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... možno i slová tejto piesne nás budú mo-
tivovať k tomu, aby sme si už v tomto čase na-
plánovali jednu túru a spolu s rodinou prežili 
v nádhernej prírode Slovenského raja aspoň je-
den krásny a užitočný víkend. 

Málokedy si všímame, koľko zaujímavých 
vecí sa nachádza okolo nás. Neuvedomujeme 
si, koľko krás pre nás príroda a ľudia vytvorili 
v okolí, ale radšej hľadáme svoje uspokojenie 
oddychu v cudzine. Cestujeme autom, vlakom 
aj deň, aby sme sa konečne dostali na vytúžené 
miesto, pričom naša únava z cestovania potom 
trvá aj niekoľko dní. Cesta do jedného zo stre-
dísk Slovenského raja na Podlesok autom trvá 
len niekoľko minút.

Pre Slovenský raj sú typické divokou krá-
sou podmanivé kaňony. Cesta nimi nie je fy-
zicky náročná. No odmena je štedrá. Neko-
nečné ticho prerušované iba žblnkotom všade 
prítomnej vody či pípnutím vyplašeného vtáči-
ka, divotvorná hra svetla a tieňov, ktoré na-
pĺňajú nespokojnú dušu človeka mierom a po-
kojom.

Ak chceš nájsť sám seba, nenájdeš príhod-
nejšie miesto. Kaňony vytvorila večná voda, 
stekajúca z planín roklinami. Postupne sa zlie-
vala do vodných tokov, ktoré sa zarezávali do 
vápencového podložia a vytvorili kaňon Biele-
ho potoka, kaňon Veľkej bielej vody, Prielom 
Hornádu, Stratenský kaňon či Tiesňavy.

Pre občanov obce Hranovnica, ktorá je 
členom mikroregiónu Slovenský raj, je aj 
tohto roku vstup do roklín z každého stredis-
ka zdarma. Pri vstupe je potrebné preukázať 
sa občianskym preukazom na zdokladovanie 
trvalého bydliska. Odporúča  sa však zaplatiť 
poistenie osôb.

Redakcia obecných novín pre tento rok vy-
hlasuje aj fotografickú súťaž „Spoznávam rod-
ný kraj“. Podmienkou je zaslať na obecný úrad 
do 30. septembra 2010 aspoň jednu fotografiu, 
na ktorej musí byť zobrazený občan obce v Slo-
venskom raji a stručný opis miesta fotografova-
nia. Fotografiu s popisom môžete zaslať aj na 
mailovú adresu obechranovnica@lj.sk.

„... netúž poznávať cudzinu, pokiaľ nepoznáš otčinu. 
Veď keď rozkvitne nový máj, najkrajší je Slovenský raj...“
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Informujeme
• Tridsiate ôsme zasad-

nutie obecného zastupiteľstva 
sa bude konať 30. apríla 2010 
o 19.00. V programe rokovania 
sa plánuje stanovenie predaj-
nej ceny pozemkov Za cintorí-
nom ako aj schválenie poradia 
žiadateľov o stavebný pozemok 
tohto stavebného obvodu. Tak-
tiež Ing. Arch. Mária Kollárová 
predstaví štúdiu „Regenerácia 
verejných priestranstiev v obci 
“, v ktorej sa rieši úprava verej-
ného priestranstva pred budo-
vou základnej školy, obecným 
úradom a objektom Jednoty.

• Materská škola v spolu-
práci so súborom Lúčka pripra-
vuje na Deň matiek kultúrne 
podujatie, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 9. mája 2010 v kultúr-
nom dome o 15.00 hodine.

• Žiaci základnej školy vy-
stúpia so svojím programom 
v utorok 11. mája 2010 o 16.00 
hodine v kultúrnom dome. 
Program je venovaný matkám 
pri príležitosti ich sviatku.

• Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. Košice oznamu-
je občanom, že z dôvodu opra-
vy vedenia vysokého napätia 
bude v obci dňa 29. apríla 2010 
vypnutý elektrický prúd v čase 
od 8.00 do 14.00 hodiny.

V úvode rokovania vystúpi-
la Mgr. Mária Škovierová, ria-
diteľka Základnej školy v Hra-
novnici. Požadovala úpravu 
rozpočtu základnej školy, pre-
sun finančných prostriedkov 
vo výške 7 500 € z položky pre-
vádzka na položku mzdy. Tie-
to finančné prostriedky by po-
kryli mzdu nového pracovného 
miesta, administratívny pra-
covník. Poslanci túto požado-
vanú zmenu schválili. Riaditeľ-
ka základnej školy odpovedala 
aj na otázku starostu obce, keď 
sa vyjadrila, že sa bude pokra-
čovať v oprave fasády budovy 
školy, na ktorú sa v rozpoč-
te počíta s finančnou čiastkou 
35 000 €.

V ďalšom bode programu 
zasadnutia vystúpili Ing. Mi-
chal Kravčík a Ing. Ladislav 
Vozárik, zástupcovia MNO 
Ľudia a voda, ktorí podali in-
formáciu o priebehu projektu 
„Obec ako líder rozvoja regió-
nu“. Projekt bol realizovaný za 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prvé tohtoročné vo volebnom období 2006 – 2010 v poradí už 

tridsiate šieste  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 26. 
februára  2010. Zasadnutie sa začalo za účasti šiestich poslancov. 
Neskorší príchod sa potom zaevidoval u poslancov PaedDr. Jána 
Kretta, Elemíra Chovana a Mgr. Márie Bobovskej. Za overova-
teľov zápisnice boli schválení Ing. Ján Roth a Miloslav Fedor.

Uvedieme niekoľko prípa-
dov, ako smie alebo nesmie vo-
dič zaparkovať vozidlo:

• vodič môže zastaviť a stáť 
len vpravo v smere jazdy v jed-
nom rade a rovnobežne s okra-
jom cesty, čo najbližšie k okra-
ju cesty. Nesmie zastaviť a stáť 
vľavo  v protismere jazdy. 

• pri státí (parkovaní, ak sa 
vodič  pri vozidle nenachádza), 
musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 
metre pre každý smer jazdy, t.j. 
6 metrov medzi vozidlami ale-
bo od okraja cesty. Z uvedené-
ho vyplýva, že ak pri parkovaní 
vozidla na ceste nezostane voľ-
ný jazdný pruh vedľa vozidla 6 
metrov, vozidlo na ceste nesmie 
parkovať. V takomto prípade 
vozidlo musí byť zaparkované 
vo dvore rodinného domu alebo 
mimo cesty – nie však na zeleni. 

