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atiek
láskavé. Slovo, ktoré sa
každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je
ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v
každom srdci, mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to
láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Naša mama, ktorá nám ofúkava naše
boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše
starosti a to aj dnes, keď sme už dávno vyrástli z detských dupačiek... Mamička - pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, oddaná...
Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a
dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme
spadli, ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme
už dospelí a bolo nám ťažko. Bola a je to mama, ktorá vedela a
vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá
mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s
ľútosťou prosili o odpustenie.
Deň matiek, ktorý je tu onedlho, je príležitosťou poďakovať za
všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. V mene vašich detí vám chceme poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili a obzvláštnili detskú dušu. Za každú
pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa,
keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa
naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im
odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky,
keď kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že
stojíte pri nich v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.
Prajeme vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali
vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia
slzy, nech sú to len slzy šťastia. V mene vašich detí vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám
zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...
Prvé - ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa konalo 14. decembra 2014.
Nieslo sa v tradičnej slávnostnej atmosfére. Zástupca starostu obce Miloš Fedor poďakoval odstupujúcemu zastupiteľstvu za prácu počas volebného obdobia 20102014. Novozvolený starosta
Vladimír Horváth zložil sľub
starostu a prevzal insígnie
obce. Následne zložili sľub aj
novozvolení poslanci.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo tieto komisie pre volebné obdobie 20142018:
• komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ktorej predsedom sa
stal Ing. Martin Valluš
• komisia ekonomická,
správy majetku obce a ochrany verejného poriadku, ktorej
predsedom je Tomáš Šavel.
• komisia výstavby, územného plánovania, životného

prostredia a protipovodňovej
prevencie, ktorej predsedom
je Martin Malatin
• komisia propagačná, ktorej predsedom sa stal Dr. Ján
Krett
• komisia starostlivosti o
Rómsku komunitu, ktorej
predsedom je Marek Pačan.
OZ v zmysle zákona schválilo plat starostu obce, ktorý je
vo výške 1699,-€ na rok 2015.
Druhé zasadnutie OZ sa konalo 19. decembra 2014 na
ktorom starosta obce informoval prítomných o zámere zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Táto právomoc vyplýva starostovi zo
zákona o obecnom zriadení.
Starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu obce
Ing. Martina Valluša.
Na treťom zasadnutí OZ
bol schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2015.
(pokračovanie na str. 2)

VŠEOBEC NE Z ÁVÄZNÉ NARIADE N I A
Obecné zastupiteľstvo v
Hranovnici sa na svojom
zasadnutí dňa 27. februára
2015 uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení Obce
Hranovnica č. 2/2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na
území obce Hranovnica.
Toto nariadenie bolo prijaté na základe dvoch na sebe
nezávislých petícií občanov
obce Hranovnica, ktorí sa v
nich sťažovali na narúšanie
verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných
hier. Pod ne sa podpísala
viac ako polovica občanov
obce starších ako 18 rokov.
Nariadenie
nadobudlo
účinnosť dňa 17. marca 2015.

Po tomto termíne už nie je
možné povoliť prevádzkovanie zakázaných hazardných hier v žiadnej inej prevádzke v katastrálnom území obce Hranovnica.
Prevádzkovanie
hazardných hier v prevádzke Bistro
stále pokračuje, keďže obec
nemá právomoc zakázať
prevádzkovanie hazardných
hier prevádzkam, ktorým už
Ministerstvo financií SR vydalo licenciu.
Vzhľadom na prijaté nariadenie však už ministerstvo
nemôže predĺžiť prevádzke
Bistro vydanú licenciu ani
vydať licenciu novú.
(pokračovanie na str. 3)
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...
(dokončenie zo str. 1

Obecné zastupiteľstvá sa
budú konať každý posledný piatok v mesiaci, okrem
letných prázdnin a výnimiek. Na tomto zasadnutí bol schválený aj rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Nižšie nájdete niekoľko bodov z neho.
Na štvrtom zasadnutí OZ,
ktoré sa konalo 27. februára
2015 poslanci schválili návrh
VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier a o verejnom poriadku. Starosta informoval poslancov o organizačnej štruktúre obecného úradu.
Na piatom zasadnutí OZ
bolo zmenené a doplnené

VZN o poskytovaní sociálnej služby - stravovanie dôchodcov. Obecný úrad bude
naďalej prispievať na úhradu stravnej jednotky dôchodcom. Zmenila sa podmienka
pre priznanie príspevku na
stravu: 0,50 € pri výške príjmu do 1,7 násobku život. minima a 0,30 € pri výške príjmu
od 1,7 - 2,2 násobku život. minima na daný kalendárny rok.
Podmienkou poskytnutia príspevku je predloženie posledného rozhodnutia sociálnej
poisťovne o výške dôchodku,
preukázaním trvalého pobytu v obci a čestným vyhlásením o tom, že okrem dôchodku nemá iný peňažný príjem.

