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Treba využiť, čo sa Nám ponúka
Pravidelné sobotňajšie upratovanie mi
zrazu prerušil obecný rozhlas. Správu,
ktorú hlásil, som počula iba útržkovite:
„ ...v nedeľu, ... verejné korčuľovanie pod
Dubinou, na prírodnom klzisku ... pozýva
Stanislav Palguta, predseda ... pozývajú sa
deti s rodičmi ... začiatok o 12.00 hodine ...
do 16. 00 hodiny, ... kto si donesie hokejku,
zahrá si aj hokej ... podávať sa bude teplý
čaj“. Po zopakovaní celej správy v rozhlase
som celkom porozumela, o čo ide. Už len
aby vyšlo počasie, pomyslela som si. No
kto by odolal takému lákavému programu
na nedeľu?
A už je tu nedeľa. Budíček detí, raňajky,
svätá omša v kostole, obed a IDE SA!!!

Neviem, či sa tešili viac deti alebo rodičia - ťažko posúdiť. Radosti bolo dosť. Už
z cesty bolo zrejmé, že malá kopa pýta viac.
Rodičia s deťmi prichádzali a prichádzali.
Veď slniečko svietilo a hrialo ako na objednávku a nechýbal ani sľúbený čaj. Ten pre
dospelých hrial o „čosi“ viac.
Niektoré deti stáli na ľade po prvýkrát,
niektorí dospelí vytiahli korčule po 10-15tich rokoch... Bolo sa na čo pozerať. K tomu
všetkému nám vyhrávala hudba, takže sa
korčuľovalo v mierne tanečnom tempe.
Po dvoch kolečkách - zastávka pri „gelendri“. Občerstviť sa, podebatovať, pokochať sa pohľadom na naše radostné červenolíce deti ...

No bola to veľmi vydarená športová akcia, ktorá pripomínala atmosféru akoby inej
doby. Sme preto veľmi radi, že sme dostali
takú pozvánku od „hokejistov spod Dubiny“ a fandíme im, že na nás nezabudli.
A ako sa dá pripraviť taká kvalitná ľadová plocha? To sa Vám oplatí navštíviť
internetovú stránku obce www.hranovnica.sk viď fotogalériu. Takú rolbu ste ešte
nevideli!
Takže milé dámy a milí tatkovia: vytiahnuť z pivníc korčule, dať pobrúsiť a poďme
na klzisko pod Dubinu! Treba využiť, čo sa
Nám ponúka!
Ešte raz „Ďakujeme“!
ZuzJusth
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Informujeme
• Riaditeľka Materskej školy
obce p. Mária Greňová oznamuje
rodičom, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2010 – 2011 sa uskutoční v termíne od 15. februára do
15. marca 2010 v čase od 7.00 hod.
do 16.30 hodiny. Deti od troch
do šiestich rokov sa prijímajú
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rozhodnutie o prijatí (neprijatí)
dieťaťa bude rodičom doručené
najneskôr do 30. apríla 2010.
• Zo štatistických údajov
činnosti obecnej knižnice v roku
2009, ktorá v rámci služieb poskytuje aj internet pre verejnosť,
sme vybrali:
- počet knižných jednotiek
celkom 11 174, z toho:
- ��������������������������
odborná literatúra pre dospelých 1 927,
- krásna
����������������������������
literatúra pre dospelých 4 202,
- odborná literatúra pre deti
684,
- krásna literatúra pre deti
4 361,
- počet
��������������������������
aktívnych používateľov celkom 304, z toho detí do 15
rokov 158,
- návštevníci
�������������������������
knižnice celkom 3 062,
- počet
��������������������������
prístupov používateľov na internet v knižnici 278,
• Z činnosti kina v roku 2009
uvádzame niekoľko štatistických
údajov:
- počet predstavení 13,
- počet návštevníkov 651,
- priemerná návštevnosť na
predstavenie 50 (tento priemer
sa zvýšil účasťou žiakov základnej školy na spoločnom predstavení),
- tržby zo vstupného 924,80
Euro,
- priemerná cena vstupenky
1,00 €.
• Sociálna komisia obecného zastupiteľstva v spolupráci
s obecným úradom plánuje pre
dôchodcov Fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční 16. februára (utorok) 2010 o 14.00 hodine
v B-clube. V programe vystúpia
deti súboru Lúčka pod vedením
p. Šmelkovej.
• Obecný klub mládeže pozýva svojich členov a priateľov klubu na Detský karneval, ktorý sa
uskutoční 14. februára (nedeľa)
2010 o 14.00 hodine v B-clube.

Výber ostáva na Vás

ganizácia je zapísaná do registra právnických osôb na prijímanie 2% dane za zdaňovacie
obdobie 2009. K skvalitneniu
služieb aj v našej obci môžete
prispieť, a to formou poukázania 2% dane. Identifikačné
údaje SpKCH sú:
Obchodné meno: Spišská
katolícka charita.
Adresa: Jesenského 5, 052
01 Spišská Nová Ves.
IČO: 35514221.
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi.
Staňte sa v tomto roku jedným z dobrovoľných prispievateľov formou poskytnutia 2
% z Vašej dane. Rozhodnite sa
podľa vlastného zváženia. Výberom jedného z uvedených
pomôžete aj pri skvalitnení
činnosti v obci, ktorú tieto
dobrovoľné organizácie vykonávajú.

