caritas.sk. V minulom roku takto charita obdržala 1 554 852,- Sk, ktoré
použila na poskytovanie terénnej služby starým, chorým,
opusteným a umierajúcim na
Orave, Liptove a Spiši. Takto
získané finančné prostriedky
v tomto roku môžu byť použité na zlepšenie a prípadne rozšírenie služieb aj v našej obci.

Vyše dvoch mesiacov na našej webovej stránke bola umiestená anketa, kde sa mohlo odpovedať na otázku: „Ktorou
oblasťou by sa mali v budúcom
roku (teda v roku 2008) prioritne zaoberať poslanci obecného
zastupiteľstva a starosta obce ?“
V tejto ankete hlasovalo celkom stoštyridsaťpäť návštevníkov tejto stránky. Najväčší počet hlasov päťdesiattri, čo
predstavovalo tridsaťpäť percent
uviedlo, že je to sociálna starostlivosť o občanov. Druhou prioritou pre orgány obce by mala
byť infraštruktúra pre výstavbu
rodinných domov. Táto priorita dostala tridsaťpäť hlasov, čiže
dvadsatštyri percent.
K týmto dvom základným
prioritám by ešte mohla patriť oblasť informatizácie obce, bezpečnosť občanov a verejný poriadok v obci. Tieto
oblasti získali dvadsaťštyri,
resp. dvadsaťdva hlasov.
V tomto hlasovaní prepadol šport so siedmimi hlasmi, čo predstavuje päť percent
z celkových hlasov. S počtom
štyroch hlasov na poslednom
mieste skončila oblasť kultúry
a kultúrnych inštitúcií.
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Je upozornenie mesta oprávnené?
Osemnásteho februára 2008 obecný úrad obdŕžal list od mesta Poprad v ktorom pisateľ p. Bystrý v prvej časti opisuje zavedený množstvový zber komunálneho odpadu v obci. Nakoľko
druhá časť je veľmi závažná, uvádzam ju v plnom znení.
Na základe vlastných infor- povinný počet vývozov, množmácií a vlastných skúseností stvo odpadu končí na divokých
vás chceme upozorniť, že v sna- skládkach a v cestných priekohe ušetriť finančné prostriedky pách komunikácií, ktoré tvoria
mnohí občania obce Hranovni- vstupy do nášho mesta. Poctiví
ca nenakladajú s komunálnym občania s environmentálnym
odpadom v súlade s ustanove- vedomím tak doplácajú na bezniami zákona NR SR č. 223/ ohľadnosť ostatných občanov.
2001 Z.z. o odpadoch v znení Mesto Poprad v snahe udržianeskorších predpisov a odpadu vať celoročnú čistotu a poriadok
sa zbavujú v nádobách určených tieto divoké skládky za nemapre občanov mesta Poprad, čím lé finančné náklady prácne odzaťažujú rozpočet nášho mesta. straňuje.
Nakoľko nemá obec HranovTo, že sa Vaša obec snaží vynica určený ani len minimálny separovať maximálne množstvo

zložiek komunálneho odpadu
je síce chvályhodné, ale nie na
úkor nášho mesta, jeho občanov a na úkor okolitej krajiny.
Z uvedených dôvodov Vás zároveň žiadame o prehodnotenie doterajšieho systému zberu
komunálneho odpadu vo Vašej
obci tak, aby k týmto skutočnostiam v budúcnosti už nedochádzalo.
Milí spoluobčania,
po prečítaní tohto listu som
ostal veľmi skormútený a položil
som si niekoľko otázok:
- je to pravda, čo sa píše
v tomto liste?
- sú naši občania takí bezohľadní a tvoria divoké sklád-

ky v cestných priekopách pred
mestom?
- devastujeme komunálnym
odpadom okolitú krajinu ?
- vozíme sa na drahých osobných autách do Popradu a nemáme dvanásť korún na tridsať
litrové vrece, ktoré potrebuje
štvorčlenná rodina na týždeň?
- je upozornenie mesta
oprávnené ?
Správne odpovede na tieto
otázky budem musieť hľadať
dlhšie a preveriť si určité súvislosti. Prosím aj Vás o vyjadrenia k tejto záležitosti, aby sme
ju spoločne vyriešili k obojstrannej spokojnosti. Za ochotu a pomoc pri riešení danej situácie Vám ďakujem.
starosta obce