Obec neposkytne príspevok
na stravovanie občanovi, ktorý nemá voči obci vysporiadané všetky záväzky.
Na šiestom zasadnutí OZ
ktoré sa konalo 24. apríla 2015
poslanci schválili termín konania voľby hlavného kontrolóra obce na deň 26. júna 2015.
Funkcia hlavného kontrolóra
je schválená na pracovný úväzok 0,11. Podmienkou na obsadenie tejto funkcie je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť,
znalosť legislatívy v oblasti
samosprávy. Uchádzači, ktorí
splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor.

KRÁTKE SPRÁVY
• V piatok 17. apríla sa v našom kultúrnom dome ôsmykrát uskutočnilo podujatie
pre deti ,,Noc s Andersenom“.
• Šiesta „ČEZ“ liga podtatranských futbalových súťaží
riadených PFZ v Poprade pokračovala počas uplynulého
víkendu stretnutiami 18. kola.
Hranovnica - V. Lomnica 0:0.
• Starosta obce Hranovnica
Vladimír Horváth aj touto
cestou ďakuje členom DHZ
Hranovnica, profesionálnym
hasičským zborom z Popradu
a okolia, ako aj dobrovoľníkom z obce, ktorí sa aktívne pričinili k uhaseniu požiaru rodinného domu Pod
Dubinou, ktorý vypukol v
noci 30. marca 2015.
• Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku
dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie a to prostredníctvom Slovenskej pošty, e-mailu. Novinkou je zriadenie novej bezplatnej elektronickej aplikácie ON-LINE
FORMULÁRE, vďaka ktorej
môžu záujemcovia o odber
zemného plynu podať žiadosť
o pripojenie už aj elektronicky. Viac informácií sa dozviete na našej stránke.

Peter Oravec, Tomáš Šavel, Ing. Martin Valluš (zástupca starostu), Martin Malatin, Vladimír Horváth
(starosta obce), Ľubomír Prachniar, Dušan Pačan, Mgr. PaedDr. Ján Krett, Marek Pačan, Vladimír Kočko

Vyberáme z rokovacieho poriadku...
Rokovací poriadok je jedným
zo základných dokumentov,
ktorý upravuje pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva
v našej obci.
V jeho zmysle sú oprávnení
predkladať materiály na rokovanie starosta, poslanci obce,
hlavný kontrolór obce, riaditelia škôl a pracovníci obecného
úradu.
Návrh programu zasadnutia
sa oznamuje a zverejňuje aspoň
päť dní pred zasadaním OZ na
úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke.
Zasadnutia OZ sú v zásade prístupné pre verejnosť, ale

môžu sa vyhlásiť i za neverejné, ak sa prerokúvajú otázky,
ktoré majú byť predmetom
utajenia.
Pri rokovaní, ten kto materiál
predkladá, ho uvedie, odôvodní a predloží návrh uznesenia.
Je vhodné, aby o problematike jednala aj príslušná komisia
OZ, ktorá má na zastupiteľstvo
predložiť odborné stanovisko.
Vystúpenie
predkladateľa
trvá najviac 10 minút, diskusné
príspevky iných sú obmedzené na 5 minút. Do diskusie sa
môžu prihlásiť poslanci ako aj
iní rokujúci. Platí, že prihlásení
do diskusie môžu hovoriť v tej

istej veci najviac dvakrát.
Podľa rokovacieho poriadku nikto nesmie byť pri svojom vystúpení nikým rušený.
Avšak v prípade, ak nehovorí
k veci, môže dať predsedajúci odňať slovo. Tomu, kto ruší
priebeh zasadnutia OZ môže
byť v zmysle VZN uložená pokuta vo výške 33,-€.
Každý poslanec OZ má
právo prerušiť diskutujúceho
faktickou
poznámkou.
Faktická poznámka musí
vždy korešpondovať s témou
diskusného
príspevku
a
nesmie presiahnuť 30 sekúnd.
Viac nájdete na www.
hranovnica.sk/samospráva/
dokumenty samosprávy.