• pri zastavení (krátkodobé 
zastavenie, napríklad na nastú-
penie alebo vystúpenie alebo 
naloženie a zloženie nákladu, 
ak sa  vodič nachádza pri vo-
zidle), musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký naj-
menej 3 metre pre oba smery 
jazdy medzi vozidlami alebo 
od okraja cesty.  

• z uvedeného vyplýva, že 
pri vystupovaní a nastupovaní 
osôb alebo vykládke a naklád-
ke tovaru postačuje voľný jazd-
ný pruh 3 metre medzi vozidla-
mi alebo od okraja cesty.  

Nesprávne parkovanie po-
lícia bude  hodnotiť ako poru-
šenie zákona č. 8/2009 o cestnej 
premávke, čo je považované za 
dopravný priestupok a za také-
to porušenie je možné uložiť 
blokovú pokutu na mieste až 
do výšky 60 €. 

Zaparkované vozidlá 
sťažujú výkon služby
Obecný úrad obdržal od Obvodného oddelenia Policajného 

zboru  v Hranovnici prípis, v ktorom poukazuje na nesprávne za-
parkovanie vozidiel, ktoré im veľmi sťažuje výkon služby. 

V prvú marcovú nedeľu 
Miestny spolok SČK v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
službou v Poprade zorganizoval 
hromadný odber krvi. Úmysel 
darovať krv prejavilo 28 obča-
nov, z ktorých však iba 22 mohli 
po lekárskej prehliadke krv da-
rovať, z nich boli štyria, ktorí 
darovali krv prvýkrát v živote, 
a to boli:  Zuzana Juráčková, 
Alenka Skokanová, Dávid Ben-
ko, Miroslava Černická. Ďalší-
mi darcami boli: Róbert Suržin, 
Martina Suržinová, PhDr. Peter 
Roth, PhD., Mgr. Terézia Bie-
sová, Milan Tokoly, Peter Ma-
jer, Vierka Kiktová, Rastislav 
Gajan, Janka Kolbová, Mikuláš 
Husár, Matúš Hrabovský, Ve-

ronika Husárová, Mgr. Veroni-
ka Mičková, Bc. Ľubomír Mič-
ko, Marián Černický, Stanislav 
Mucha ml. K našim občanom 
sa pripojil a krv daroval riaditeľ 
TV Poprad p. Skokan s moderá-
torkou. 

Môžeme konštatovať, že šlo 
o doposiaľ najväčší záujem o 
darcovstvo krvi organizované 
Miestnym spolkom SČK, kto-
rý touto cestou ďakuje všetkým 
záujemcom za ich ušľachtilý 
úmysel podporiť túto akciu. 
MS SČK verí, že v nastúpe-
nom trende budeme pokračo-
vať a pri najbližšej takejto akcii 
v septembri tohto roku bude 
opäť taký, ak nie väčší záujem. 
Ďakujeme.                         RotE

Hranovničania darovali krv

účasti pracovníkov obecných 
úradov: Hranovnica, Hrabuši-
ce a Spišský Štiavnik. Riešil ich 
rozvoj využitím faktorov, ktoré 
obce majú: poľnohospodárska 
pôda, lesné pozemky, vodné 
zdroje, cestovný ruch, ľudský 
potenciál.

Na tomto zasadnutí poslanci 
vyhoveli žiadosti, ktorú podal 
Ing. Martin Brosmann a Mar-
cel Friedmann a schválili zakú-
penie obecnej basy pre folklór-
nu skupinu za 1 650 €. Taktiež 
schválili požiadavku Martina 
Malatina a odporučili starosto-
vi obce zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu na infraštruk-
túru (kanalizácia, voda, plyn, 
elektrika) v stavebnom obvode 
Zafrajtoch.

Zástupcovia firmy Digili-
ve Vozár a Friedmann predsta-
vili poslancom projekt Ochra-
na verejného poriadku v obci 
a ochrana obecného majetku 
kamerovým systémom. Podľa 
navrhovaného projektu v obci 
by bolo umiestených až štrnásť 
kamier. Firma zabezpečí aj po-
danie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok z eurofondov 
v rámci obcí Hornádskej doliny. 

Starosta obce predložil po-
slancom Zmluvu o nájme ne-
bytových priestorov so zá-
chrannou zdravotnou službou 

Nemocnica, a.s. Poprad, ktorá 
by prevádzkovala svoju čin-
nosť v priestoroch budovy na 
futbalovom štadióne namiesto 
doterajšej EMS Poprad, kto-
rým skončila licencia na vyko-
návanie tejto činnosti. Poslanci 
schválili návrh zmluvy s tým, 
že navrhovaný mesačný nájom 
zvýšili z 160 € na 300 €. 

Po prerokovaní obecné za-
stupiteľstvo schválilo Smerni-
cu č. 1/2010 k verejnému ob-
starávaniu zákaziek na dodanie 
tovaru, zákaziek na uskutočne-
nie stavebných prác, zákaziek 
na poskytovanie služieb s níz-
kou hodnotou.

Pri úprave rozpočtu obce 
poslanci schválili predložený 
návrh na zakúpenie strešnej 
krytiny na zastrešenie plochy 
v areáli Lúčka vo výške 2 000 €, 
zakúpenie kontrabasu vo výške 
1 650 €, dotáciu pre hokejový 
klub 700 €, dotáciu pre Úniu 
nevidiacich Poprad vo výš-
ke 100 €. Neschválil sa návrh 
predložený starostom obce na 
rozšírenie kanalizácie v róm-
skej časti na ulici SNP.

Na zasadnutí sa schválil aj 
návrh starostu obce o vyho-
tovenie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok (NFP) 
z Operačného programu, Pri-
oritná os 4.1 – regenerácia sí-
diel. Výzva na tento program 
má vyjsť v mesiaci apríl 2010 
a obec požiada  NFP na projekt 
Regenerácia centra obce Hra-
novnica vo výške 700 000 €.

(pokračovanie na 4. strane)
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Za organizačno-technické 
zabezpečenie parlamentných 
volieb bola na obecnom úra-
de určená p. Gajanová Viera. 
V rámci obce sa vytvorili dva 
volebné okrsky. 

Do volebného okrsku č. 1 
patria voliči z ulíc: Rovná, Slo-
venského národného povsta-
nia, Sládkovičova, Štúrova. 
Ako volebná miestnosť je urče-
ná obradná miestnosť na prvom 
poschodí kultúrneho domu. 
Zapisovateľkou tejto okrskovej 
volebnej komisie je p. Marian-
na Kopáčová. 

