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OBECNÉ NOVINY

Vážení spoluobčania !
Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v našich
obecných novinách. Chcem nadviazať na môjho
predchodcu a informovať vás o dianí v obci.
Prispejme aj my všetci svojou aktivitou ku skrášleniu prostredia okolo nás, aby sme spoločne vytvorili krásny kút obce Hranovnica.
Krok za krokom chceme zmeniť našu obec do podoby, na ktorú budú všetci občania Hranovnice hrdí. Prvou aktivitou je úprava a rekonštrukcia rigola na Sládkovičovej ulici, kde je potrebná výmena betónových kociek. Ďalšou aktivitou je pokračovanie
vo výstavbe novej cestnej komunikácie na Štúrovej ulici. Práce budú
ukončené do konca mesiaca jún. Pri tejto akcii sa prevedie oprava výtlkov v celej obci. Plánujeme aj prístavbu zádveria zdravotníckeho
strediska a výstavbu dvoch priechodov pre chodcov na Ulici SNP.
Dokončená je projektová dokumentácia, ktorá rieši kanalizáciu časti
Ulice SNP od materskej školy osada napojením na jestvujúcu kanalizáciu. V blízkej dobe plánujeme výmenu okien na budove Materskej
školy na Hviezdoslavovej ulici. Ďalšou aktivitou bude vybudovanie
zábradlia pri pomníku padlých na križovatke. Pre získanie finančných
prostriedkov EÚ na plánované rozvojové projekty je potrebné aktualizovať základný strategický dokument „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“. Uvedený dokument je v štádiu prípravy.
Na záver chcem zaželať všetkým občanom, keďže sa blíži čas dovoleniek, pekné slnečné dni naplnené zdravím, láskou a pohodou v kruhu
svojich blízkych.
Vladimír Horváth
starosta obce

Nové označovanie stavieb
V nasledujúcich mesiacoch
sa budú v našej obci prideľovať na jednotlivé budovy k
súpisným číslam aj orientačné
čísla. Táto povinnosť vyplýva zo zákonných ustanovení,
ktorými sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Prideľovanie
orientačných
čísel bude prebiehať postupne podľa jednotlivých ulíc.
Občania dostanú o pridelení orientačného čísla písomné
oznámenie. Na základe tohto oznámenia si budú povinní
vybaviť nový občiansky preukaz, nakoľko dochádza k zmene údajov v adrese. Výmena
OP z dôvodu pridelenia orientačného čísla je oslobodená od
správneho poplatku, ale je potrebné dodržať lehotu vybave-

nia OP v súlade so zákonom o
občianskych preukazoch – t. j.
jeden kalendárny mesiac.
Prosíme občanov o porozumenie a trpezlivosť pri tejto činnosti, ktorá je náročná
nielen pre vás občanov, ale aj
pre nás - pracovníkov obecného úradu. Tabuľky s orientačným číslom obdrží postupne
každá domácnosť.
Očíslovanie domov orientačnými číslami tak prispeje k
lepšej orientácii v obci hlavne
pre záchranárov, policajtov,
pri doručovaní poštových zásielok a iné cudzie firmy.

7. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na siedmom zasadnutí OZ,
ktoré sa konalo 29. mája 2015,
sa poslanci venovali plánu investičných akcií v obci na rok
2015. Schválili realizáciu cesty
pod Babkou, vybudovanie kanalizácie na Mlynskej ulici, prípravu projektu pre čističku odpadových vôd, opravu Domu
smútku a taktiež opravu brehu
rieky Vernárka. V budúcnosti by sa mala realizovať výmena okien na MŠ Bocianik a budove obecného úradu. Poslanci
schválili Smernicu o verejnom
obstarávaní, na základe ktorej môžeme realizovať plánované stavebné akcie. V zmysle
tejto smernice vykonanie ve-

rejného obstarávania na nákup tovaru, služieb a stavebných prác v cene vyššej ako 1.
000 € podlieha schváleniu OZ.
O sume nižšej môže rozhodnúť
starosta obce. Poslanci sa na
tomto zasadnutí venovali zámeru usporiadania Dňa obce
Hranovnica. Uznesením stanovili termín konania na sobotu 26. septembra 2015. V závere
zastupiteľstva poslanci schválili uznesenie o zákaze predaja nehnuteľného majetku obce
Hranovnica.
Počas mesiacov júl a august
nie je plánované zasadnutie OZ. Najbližšie zasadnutie
bude 25. septembra 2015.