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžu fyzické i
právnické osoby poskytnúť 2 % z dane v prospech vybranej neziskovej organizácie. Daňovník musí daň z príjmu zaplatiť celú a je
na jeho slobodnej vôli, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu ním vybranej neziskovej organizácie.
Uvedený zákon nám dáva zácií našej obce môže len Dobmožnosť
získať
finančné rovoľný hasičský zbor, ktorý je
prostriedky od občanov, pod- právne zaregistrovaný aj na rok
nikateľov a firiem na podporu 2010. Pre tých, ktorí sa rozhodčinnosti v obci. Možnosť získa- nú finančne prispieť tejto orvania finančných prostriedkov ganizácii, uvádzame potrebné
aj takýmto spôsobom z organi- údaje:
Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica.
Adresa: SNP 95, 05916 Hranovnica.
IČO: 37789333.
Právna forma: Občianske
združenie.
Vo štvrtok v posledný jaUž od roku 2003 vykonáva
nuárový týždeň sa stretli stav obci Spišská katolícka charostovia mikroregiónu PRArita (SpKCH) opatrovateľskú
MENE na zasadnutí rady. V
službu. Aj táto nezisková orklube obce Hranovnica bol
firmou Diglive s.r.o. predstavený projekt o využití kamerového systému na ochranu
osôb a majetku, monitorovanie verejných priestranstiev,
Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať od marca dvoch
propagáciu obce, prenosy zo
podpredsedov. Prvým podpredsedom bude Ján Ragan (HZDS), ktošportových podujatí, bohorý funkciu bude vykonávať na plný úväzok. Druhým podpredsedom,
služieb. Prítomní starostovia
ale na polovičný úväzok, bude Anton Danko (nestraník, do volieb
prejavili o tento projekt záPSK išiel na kandidátke Smeru), súčasný primátor mesta Poprad.
ujem. Finančné zabezpečeKompetencie podpredsedov budú mať svoje zastúpenie. Pán
nie projektu sa predpokladá z
schváli zastupiteľstvo na mar- Anton Danko bude mať Spiš,
eurofondov. Nositeľom tohto
covom zasadnutí. Podľa pred- kde patria mestá Poprad, Kežprojektu by sa mala stať obec
sedu PSK Petra Chudíka sa na marok a Levoča.
Hranovnica. S projektom
Prešovský
samosprávny
dvoch podpredsedoch dohodla
budú oboznámení aj poslankoalícia ešte pred voľbami a je kraj (PSK) bude mať svoje de
ci našej obce na najbližšom
to údajne bežná prax aj v iných tašované pracovisko aj pod
zasadnutí, ktoré sa uskutoční
samosprávnych krajoch. Oby- Tatrami. Popradskí poslanci
26. februára 2010.
vatelia každého regiónu teda na svojom zasadnutí už vyššiemu územnému celku (VÚC)
odobrili prenájom priestorov
V dnešnom pomerne slabom sociálnom zabezpečení starých, na Mestskom úrade v Poprade.
chorých ľudí, ale aj tých, ktorí sú už krátkodobo alebo dlhodo- Kancelária by mala začať „za
bo odkázaní na pomoc druhej osoby, v našom regióne poskytuje rezávať“ zrejme v marci.
všeobecné prospešné služby nezisková organizácia LÉTHÉ, ktoPodľa slov hovorkyne kraja
rá sídli v Poprade - Matejovciach.
Veroniky Fitzekovej malo by
Táto organizácia sa špeciaIde o nový produkt v soci- ísť o akési miesto prvého konlizuje na opatrovanie, ošetro- álnej oblasti a nás môže len te- taktu. „Obyvatelia nášho regióvanie, požičiavanie pomôcok. šiť pozitívna odozva v podobe nu, čiže aj našej obce, ktorí budú
Ponúka starostlivosť o klienta záchrany pri zlyhaní srdca, pri chcieť vybaviť záležitosti spada24 hodín denne a preto aj logo nešťastnom páde. Pomoc môže júce do kompetencií PSK, sa tu
„S nami nikdy nie ste sami“ je prísť aj po stránke bezpečnost- napríklad dozvedia o potrebnom
pre túto neziskovú organizáciu nej, keď je občan ohrozovaný ná- postupe a na ktorý odbor sa majú
charakteristické.
silným vniknutím do rodinného obrátiť. Rovnako tu budú k dispozícii aj tlačivá a formuláre. PriNie každý občan chce odísť domu, vtedy prichádza polícia.
na liečenie zo svojho prirodzePredstavenie tejto tiesňovej rodzene, že konkrétnu vec potom
ného prostredia, nie každý si linky vykoná nezisková organi- musia doriešiť na príslušnom odmôže dovoliť liečiť sa v ústave, zácia LÉTHÉ na Fašiangovom bore v Prešove,“ vysvetlila Fitpenzióne či domove dôchod- stretnutí dôchodcov. V prípa- zeková.
Nová kancelária bude mať
cov. Na vyriešenie tohto prob- de, ak máte záujem o túto tieslému nezisková organizácia ňovú linku volajte koordiná- pravdepodobne dvoch zamestponúka pomoc, a to zapojením torku projektu na mobil 0917 nancov financovaných z prostriedkov PSK.
tiesňovej linky.
351 660.

Bude
spoločný
projekt?