• Dňa 22. marca o 15. 00
hod pripravil Klub dôchodkýň v Hranovnici výstavu
ručných prác. Prezentovali
vyškrabávanie vajíčok, modrotlač na vajíčkach, dierkovanú techniku. K príjemnej atmosfére prispel detský folklórny súbor Kochmaník.
• Obecný úrad eviduje dotazy na nefunkčnosť obecného
rozhlasu poškodeného snežením. S odstránením poruchy
sa začne hneď, ako to dovolí
situácia a sprístupní sa terén k
stĺpom na ktorých sú vedené
káble. Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o ďalšie
informácie nefunkčnosti rozhlasu na vašej ulici, ktoré môžete nahlásiť osobne na OcÚ,
alebo prostredníctvom webovej stránky obce. Do odstránenia poruchy Vás prosíme o
trpezlivosť a pochopenie.
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P L Á N Y A V Í Z IE STAVE BNE J KO MISIE
S jarou prichádza obdobie
jarného upratovania, jarných
prác na záhrade a okolo domu.
Dňa 9. apríla 2015 sa po prvýkrát stretla nová komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a protipovodňovej prevencie v zložení Martin Malatin, Ľubomír
Prachniar, Marek Valluš a
Gabriel Dulovič. Prítomný
bol aj Ing. Stanislav Dratva
pracovník stavebného úradu.
So začínajúcou jarou, prichádzajú práce, ktoré súvisia s
údržbou verejných priestranstiev, rigolov, cintorína a potoka. Už dlhšie u nás absentujú smetné koše, ktoré by zabezpečili udržiavanie čistoty

a poriadku, preto plánujeme
ich zakúpenie a rozmiestnenie
v obci a pri zastávkach SAD.
V blízkej budúcnosti bude
zrealizovaná výstavba miestnej komunikácie v časti „Pod
Babkou“. Plánuje sa dokončenie výmeny vodovodného potrubia na Ulici Slov. nár. povstania a následná výstavba
chodníka, oprava kanála na
Ul. Sládkovičovej pozdĺž základnej školy, okolo bytoviek
a ďalej smerom k cintorínu.
Zareagovali sme na výzvu Úradu vlády Slovenskej
Republiky na predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora
rozvoja športu“ na rok 2015

HAZARD ZÁBAVA, BIZNIS, ALEBO CHOROBA?
Oddych, zábava a hry odpradávna patria k životu človeka.
Jej prapôvod však nespočíval
v prehrávaní peňazí, ale v zábave a v pobavení sa. Ľudia sa
nielen rodili, vzdelávali, pracovali, oddychovali, ale tiež sa zabávali a hrali. Tak, ako sa vyvíjal človek, jeho život, menili sa,
či rozširovali prostriedky, formy a spôsoby zábavy aj hier.
Pri oddychu človeka osobitný
prostriedok predstavujú hracie stroje. Ich začiatok spadá do
konca 16. storočia. V poslednom čase sa veľkou módou stali výherné hracie stroje. Aj tieto stroje patria do skupiny hier,
pri ktorých keď sa nechápu ako
prostriedok na zábavu, môže
človek prehrať väčšiu sumu
peňazí. Dokonca môže vzniknúť aj závislosť. Popri „výherných hracích prístrojoch“ s ma-

lou finančnou stávkou dnes na
človeka „útočia“ lotérie, športky, stieracie losy, bingá, rulety, kasína. Žijú medzi nami
ľudia, pre ktorých je pohľad
na balíček kariet rovnako ako
zvuk hracích automatov stimulom, ktorému nevedia a nedokážu odolať. Podľa odhadov
Európskej únie má až 5,5 percenta obyvateľov EÚ problém s
hazardnými hrami!
Automaty a ruleta sú na
Slovensku ziskovejšie ako
automobilky či IT sektor! V
rebríčku zostavenom spoločnosťou FinStat má hazard
ziskovosť 12, 61%. Štát pred
dvoma rokmi prevádzkovateľom niektorých hazardných hier zvýšil odvody.
Vďaka nim by si mala štátna
kasa prilepšiť o 3, 2 milióna
eur. Nejde však o viac, ako o