BUDE ZMENA VO VÝ VOZE ODPA D U ?
Obec Hranovnica zvažuje
možnosti pri vývoze odpadu
z obce. Pred časom boli investované nemalé finančné prostriedky do opravy nákladného motorového vozidla vo
vlastníctve obce, ktoré vyvážalo odpad z Hranovnice.
Uvažujeme nad ukončením
spolupráce so spoločnosťou
Brantner Poprad, s.r.o. a od
januára 2016 by sme mohli
odvoz komunálneho odpadu
zabezpečovať sami prostredníctvom vlastného vozidla.
V každom prípade je nevyhnutné prehodnotiť financovanie vývozu odpadu z obce.
V súčasnosti obec dopláca
za vývoz odpadu, čo
nie je v súlade s platnou legislatívou. S
účinnosťou od januára 2016 budeme
nútení upraviť výšku poplatku za vývoz komunálneho
odpadu v obci. Jeho
presnú výšku vám
zatiaľ povedať nevieme. Bude to závisieť od viacerých
faktorov, najmä od

toho, či bude možné vyvážať
odpad obecným autom. Obec
Hranovnica taktiež uvažuje nad alternatívou ukončenia zberu a vývozu odpadu
formou množstvového zberu. V takomto prípade by už
ďalej občania nemuseli chodiť kupovať etikety na obecný úrad. Raz ročne by zaplatili poplatok a obec by sa starala o vývoz odpadu. Počet vývozov smetných nádob jednotlivých domácností by sa
určil podľa počtu osôb v domácnosti. Takýto zber by mal
odbúrať zlozvyk, ktorý sa v
obci rozmáha v širokej miere
„aby som nemusel kupovať ďalšie etikety, odpad vynášam a sypem kamkoľvek,
len nie do smetných
nádob.“
Následne vznikajú na viacerých miestach
v obci skládky
odpadu, prípadne smeti končia vo
Vernárke.
(pokračovanie na str. 3)
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B U D E Z M E NA VO VÝ VO Z E O D PADU?
(dokončenie zo str. 1

V prípade ukončenia množstvového zberu by bola zavedená povinnosť každej domácnosti mať svoju smetnú
nádobu pod hrozbou pokuty.
Veríme, že takýto postup zabezpečí spokojnosť obyvateľov
a čistejšiu obec. Umiestnenie
nádob na zber šatstva a odpadových nádob v Hranovnici
Koncom mesiaca apríl 2015

boli v Hranovnici umiestnené dva kontajnery na zber obnoseného a použitého šatstva.
Kontajnery sa rýchlo naplnili. V prípade, ak bude záujem
o ukladanie obnosených odevov do týchto nádob aj naďalej
vysoký, požiadame o umiestnenie aj ďalších kontajnerov
v obci. Ďalším krokom smerujúcim k zlepšeniu situácie s
odpadom v obci bol nákup a

rozmiestnenie odpadkových
košov po obci. Tieto koše slúžia na bežný drobný odpad.
Nemajú nahrádzať nádoby na
komunálny odpad. Nádoby
boli umiestnené na miestach s
najväčším pohybom obyvateľov. Obec má v pláne postupne
dokupovať ďalšie kusy smetných nádob, ktoré budú ďalej
umiestňované na území obce.
JUDr. Lukáš Antoni,
prednosta OcÚ