Detašované pracovisko
uľahčí kontakt s PSK

S nami nie ste sami
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V Spolcentre zneli staré hranovnické piesne
Ľudia kedysi spievali pri akejkoľvek  príležitosti. Či bolo smutno alebo veselo, vždy sa našli vhodné slová, ktoré sa spolu s melódiou skĺbili v krásnu pieseň. Práve pieseň  sa s ľuďmi niesla po
celé stáročia až podnes ako jedna z výpovedí o živote.
Únia žien - okresná organizácia Poprad, Podtatranské osvetové stredisko Poprad
a mesto Svit každoročne organizuje okresné kolo súťaže
Spieva celá rodina. Minulý rok
sa tejto súťaže z našej obce zúčastnila rodina Liptajová, Vallušová, Hlavčáková a Malatinová. A čo bolo prekvapením
hlavne pre organizátorov? Súťaže sa zúčastnili len štyri rodiny a všetky boli práve z našej
obce. Každá rodina sa predstavila tromi súťažnými piesňami. V kaviarni Spolcentra
zneli hlavne staré hranovnické piesne, čo bolo krásnou prezentáciou obce. O veľmi dobrú
atmosféru a zábavu sa okrem
spievajúcich rodín postarala
ĽH DFS Maguráčik a ženská
spevácka skupina Slovenka.
Na rozdiel od iných podobných podujatí sa tu neudeľujú
tri miesta, ocenený je len laureát súťaže. Trojčlenná porota
rozhodla, že víťaznou rodinou
tohto ročníka sa stala rodina
Liptajová.

Katarína Liptajová, jedna
z trojčlennej rodiny nám uviedla:“ Som rada, že nás doma
odmalička, i keď možno nevedomky, viedli k vnímaniu
krásna práve prostredníctvom ľudových   piesní. A aj
vďaka tomu sa naša rodina
zúčastnila súťaže Spieva celá
rodina“.
V tomto okresnom kole rodina Liptajová si obhájila víťazstvo z predchádzajúceho roku
a znovu postúpila na krajskú
súťaž, ktorá sa konala v októbri minulého roku v obci Chotča
okres Stropkov.
Chotča privítala na tejto
krajskej súťaži desať súťažných
rodín. Najčastejšie v preplnenej sále kultúrneho domu zneli
temperamentné rusínske piesne v podaní rodín zväčša z blízkeho okolia. Naše hranovnické piesne a magurské, ktorými
sa predstavila rodina z Veľkej
Lomnice, boli teda spestrením
celej súťaže.
Súťaž bola aj nádhernou
„módnou prehliadkou“ ľudo-

vých krojov v podaní jednotlivých rodín a taktiež malou
ukážkou ľudového umenia tamojších obyvateľov. Laureátom súťaže sa napokon stala
rodina Júnová zo Stakčína. Porota uznala, že určiť víťaza bolo
veľmi ťažké, keďže väčšina súťažných rodín znela a vystupovala veľmi presvedčivo.
Po vyhlásení výsledkov
a odovzdaní cien a diplomov
boli všetci súťažiaci pozvaní na
raut. Celé posedenie sa nieslo
v priateľskej atmosfére s príjemnou zábavou, ktorej hlavnými aktérkami boli tohtoročné laureátky. A v ten moment

Darovaním krvi zachrániš život
Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža (MS
SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou (NTS)
v Poprade už tretí rok organizuje darovanie krvi priamo v obci.
Najbližší odber krvi sa vykoná 7. marca 2010 v priestoroch Klubu obce.
Na tento odber krvi sa po- pre seba – skontrolujete svoje
zývajú všetci záujemcovia, zdravie.
ktorí sa cítia zdraví. OdoMnohí z Vás stoja pred
vzdaním svojej kvapky pomô- problémom, či pre svoj zdražete mnohým, ktorí to potre- votný či telesný stav môžu krv
bujú, a zároveň urobíte niečo darovať. Preto uvádzame pod-

mienky, ktoré musí darca krvi
spĺňať. Darovať krv môže každý, kto:
• má vek od 18 do 60 rokov,
• váži viac ako 50 kg,
• nemal dva týždne hnačky
ani horúčky,
• je aspoň tri týždne po doužívaní antibiotík,
• je aspoň 48 hodín po očkovaní,
• počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný
a nepodstúpil akupunktúru,
piersing,
• nemal v čase odberu prejavy alergie a nie je jej nosičom,

ako keby všetci boli jednou
veľkou víťaznou rodinou - veď
nás spája práve láska k ľudovej
hudbe a spevu. A tá v nás ostáva stále, aj po odchode z tohto
krásneho miesta.
„Veselo, či smutno, spievame stále, spievame s radosťou a láskou ...“ takto sa vyjadrila Katka Liptajová, ktorá
reprezentovala našu obec v minulom roku spevom ľudových
piesní.
Minuloročné účinkovanie
rodín v súťažiach môže byť výzvou aj pre ďalšie rodiny. Príležitostí je počas roka dosť.
KatLip
• nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou
osobou,
• nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.
Na odber je potrebné dôjsť
v dobrej kondícii, preto je potrebné dodržať tieto zásady:
• večer a ráno piť čo najviac
tekutín,
• večer zjesť niečo ľahšie
a diétnejšie,
•
pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie a zeleninu.
Na stretnutie s Vami pri
odbere krvi sa teší výbor MS
SČK. Nezabudnite zobrať so
sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Hranovnici pozýva svojich členov na

Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. februára 2010
so začiatkom o 15.00 hodine v Klube obce.
Účasť členov je nutná.
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Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje
životné prostredie, ale aj obecný rozpočet
Odpad, jednoducho povedané, je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť.
Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Množstvo odpadov v prie- plytvanou energiou, či nárasmyselných krajinách neustá- tom zbytočnej dopravy.
Neuvážené nakladanie s odle narastá. Na jedného obyvateľa SR tak pripadá asi 320 kg padmi, ide tu najmä netriedenie
TKO - tuhého komunálneho biologického odpadu, vytváraodpadu za rok. Navyše ku kaž- nie čiernych skládok, má však
dému kilogramu domového aj následok zvýšeného čerpania
odpadu treba prirátať ďalších rozpočtu obce. V roku 2009 to
14 kg priemyselného odpadu pre obec znamenalo 57 843,31
a 1 kg nebezpečného odpadu. €, pričom príjmy za platby činili logického odpadu vo veľkoobjeKoľko odpadu vyprodukuje 9 490,49 €. Náklady vznikajú nie- mových kontajneroch.
Čo môžeme očakávať v buobec, môžeme vidieť pre porov- len za uloženie na skládku, pri
531 tonách to bolo 12 958 €, ale dúcnosti? Pri nesprávnom nananie v tabuľke č. 1
Odpadom nazývame niečo, aj za prepravu na skládku, likvi- kladaní s odpadom nielen zhorčo sa nám už zdá nepotrebné, dácia čiernych skládok (záhrad- šenie životného prostredia, ale
nechcené a chceme to odstrá- kárska osada, povodie Hornádu, aj zvýšené čerpanie obecného
niť. To je však prenáhlený úsu- Vernárky), odvoz a uloženie bio- rozpočtu, tým menej finančdok! To, čo je pre nás odpadom, Tabuľka č. 1
môže byť niekde inde hodnotPoložka/rok
M.j.
2005
2006
ný zdroj. Jeho opätovné využiObjemový odpad
t
171
266
tie -recyklácia - šetrí prírodné
Zmesový komunálny odpad
t
168
234
zdroje, znižuje spotrebu enerStavebný odpad
t
17
26
gie, znižuje znečistenie prostreKomunálny odpad celkom
t
356
526
dia, v ktorom žijeme. RecykláKom. odpad na obyvateľa obce
kg
146
207
ciou - znovuvyužívaním - sa v
podstate snažíme napodobniť Tabuľka č. 2
ten prírodný kolobeh látok, z
Položka/rok
M.j.
2005
2006
2007
ktorého nevznikajú odpady.
Sklo
t
7,32
8,03
6,26
Triedený zber odpadu je
Plasty
t
4,27
4,58
18,48
zber oddelených zložiek odpaPapier
t
2,2
17,44
21,02
dov. Cieľom triedenia odpadu
je dosiahnutie recyklácie alebo
opätovného používania vytrieNa základe § 6 ods. 4 zákona ca, spotrebu palív a surovín,
deného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu. Obec má č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za z ktorých znečisťujúce látky
zabezpečenie separácie odpadu znečisťovanie ovzdušia v znení vznikajú a ďalšie potrebné údafirmou Brantner. Koľko odpa- neskorších predpisov (ďalej zá- je. Za malý zdroj znečisťovania
du sme vytriedili, uvádzame kona) a § 3 ods. 4 Všeobecne sa považujú technologické obzáväzného nariadenia č. 5/2004 jekty obsahujúce stacionárne
v tabuľke č. 2.
Neuvážené nakladanie s od- o ochrane ovzdušia, poplat- zariadenie na spaľovanie palív
padmi zaťažuje životné prostre- koch za znečisťovanie ovzdušia s tepelným výkonom nižším
die, či už priamo zamorením malými zdrojmi na území obce ako 0,3 MW.
Obec Hranovnica na záklapôdy, vody a vzduchu, skládka- Hranovnica (ďalej VZN) je
mi a spaľovňami, či nepriamo prevádzkovateľ malého zdroja de oznámenia údajov potrebzvýšenou ťažbou surovín, vy- znečisťovania ovzdušia povin- ných pre určenie výšky poplatný písom- ku za znečisťovanie ovzdušia
ne oznámiť (podľa skutočnosti roka 2009)
k a ž d o r o č - vydá rozhodnutie o určení ročne do 15. ného poplatku za znečisťovaf e b r u á r a nie ovzdušia v zmysle zákona
o b e c n é m u a VZN.
úradu
za
Podľa VZN sa povinnosť
každý malý oznamovať údaje a platiť pozdroj zne- platok vzťahuje na prevádzč i sťovania kovateľov, t.j. právnické osoo v z d u š i a by a fyzické osoby oprávnené
prevádzko- na podnikanie na území obce
vaný v obci Hranovnica.
HranovniAj keď termín podania ozná-

ných prostriedkov na rozvoj
obce. Nastolený problém likvidácie odpadu sa týka každého
občana a len správnym postojom k jeho riešeniu zanecháme
zdravé životné prostredie pre
svoje deti a obecný rozpočet
budeme môcť použiť na rozvoj.
2007
252
139
21
412
157