Hazardné hry (ilustračné foto, zdroj: internet)

so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.
O úspešnosti tohto projektu vás budeme informovať.
Máme pred sebou náročný rok. Veríme však, že sa
nám spoločnými silami podarí všetky projekty úspešne zrealizovať. Privítame aj
iniciatívu a podnety od vás,
občanov. Želáme si dobrú a
plodnú spoluprácu založenú na vzájomnej pomoci, porozumení a tolerancii, korunovanú spoločnými úspechmi a rozvojom Hranovnice.
Sme radi, že aj touto formou vám môžeme priblížiť naše plány a vízie v novom
volebnom
období.
Martin Malatin
poslanec OZ
biznis a s ním spojený zisk?!
Nie je hráčska vášeň chorobou, ktorá ruinuje človeka finančne, existenčne, no hlavne
ľudsky? Hráč postupne stráca
všetko – peniaze, postavenie,
rodinu, lásku, priateľov, stráca zdravie i samého seba. Na
Slovensku v súbore sledovaných gamblerov bolo až 30 %
stíhaných v súvislosti s hráčstvom, najmä za krádeže.
Nutkanie ku hre je u patologických hráčov také silné, že je
ťažké ho ovládnuť. Hlavným
rysom chorobného hráčstva je
trvalo sa opakujúce hranie, ktoré pokračuje a často aj narastá,
a to aj napriek nepriaznivým
sociálnym dôsledkom, akými sú strata majetku, narušené rodinné vzťahy, úplný rozpad osobného života. Človek
závislý na hre si svoje správanie a konanie neuvedomuje a
mení sa. U väčšiny hráčov sa
neodolateľná túžba hrať vyvíja
postupne. Prvotným motívom
návštevy herne býva zvedavosť, alebo snaha o bezpracný
zisk. Až po opakovaných kontaktoch s automatmi, ruletami, či inými formami hazardu
začína u hráča dominovať tendencia hrať pre samotnú hru a
pre pocity, ktoré vyvoláva, nie
pre finančné výhody. Hráč sa
vzdáva svojich základných životných potrieb. Všetko ostatné je pre neho nepodstatné...
V Česku hracie automaty v
mnohých veľkých mestách zakázali. A i keď ako sa zdá, na
Slovensku hazard prekvitá,
v našej obci mu chceme dať
STOP!

VŠEOBECN E
Z ÁVÄZN É
NARIADEN I A
(dokončenie zo str. 1)

Na tom istom zasadnutí
sa OZ uznieslo aj na všeobecne záväznom nariadení obce o verejnom poriadku.
Obec Hranovnica týmto
zaviedla pre všetky osoby zdržujúce sa na území
obce (teda nielen pre obyvateľov Hranovnice) niekoľko nových povinností.
Prvou z nich je dodržiavanie čistoty na verejných
priestranstvách. V súvislosti s touto povinnosťou Obec Hranovnica plánuje v krátkom čase rozmiestniť na najfrekventovanejších miestach v obci
smetné nádoby, do ktorých bude možné odhadzovať bežný malý odpad. Postupne plánujeme
doplňovať ďalšie smetné
nádoby podľa toho, ako
sa nám osvedčí ich používanie.
V nariadení sa taktiež
zakazuje požívanie alkoholických nápojov na niektorých verejne prístupných miestach, hlavne v
okolí verejných budov
ako je obecný úrad, škola
a škôlky, zdravotné stredisko, kostoly a pod.
Zakazuje sa tiež fajčenie
v okruhu 15 metrov od
autobusových zastávok
a kostola, ako aj na celej
ploche cintorína.
Nariadenie sa ďalej venuje porušovaniu nočného pokoja, rušeniu priebehu zasadnutí obecného
zastupiteľstva a čiastočne
aj umiestňovaniu plagátov a reklamných zariadení.
Za porušenie povinností a zákazov stanovených
v nariadení môže Obec
Hranovnica uložiť pokutu až do výšky 33,- €.
Ak by nariadenia porušila právnická osoba, tak
až do výšky 6 638,- €.
JUDr. Lukáš Antoni,
prednosta obce
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Klub dôchodcov „Bapka“
Kedysi niekto múdry povedal: „Národ, ktorý nepozná
svoju históriu, je odsúdený
prežiť si ju ešte raz.“ Veď aj
dedina, ktorá nepozná svoju
históriu, čoskoro na ňu úplne
zabudne. Úlohou spoločnosti
je zhromažďovať duchovné a
materiálne bohatstvo národa či
skupiny ľudí a zaznamenávať
ho pre potreby budúcich generácií. V duchu tohto dôležitého
odkazu našich predkov sa rozhodli pomáhať aj naši dôchodcovia.
V jeseni minulého roka sme
založili Klub dôchodcov „Bapka“ a v januári tohto roka ho
oficiálne zapísali do registra.
Už za tú krátku dobu sme
zorganizovali niekoľko akcií
pre našu obec. Prvou bolo zapaľovanie adventných sviečok počas adventného obdobia pred obecným úradom za
prítomnosti občanov. Bolo to
spojené vždy s nejakým kultúrnym programom, ako príchod Mikuláša a rozdávanie