Úprava VZN
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
Poskytovanie
príspevkov na stravovanie pre občanov Hranovnice upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č.
3/2009 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni (ďalej len
„VZN“).
Obecné zastupiteľstvo v
Hranovnici na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2015 prikročilo k jeho novele. Prijaté
boli nasledovné úpravy:
1. Upravili sa hranice príjmu jednotlivca, podľa ktorých sa určuje príspevok na

stravovanie. Týmto by sa mal
príspevok vzťahovať na viac
občanov Hranovnice.
2. Zaviedlo sa pravidlo, že
príspevok sa poskytne len
občanom, ktorí nemajú voči
Obci žiadne dlhy.
3. Poberatelia príspevku
sú vždy do 28. februára kalendárneho roku povinní
doručiť na Obecný úrad v
Hranovnici kópiu rozhodnutia o výške dôchodku. Táto
nesmie byť staršia ako tri mesiace. Týmto zároveň žiadame súčasných poberateľov

príspevku na stravovanie,
ako aj ďalších občanov, ktorí
sú oprávnení tento príspevok
poberať, aby bezodkladne
predložili pracovníčke OcÚ
Z. Juráčkovej posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o výške ich dôchodku (z decembra 2014 alebo novšie).
Na základe doručených
rozhodnutí Obecný úrad v
Hranovnici môže týmto občanom upraviť výšku príspevku na stravovanie.
JUDr. Lukáš Antoni,
prednosta OcÚ

Denˇ obce Hranovnica
Členovia Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže,
športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia prišli
s návrhom vytvoriť v našej
obci novú tradíciu organizovať raz ročne Deň obce
Hranovnica. Podobné podujatia sú už pomerne často
zaužívané aj v susedných
obciach a tešia sa veľkej obľube. Členovia kultúrnej
komisie vychádzali z faktu, že moderná doba, ktorú žijeme, nám dáva čoraz
menej možností vzájomne
sa stretnúť, porozprávať sa,
zabaviť sa pri hodnotnom
kultúrnom programe, spoznávať iných ľudí a spoločne stráviť deň. Hlavne
staršia generácia mi dá určite za pravdu, že v minulosti sa v obci viac „žilo“
– konali sa rôzne majálesy, zábavy a pod. Deň obce

má byť zároveň príležitosťou
predstaviť Hranovničanom
rôzne remeslá, tvorbu našich
domácich majstrov a gazdiniek a umožniť prezentovať
produkciu miestnych firiem.
Zámer zorganizovať pre ľudí
takéto podujatie schválili na
7. zasadnutí obecného zastupiteľstva aj poslanci obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 51/2015). Nultý ročník tohto podujatia by sa mal
uskutočniť už v tomto roku
a to v sobotu 26. septembra
2015. Veríme, že príjemné
počasie babieho leta nás nesklame a spoločne sa stretneme na Mierovom námestí v
Hranovnici. Keďže toto podujatie je určené všetkým obyvateľom našej obce, organizačný výbor rád uvíta každého, kto by chcel akoukoľvek formou prispieť k organizovaniu Dňa obce – či už

dobrým nápadom, alebo ako účinkujúci, prípadne by chcel
byť nápomocný alebo sa
prezentovať nejakou inou
činnosťou. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť prípravy tohto podujatia sa môžu
prihlásiť v Obecnej knižnici u p. Zdenky Benkovej.
Cieľom organizovania Dňa
obce Hranovnica je nielen vytvoriť podujatie pre
Hranovničanov, ale zároveň prezentovať našu obec
v širšom okolí a propagovať Hranovnicu ako dobré
miesto pre život.
Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