2008
326
157
6
489
182
2008
27,88
10,37
18,33

2009
318
136
77
531
194
2009
23,86
12,02
19,63

Nesplnením povinnosti hrozí pokuta

menia 15. február je veľmi blízko, niektoré podnikateľské
subjekty obce si doposiaľ túto
povinnosť nesplnili. Za nesplnenie povinností uvedených
v zákone pri prísnejšom posudzovaní môže uložiť Obec
Hranovnica prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu
do 663,87 €. V zmysle § 6 ods.
2 VZN túto pokutu je možno
udeliť do jedného roka odo dňa,
keď sa obec o porušení dozvedela, najneskôr do troch rokov od
porušenia tejto povinnosti.
Pri zneškodňovaní odpadu
dochádza aj k porušovaniu §3
ods. 7 VZN, podľa ktorého sa
zakazuje spaľovanie materiálov,
škodlivých látok, a to akýmkoľvek spôsobom (pec, ústredné
kúrenie, verejné priestranstvo).
Ide predovšetkým o spaľovanie
výrobkov z PVC, celofánu, asfaltu, iné dechtové materiály,
pneumatiky a pod.
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Hranovnica a Vernár sú v tomto smere jedineční
Hovorí sa, že dnešný kresťan má zmýšľať ekumenicky. Všade
tam, kde sa ľudia zbližujú, je viac mieru a porozumenia. Aj na
Slovensku sa konajú ekumenické bohoslužby, či spoločné stretnutia. Pod ekumenizmom rozumieme trvalú snahu všetkých kresťanských cirkví dozrieť k jednote. Všetci sme sa v minulosti dopustili
mnohých chýb. Dnes hľadáme pravdu o sebe, chceme si navzájom
odpustiť a byť k sebe bližšie. Na mnohých miestach majú predstavitelia kresťanských cirkví medzi sebou dobré vzťahy.
Týždeň modlitieb za jed- stavených jednotlivých cirkví
notu kresťanov po minuloroč- a starostov obcí krásnym keraných skúsenostiach vyvrcholil mickým hrnčekom s nápisom
v Hranovnici a Vernári v pia- témy ekumenického stretnutia
tok opäť spoločným stretnutím „Vy ste toho svedkami“.
štyroch vierovyznaní. Najskôr
Veriaci štyroch cirkví so svosa stretli veriaci v evanjelickom jimi predstavenými ako aj so
kostole, kde veriacich z obce starostami obce sa potom streVernár a Hranovnica privítala tli v reštaurácii vo Vernári na
zborová farárka Mgr. Zuzana spoločnom agapé. Tu v jednotVaľovská. Tu v tomto Božom livých skupinkách odzneli spochráme odznela aj myšlienka mienky na minulosť, hovorili
týchto ekumenických modli- o dnešku a plánovali aj budúctieb: „Boh dáva silu našej púti nosť. Hľadali to, čo nás spájalo
životom a viera v neho je hľa- kedysi. Zhodnocovali ekumédaním cesty k sebe navzájom nu, ktorá nás spája dnes a vytváv rámci kresťanskej viery“. rali cestu budúcej spolupráce.
Kázeň v tomto Božom chráme
Už na prvom ekumenickom
mal pravoslávny farár Mgr. Jo- dni, ktorý bol pred siedmimi
zef Nemčík PhD.
rokmi len v obci Hranovnica,
Ekumenický deň dvoch a to v rímskokatolíckom a evanobcí potom pokračoval modlit- jelickom kostole, bola prítomná
bami v gréckokatolíckom kos- zborová farárka Mgr. Zuzana
tole vo Vernári. Kázeň v tom- Vaľovská. Táto nám uviedla: „Je
to kostole mal rímskokatolícky vzácne, že sa navzájom stretávame
kňaz Mgr. Jozef Ferneza. Na a takto sa zhodneme. To, že ja ako
konci spoločných modlitieb žena kážem v katolíckom, pravogréckokatolícky kňaz Mgr. slávnom, gréckokatolíckom kostole
Marek Kaľata obdaroval pred- je prekvapením pre všetkých veria-

cich. Pre mňa je to prejav krásnej
tolerancie“.
Práve o to tu ide. Hranovnica a Vernár sú v tomto smere
naozaj jedineční. Veď ťažko sa
nájde aj na Slovensku, aby sa
veriaci štyroch vierovyznaní,
dvoch obcí, takto stretávali.
Po prvýkrát sa ekumenického dňa zúčastnil aj Mgr. Jozef Nemčík PhD., ktorý pôsobí
ako správca pravoslávnej cirkvi
vo Vernári len od novembra minulého roku. Svoje nadšenie neskrýval a veľmi rád sa k tomuto
dňu vyjadril slovami: „Vieme,
že vo svete sú rôzne konflikty. Tieto sú však aj medzi nami. Tu na
tejto pôde si nebudeme hovoriť

Čo môžem urobiť pre ekuménu ja?
Skončil sa nám aj tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov... Poniektorí sme sa osobne zúčastnili Ekumenického dňa Hranovnica – Vernár. Mali sme možnosť opäť si raz na
chvíľku uvedomiť, že rozdelenie medzi kresťanmi nie je celkom v
súlade s Evanjeliom. Naskytá sa nám otázka. Čo už môžem ja jednoduchý človek - urobiť pre preklenutie stáročia trvajúcich nezhôd a napätí, pre odstránenie teologických rozdielov?
Pre našu účasť na zjednote- 21) denne sa modliť za jednotu
ní kresťanov nám Konferencia kresťanov, za napredovanie tebiskupov Slovenska predkladá ologického dialógu medzi kresniekoľko nápadov:
ťanskými cirkvami a za vzáa) spolu s Ježišom (Jn 17, jomnú lásku medzi nimi,
b) často ďakovať za to, čo máme
spoločné: za dar
krstu, ktorý nás
spája ako Božie
deti, za pravdy
viery
obsiahnuté vo Svätom Písme, v apoštolskom
a
nicejsko-carihradskom Vyznaní viery, ktoré sú
všetkým kresťanom spoločné,