Do volebného okrsku č. 
2 patria voliči z ulíc: Lúčna, 
Školská, Budovateľská, Hviez-
doslavova, Víťazstva, Družstev-
ná, M.R.Štefánika, Mlynská, 
Dubina, Hranovnické Pleso. 
Ako volebná miestnosť je urče-
ná veľká zasadačka na prízemí 

kultúrneho domu. Zapisovateľ-
kou tejto volebnej komisie je p. 
Zuzana Juráčková.

Do okrskových volebných 
komisií môžu delegovať svo-
jich členov politické strany, 
ktorých kandidátna listina 
bola zaregistrovaná najneskôr 
do 18. apríla 2010. 

Prvé zasadnutie volebnej 
okrskovej komisie zvoláva sta-
rosta obce na deň 27. apríla 
2010 o 16.00 hodine do miest-
nosti klubu obce. Na tomto 
zasadnutí sa uskutoční voľ-
ba predsedov a podpredsedov 
komisií a vykoná sa poučenie 
o ochrane osobných údajov.

Občanom, ktorí budú chcieť 
voliť mimo obce, budú sa v termí-
ne od 13. mája 2010 do 10. júna 
2010 vydávať voličské preukazy 
v pracovnom čase a úradných ho-
dinách u pani V. Gajanovej.

Parlamentné voľby budú 12. júna 2010 od 7.00 do 22.00 hodiny
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

zo dňa 1. februára 2010 boli vyhlásené voľby do parlamentu a ur-
čil sa deň konania sobota 12. júna 2010. Pre zabezpečenie týchto 
volieb v obci sa vypracoval harmonogram organizačno-technic-
kého zabezpečenia. Z tohto harmonogramu vyberáme niektoré 
potrebné informácie pre voličov.  

Do 18. mája 2010 obecný 
úrad zabezpečí voličom v obci 
doručenie zoznamu kandidátov 
jednotlivých strán a oznámenia 
o čase a mieste konania volieb.

Prostredníctvom pošty môže 
voliť ten volič, ktorý nemá tr-
valý pobyt na území Slovenskej 
republiky a požiadal o zapísanie 
do osobitného zoznamu voličov, 
alebo má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v deň vo-

lieb sa bude zdržiavať mimo jej 
územia a požiadal o voľbu poš-
tou. Žiadosť musí byť doručená 
najneskôr do 23. apríla 2010.

Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo požia-
dať okrskovú volebnú komisiu 
v čase konania volieb o vyko-
nanie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky.

Cieľom projektu 
„Vzdelávanie – cesta 
k trhu práce“ je pri-
blíženie trhu práce 
osobám rómskej ko-
munity v obci formou 
vzdelávania a získania 
pracovných zručností 
a návykov. V prvej te-
oretickej fáze pro-
jektu bude tridsať 
Rómov získavať 
vedomosti z ob-
lasti profesie sta-
vebný robotník 
po dobu 120 vy-
učovacích hodín. 
Školenie bude vo 
vyučovacích priestoroch de-
tašovaného strediska Strednej 
poľnohospodárskej školy Kež-
marok v obci.

V druhej praktickej čas-
ti projektu, v ktorej Rómovia 
majú získať praktické zruč-
nosti a návyky,sa postaví jed-
no podlažie začatej prístavby 
praktického vyučovania v are-
áli základnej školy. Z pláno-
vaných finančných nákladov 

projektu sa zakúpi aj 
potrebný materiál na 
výstavbu uvedenej prí-
stavby. 

Po ukončení projek-
tu absolventi dostanú 
certifikát na profesiu 
stavebný robotník.

„Nebolo ťažko získať 
Rómov do tohto 
projektu. Sami sú 
si vedomí, že zvý-
šením kvalifiká-
cie nielenže ľahšie 
získajú prácu, ale 
môžu byť aj lepšie 
ohodnotení. To im 
potvrdzujú aj do-

terajšie skúsenosti“, povedal ko-
munitný pracovník obecného 
úradu Vladimír Horváth, ktorý 
oslovoval potenciálnych uchá-
dzačov na zvýšenie kvalifikácie 
v tomto projekte.

V rámci projektu bude vy-
pracovaná štúdia identifikujúca 
možnosti na trhu práce v loka-
lite Hornádskej doliny a priblí-
ženie sa k nemu z pohľadu po-
trieb Rómskej skupiny.

Vzdelávanie – cesta k trhu práce
Naša obec ako partner Združenia priateľov ZAMAGURIA za-

čína realizovať projekt vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu 
v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Navrhovateľom tohto zá-
meru bola firma EUROVIA 
KAMEŇOLOMY so sídlom 
v Košiciach. Nový rozšírený 
priestor ťažby, ktorý je orien-
tovaný smerom k mestu, leží 
v katastrálnom území mesta 
Poprad a našej obce. Vlastní-
kom pozemkov na rozšírenie 
ťažby je spoločnosť Eurovia. 
Súčasnú ťažbu chce rozšíriť o 
24 775 štvorákov lesnej plo-
chy.  

K tomuto zámeru bolo 21. 
marca 2010 zvolané spoločné 
verejné prerokovanie. Uskutoč-
nilo sa v našej obci v miestnosti 
Klubu obce. Na prerokovaní sa 
zúčastnili zástupcovia navrhova-
teľa, zástupcovia mesta Poprad, 
zástupcovia našej obce a občania 
Kvetnice. Rokovania sa nezú-
častnil žiadny občan obce.

Na prerokovaní sa k záme-
ru kritický postavili občania 
Kvetnice časti mesta Poprad. 
Kvetničania sa boja budúcnos-

ti. Priľahlý kameňolom chce 
rozširovať ťažbu smerom k ich 
príbytkom. „Kameňolom sa pri-
blíži k našim pribytkom až na 
400 metrov,“ hovoria občania 
Kvetnice.  Tvrdia, že potom sa 
tam už nebude dať žiť. Sú skla-
maní postojom mesta Poprad, 
ktoré plánuje v tejto časti vy-
budovať relaxačné a oddycho-
vé centrum celého Popradu. 
„Aký to bude oddych. V prachu 
a hluku?“ vyslovili sa občania 
Kvetnice. Petícia, ktorú pod-
písalo 95  Kvetničanov, je už 
na ministerstve. 

Konečný verdikt nad záme-
rom rozšírenia priestoru ťažby 
v lome Dubina bude musieť 
vykonať Ministerstvo život-
ného prostredia, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné 
prostredie. Pri rozhodovaní 
musí zohľadniť aj pripomienky 
občanov Kvetnice. Možno to 
bude nejaký kompromis o sme-
re a rozsahu ťažby.