KRÁTKE SPRÁVY
• Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že dňa
10. júla 2015 bude prerušená
distribúcia elektrickej energie v záhradkárskej osade
Dubina IV, v čase od 7 h 10
min. do 14 h 30 min. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
• Štatistický úrad SR oznamuje, že v rámci pravidelného zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov prebehne realizácia tohto projektu v roku 2015 aj v našej obci
Hranovnica. Zber údajov potrebných pre štatistiku sa uskutoční od 1. júna 2015 do 31. decembra 2015. V tomto období
vybrané domácnosti navštívi
pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením.
• Obecná knižnica pripravila v dňoch 16. a 17. júla 2015
z príležitosti vyhlásenia Roka
Ľudovíta Štúra pre študentov
a obyvateľov obce Hranovnica
a
Mikroregiónu
Prameň
Hornádu a Čierneho Váhu výlet do Bratislavy. Cena výletu
– vstupenky je približne 16 €/8
€, cena ubytovania – približne 10 €, strava individuálne.
Cesta do Bratislavy pre študentov a dôchodcov zdarma.
• Obecná knižnica pripravuje aj program na letné prázdniny. ,,Prázdninové večerníčky
v tráve“ pre každého, kto rád
počúva zaujímavé rozprávky
a príbehy. Stretnutia sú naplánované v dňoch pondelok
a utorok, vždy o 19. hod.
• Od 30. júna do 5. júna 2015
sa bude konať 24. ročník púte
Muráň - Levoča. Pútnikov privítame v našej obci 2. júla 2015
v podvečerných hodinách.
• Dňa 19. júla 2015 sa bude
konať 39. ročník „Memoriál
E.
Benku.
Turnaja
sa
okrem domáceho FK 1931
Hranovnica zúčastnia ďalšie kolektívy FK Štrba, FK
Družstevník Spišské Bystré
a FK Svit.
• 22. augusta 2015 sa uskutoční 13. ročník Púte Kráľovskou
cestou na Smrečiny a Pusté
Pole spojená so spomienkou
na tragicky zosnulých a padlých v II. svetovej vojne.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Farnosť Hranovnica v roku
2015 absolvovala vizitáciu.
Samozrejme ona žije mnohými všednými udalosťami a
aktuálnym liturgickým životom spadajúcim do bohoslužobného kalendára. Ale spomínaná forma návštevy dekana a biskupa sa deje podľa
smerníc cirkevného a partikulárneho práva raz za niekoľko
rokov či desaťročí. V krátkosti
vás chcem oboznámiť s priebehom vizitácie. Prvá fáza
pozostáva zo štatistických
údajov a informácií biskupovi o stave farnosti. Budovy,
hnuteľný a nehnuteľný majetok, zoznam národných kultúrnych pamiatok a iných
cenností, inventáre kostola a
fary, zabezpečenie(napríklad
hromozvody) a podobne sú
predmetom prvej časti dokumentu. Následne ekonomické
údaje a štatistiky. Predmetom
záujmu je aj pastorácia a sviatostný život, počet ľudí využívajúcich spovednú službu
alebo navštevujúcich bohoslužby, ďalej vyučovanie náboženstva a fungovanie spoločenstiev (ružencové ruže,
chrámový zbor, miništranti).

Po ukončení prvej fázy nasleduje návšteva dekana, ktorý kontroluje matričné knihy, inventáre, farskú kroniku, finančný denník a archiváciu účtovných dokumentov(doklady, faktúry, zmluvy).
Poslednou fázou je návšteva farnosti biskupom. U nás
bol Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup, generálny vikár 27. apríla 2015. Bohatý
program pozostával z návštevy chorých v dennom stacionári, obecného úradu a sta-

rostu obce, základnej školy. V
programe bolo aj stretnutie s
hospodárskou radou farnosti, zástupkyňou ružencového
spoločenstva a s veriacimi po
večernej sv. omši, ktorej hlavným celebrantom bol on. Otec
biskup prejavil úprimný záujem o život farnosti a o ľudí,
ktorí do nej patria. Veľmi sa
mu páčil kostol, prostredie
okolo kostola a farskej budovy. Poďakoval za starostlivosť
a angažovanosť veriacich.
Okrem slávností a sviatkov

Farská hospodárska rada na stretnutí s otcom biskupom: Mária Malatinová, Ján Krett, Helena
Vallušová, o. biskup Andrej Imrich, Jozef Ferneza, Eduard Valluš, Jozef Hlavčák, Štefan Orolín, Martin Gajan.