c) snažiť sa verne žiť podľa
Evanjelia v jednote s vlastnou
cirkvou,
d) členov iných cirkví, s
ktorými sa stretávame vo svojom okolí, vnímať ako ozajstných bratov a sestry a modliť sa
za nich,
e) pri pohľade na kostoly a
modlitebne iných cirkví odporúčať tých, ktorí sa v nich stretávajú, Božej láske a vyprosovať
im vernosť Evanjeliu a Božiu
pomoc pri riešení problémov
ich cirkví.
Cestu spolupráce, úcty a tolerancie by sme mali považovať za jedinú správnu a inšpiratívnu aj pre iné sféry nášho
života, či je to už politického
života, ale aj života v obciach
a mestách.
Čo môžem urobiť ja, jednoduchý občan, pre odstránenie
nezhôd v obci, medzi susedmi, v rodinách. Každý v tomto

o nejakých dogmatických rozdieloch, ale o tom, čo nás spája. V minulosti sa veriaci rozdeľovali na
základe rôznych priekov, hádok
a iných majetkových sporov. Na to
je potrebné zabudnúť a žiť novým
spôsobom života na základe viery
Kristovej. Takéto stretnutia nás
k tomuto len povzbudzujú“. Takáto každoročná duchovná aktivita zaiste prispeje aj k posilneniu
občianskeho, ľudského porozumenia, spolunažívania v duchu
etických a humánnych zásad.
Preto je namieste poďakovať
sa duchovným predstaveným
týchto štyroch cirkví aj za uskutočnenie tohtoročného ekumenického dňa v našich obciach.

smere môže urobiť veľa. Musí
však:
a) kráčať po ceste spolupráce, úcty a tolerancie,
b) hľadať to, čo nás spája, v
čom sme zajedno,
c) rešpektovať odlišnosti a
predovšetkým spoločne presadzovať kultúrne a humánne
princípy,
d) nedovoliť, aby u nás získala priestor netolerancia, nekultúrnosť a agresivita.
Nie je to ľahká cesta a vyžaduje si veľkú dávku diplomacie,
trpezlivosti, ale aj kompromisov, počnúc od každodenných
medziľudských vzťahov až po
spoluprácu cirkví, politických
strán, ale aj spolunažívania občanov.Ako sa zapojiť do ekumény cirkví, ale aj dobrého
spolunažívania občanov obce,
môžeme pokračovať aj ďalšími
nápadmi. To podstatné sa dá
ale vyjadriť veľmi krátko: „Dôverovať Bohu a milovať každého človeka“.
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Rozžiarené očká detí
v materskej škole
Vianoce – sviatočné čaro zahalené do nádherných vianočných
piesní, kolied, vinšov, do velebného ticha vianočných stromčekov.
Vianoce sú všade, sú aj v nás. Rozpráva o tom atmosféra vyzdobených miest, obcí, škôl, vôňa našich domov, naše srdcia i duše,
a hlavne rozžiarené očká našich detí. Ich očká, ktoré sa rozsvietia, rovnako ako vianočný stromček, nefalšovanou radosťou.
Takto prežívali tieto chvíle Vianoc deti našej materskej
školy. Vianoce sa blížili, zima
na nás dýchala, program cvičil,
kto bol zdravý, ale aj kto kýchal. Hoci tohtoročná chrípka
sa podpísala zníženým počtom
detí v našej materskej škole,
pani učiteľky dokázali s veľkým
úsilím, s láskou a trpezlivosťou
pripraviť s deťmi v príjemnej
sviatočnej atmosfére vianočné
pásmo plné básní, piesní, kolied a hier pre Mikuláša. Ešte
aj počasie sa umúdrilo a spo-

lu s Mikulášom nám prifúkalo
bielu snehovú perinu. V triedach si deti vyzdobili krásne
veľké stromčeky, na ktorých
zvonili zlaté zvončeky. Aj Mikuláš zvonil zlatým zvončekom a prekvapil naše deti veľkým košom plným darčekov.
V ňom si našli deti sladkosti,
pekné nové hračky, knihy aj
skladačky. V tej chvíli zavládla
neopísateľná radosť a smiech
rozžiarených detí. Deti sa tešili z darčekov a hier s novými
hračkami a my sme mali radosť

z toho, že sa nám podarilo pripraviť im krásne, veselé a príjemné chvíle pri vianočnom
stromčeku.
Preto si všetci do budúcnosti prajme: „Otvárajme dvere dokorán, nech šťastie, zdravie vojde k nám, nech láskou

Chlapci sa podieľajú na výstavbe objektu
Stredná odborná škola v Kežmarku začiatkom septembra
minulého roku oslávila 60. výročie založenia. V školskom roku
2009/2010 už po šiestykrát sa v obci otvorili detašované triedy
v dvojročnom učebnom odbore stavebná výroba a potravinárska
výroba.
V školskom roku 2009/2010 stavby k objektu pracovného
v štúdiu stavebnej výroby vyučovania“. V novovznikajúv druhom ročníku pokračuje com objekte sa budú nachádzať
5 chlapcov a 4 dievčatá v od- 2 učebne, kabinet pre vyučujúbore potravinárska výroba. . cich, šatňa, sociálne zariadenia,
Pri výučbe sa žiakom poskytu- kotolňa, sklad ako aj komunijú základné teoretické a prak- kačné priestory.
tické vedomosti o metódach
V prípade potreby v rámci
a technologických postupoch odborného výcviku pomáhajú
vykonávania pomocných sta- základnej škole pri rôznych druvebných prác a prác v potravi- hoch pomocných a obslužných
nárskych prevádzkach.
prác, údržbe školských ihrísk
Do prvého ročníka nastúpilo a pod. Podľa potrieb pomáhajú
spolu 31 detí, z toho 19 chlapcov občanom obce, obecnému úradu
v stavebnej výrobe a 12 dievčat a poľnohospodárskemu družstvu.
v potravinárskej výrobe. ChlapOdborný výcvik v potravici sa podieľajú na výstavbe „Prí- nárskej výrobe škola po skú-