Abeceda prírody v materskej škole
Donedávna žilo ľudstvo
v presvedčení, že naša Zem
je píliš veľká a príroda príliš
silná, aby mohla byť výrazne
ovplyvnená činnosťou človeka. Myslenie, že prirodzená
rovnováha všetkých systémov
je nemenná, pevná a primárne
postavenie človeka neotrasiteľné, žiaľ už dnes neplatí. Človek počas svojho života príde
do styku s veľkým množstvom
rôznych predmetov a javov.
Niektoré sú dôležité pre jeho
prežitie, niektoré mu uľahčujú
život, niektoré využíva na hru
a zábavu.
Do školského systému s cieľom zvýšiť environmentálne
poznanie a vedomie bol vypracovaný program environmentálnej politiky. Musíme mať na
zreteli, že dieťa predškolského veku sa učí takmer výlučne
prežívaním a zhromažďovaním
skúseností. Preto realizácia
environmentálnej výchovy je
možná najmä prostredníctvom
zážitkového učenia, praktickej
skúsenosti, pobytov v prírode,
pričom hlavnou témou je hra.
Aj deti našej materskej školy sa v rámci ochrany prírody
a okolia zapojili do celoštátneho environmentálneho projektu „EKOPAKY“. Spolu s deťmi zbierajú obaly od mlieka,
džúsov, ovocných štiav aj zamestnanci školy.
Deti v materskej škole majú
veľmi rady upratovanie, vedia
upratať triedy a záleží im na
okolí, kde žijú. Do styku prichádzajú najmä s papierom,

ktorý odkladajú do modrých
košov. Je veľmi dôležité, aby aj
u najmenších rómskych detí sa
začalo hrou pestovať environmentálne povedomie. Vedieť,
čo je odpad, ako s ním nakladať, prečo a ako sa separuje.
Pri pobyte vonku sa aktívne
zapájajú do upratovania dvora, vedia posúdiť, či je poriadok
alebo neporiadok, či je to dobré alebo zlé. Aj tieto jednoduché
činnosti detí pomôžu chrániť
prírodu a nepozerať sa na ňu,
čo tu je a bude nemenné. Našim
najmenším deťom bude odmenou vôňa kvetov, štebot vtákov,
rozkvitnuté lúky, zdravé lesy,
čistá rieka a hrejivý pocit, že aj
ony pomáhajú chrániť prírodu.
Pavla Chovanová,
riaditeľka školy

S environmentálnou výchovou je potrebne začínať od najútlejšieho veku.
V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol omnoho citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a nápadom. Na zábere učiteľka Šifrová s rómskymi deťmi pri triedení tetrapakových
obalov.

Návšteva prejavila záujem o spoluprácu
Piati zástupcovia združenia
obcí Tatiar (Mária Pacherová,
riaditeľka združenia, Stanislav
Neuschl, starosta obce Štiavnicke
Bane, Ing. Jana Staňová, starostka obce Žemberovce, Mgr. Monika Slížiková starostka, obce Devičany a Peter Titurus starosta, obce
Nová Dedina) dvanásteho decembra 2007 navštívili našu obec.
Združenie obcí Tatiar zoskupuje dvadsaťšesť obcí s cieľom koordinovať a riadiť zber
separovaného odpadu v týchto obciach. Títo starostovia sa
o obci Hranovnica dopočuli
na základe našej úspešnej prezentácie projektu „Zlepšenie
nakladania s odpadmi v obci
Hranovnica“ na konferencii