Rozšírenie priestoru ťažby
Koncom minulého roku bol obci zaslaný na posúdenie vply-

vov na životné prostredie zámer rozšírenia priestoru ťažby sta-
vebného kameňa v existujúcom povrchovom dobývacom priestore 
lomu Dubina. Časť tohto zámeru mohli občania vidieť vo výves-
nej skrinke pred obecným úradom v mesiaci január 2010.
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K pálčivým problémom 
súvisiacim s odchodom zimy 
bezpochyby patrí neporiadok. 
Sneh odhalil to, čo sa pred ľud-
ským zrakom ukrývalo. Nepo-
riadku v našej obci je nadostač, 
čoho dôkazom sú odpadky 
nemo ležiace vo všetkých kú-
toch obce ako aj vo Vernár-
skom potoku. 

Veľkonočné sviatky boli 
príležitosťou, aby nastúpili do-
mové brigády. Tak občania po-
zbierali papiere, pet fľaše, vre-
cúška, handry, zoschnutá tráva 
lístie, vyzametali stovky ohor-
kov spred rodinných domov. 
Aktivačnými pracovníkmi sa 
vyzametali chodníky, miestne 
komunikácie, autobusové za-
stávky od zimného posypu. 

Čas pred Veľkou nocou bol 
krátky na to, aby sme sa mohli 
vysporiadať s neporiadkom, 
ktorý nám po zime odkryl 
sneh. Občania môžu pokračo-
vať v jarnom upratovaní aj po 

sviatkoch. K tomu im ponuka 
spoluprácu aj obec. Bezplat-
ne poskytne drvič na drvenie 
konárov a v 15. týždni bude 
pri obecnom úrade pristavený 
veľkokapacitný kontajner pre 
veľkoobjemový odpad. Tak-
tiež v tomto týždni sa bude na 
obecnom úrade vykonávať zber 
textilného odpadu. Pri jarnom 
upratovaní budú pokračovať 
v čistení verejných priestran-
stiev a Vernárskeho potoka aj 
aktivační pracovníci.

Jarné upratovanie na verej-
ných priestranstvách by malo 
byť o vyhrabaní suchej trávy, 
opadaného lístia a poláma-
ných konárikov zo stromov, 
o vyzametaní chodníkov od 
zimného posypu. To, čo však 
ale nahrabeme a nazametá-
me, vrecúška, handry, ohorky 
z cigariet, papieriky od slad-
kostí, vôbec nesvedčí o tom, 
že tu žije homo sapiens alebo 
homo culturalis.

Pri jarnom upratovaní nevytvárajme nové skládky odpadu
Už sa zdalo, že táto zima nemá konca-kraja, ale predsa. Kolo-

beh prírody chvalabohu ešte funguje a jar sa nezadržateľne hlási. 
Ešte trochu zubaté slniečko rozpustilo posledné zvyšky snehu, ale 
keď zbadalo ten „poriadok“, čo sneh zakrýval, radšej sa skrylo 
ešte za mraky. 

Upratovanie, patrí naozaj 
k jari. A nie je to len výmysel 
modernej odpadkovej doby. Aj 
naši predkovia vždy s prícho-
dom jari upratovali a nielen 
okolo svojich obydlí. Uprato-
vali všetko zlo stelesnené v po-
dobe Moreny. Slamená dievka 
skrývajúca v sebe všetko to, 
čoho sa v tých časoch snaži-
li ľudia zbaviť – chorôb, zlých 
vzťahov, zimy a smrti – končila 
v plameňoch a vode. 

Udržujme poriadok v obci 
po celý rok. Nevytvárajme nové 
skládky po vyčistení svojho 
okolia. Nerobme neporiadok 
zahadzovaním ohorkov, papie-

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
(dokončenie z 2. strany)

Tridsiate siedme mimoriad-
ne zasadnutie obecného zastu-
piteľstva sa konalo 5.marca 
2010. V programe zasadnutia 
boli len dva body, nájom neby-
tových priestorov a majetkový 
prevod nehnuteľného majetku. 
Na zasadnutí chýbal poslanec 
Marián Gajan a Stanislav Pal-
guta, ktorí sa ospravedlnili. Za 
overovateľov boli schválení po-
slankyňa Mgr. Mária Uhrino-
vá a poslanec Elemír Chovan.

Na zasadnutí bol prítomný aj 
MUDr. Dušan Suchý, ktorý ako 
zástupca záchrannej zdravotnej 

služby Nemocnica, a.s. Poprad, 
poukázal na to, že navrhovaný 
nájom 300 €/mesiac je neprija-
teľný z pohľadu nákladovosti. 
Upozornil poslancov aj na to, že 
v prípade, ak nedôjde k dohode, 
Nemocnica, a.s. si bude musieť 
hľadať iné priestory, tak ako sa 
to stalo už vo Svite.

Po konzultácii poslancov 
a zástupcu Nemocnice, a.s. do-
šlo ku kompromisu a po vzá-
jomnej dohode sa schválil me-
sačný nájom 235 €. V nájme je 
započítaná nájomná plocha 54 
m2, dodávka tepla a vody. Od-
ber elektrickej energie na za-

hrievanie vozidla a osvetlenia 
nájomných priestorov sa bude 
fakturovať zvlášť na základe 
merateľného odberu.

Poslanci na tomto zasad-
nutí sa zaoberali odpredajom 
pozemku, ktorý sa nachádza 
na futbalovom ihrisku. Fir-
me MARCO-CLIMATECH 
sa schválil odpredaj pozemku 
o celkovej výmere 4 654 m2 za 
10 378,42 €. Zároveň sa schvá-
lilo odkúpenie pozemku od tej 
istej firmy o výmere 268 m2 za 
cenu 597,64 €. Zakúpený po-
zemok obec potrebuje na in-
fraštruktúru v tejto časti.

O pravdivosti uvedených 
slov Michaila Gorbačova v úvo-
de tohto článku nemôžeme po-
chybovať. Vlastnou skúsenos-
ťou pri ohrození vodou rieky 
Vernárka v januári 2006 a júli 
2008 sme mohli pocítiť, čo je to 
pohyb, keď je vody prebytok.

Pre získanie nových po-
znatkov, vzhľadom aj na pred-
chádzajúce problémy s vodou 
v obci, bola účasť starostu obce 
na seminári „Ochrana miest 
a obcí pred povodňami a kli-
matickou zmenou“ žiaduca.

Tento seminár sa uskutočnil 
v Košiciach a jeho cieľom bolo 
ponúknuť komplexné riešenia, 
ktoré môžu prispieť k ochrane 
miest a obcí pred povodňami, 
suchom a klimatickou zmenou 
na úrovni vodného plánovania a 
územného rozvoja miest a obcí.