senostiach z predchádzajúceho
školského roku a vďaka pochopeniu podnikateľov zabezpečuje v potravinárskych prevádzkach v Hranovnici. Zákazníci
sa majú možnosť pri nákupoch
stretnúť so 4 dievčatami v potravinách u pani Malatinovej,
4 dievčatá získavajú odborné
praktické skúsenosti pod odborným vedením pani Ovšanikovej a 4 dievčatá odbornú
prax vykonávajú u pána Štefana Benku v B-clube.
Žiakom SOŠ sa darí aj v rozvoji športových a kultúrnych
aktivít. Potvrdili to aj pri 50. výročí otvorenia budovy základnej
školy. Pod vedením žiaka Milana Pačana zabezpečili v druhej
časti osláv vystúpenie hudobnej
skupiny, ktorá prítomným hosťom spríjemnila posedenie.
O tom, že chlapci v Hranovnici okrem pracovných nástrojov ovládajú aj futbalovú loptu,
ukázali na vianočnom turnaji
v halovom futbale, ktorý každoročne usporadúva škola. Pod
vedením kapitána Petra Čonku
získali prvé miesto. Zároveň
Martin Horváth bol najúspešnejším strelcom turnaja.
Úspechy, ktoré žiaci týchto
tried dosahujú, nás môžu len
tešiť. Veď takto dobre pripravení po odbornej stránke môžu
byť v budúcnosti napomoci aj
obci.
OndVill

vonia každý príbytok po celý
rok. Nech každé srdce pre lásku denne bije a šťastie na duši
nám radostne žije. A aké predsavzatie do nového roku si treba dať? No predsa aspoň 24 hodín denne sa usmievať.“
Pri tejto príležitosti sa
chceme ešte poďakovať nášmu
zriaďovateľovi a obecnému zastupiteľstvu v našej obci, ktorí
finančným príspevkom pomohli
rozžiariť očká našich detí.
Veríme, že aj ďalší rok nám
prinesie dobrú vzájomnú spoluprácu.
Mária Greňová
riaditeľka MŠ

Program kina
február – marec
19. február 2010 o 19.00 hod.
NOV (USA)
Žáner: romantický horor. Odporúčaná prístupnosť: MP 12,
120 min., české titulky.
5. marca 2010 o 19.00 hod.
SHERLOCK HOLMES
(VB/AUSTRÁLIA/USA)
Žáner: dobrodružný, akčný.
Odporúčaná prístupnosť: MP
12, 120 min., české titulky.
19. marca 2010 o 19.00 hod.
ALVIN
A CHIPMUNKOVIA 2
Žáner: animovaná rodinná
komédia. Odporúčaná
prístupnosť: MP, 88 min.,
česko-slovenský dabing.
9. apríla 2010 o 19.00 hod.
AVATAR (USA)
Žáner: akčný, sci-fi.
Odporúčaná prístupnosť: MP,
166 min., slovenský dabing.
Zmena programu vyhradená!
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Menší počet účastníkov – lepšia
úroveň turnaja
Aj počas týchto vianočných sviatkov obecný úrad usporiadal stolnotenisový turnaj.
Na tohtoročnom už šiestom ročníku sa súťažilo v dvoch kategóriách. V hlavnej kategórii
mužov bolo desať účastníkov. V kategórii žien štartovali len dve dievčatá.
Prvenstvo z minulého ročníka obhajo- Júlia Malatinová zvíťazila nad Michaelou
val Ivan Faško. Tento hráč v doterajších Šavelovou v pomere 2:1 a stala sa víťazkou
ročníkoch sa stal už dvakrát víťazom tur- v tejto kategórii už po druhýkrát.
naja. Jeho slabšia hra sa odzrkadlila aj na
Pri hodnotení tohtoročného turnaja
celkovom umiestení. Lepším skóre skončil nám hlavný organizátor uviedol: „Turna treťom mieste, keď získal šesť bodov ako naj i pri menšom počte účastníkov bol
štvrtý Mário Skokan.
z doterajších ročníkov, čo sa týka predNa druhom mieste skončil najstar- vedenej hry, najkvalitnejší a vyrovnaný.
ší účastník turnaja Marián Gajan. Tento Prínosom boli mladí hráči, ktorí v predoz deviatich zápasov získal osem bodov, keď šlých ročníkoch štartovali v žiackych kaprehral len s víťazom najtesnejším rozdie- tegóriách“.
lom 1:2. Umiestenie tohto hráča je obdivuHlavným dôvodom usporiadania turhodné, jednak na jeho vek, ale aj preto, že naja je však pritiahnuť k tejto hre najmä
v tomto turnaji zastával taktiež post hlav- našu mládež, ktorá by využívala aj keď
ného organizátora.
skromnejšie podmienky v základnej škole
Víťazom turnaja sa stal Milan Gabonay. alebo na obecnom úrade po celý rok. Len
Nenašiel v žiadnom zápase premožiteľa, stálou hrou a tréningom si môžu jednotno v šiestich zápasoch vyhral najtesnejším livci zvyšovať svoju výkonnosť. Len takto
rozdielom 2:1. Takto sa k doterajším me- môžeme očakávať hráčov, ktorí by nadvianám víťazov Ivan Faško, Milan Sabo, Ma- zali na úspechy tohto športu v sedemdesiarián Gajan pripísalo aj ďalšie meno Milan tych rokoch, keď naša obec dokázala hrať
Gabonay.
v tomto čase divíziu.
V turnaji sa dobre
uviedli aj mladí hráči: Dávid Bies, Mário
Faško a Marián Kolba. Na dobrej úrovni
turnaja sa taktiež podieľali Tomáš Valluš,
Mgr. Jozef Ferneza
a Marián Kolba.
V súťaži žien sa
pri dvoch účastníčkach odohralo jediné
stretnutie, v ktorom