darčekov deťom, vianočný jarmok, vystúpenie cirkevných
spevokolov, vystúpenia detí a
ľudového súboru Kochmanik.
V januári sme mali posedenie
s policajtmi, aby dôchodcov
usmernili, ako sa zachovať v
kritických životných situáciách. V marci sme pripravili výstavku ručných prác „Bárs šikovná nedeľa“, kde sme mohli
vidieť krásne výšivky tunajších
šikovných gazdiniek, nádherné maľované veľkonočné vajíč-

ka a kraslice, pletenie košíkov
a korbáčov. Stretli sme sa s dôchodcami z klubov v Liptovskej Tepličke, Spišskom Bystrom a Vernári. Stretnutia boli
veľmi srdečné a milé.
Máme ešte veľa plánov, ktoré by sme chceli uskutočniť. K
tomu potrebujeme veľa energie a chuti do práce. Dúfajme,
že nás neopustí a s podporou
občanov obce budeme môcť
pokračovať v začatej práci.
Mária Juračková

Rozprávková noc v knižnici
Ani tento rok sme v našej
knižnici nevynechali najväčší rozprávkový sviatok pre
deti.
V piatok 17. apríla 2015 sa
v kultúrnom dome ôsmykrát
uskutočnilo podujatie ,,Noc
s Andersenom“.
Po privítaní nocľažníkov
podujatie otvoril Mgr. Jozef
Ferneza, správca farnosti v
našej obci. Prečítal nám rozprávku od H. CH. Andersena
o chrobákovi a zložili sme
sľub čitateľov. Deti boli
rozdelené podľa veku do
skupín, v ktorých strávili

najdôležitejšie chvíle večera.
S pani učiteľkami čítali, hrali
sa a vytvorili program, ktorý sme si spoločne pozreli.
Trému z vystúpenia najmenších nocľažníkov zmiernilo
predstavenie študentov ZUŠ
v Poprade. Na javisku predviedli, ako riešia kráľovstvá
svoje najdôležitejšie problémy.
Tento rok sme sadili tri
rozprávkovníky. Malé šípové ružičky nám budú pred
kultúrnym domom aj v budúcnosti pripomínať hlavnú
myšlienku tohto podujatia.

Dobrým kamarátom sa po
ceste kráča lepšie a veselšie.
Pani učiteľky dostali svojich zverencov cez rozprávkovú cestu k pokladu
bezpečne do „pelieškov“.
Uhádnete, aký príbeh vzal
deťom silu dňa? No predsa
hororový! A všetci tíško zaspali.
Zdenka Benková

Jarný odber krvi
V posledných rokoch sa stalo tradíciou, že Miestny spolok SČK v Hranovnici v spolupráci s NTS v Poprade organizuje hromadný odber
krvi, ktorý sa koná dvakrát do
roka. Na jar a na jeseň každého roku. Tohoročný jarný odber sa uskutočnil 8. 3. 2015.
Najdrahšiu tekutinu – krv,
prišlo darovať 32 občanov
nielen z Hranovnice, ale aj zo
Sp. Bystrého, Sp. Štiavnika a
Kežmarku. Na „lehátko, znamenajúce odber krvi“ si pod
lekárskym dozorom postupne mohli ľahnúť dvadsiati piati darcovia, ktorým to dovolil zdravotný stav. Z nich boli
dvaja prvodarcovia - Ráchel
Biesová a Marcell Heim.
Všetci dobrovoľní darcovia darovali krv bez nároku
na finančnú odmenu. Jedinou
odmenou sa im stal skromný darček, ktorý zabezpečili členky výboru Miestneho
spolku SČK. Viacnásobní darcovia môžu získať Jánskeho
plaketu rôzneho stupňa, čo
závisí od počtu odberov. Pri
tejto príležitosti bývalo zvykom, že darcov ocenili v závere roka aj zástupcovia vedenia
obce. Veríme, že v tejto tradícii
bude pokračovať aj novozvolené vedenie obce a držiteľov
Jánskeho plakiet odmení.
Chceme poďakovať pánovi farárovi za propagáciu tejto akcie a obecnému úradu
za propagáciu, poskytnutie
priestorov a finančnú pomoc.
Eva Rothová