´

Sútaž vo varení guláša
V sobotu 13. júna 2015
sme sa v zložení: hlavní guláš majstri Jozef Malatin a
Richard Malatin, s pomocnými silami Máriou Žilíkovou
a Jánom Králikom, podporovaní hlavným sponzorom
Jánom Biesom pod názvom

patriacich do liturgického kalendára nás v blízkej dobe
čaká natieranie strechy na farskej budove a na sypanci vo
dvore a údržba či výmena odkvapových rúr.
Na jeseň budú voľby do farskej hospodárskej rady, ktoré
mali byť po piatich rokoch už
vlani v roku 2014, takže členovia terajšej už nadsluhujú.
Nastáva obdobie dovoleniek a prázdnin, prajem všetkým, najmä deťom a mládeži,
krásny, požehnaný a bezpečný čas relaxu a voľných dní.
Mgr. Jozef Ferneza
administrátor farnosti

CHROCHLIKÁRE zúčastnili súťaže vo varení kotlíkového gulášu v susednej obci
Spišské Bystré. Súčasťou tohto
podujatia boli aj súťaže, ktoré
v príjemnom počasí boli ďalším spestrením tohto vydareného dňa. Naše družstvo sa

Súťažné družstvo „Chrochlikare“ v zložení: Richard Malatin, Jozef Malatin,
Ján Bies, Magdaléna Malatinová.

muselo popasovať okrem varenia guláša so súťažou v puzzle, v triedení fazule, šošovice
a hrášku - v súťaži Popoluška,
vo vytvorení najdlhšej zemiakovej šupky a v zložení básničky z vopred daných slov (
morna – mrkva, šmakac – chutiť, šmalec – masť, bľašenka –
konzerva, lafanderica – žena,
ktorá sa chce páčiť). V týchto
súťažiach sme síce neobstáli, ale v rámci gulášovej súťaže sme obsadili pekné druhé
miesto za Špeciálnou jednotkou (OcÚ Spišské Bystré), v
silnej konkurencii dvadsaťjeden družstiev, pričom od víťaza nás delili len dva body.
O kultúrny program sa postarali ľudové súbory z okolitých dedín a rôzne súťaže pre
najmenších pripravené ich
mamičkami. V súťaži o najlepšie vymyslenú básničku zvíťazil Urbariát, Spišské Bystré.
Mária Žilíková

OZNAM
„Obec Hranovnica zvažuje možnosť prípravy žiadosti na výstavbu bytového
domu financovaného najmä
prostredníctvom ŠFRB. Z
tohto dôvodu chceme zistiť
záujem o bývanie v nájomných bytoch.
Žiadame preto obyvateľov obce Hranovnica, ktorí by mali záujem o takéto
bývanie, aby nás o ňom informovali - a to bezodkladne. Záujemcovia to môžu
to urobiť formou písomnej
žiadosti adresovanej OcÚ
v Hranovnici alebo mailom
na adresu prednosta@lj.sk.
Zhodnotenie zámeru na
základe podaných žiadostí prebehne v mesiaci august 2015. Záujemcovia
musia spĺňať požiadavky
stanovené štátom, najmä
v oblasti príjmu žiadateľa.
Základnou
požiadavkou
obce je to, aby žiadateľ nemal voči obci žiadne dlhy.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
za obdobie máj - jún

Novorodenci v Hranovnici:
Nina Pačanová, Mlynská 241
Mária Pačanová, Hviezdoslavova 245
Mária Čonková, Mlynská 231
František Hlavač, SNP 212
Filip Svitaň, SNP 170
Nikola Šarišská, SNP 207
Nora Pištová, Mlynská 240
Boris Čonka, Hviezdoslavova 251
Samuel Čonka, Hviezdoslavova 250

`
`
`
`
`
`
`
`
`

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
60 rokov
Anna Cihoňová, Sládkovičova 451



70 rokov
Oľga Klieščiková, Víťazstva 387
Marta Kiktová, Štúrova 477




80 rokov
Mária Vilimová, Štúrova 482
František Prokop, Budovateľská 506




93 rokov


Terézia Malatinová, SNP 166

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

Jozefa Čonku, Hviezdoslavova 257,
vo veku 68 rokov
Ing. Vladimíra Saba, SNP 117,
vo veku 58 rokov
Jána Valluša, SNP 50,
vo veku 70 rokov
Borisa Žigu, Mlynská 227,
vo veku 3 rokov
Sáru Pačanovú, Hviezdoslavova 256,
vo veku 2 mesiacov
Annu Rothovú, SNP 134
vo veku 93 rokov
Nemôže zle umrieť, kto dobre žil
a sotva niekto umiera dobre, kto žil
zle.
(sv.Augustín)