Cieľ v jarnej časti – udržať sa v V. lige
Štrnáste miesto v tabuľke so ziskom 15-tich bodov za 3 výhry a 4 remízy s dosiahnutým skóre 26:32. Takéto nie najlepšie postavenie v tabuľke V. ligy skupiny severozápad,   po šestnástich odohratých jesenných kolách,   prislúcha nášmu futbalovému
mužstvu FK Marco Climatech.
V takomto nevýhodnom postavení je
V prípravných stretnutiach sa na ihrispre naše mužstvo v jarnej časti azda jediný ku objavili aj nové tváre, ktoré sme v jecieľ, a to udržať sa v tejto súťaži aj naďalej.
sennej časti nevideli. Sú to Liptaj Matej,
S prípravou na jarnú časť začalo muž- Husár, Kožuch, Džubák, Bašista, Miškostvo už 12. januára 2010 na vlastnom ih- vič.
risku kondičnou prípravou. Mužstvo do„Prístup hráčov k tréningom ako aj
posiaľ odohralo všetky prípravné zápasy k prípravným zápasom je veľmi dobrý
v Spišskej Novej Vsi na umelej tráve.
a zodpovedný. Je potrebné sa však poučiť
Prvé prípravné stretnutie odohralo z chýb z jesennej časti, keď počas strets mužstvom Spišské Bystré, ktorému pod- nutia dochádzalo k nepriaznivým zvraľahlo 2:4 (0:3). Góly strelili: J.Pačan a M. tom, čo znamenalo stratu bodov najmä
Gajan. V druhom prípravnom stretnu- na domácom ihrisku,“ takto sa vyjadril
tí zvíťazilo nad mužstvom IV. ligy Veľký tréner mužstva R. Gajan. Veľkým prínoFolkmár 5:3 (2:3). Góly strelili: J.Pačan som pre mužstvo sú aj nové tváre.
2, Petruľa, Šavel, Džubák po jednom. V
Všetko však záleží na hráčoch, na ich
treťom prípravnom stretnutí zvíťazili nad tréningovej morálke a zodpovedom prístumužstvom Tatranskej Lomnice v pomere pu k zápasom. Len takto sa môže spoločné
5:0 (3:0), keď góly strelili: Knižka, Slav- želanie funkcionárov, fanúšikov a hráčov
kovský, Džubák, Palguta, M. Gajan.
udržať sa v V. lige stať skutočnosťou.

Spoločenská kronika
V januári a februári  2010
svoje jubileá oslavujú
50 rokov
Fašková Milada, Sládkovičova 457
Benková Marta, Sládkovičova 415
Očkaik Vladimír Ing.
Sládkovičova 553
Gavalér Jozef, SNP 51
Pačanová Mária, Mlynská 557
Luščík Milan, Hviezdoslavova 307
Ščuka Milan, Hviezdoslavova 254
Vallušová Agáta Ing., Školská 462
Palguta Martin, Hviezdoslavova 337
Sabo Rudolf, Sládkovičova 449
Malatin Jozef, Budovateľská 508
60 rokov
Lavko Ján, SNP 42
Uhrinová Ema, Rovná 1
70 rokov
Šebest Ján, SNP 136
Malatinová Antónia, Rovná 18
75 rokov
Malatinová Anna, Dubina 516
80 rokov
Bendíková Anna, Hviezdoslavova 348
Novorodenci
Daniela Harvanová,
Hviezdoslavova 252
Beáta Pačanová, Hviezdoslavova 246
Michal Sabo, Hviezdoslavova 292
Lucia Harvanová, Mlynská 227
Michal Čonka, Hviezdoslavova 247
Peter Čonka, SNP 213
Na večný odpočinok
sme odprevadili
7. januára 2010
Katarínu Friedmanovú
vo veku 68 rokov

Demografická štruktúra
obyvateľstva k 31. 12. 2009
Počet obyvateľov celkom 2 783
Z toto:
počet mužov 1 441
počet žien 1 342
Vekové zloženie:
0 – 15 rokov 770 detí
16 – 25 rokov 508 mládeže
26 – 59 rokov 1 179 občanov
nad 60 rokov 326 dôchodcov
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Zo života našej obce

Súbor Lúčka pri vystúpení pred kostolom

Deti materskej školy s Mikulášom

Časť účastníkov stolnotenisového turnaja

Z odovzdania cien na stolnotenisovom turnaji

Korčuľovanie rodičov s deťmi pod Dubinou

Najmladší hokejisti na prírodnom klzisku
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