„Environmentálne
projekty
Operačného programu Základná infraštruktúra“, ktorá bola
na Teplom vrchu v dňoch 27.
až 28. novembra 2007.
Pri návšteve našej obce
sme ich podrobne informovali o realizácii nášho projektu.
Starosta obce Ing. M. Benko
spolu s projektovým manažérom Ing. S. Božoňom hovorili
o všetkých pozitívach projektu, ale aj o úskaliach. V rámci
oboznámenia sa s projektom
ich previedli obcou, kde mohli
vidieť novovybudované obecné kompostovisko, spôsob
zberu množstvového odpadu
a spôsob kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu

v domácnostiach. Zoznámili
sa aj so zberovou technikou
zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu:
traktorom s vlečkou a štiepkovačom, ktoré boli zakúpené
v rámci nášho projektu. Túto
mechanizáciu im predviedol
pán J. Uhrin.
Po odprezentovaní nášho
projektu starostovia vyjadrili
uznanie a zároveň prejavili záujem o bližšiu spoluprácu s našou
obcou v oblasti zberu separovaného odpadu a kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu. O tejto spolupráci Vás budeme informovať v ďalších vydaniach spravodajcu.
BožS

Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

5

Zapojenie do krížových ciest
Vysluhovanie Sviatosti birmovania v našej farnosti sa blíži. Termín podľa rozpisu, ktorý
je určený pre Spišskú diecézu,
spadá na nedeľu 13. apríla 2008.
Príprava prebieha podľa plánu.
So stojeden prihlásených sa šiesti
sami rozhodli ju ukončiť a už nie sú
v zozname. Praktická časť prípravy
spočíva v účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky,
ďalej v prijatí sviatosti zmierenia
minimálne päť ráz. Okrem toho sa
budú zapájať do piatkových krížových ciest. Samozrejme tu možno
spomenúť aj absolvovanie náuk,
ktorých obsah patrí už do teoretickej časti prípravy.
Momentálne máme za sebou
blok o desiatich Božích príkazoch a niekoľko téz z druhého
okruhu o sviatostiach. Tu zohráva kľúčovú pozíciu aktuálna
sviatosť birmovania a téma o daroch Ducha Svätého. Potom ešte
nasledujú články viery. Po konzultácii s animátormi, PaedDr.
H. Vallušová, M. Gavalérová,
sme sa rozhodli, že preskúšanie

C

elá rodina môjho otca bola
a je vlastne ako ekumena
v malom. Súrodenci otca boli
evanjelici, ale ich partneri boli
už väčšinou iného vierovyznania. Pri rodinných stretnutiach
nebol problém spievať z evanjelického či katolíckeho spevníka.
Rovnakú ekumenu zažívame aj
v mojej rodine, keďže sme rôzneho vierovyznania, no pri rodinnom stole sa modlíme rovnakú
modlitbu, uznávame rovnakého
Boha a ďakujeme za všetky dary
jednému Pánu Bohu.

vedomostí bude ústne na záver.
Hodnotenie absolvovania prípravy bude spočívať z účasti na
svätých omšiach a z prijímania

mosti. Birmovanec bude stručne
charakterizovať aj svätca, ktorý je
jeho birmovným patrónom.
Verím, že prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti bude
pre všetkých birmovancov vý-

sviatosti zmierenia podľa preukazu birmovanca, ďalej zo zvládnutia
náukovej časti podľa aktivity, dochádzky, prístupu ku katechéze,
písania poznámok z jednotlivých
tém a záverečnej známky za vedo-

nimočnou udalosťou a posila
sviatostnej milosti im prispeje
k prežívaniu šťastného a plnohodnotného života.
Jozef Ferneza,
správca farnosti