Jeden z tých, ktorí darovali krv prvý krát Marcell Heim
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„Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc!“
Oheň odpradávna slúžil
ľudom. Bol nielen dobrým
sluhom zoslaným od Boha,
ale často bol aj zlým pánom.
Neraz sa zmenil v krutý živel ,ktorý ničil ich prácu a
hlavne ohrozoval ich životy.
Nech bola doba akákoľvek,
ľudia stále bojovali s týmto
živlom a aj dnes v 21.storočí s výdobytkami moderného sveta sme tento živel stále nepokorili.
S pomocou modernej techniky sme bojovali nedávno pri požiari rodinného
domu, ktorý bol nahlásený v pondelok 30.03.2015
krátko po 23. hodine, v obci
– v časti Dubina. Na mieste zasahovalo 14 profesionálnych hasičov z Popradu,
Mengusoviec a Vysokých
Tatier a taktiež aj naši dobrovoľní hasiči z Hranovnice.
Zúčastneným sa krátko po 2.
hodine ráno podarilo oheň
uhasiť. Oheň sa pritom rozšíril z jednej strechy na strechu vedľajšieho spojeného
domu.
Tak ako naši dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili hasenia požiaru, tak aj my, mladšia generácia chceme pomá-

hať v budúcnosti. Cesta našich predchodcov bola kľukatá a iba vytrvalci ostali
dodnes aktívni v tejto činnosti. Predtým si prešli tým,
čím prechádzame teraz my.
Absolvovali mnohé hasičské súťaže, v ktorých obsadzovali popredné priečky.
My sme teraz ich pokračovateľmi, ich nasledovníkmi. V
minulom roku sa naše DHZ
rozrástlo o tím žiakov, ktorí sa zúčastnili niekoľkých
súťaží. Pevne veríme, že sa
budú aktívne zúčastňovať aj
tohto roku a preukážu svo�je zdatnosti. Staršia generácia nám mladším odovzdáva
svoje drahocenné rady. Naše
dorastenky a dorastenci v
sezóne 2014 obsadili krásne
prvé miesta vo svojich kategóriách.
Naši členovia sa snažia byť
aktívnymi aj mimo sezóny.
Dokonalým príkladom je
nultý ročník halového ringo
(volejbalového) turnaja, ktorý organizoval DHZ Poprad
a uskutočnil sa 14.03.2015 v
telocvični ZŠ s MŠ PopradVeľká. Naše dorastenky na
čele s veliteľom P. Oravcom,
si zmerali sily s inými tíma-

mi, kde sa im podarilo vybojovať 1. a 2. miesto.
Dorastenky a dorastenci,
ktorí v svojej kategórii postúpili medzi mužov, si svoje sily zmerajú 02. 05. 2015
v úvodnej súťaži PHL vo
Svite.
Chceme vás srdečne pozvať, aby ste nás prišli podporiť a povzbudiť dňa 13.
06. 2015, kedy sa uskutoční
Hranovnická naberačka - o
najlepšiu saciu stranu so začiatkom o 16:30 hod vo výcvikovom areáli Lúčka. Po

Ako veľký problém sa teda
ukazuje problém hráčskeho kádra v ktorom sa už nenachádzajú
dorastenci
a
ani žiaci, ktorí kedysi nosili medaily zo súťaží mládeže Spiša a stávali sa postupne
členmi družstiev dospelých
(Peter Roth ml., Marcel Kikta,
František Knežník, Martin
Knežník, Marek Bukovinský,
Ján Lopušek ml., súrodenci Gavalérovci, Hlavčákovci,
Krettovci či Timotej Šebest).
Paradoxne na súpiske sa nachádza najstarší účastník
týchto súťaží – MUDr. Gabriel
Ondrušek, ktorý už prekročil vek 89 rokov a v máji tohto roku, všetci dúfame, oslávi deväťdesiate narodeniny.
V súčasnosti sú členmi klubu