„Poznatky, ktoré som získal 
na seminári, sa nedajú realizovať 
v priebehu jedného alebo dvoch 
rokov. Základom všetkého je po-

Zabráňme spôsobeniu škody
Voda, podobne ako náboženstvá a ideológie, má moc uviesť 

do pohybu milióny ľudí. Od počiatku ľudskej civilizácie sa ľudia 
sťahovali a usádzali v jej blízkosti. Ľudia sú v pohybe, keď je ne-
dostatok. Ľudia sú v pohybe, keď je prebytok vody.

chopenie občanov, že je potrebná 
zmena ľudskej činnosti a zasaho-
vanie človeka do prírodných pro-
cesov, ako sú zmeny odtoku vody 
v obci a poľnohospodárskej praxe. 
V spolupráci s neziskovou organi-
záciou Ľudia a voda obec vypra-

cuje komplexné riešenie ochrany 
našej obce pred povodňami a kli-
matickou zmenou,“ uviedol sta-
rosta obce. 

Všetci sa podieľame na kli-
matickej zmene a len správnym 
prístupom a svojím konaním 
tejto nepriaznivej zmene zabrá-
nime. Zabráňme, aby prebytok 
vody spôsobil škody na našom 
majetku.

rikov, pet fľaší. Využívajme na 
likvidáciu odpadov to, čo máme. 
Využívajme kompostéry na bio-
logický odpad, kuka nádoby na 
komunálny odpad. Využívajme 
od obce ponúkaný drvič koná-
rov, zapojme sa do zberu textil-
ného odpadu, veľkoobjemového 
odpadu, elektroodpadu a nebez-
pečného odpadu.

Nech aj tento článok je vý-
zvou pre občanov dodržiavať 
poriadok. Veď takto reprezentu-
jú obec a obec reprezentuje ich.

Výbor Združenia bývalých 
urbarialistov, ich dedičov 

a obyvateľov obce, 
pozemkové spoločenstvo 
Hranovnica, v zmysle § 14 

ods. 1 stanov zvoláva

XVIII. valné 
zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční v sobotu 
17. apríla 2010

so začiatkom o 14.00 hodine 
v kultúrnom dome

Prezentácia podielnikov 
bude v čase  

od 12.30 do 14.00 hod.
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Reálny dopad zákona spočí-
va v tom, že neštátne inštitúcie 
sú vydané rozhodnutiu vyšších 
územných celkov alebo obcí, či 
im pridelia finančné prostried-
ky. Vyššie územné celky a obce 
narábajú so svojimi finančnými 
prostriedkami takým spôsobom, 
aby uprednostnili zariadenia a 
inštitúcie, ktoré samy zriadili. Z 
toho vyplýva napätie, že tie soci-

álne zariadenia, ktoré majú iného 
zriaďovateľa, sú menej financova-
né, a keď takýto stav trvá niekoľ-
ko mesiacov, prirodzene, povedie 
k zániku takejto inštitúcie. 

Podľa slov Moniky Gibalo-
vej, ktorá je poslankyňou  Ná-
rodnej rady Slovenskej repub-
liky za KDH, v parlamente sa 
odohrávajú aj udalosti, ktoré 
si médiá nevšimnú, pritom sú 

Neštátnym sociálnym službám hrozí zánik 
Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku, 

medzi ktorých patrí aj Slovenská katolícka charita, sú voči štát-
nym zariadeniam vo veľkej finančnej nevýhode a hrozí im zánik. 
Je to dôsledok nového zákona o sociálnych službách.

často podstatnejšie  ako tie me-
dializované. 

„Veľmi málo bol medializo-
vaný aj môj návrh o zmenách 
v zákone o sociálnych službách. 
Navrhované zmeny by umožnili 
slobodný výber poskytovateľa so-
ciálnych služieb a zrovnoprávnili 
financovanie verejných a neverej-
ných poskytovateľov“, povedala 
poslankyňa už na minuloroč-
nom septembrovom stretnutí 
dôchodcov v obci. Tento návrh 
pri terajšej zostave poslancov 
v parlamente neprešiel. Hovo-
rí sa, že nádej zomiera posled-
ná. Nádej osôb odkázaných na 
sociálne služby na slobodný 
výber poskytovateľov služieb 
a zrovnoprávnenie ich financo-
vania je aj v našich rukách a is-
kierka nádeje môže vzbĺknuť 
už pri voľbách.

„V júnových parlamentných 
voľbách znova kandidujem do  
Národnej rady Slovenskej repub-
liky za KDH. Sociálna oblasť je 
mi veľmi dobre známa. Venova-
la som sa jej odborne  v Spišskej 
katolíckej charite ešte pred zvole-
ním za poslankyňu. V parlamente 

by som chcela i naďalej pracovať 
v tejto oblasti. Presadiť novelu zá-
kona o sociálnych službách, pre-
sadiť spravodlivú valorizáciu dô-
chodkov, či lepšie podmienky pre 
tých, ktorí stratia prácu. Bude veľ-
mi záležať na zložení parlamen-
tu. To, či bude možné uskutočniť 
aj tieto zmeny, rozhodnú občania 
vo voľbách 12. júna,“ povedala 
pri telefonickom rozhovore po-
slankyňa Monika Gibalová.

Nenechajme nádej odkáza-
ných osôb na sociálne služby 
zhasnúť vo voľbách. Nezlikvi-
dujme svojím postojom v na-
stavajúcich parlamentných 
voľbách neverejné sociálne za-
riadenia. Medzi nimi aj Spiš-
skú katolícku charitu, ktorá 
vykonáva dobrú opatrovateľ-
skú službu v obci. Taktiež naši-
mi občanmi je vyjadrovaná veľ-
ká spokojnosť s poskytovaním 
služieb v sociálnom zariadení 
na Spišskej Kapitule.

Pristúpme k nastávajúcim 
parlamentným voľbám zodpo-
vedne. Voľme takých zástupcov 
do NR SR, ktorých motivuje 
pravá solidarita a spravodlivé 
spravovanie vecí verejných pre 
dobro všetkých. 

V noci z 13. na 14. apríla 
1950 začal komunistický režim 
uskutočňovať to, o čom dovte-
dy len ticho uvažoval. Počas 
tzv. barbarskej noci vtrhli prí-
slušníci rôznych bezpečnost-
ných zložiek do 56 mužských 
kláštorov, rehoľných domov a 
farských úradov. Projekt ich 
likvidácie dostal tajný názov – 
Akcia K „Kláštory“. 