Ekumena v obci

Bola nedeľa poobede, keď zazvonil telefón, a pán starosta ma
poprosil napísať pár riadkov o ekumene v Hranovnici. Najskôr
ma to veľmi prekvapilo, ale keď som začala nad tým rozmýšľať,
tak v podstate môžem povedať, že mám k ekumene veľmi blízko.
Keď sme bývali v Poprade, núť a ďakovať mu za všetku
počas vianočných sviatkov lásku a vidieť v očiach svojich
ako aj pri návšteve chrámu detí tú nehu, radosť a pokotvorili sme jednotnú rodinu. ru. Pri tom si spolu zaspieSpolu sme išli do katolíckeho vať najkrajšiu vianočnú pesi evanjelického kostola na bo- ničku – Tichú noc. Nikto zo
hoslužby a svätú omšu. Bolo známych, u ktorých by som to
krásne na Vianoce zastaviť sa mohla pozorovať, nepozastapri jasličkách Ježiška, kľak- vil sa nad tým, že ja evanjelička som v katolíckom chráme
a muž katolík našom v chráme.
V obci žije veľa miešaných
manželstiev. Takto dokazujem, že vieme ekumenu preniesť do praxe, že v našich
kostoloch aspoň na najväčšie
sviatky v roku nebude zvláštne vidieť celé rodiny spolu,
ako sa modlia a ďakujú Pánu
Bohu.
Myslím si, že i v našej dedine by sme mali rozvíjať myšlienky spoločného zbližovania,
žiť duchovne ako jedna rodina, bez rozdielu vierovyznania
a poslanie ekumeny preniesť
Zborová farárka ev.c.a.v. Mgr. Zuzana Vaľovská a správca rímsko- do nášho každodenného žikatolíckej farnosti Mgr. Jozef Ferneza v rímskokatolíckom kostole po- vota. Byť si navzájom bratmi
čas Ekumenického pobožnosti v obci.
a sestrami, aby slová, ktorými

Deň návratu
Na Veľký piatok my evanjelici nepoužívame počas
Služieb Božích Spevník,
ale Pašie. Tieto sa začínajú
predspevom: Neopúšťaj ma,
Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj
sa odo mňa. Obráť sa ku mne a
zmiluj sa nado mnou. Tieto slová vystihujú to, čo Veľký piatok prináša: stratenosť a opustenosť pre Ježiša, nachádzanie
samých seba a blízkosť Božiu
pre nás.
Veľa ľudí sa zvykne sťažovať a hovoriť, že na tomto svete
spravodlivosť neexistuje. Prečo
však my sami čakáme spravodlivosť, keď sme to boli my, ktorí boli dôvodom nespravodlivosti voči Ježišovi?
Veľký piatok je pre nás deň
veľkého návratu. Vďaka Ježišovi a tomu všetkému, čo podstúpil, sme my mnoho získali.
Môžeme mať odpustené hriechy, lebo to, čo bolo treba vytrpieť, za nás podstúpil niekto
iný. A môžeme vedieť, že Boh,
náš Otec, nás už neopustí.
Mgr. Vaľovská
sme sa modlili na tohtoročných pobožnostiach a prosili
Ducha Svätého - aby naplnil
naše srdcia svojou milosťou,
oslobodil nás od pochybnosti
a nedôvery, aby premenil naše
kamenné a zatrpknuté srdcia
a zrúcal múry a priepasti medzi nami - neboli len slovami
vyrieknutými na ekumene,
ale slová padnúce do úrodnej
pôdy.
Keby sme si tieto myšlienky viac pripustili k srdcu, tak
by nebol problém zaplniť lavice v kostole a započúvať sa do
krásneho spevu detí a kázní
našich kazateľov o začiatkoch
a podstate ekumeny. Odhoďme
teda našu nedôveru a predpojatosť neprísť do kostola druhého
vierovyznania. Dokážme aspoň
raz v roku, že sme v tejto obci
bratmi a sestrami navzájom,
že veríme v toho istého Boha,
modlíme sa ten istý Otčenáš
a, hlavne, že uznávame a žijeme podľa rovnakých hodnôt
kresťanských cirkví.
Verím, že sa o rok znovu
stretneme a budeme spolu
v modlitbách a piesňach prosiť a ďakovať za všetku lásku,
ktorou nás náš Boh obdarúva.
Mária Antolíková

Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

Program kina
marec – apríl
Piatok 7. marca 2008
POSLEDNÁ LÉGIA
USA, VB, Fran. – 2007
Keď sa začne Rímska ríša
rozpadávať, opustí mladý Romulus Augustus mesto a vydá sa na
nebezpečnú cestu, aby vytvoril
légiu verných – POSLEDNÚ
LÉGIU. Výpravný veľkofilm
z obdobia pádu Rímskej ríše, natáčaný aj na Slovensku (Spišský
hrad, Červený kameň).
Žáner: akčný, dobrodružný.
Odporúčaná prístupnosť: MP
–12, české titulky
Piatok 28. marca 2008
ZLATÝ KOMPAS
USA - 2007
Fantastický príbeh, ktorý sa
odohráva v alternatívnom svete, v ktorom majú všetci ľudia
namiesto duše svojho démona
– zvieratko. V tomto svete žije aj
malá Lýra, ktorá nepozná svojich
rodičov a vychovávajú ju učenci
za múrmi Oxfordu. Jedného dňa
podnikne cestu na ďaleký sever,
kde žije jej otec a kde sa raz za čas
otvorí okno do iného sveta.
Žáner: fantasy, dobrodružný, akčný. Odporúčaná prístupnosť: MP –12, český dabing
Piatok 18. apríla 2008
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
USA - 2007
Na scénu prichádzajú bratia
Alvin, Simone a Theodor. Sú to
veveričky, ktoré nielenže vedia
rozprávať, ale vedia aj výborne
spievať. Získajú popularitu, nasledujú koncerty, davy fanúšikov
a stávajú sa z nich veľké hviezdy.
Žáner: animovaná rodinná
komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP –12, český dabing,
Piatok 25. apríla 2008
VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2
USA - 2007
Votrelci a Predátori si tentokrát rozdajú v malom americkom mestečku, kde stroskotá za
podivných okolností loď, ktorá sa pokúšala na konci prvého
dielu odletieť z našej planéty.
Žáner: akčné scifi. Odporúčaná prístupnosť: MP –15, slovenské titulky,
Zmena programu vyhradená !
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Darovanie krvi je prejavom ľudskosti
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS SČK) Hranovnica v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) Poprad dňa 3. februára 2008 v nedeľu usporiadal akciu darovania
krvi „Odber krvi mobilnou jednotkou NTS“, ktorá sa uskutočnila
v Klube obce. Odberu sa zúčastnilo osemnásť občanov, na naše
veľké prekvapenie až dvanásť z nich bolo darovať krv prvýkrát.
Touto cestou vyslovuje MS deväťkrát, Kopáčová Mariana,
SČK poďakovanie všetkým zú- Kolbová Anna päťkrát, Husáčastneným darcom krvi. Naj- rová Veronika trikrát. Naše poväčšia vďaka patrí hlavne prvo- ďakovanie patrí aj obecnému
darcom: Suržinovej Martine, úradu za poskytnutie miestHusárovej Veronike ml., Kik- nosti na tento účel a taktiež p.
tovej Vierke, Gavalérovej Má- farárovi Mgr. Fernezovi, ktorý
rii, Gavalérovi Jánovi, Mičkovi podporil našu akciu a v kostole
Ľubomírovi, Kolbovej Janke, vyhlásil správu o možnosti daRothovi Petrovi ml., Kiktovi rovať krv priamo v obci.
Prečo uvedení občania daroMarcelovi, Dzivjakovej Márii,
Chromému Slavomírovi, Chro- vali krv? Pretože na túto otázku
mej Janke, ktorí sa odhodla- našli odpoveď v tomto znení:
li k tomuto humánnemu činu.
• darovanie krvi je prejaMedzi viacnásobných dar- vom ľudskosti a malo by byť
cov krvi patria: Kolba Marián bežnou súčasťou nášho živodvadsaťpäťkrát, Malatin Jozef ta. Veď nikto z nás nevie, kedy
sedemnásťkrát, Benková Lucia bude on alebo niekto z jeho