Ing. Milan Bobovský, Marek
Bukovinský, Ing. Marián
Fedor, Štefan Fedor, Štefan
Gajan, Stanislav Hlavčák,
Štefan Hlavčák, Ing. Juraj
Kenedich, František Knežník,
Martin Knežník, Ján Lopušek
st., Ján Lopušek ml., MUDr.
Gabriel Ondrušek, Ján Pavlík,
Mgr. Miroslav Reťkovský,
PhDr. Peter Roth, PhD., Lorenz
Seelinger a ako licenční hráči
hrali Vladimír Kopnický, Mgr.
Pavol Minarčák, PhD., a Pavol
Endresz.
Taktiež postupne zaniká korešpondenčný šach, ktorý sa
kedysi hrával pomocou korešpondenčných lístkov, teraz e-mailovou poštou, alebo
priamo na serveri. Prakticky
sa tomu venuje iba Dr. Peter
Roth, ktorý ziskom 2 bodov
(z dvoch partií) dopomohol k

A. Palgutová a B.
Palgutová, členky DHZ

Tradičná asitencia hasičov pri Veľkonočnej vigílii

SÚBOJE NA ŠACHOVNICI SKONČILI
(dokončenie zo str. 6)

Hranovnickej naberačke budeme pokračovať nočnou
súťažou hasičských družstiev o 20:00 hod. Dňa 26.
07. 2015 sa bude konať sú�ťaž žiakov, po nej bude na�sledovať súťaž O pohár
obce Hranovnica. Záverečná
súťaž v našej obci - Súťaž
mladých hasičov - bude dňa
05. 09.2015.
Ďalšie informácie, fotky a
videá zo súťaží, ako aj čin�
nosti DHZ Hranovnica,
môžete nájsť na stránke
www.podtatranskahl.sk
a na facebookovej stránke
DHZ Hranovnica.

víťazstvu Slovenskej republiky nad Kanadou a taktiež získal bod v zápase Slovenska s
Nemeckom. V súčasnosti hrá
v družstve Slovenska proti Spojeným štátom americkým a nemal by chýbať ani
v zápasoch Slovenska proti Austrálii a Švédsku, ktoré sa začnú 1.6.2015. V súťaži jednotlivcov v minulom
roku vyhral skupinu štvrťfinále Majstrovstiev SR jednotlivcov a postúpil už do polofinále. V súťaži družstiev hrá
v prvej lige, čo je najvyššia súťaž v Slovenskej republike, ale
už ako hráč družstva Tatry,
keďže ŠK Hranovnica, ktorá
kedysi mala v korešpondenčných súťažiach dve družstvá,
v súčasnosti tam už nemá ani
jedno.
-ppr-

OZNAM
REDAKCIE
Po dlhšej dobe začínajú
opäť vychádzať naše noviny,
ako občasník.
Plánujeme vydať šesť čísel v jednom roku. Budeme
radi, ak sa do tvorby novín
zapojíte aj vy svojimi príspevkami, názormi, otázkami či návrhmi, ale aj kritikou
na dianie v obci.
Svoje názory môžete posielať na e-mailovú adresu
podatelna@lj.sk.
V spoločenskej rubrike plánujeme uverejňovať novonarodených, jubilantov a zosnulých.
V prípade, ak si niekto neželá byť zverejnený v tejto
rubrike nech to oznámi redakčnej rade.
Dr. Ján Krett
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
za obdobie január - apríl

Novorodenci v Hranovnici:
` Vladimír Slavkovský, Družstevná 393
` Veronika Hamrozeková, Hviezdosla`
`
`
`
`
`
`

vova 256
Kristína Bodorová, Mlynská 239
Marek Lopuch, Budovateľská 522
Samuel Holub, Mlynská 575
Zuzana Šarišská, Mlynská 242
Simona Čonková, Mlynská 227
Viktor Pačan, Hviezdoslavova 259
Tobias Harvan, Hviezdoslavova 253

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
60 rokov












Ružena Čonková, Hviezdoslavova 256
František Čonka, Hviezdoslavova 247

Jozef Mičko, Hviezdoslavova 298
Ľudmila Husárová, Sládkovičova 402
Mária Račeková, Budovateľská 503