Rehoľníkov už nadránom 
autobusmi rozvážali do záchyt-
ných kláštorov. Predstavených 
sústredili v „kárnom kláštore“ 
v Pezinku, ostatných do šty-
roch ďalších kláštorov v Hron-
skom Beňadiku, v Šaštíne, 
Jasove a v Podolínci. V Podo-
línci, kde panoval najprísnejší 
režim, zakrátko pribudli na ok-
nách mreže, kláštor obohnali 
ostnatým drôtom. 

Potom nasledovala akcia R 
„Rehoľníčky“ 28. – 31. 8. 1950 
– násilné sústredenie ženských 

reholí, ktoré pokračovalo v ďal-
ších etapách až do 70. rokov.

Ďalším zásahom do života 
Cirkvi bola akcia „P“. Pod rúš-
kom hnutia návratu gréckoka-
tolíkov k Pravoslávnej cirkvi 
komunistický režim presadzo-
val likvidáciu Gréckokatolíc-
kej cirkvi.

V júli 1950 sa uskutočnila 
akcia „B“ – biskupi. Katolíc-
ki biskupi sa ocitli v domácom 
väzení. Boli prísne izolovaní 
a strážení orgánmi bezpečnos-
ti. Od apríla 1950 do septembra 
1950 bezpečnosť zaistila a odo-
vzdala do vyšetrovacej väzby 
štyroch biskupov. V snahe úpl-
ne ovládnuť, kontrolovať, re-
gulovať a usmerňovať výchovu 
kňazského dorastu boli všetky 
teologické fakulty a učilištia 
vyňaté spod pôsobnosti mi-
nisterstva školstva a dozor nad 
nimi prevzal Štátny úrad pre 
cirkevné veci.

V Podolínci je 26.aprí-
la 1950 vyše 650 rehoľní-
kov. Väčšinou sú to mla-
dí ľudia. Tri štvrtiny do 30 
rokov. Kostol býva otvorený 
iba jednu hodinu denne, je 
tam päť oltárov. V tom čase 
nebolo povolené naraz via-
cerým kňazom slúžiť svätú 
omšu, bol problém sa vy-
striedať. Vedúcim tábora je 
Ján Turanský, predtým bol 
väzenským dozorcom v Le-
opoldove, hlavný skupinár 
je Otec Ján Krasňanský, 
misionár Božieho Slova.

Totálna ateizácia spoločnosti sa neuskutočnila 
Ľudská pamäť si uchováva minulé udalosti. Niektoré z nich sú 

príjemné a radostné, iné smutné a bolestné. Takáto pamäť necha-
rakterizuje len jednotlivca, ale aj spoločenstvá, osobitne cirkevné 
spoločenstvo. V tomto roku nám prichodí pripomenúť si rok 1950. 
Patril k najťažším rokom, ktorý Katolícka cirkev na Slovensku 
v 20. storočí prežila.

Mnoho obyvateľov v ob-
ciach, kde boli kláštory, sa 
postavilo na ich obranu. 
Vzhľadom k rastúcemu pre-
nasledovaniu predstaviteľov 
cirkvi začala vznikať takzvaná 
„podzemná“ alebo „tajná cir-
kev“. 

Ateizácia spoločnosti neus-
pela. Rehoľný život sa na Slo-
vensku obnovil až o 18 rokov 
neskôr. Stalo sa tak po ozná-
mení Generálnej prokuratúry 
ČSSR z 29. novembra 1968, že 
neexistuje zákonný podklad, 
podľa ktorého by bolo možné 

brániť reholiam vo vyvíjaní ich 
činnosti. 

Reálne oživenie však pri-
niesla až Nežná revolúcia v 
roku 1989.  

Hlavný cieľ komunistické-
ho režimu – totálna ateizácia 
spoločnosti, sa tak ani po 40 
rokoch vlády jednej strany ne-
uskutočnil. 

Tieto udalosti si musíme 
pripomínať nielen preto, aby 
sme ich odovzdali našim po-
tomkom, ale aj preto, aby sme 
každú, aj tú najnenápadnejšiu 
formu akéhokoľvek náznaku 
totality vedeli rozpoznať a ra-
zantne odmietnuť. 
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Program kina
máj

piatok 7. mája  2010
DOKTOR OD JEZERA HROCHU

ČR
S komediálnym nadhľadom 

typickým pre Zdeňka Trošku 
sledujeme príbeh slušného, ale 
do dnešného života nepoužiteľ-
ného lekára Čeňka Dobeška. 
Hoci je svedomitým, nevie zo 
svojho povolania vytrieskať nič 
pre svoj prospech. Je spokojný 
po boku svojej manželky a bo-
hužiaľ malomeštiackej svokry, 
v byte 2 + 1. Svojou ochotou 
komukoľvek pomôcť poburuje 
svokru, ktorá by rada mala za 
zaťa lekára s veľkým L – leká-
ra hlavne zarábajúceho veľké 
peniaze. Svokra je znechutená 
jeho chýbajúcou ctižiadosťou a 
neschopnosťou zarobiť na dra-
hé auto a vilu na pražské Oře-
chovce. Dobešek sa so svojimi 
problémami zverí kolegovi, 
ktorý mu zariadi prácu v Af-
rike, a kým on prekonáva ná-
strahy džungle, kolega si veselo 
užíva s jeho manželkou. 

Žáner: komédia. Odporú-
čaná prístupnosť: MP 12,  102 
min.

piatok 14. mája 2010
PRINCEZNÁ A ŽABA

USA
Každý pozná slávny príbeh, 

ako princezná nájde skutočnú 
lásku, keď pobozká žabu, ktorá 
sa zmení na krásneho princa. 
Nuž, aj v tomto príbehu diev-
čina pobozká žabu. Výsledok 
je však odlišný. To však nie 
je jediné prekvapenie. Nako-
niec si láska nájde cestu. Lás-
ka princa k princeznej, žaby k 
žabe, dokonca sa šťastie usmeje 
na pochabú svätojánsku muš-
ku a objekt jej túžby... Tvor-
covia filmov prinášajú príbeh 
z New Orleans o krásnej diev-
čine, žabom princovi, ktorý sa 
zúfalo túži stať opäť človekom, 
a o osudnom bozku, ktorý ob-
ráti všetko hore nohami a zave-
die oboch za dobrodružstvom 
v močiaroch Louisiany s ča-
rodejníkom, aligátorom - jaz-
zovým fanúšikom a mnohými 
ďalšími... 

Žáner: animovaná rodinná 
komédia. Odporúčaná prístup-
nosť: MP,  slovenský dabing

Zmena programu
 vyhradená!