Maska karnevalu – dedinská baba

Posledný fašiangový víkend bol u nás v obci rušnejší, ako
inokedy. V domácnostiach sa vymetali kúty s odloženými hračkami, skrine s nepotrebnými vecami, aby ich šikovné ruky pretvárali na vskutku jedinečné dielka. A načo toľko starostí?
Po roku sme opäť mali mož- Palgutová a Martina Šebestonosť stretnúť živé rozprávkové vá, ktoré neunavujúcim šara filmové bytosti najrozmani- mom dievčat divokého západu
tejších tvarov, farieb a veľkostí. zvládli asistenciu pri priebehu
Navštívili nás víly, princez- programu, roznášaní domácich
né, indiáni, kovboji, lienky, pampúchov a čaju, ale i vykrúochrancovia zákona, či pacienti caní najmenších na tanečnom
a doktori. Pestrej palete masiek parkete.
Ostáva veriť, že radosť detí
dominovala malá, avšak i tak
najnápadnejšia zo všetkých zo spoločne stráveného pomasiek - dedinská baba. Prá- poludnia sa rýchlo nevytratí
vom si vyslúžila titul maska a možno v ešte väčšej zostave
sa stretneme opäť o rok.
karnevalu.
BenZ
Detské maškarádenie sa
uskutočnilo v B-klube
v Hranovnici. Z finančnej podpory obecného
úradu a ochoty dobrých
drobných sponzorov kultúrna komisia obecného
zastupiteľstva mala čo robiť, aby v tombole takmer
sedemdesiat cien získalo
svojich malých majiteľov.
Rovnakým množstvom
sladkých dobrôt boli odmenení tí odvážlivci, ktorí po skončení hudobného
kola neobsedeli a trúfli si
zmerať sily v rôznych súťažiach.
Za dobrú muziku ďakujeme Mirovi Majerovi
s kamarátmi. Že je detstvo jedinečné, potvrdili aj ,,už“ slečny Gabika

blízkych krv potrebovať,
• darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou
krvi,
• darovanie krvi prispieva
k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe
nových, neopotrebovaných krviniek,
• darcovia sa spravidla cítia
lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“ Pri darovaní krvi sa urobí
komplexné vyšetrenie krvi.
MS SČK plánuje v tejto akcii pokračovať aj naďalej a ďalší odber krvi v obci sa plánuje
v jeseni tohto roku. O presnom
termíne Vás budeme včas informovať. Dúfame, že k doterajším darcom krvi pribudnú
noví darcovia krvi.
KopM

Dôstojný záver
fašiangov
Dvadsať mladých ľudí v nedeľné predpoludnie zavítalo do
miestneho Klubu obce, kde sa
podrobilo lekárskemu vyšetreniu a následne osemnásť z nich
darovali krv. Príjemné prostredie, pohoda, dobrá nálada vládla v túto nedeľu v tomto klube.
Keďže to bola posledná nedeľa pred skončením fašiangov, symbolicky ukončili toto
obdobie pohárom červeného
vína. Svoju vzácnu tekutinu
- krv darovali tým, čo to potrebujú. Pracovníčky SČK ich
ponúkli pohárom vínka „na
zdravie“ ako poďakovanie za
dobrý skutok.
V období rôznych osláv, zábav - tento počin je obdivuhodný. Uvedomelosť týchto darcov,
reálny pohľad na život a nezištná obeta - to sú prednosti týchto darcov. Poďakovanie
patrí aj organizátorkám - pani
E. Rothovej, M. Kopáčovej,
M. Gavalérovej a Viere Kiktovej. Ukončenie takejto akcie
sa končí prísľubom spolupráce
do budúcnosti. Hranovničania,
ďakujem za chorých, ktorým
ste určite pomohli a teším sa na
stretnutie s Vami u Vás v Hranovnici niekedy v lete.
Dr. Repovský Pavel
NTS Poprad
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AŽ DO REPREZENTÁCIE