70 rokov
Oľga Hlavčáková, Štúrova 486
Pavol Greňa, Hviezdoslavova 294
Jozef Roth, Slov. Nár. Povstania 148
Františka Štolcová, Hviezdoslavova 309



MUDr. Irena Vozárová,
Hviezdoslavova 364
Štefan Suržin, Štúrova 471




80 rokov
Anna Malatinová, Dubina 516
František Prokop, Budovateľská 506

SÚBOJE NA ŠACHOVNICI SKONČILI
Výkony hranovnických šachistov v posledných sezónach akoby pripomínali húsenkovú dráhu. Napriek tomu, že
nedošlo k výrazným zmenám v kádri,
predsa sú zrejmé veľké výkyvy v
umiestnení. Po úspešných sezónach 2010 – 2011 a 2011 – 2012,
kedy skončili na peknom treťom mieste, prišla nevydarená sezóna 2012 – 2013, o ktorej sa dá povedať, že po hodoch býva bolenie brucha a naši
šachisti skončili až na desiatom
mieste. Tento neúspech ich akoby vyburcoval a v sezóne 2013 – 2014 celú súťaž
dokonca vyhrali a získali právo postupu
do 2. celoštátnej ligy. Bol to síce výrazný úspech, pretože takéto niečo sa podarilo iba druhýkrát v histórii nášho šachu,
ale zároveň to vyvolalo viacero problémov. Medzi menej dôležité patrilo nariadenie Slovenského šachového zväzu o
povinnosti mať v zostave na zápas ženu
alebo dorastenca, lebo toto, ako aj určité posilnenie kádra, by sa dalo riešiť formou prestupu alebo hosťovania (iróniou
bolo, že toto nariadenie bolo tesne pred
začiatkom súťaže posunuté a jeho platnosť začína až od sezóny 2015 – 2016).
Samozrejme, že postup by znamenal aj
vyššie náklady na cestovanie a ubytovanie hráčov, keď k súperom by patrili
napríklad družstvá Veľkých Kapušian,
Humenného či Michaloviec a stretnutia
sa hrali v sobotu a nedeľu. Najväčším
problémom však bol systém hry, kde sa

za každý vykonaný ťah pripočíta hráčovi 30 sekúnd. To je možné iba na digitálnych hodinách, ktoré náš klub nevlastní. Bolo by potrebné zakúpiť nové hodiny, čo predstavuje pomerne veľký
finančný obnos a ďalšie zaťaženie rozpočtu klubu. Po zvážení všetkých za a proti sme sa
rozhodli do vyššej súťaže nepostúpiť a naše miesto zaujali šachisti zo Spišskej Starej
Vsi. Možno práve táto okolnosť spôsobila, že v družstve došlo k akémusi ochladeniu záujmu o zápasy a vznikli problémy so zostavou, kedy
na súpisku boli doplňovaní hráči z „B“
družstva a vyvrcholilo to dokonca aj nenastúpením na zápas. A tak sa z bývalého víťaza stalo družstvo bojujúce o záchranu, ktorú si síce vybojovalo už dve
kolá pred koncom, ale konečných 8 bodov a desiate miesto v tabuľke nezodpovedá možnostiam a schopnostiam tohto
kolektívu.
Tieto problémy „A“ družstva sa podpísali aj pod výkony „B“ družstva hrajúceho o súťaž nižšie, teda vo 4. lige.
Kým v sezónach od roku 2010 do roku
2013 obsadili dvakrát tretie a raz štvrté
miesto, v nasledujúcich to bolo už iba
dvakrát šieste miesto. Ukázalo sa, že časté zaskakovanie hráčov vo vyššej súťaži kolektívu neprospelo a taktiež začali
vznikať problémy so zostavou, ktoré podobne ako v „A“ družstve vyústili do nenastúpenia na zápas.

(pokračovanie na str. 5)

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Štefana Čonku, SNP 134
Róberta Smolára, Budovateľská 522
Juraja Liptaja, Hviezdoslavova 356
Jána Pačana, Mlynská
Gejzu Pittnera, Dubina 512
Teréziu Kuklovú, Sládkovičova 409
Alexa Maníka, Lúčna 498
Samuela Hrobára, Mlynská 225
Margitu Bednárovú, Hviezdoslavova 363
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