,,Ľavá nôžka, pravá nôžka
zatancujeme si troška. 
Hlboko sa pokloníme
a veselo zatočíme.“ 
Fašiangy – čas od Troch 

kráľov do Popolcovej stredy je 
časom plesov, zábavy a karne-
valov. 

Inak tomu nebolo ani v na-
šej materskej škole. Krásne vy-
zdobená trieda ožila hudbou, 
tancom a piesňami rozšante-
ných masiek. O chvíľu sa z trie-
dy stala rozprávková krajina, 
v ktorej nechýbali princezné, 
víly, cigánka, vojačka, kovboj-

V obci pretrváva používanie fašiangových jedál  „pankuški“
Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania 

a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v 
redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch 
Slovenska i dnes. Táto redukovaná podoba zasahu-
je aj našu obec. Dodnes však pretrváva používanie 
fašiangových jedál, ktorými sú najmä „pankuški“, 
ale aj usporiadanie rôznych zábav a plesov.

Aj tohoročné fašiangy boli  v znamení zábav 
a veselosti. Uskutočnil sa Športový ples, Detský 
karneval v materskej škole Bocianik, v materskej 
škole osada a Obecný detský karneval. Fašiangy 
ukončili dôchodcovia posedením v B clube.

Do redakcie sme dostali z týchto podujatí dva 
príspevky, ktoré veľmi radi uvádzame. 

Od Vianoc sa ozývalo pri 
náhodných stretnutiach nás 
starších. Budú nás volať, nebu-
dú? A keď, tak kto vie, kedy? 
Všetko to boli len dohady. Ne-
zabudnú na nás, alebo to zva-
lia na krízu? Veď čo všetko má 
tá nešťastná kríza na svedomí! 
Ani sama to netuší. Ktohovie, 
čo by povedala, keby vedela, za 
čo všetko je zodpovedná.

Obecný úrad sa však neu-
chýlil k tej už trápnej otrepanej 
fráze, a predsa si nás tak ako po 
iné roky uctil a zorganizoval 
stretnutie hranovnických dô-
chodcov. Miestnosť v reštaurá-
cii B clubu bola v utorok pred 
popolcovou stredou v popolud-
ňajších hodinách naplnená do 
posledného miesta.

Kultúrne vystúpenie súboru 
Lúčka s ich piesňami, tancom 
a klapanciami pripomenulo Hra-
novničanom ich dávne rodové 
prímenia, ktoré sa už pomaly vy-
trácajú a zabúdajú. Je dobre pri-
pomenúť si ich a udržiavať. Nech 
aj omladina – mladá detská časť 
skupiny Lúčka pokračuje v tých-
to tradíciách a nedá zabudnúť na 
družný život na dedine.

Potom starosta obce uviedol 
ďalší zaujímavý bod progra-

Fašiangový karneval v materskej škole II ka, baletka, pavučí muž, kostra, 
superman a mnohé iné rozpráv-
kové a fantazijné postavičky.

Detská radosť bola veľká, 
očká im svietili od radosti, šťas-
tia a lásky. Pri tanci, súťažení, 
či lúštení ,,kto čím je “ neboli 
neistí ani hanbliví. Keď už boli 
všetci z tanca príjemne unave-
ní, nezabudli sme na občerstve-
nie... A odmena pre deti? 

Tá prirodzene bola veľká !!! 
Každý bol odmenený pekným 
darčekom a sladkosťami.

Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať všetkým rodi-
čom za to, že svojim deťom pri-
pravili masky a umožnili prežiť 
nové pekné zážitky. 

Všetkým sa zábava veľmi 
páčila a už teraz sa tešia na bu-
dúci rok...

Šifrová Lenka
učiteľka MŠ

Veselo ukončený fašiang
mu. Pracovníci neziskovej or-
ganizácie Léthé nás obozná-
mili s osožným projektom na 
rýchlu pomoc v krízových si-
tuáciách. Určite to je najlepšia 
pomoc pre osamelo žijúcich 
starých alebo chorých ľudí. 
Veď nepotrebujú k tomu, aby 
sa im dostala rýchla pomocná 
ruka alebo aspoň rada, žiadnu 
technickú zručnosť. Len mať 
prístroj stále pri sebe a stlačiť 
gombík. Myslím, že aj deti ale-
bo príbuzní budú vedieť, že ich 
starkým niekto poskytne v prí-
pade nepredvídaných udalostí 
odbornú pomoc.

Po príhovore zborovej evan-

jelickej farárky Mgr. Zuzany 
Vaľovskej a rímskokatolícke-
ho farára Mgr. Jozefa Fernezu 
sme sa už mohli s chuťou pus-
tiť do tradičnej pochúťky po-
sledného fašiangu – pankušiek 
a rumového čaju. Ešte sme si za 
doprovodu harmonikára Ing. 
Martina Brosmanna veselo za-
nôtili krásne ľudové a hranov-
nické piesne.

Takto veselo ukončeným fa-
šiangom sme sa rozišli, aby sme 
sa stíšili a v pokore prežili pôst-
ne obdobie.

Vďaka Vám za to, že neza-
búdate ani na generáciu, ktorá 
má svoj aktívny život za sebou.

KikM



7 Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

V marci a apríli 2010  
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Lopušek Štefan, Školská 556 

Husár František, Sládkovičova 537 
Šavel František, Rovná 21 

Lopušek Jozef, Hviezdoslavova 261 

60 rokov
Petrík Ján, SNP 106          

Rákociová Elena, Sládkovičova 436 
Žiga Jozef, Hviezdoslavova 259 

                                
70 rokov

Šmelko Jozef, SNP 99    
Fišerová Pavla, Dubina 511   

75 rokov
Prokop František, Budovateľská 506

Valluš Jozef, Hviezdoslavova 305  

80 rokov
Vallušová Helena, SNP 128 

Vallušová Katarína, Rovná 13 
Králiková Mária, Víťazstva 378

Jurčo František, SNP 171
Malatinová Mária, Štúrova 493   

85 rokov
Štolcová Mária, Štúrova 487

Novorodenci
Natália Cvernová, Hviezdoslavova 248

Nikola Hamrozyová, SNP 179
Kamila Pačanová, Mlynská 227

Marek Hamrozy, SNP 217
Karolína Horváthová, SNP 195

Natália Čonková, SNP 184
Marián Gabriš, Mlynská 241

Stephany Lopuchová, Hviezdoslavova 265

Na večný odpočinok
sme odprevadili

20. februára 2010 Máriu Šimčákovú
vo veku 87 rokov

8. marca 2010 Elenu Pačanovú
vo veku 68 rokov

27. marca 2010 Jána Štolca
vo veku 88 rokov

Spoločenská kronika

K takýmto predsavzatiam ich, okrem 
iného, viedla aj skutočnosť, že spolu s nimi 
do 3. ligy vypadli aj družstvá Gelnica „A“ a 
Spišská Nová Ves, ktoré mali ambície vrá-
tiť sa späť. Okrem nich boli v súťaži ešte 
družstvá Starej Ľubovne, LŠ Poprad „A“, 
Margecany „B“ a Bijacovce, ktoré všetky 
mohli zasiahnuť do boja o postup. 