Pripadalo by to skoro ako nosenie dreva do lesa, keby sme povedali, že v Hranovnici sa hrajú šachy. Veď každý, kto číta pravidelne denník Korzár, sa o tom môže presvedčiť. Vie, že Hranovničania postupujú do druhej ligy, dobre si počínajú vo štvrtej
lige a taktiež dobré výsledky dosahujú aj žiaci.
Avšak málokto už vie, že okrem týchto, medzi hráčmi a súťaže sa opäť rozbehli.
tzv. praktických šachistov, sú v Hranovnici Spočiatku iba ako výzvy hráča proti hráaj šachisti organizovaní v Združení koreš- čovi, ale neskôr už organizovane. Opäť sa
pondenčného šachu na Slovensku a hrajú hrajú majstrovstvá republiky jednotlivcov
tzv. korešpondenčný šach. Kedysi hrával aj družstiev, rozbehli sa majstrovstvá Eupomocou korešpondenčných lístkov. Hrá- rópy a sveta. Tak ako to bolo pôvodne, iba
či si ťahy posielali poštou. Každý mal tak s tým rozdielom, že poštovné nahradil spomožnosť svoj ťah náležite zvážiť a aj použiť čiatku e-mail a v súčasnosti existuje už celiteratúru, či radu kolegu.
losvetový server, na ktorom sa hrajú všetky
Radikálnu zmenu do spôsobu hrania spomínané súťaže.
priniesli dve okolnosti: postupné zdraNaši hráči v súčasnosti hrajú v základžovanie korešpondenčných lístkov spôso- ných tzv. Open turnajoch, ale aj vo štvrťfibilo, že tento druh hry sa stával pomaly nále Majstrovstiev Slovenskej republiky.
Vzrastajúci záujem o tento spôsob hry
cenovo nedostupným a nástup osobných
počítačov, ktorý spôsobil, že sa hráč už spôsobil aj to, že dnes sa hrá aj na repremohol „radiť“ aj s počítačovým progra- zentačnej úrovni. V zápase so Španielskom
dostal miesto v reprezentácii aj Dr. Peter
mom.
Hlavne stúpajúca kvalita počítačov od- Roth a v zápase s Českou republikou okrem
radilo mnoho hráčov. Väčšina si povedala, neho aj Peter Roth ml. Preto sa domnievanačo hrať proti počítaču. Zdalo sa, že po- me, že aj toto odvetvie šachového športu
maly ale isto korešpondenčný šach zanik- prispieva k šíreniu dobrého mena obce a
ne. Opak sa stal pravdou, aj situácia s po- všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, želáme
ppr
čítačmi sa vyrovnala, zrovnala podmienky veľa úspechov.

Zimná príprava sa začala
Zimná príprava futbalistov FK MARCO-CLIMATECH sa rozbehla v plnom prúde nielen u dospelých, ale aj u dorastencov a žiakov. Preto si pripomeňme pod drobnohľadom, ako mužstvá dorastencov a žiakov hrali v jesennej časti súťaže a zároveň
čo nás čaká pred jarnou časťou súťaže.
Dorastenci
Po jesennej časti štvrtej futbalovej ligy sú
na šiestom mieste. Z trinástich odohraných
zápasov päťkrát zvíťazili, dvakrát remizovali a šesťkrát prehrali so skóre 46:49. Získali sedemnásť bodov. O štyridsaťšesť gólov
v súperovej bráne sa podelili hráči: Petruľa Marián dvadsaťosemkrát, Šidlovský Marek osemkrát, Bednár Peter trikrát, Panáček
Denis a Miškovič Jaroslav po dvakrát, Pavličko Milan, Žiga Róbert a Pačan Milan po
jedenkrát. Všetkých trinást zápasov počas
jesene odohral len Petruľa Marián. Medzi
najlepších hráčov mužstva dorastu patrili
Petruľa Marián, Šidlovský Marek a Bednár
Peter. Mužstvo sa mohlo umiestniť v tabuľke aj vyššie, keby účasť hlavne na majstrovských zápasoch bola lepšia.
Zimnú prípravu začali dorastenci pod vedením svojho trénera Stanislava Bašistu dvanásteho januára 2008. Tréningy sú na ihrisku a štyrikrát absolvovali tréning v telocvični
v Spišskom Bystrom. Mužstvo plánuje odohrať minimálne tri prípravné zápasy. Dvadsiateho tretieho februára 2008 je mužstvo
dorastencov pozvané na halový turnaj do Gánoviec. Turnaja sa zúčastnia okrem Hranovnice a Gánoviec Levoča a Poprad-Stráže.
Vedúca mužstva Janka Bašistová sa
k cieľu mužstva v jarnej časti vyjadrila slovami: „Z dôvodu reorganizácie dorasteneckej
súťaže chceme zabojovať o účasť v novotvoriacej sa štvrtej lige“.