Snáď aj preto bolo umiestnenie do 6. 
miesta považované za dobrý výsledok. 
Avšak skúsenosti, ktoré hráči získali vo 
vyššej súťaži, sa predsa prejavili a v koneč-
nom účtovaní získali rovnaký počet bodov 
ako Gelnica „A“ a iba horším skóre obsa-
dili 3. miesto. Víťazstvo a postup do druhej 
ligy si vybojovalo družstvo Starej Ľubov-
ne, v zostave ktorého hrala aj reprezentant-
ka  SR Eva Repková. 

Našich hráčov môže tešiť, že v mikro-
zápase družstiev, ktoré vypadli v minu-
lej sezóne z 2. ligy (Gelnica A, Spišská 
Nová Ves a Hranovnica), získali 4 body 
a tento súboj vyhrali pred Sp. N. Vsou s 
3 bodmi a Gelnicou A s 1 bodom. I keď 
v konečnej tabuľke bolo iné poradie – 2. 
Gelnica „A“, 3. Hranovnica 4. Spišská 
Nová Ves. 

Za Hranovnicu počas súťaže nastúpi-
li: J. Krajňák 6/10, F. Knežník 2,5/3, M. 
Reťkovský 1/3, M. Fedor 5/9, Š. Hlavčák 
4/6, Ľ. Mindok 6/11, Š. Fedor 3,5/6, P. 
Boroš 0,5/2, M. Bobovský 8,5/11, P. Roth 
ml. 1/2, D. Benko 2,5/3, J. Kenedich 0,5/3, 
M. Knežník 1,5/3, P. Roth st. 4,5/10, S. 
Hlavčák st. 1,5/2, Š. Gajan 2/2, A. Harničár 
0/2.

Konečná tabuľka III. ligy - 2009/2010
1. Stará Lubovňa 11 11 0 0 64,0 33 
2. Gelnica A  11   8 1 2 58,0 25 
3. Hranovnica A 11   8 1 2 50,5 25 
4. Sp. Nová Ves 11   7 0 4 50,5 21 
5. Margecany 11   6 1 4 47,0 19 
6. LS Poprad A  11   5 0 6 43,0 15 
7. Levoča 11   4 1 6 40,0 13 
8. Gelnica B 11   4 0 7 40,0 12 
9. Bijacovce 11   4 0 7 39,5 12 
10. CVC Poprad 11   3 2 6 36,0 11 
11. Smižany 11   2 0 9 31,0   6 
12. LS Poprad B 11   0 2 9 28,5   2

Podobný osud ako družstvo „A“- vy-
padnutie z vyššej súťaže postihol po minu-
lej sezóne aj družstvo „B“, i keď postave-
nie v tabuľke ho na to nepredurčovalo, ale 
účasť dvoch družstiev v 3. lige nebola pre 
náš klub reálna, a tak družstvo „B“ hralo 
vo 4. lige. 

Jeho cieľom bolo dať príležitosť hrá-
čom, ktorí nemajú príležitosť hrať za „A“ 

Skončená sezóna poukázala 
na viaceré nedostatky

Ing. Milan Bobovský ziskom 8,5 bodu z 11 
partií výrazným spôsobom pomohol k 3. mies-
tu. 

družstvo, a hlavne mladým, nádejným 
hráčom. Práve neochota mladých hráčov 
hrať súťažne zápasy (hlavne vonku) spô-
sobila, že družstvo viackrát nastúpilo ne-
kompletné, čo malo za následok zbytočne 
stratené body a to sa odrazilo na koneč-
nom umiestnení, keď naše družstvo ob-
sadilo v konečnej tabuľke až 5. miesto. O 
body sa zaslúžili: M. Fedor 2,5/5; Š. Fe-
dor 4,5/6; M. Bobovský 5,5/14; D. Ben-
ko 3,0/6; P. Roth ml. 0,0/1; J. Kenedich 
5,0/12; M. Knežník 8,5/12; G. Ondru-
šek 2,0/4; P. Roth st. 7,5/13; S. Hlavčák 
st. 7,0/11; Š. Gajan 8,0/10; V. Gavalerová 
2,0/4; J.M. Gavaler 1,0/1; S. Hlavčák ml. 
2,0/4; A. Harničár 0,0/4.

Konečná tabuľka IV. ligy - 2009/2010
1. Stará Ľubovňa B 16 14 1   1 98,5 43 
2. Sp. Stará Ves 16 13 1 2 93,0 40 
3. Slovinky 16 11 0   5 74,5 33 
4. Gelnica C 16   9 0   7 69,5 27 
5. Hranovnica B 16   6 2   8 58,5 20 
6. Markušovce 16   5 1 10 52,5 16 
7. Bijacovce B 16   4 2 10 54,0 14 
8. Spišská Teplica 16   2 3 11 42,5   9 
9. CVC Poprad B 16   2 2 12 33,0   8 

Všeobecne môžeme s účinkovaním na-
šich šachistov v súťažiach vyjadriť spo-
kojnosť, i keď práve skončená sezóna po-
ukázala na viaceré nedostatky, ktoré bude 
potrebné v priebehu letnej prestávky a bu-
dúcej sezóny odstrániť, aby sme mohli po-
kračovať v dobrých tradíciách tohto športu 
v našej obci. 

Čím viac niekto sleduje 
chyby druhých ľudí, 
tým menej sa stará 
o poznanie svojich

 vlastných chýb.

Poslednú marcovú nedeľu skončili svoje súťaže naši šachisti. Hráči „A“ družstva si 
po minuloročnom vypadnutí z 2. ligy nekládli vysoké ciele a chceli hrať v hornej polovici 
tabuľky s umiestnením do 6. miesta. 
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Zo života našej obce

Staršie deti materskej školy na karnevale Mladšie deti materskej školy na karnevale

Deti na obecnom karnevale Posedenie dôchodcov na fašiangovom stretnutí

Skupinka detí materskej školy po cyklistických pretekoch Cyklistické preteky detí materskej školy Bocianik