Žiaci
V jesennej časti sa umiestnili na desiatom mieste. Z trinástich zápasov v piatich
zápasoch zvíťazili a osemkrát prehrali. Získali pätnásť bodov so skóre 42:50. Góly
mužstva strelili: Čonka Peter st. dvadsaťsedem, Bašista Oliver päť, Skokan Mário,
Pavličko Martin, Majer Peter, Spišiak Dominik po dva, Kikta Marek a Bies Dávid
po jednom. Všetky zápasy v jeseni odohrali Dzivjak Lukáš, Pavličko Martin, Bašista
Oliver, Kikta Marek a Bašista Kamil. Medzi opory jesenného kádra patrili Bašista
Oliver, Pavličko Martin, Čonka Peter st.,
Spišiak Dominik a Skokan Mário.
Zimnú prípravu začali pod vedením trénera Jozefa Rotha taktiež dvanásteho januára 2008. Príprava bude hlavne prebiehať na
futbalovom ihrisku. Desiateho februára 2008
sa zúčastnili na kvalitnom halovom turnaji
v Matejovciach. Na turnaji obsadili pekné
siedme miesto z dvanástich účastníkov.
Pre lepšie výkony dorastencov ako
aj žiakov v odvetnej časti súťaží by bolo
potrebné zvýšiť počet hráčov v mužstve,
zlepšiť účasť na tréningoch. Hráči nemajú
figurovať len na súpiske, ale majú byť prítomní hlavne na ihrisku. O zvýšenú kvalitu futbalu v obci je potrebné osloviť väčšie
množstvo detí a mládeže. Veľmi dôležitá je
však podpora rodičov a usmernenie vlastných detí v ďalšom športovom vývoji.
BašS

Spoločenská kronika
V januári a februári
svoje jubileá oslavujú
50 rokov
Pačanová Anna, SNP 204
Bobovský Miloslav, Hviezdoslavova 334
Kočko Milan, SNP 191
Friedmanová Mária, Sládkovičova 444
Čonková Margita, Hviezdoslavova 247
Fedorová Anna, Sládkovičova 454
Štolc Marián, Budovateľská 508
Vallušová Mária, Rovná 14
60 rokov
Pavličková Helena, SNP 175
Rothová Jana, SNP 148
75 rokov
Pušková Helena, SNP 181
80 rokov
Králik Štefan, Víťazstva 378
Dunaj Jozef, Hviezdoslavova 318
85 rokov
Bobovská Anna, Hviezdoslavova 288
99 rokov
Liptajová Mária, Sládkovičova 423

Novorodenci
Natália Oličová, Hviezdoslavova 257
Richard Žiga, Hviezdoslavova 248
Barbora Čonková, Mlynská 227
Milan Čonka, Mlynská 226
Kristína Horváthová, SNP 205
Maroš Baláž, SNP 194
Lea Reichová, Sládkovičova 428
Michal Benko, SNP 138
Lukáš Horváth, Hviezdoslavova 246
Ľudmila Kokyová, Mlynská 230
Lucia Čonková, SNP 192
Kevin Pokoš, Hviezdoslavova 245

Na večný odpočinok
sme odprevadili
16. februára 2008 Máriu Liptajovú
vo veku 91 rokov
20. februára 2008 Katarínu Husárovú
vo veku 68 rokov

Spokojný život znamená
mať dostatok:
- prostriedkov naplniť
svoje potreby
- viery konať Božie veci
- milosti vyznať svoje hriechy
a zanechať ich
- trpezlivosti vykonať dobrú vec
- lásky byť užitočný
a pomáhať iným
- sily zápasiť s ťažkosťami
a zdolávať ich
- nádeje zbaviť sa úzkostlivých
obáv o budúcnosť
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Okamihy zo života našej obce

Z vianočného stretnutia dôchodcov pri jedličke

Masky na detskom karnevale v materskej škole

Novoročná koleda na obecnom úrade

Podujatie základnej školy – Trojkráľový podvečer

Detské divadelné predstavenie Traja anjeli z neba

Novoročná sánkovačka deti z materskej školy
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