TURIČNÝ TURNAJ S OSLAVOU
V nedeľu 24. mája 2015 sa konal 14. ročník tradičného Turičného šachového turnaja. Tento ročník poznamenalo niekoľko nepriaznivých okolností ako napríklad šachový turnaj Košický víkenďák, ale predovšetkým konanie
sa Majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev žiakov v
Ružomberku, ktorého súčasťou
bol aj turnaj O pohár primátora Ružomberka pre dospelých,
čo spôsobilo zatiaľ najnižšiu účasť
za celých 14 rokov. Vzhľadom na
to, že šach predstavuje šport, ktorý rozvíja duševné schopnosti hráčov, hranovnický Turičný šachový turnaj sa podľa ustanovenia má hrať vždy v nedeľu na sviatok Zoslania Ducha svätého, nebolo možné riešiť jeho kolíziu s vyššie uvedenými
turnajmi. Aj keď tento rok utrpel turnaj
na kvantite, rozhodne neutrpel na kvalite
a atraktívnosti, k čomu prispela aj skutočnosť, že počas neho vedenie obce a členovia šachového klubu zablahoželali svojmu
najstaršiemu členovi – MUDr. Gabrielovi
Ondrušekovi ku krásnym 90. narodeninám, ktorých sa dožil 10. mája 2015. Pán
doktor patrí k najstarším členom nielen vekovo, ale aj čo sa týka dĺžky jeho pôsobenia v ŠK Hranovnica. Za našu obec už hrá
viac ako tridsať rokov a počas tejto doby
odohral desiatky výborných, dobrých, ale
i neúspešných partií. Viackrát si po nevy-

darenej partii povzdychol: „Ja som už na
to starý“. Ale pred ďalším zápasom opäť
zvíťazila láska k tejto hre a opäť si sadol
za šachovnicu. Želáme mu veľa zdravia a
ešte veľa dobrých ťahov. Vzhľadom
na nižšiu účasť, bol turnaj skrátený z pôvodne plánovaných deviatich kôl na sedem. Po nich
si palmu víťazstva odniesol domáci hráč Lorenz Seelinger pred
Jozefom Lukáčom z klubu KDv
Kežmarok a bývalým hráčom
Hranovnice, dnes hráčom Partizána
Vernár Ľubomírom Mindokom. Jubilant
Dr. Ondrušek obsadil pekné 10. miesto.
Z ďalších domácich hráčov obsadil Dr.
Peter Roth 8., Juraj Kenedich 9., Stanislav
Hlavčák 12., či Štefan Gajan 14. miesto. Je
škoda, že sa turnaja zúčastnilo veľmi málo
občanov Hranovnice, ktorí sa šachu nevenujú profesionálne a ktorým je predovšetkým venovaná kategória neregistrovaní. Dáva im totiž možnosť zmerať si svoje sily s hráčmi, ktorí hrajú súťažne. Veď v
minulosti na tomto turnaji nebola núdza
o špičkových hráčov, ktorí hrajú najvyššie
republikové súťaže, či dokonca aj reprezentantov. Veríme, že jubilejný 15. ročník
bude opäť na takej kvalitatívnej úrovni, na
akú sme zvyknutí a zahrať si prídu aj hráči,
ktorí sa tomu športu venujú iba zo záľuby
a v rámci oddychu.
PhDr. Peter Roth, PhD.

Súťaž o Hincavskú naberačku
V sobotu 13. júna 2015 sa v našej obci konala nočná hasičská súťaž spojená so súťažou o najrýchlejšiu saciu stranu „Hincavska
naberačka“, na ktorej sa zúčastnil rekordný
počet družstiev v počte 21 na nočnej súťaži
a 15 družstiev na naberačke. Zúčastnili sa
družstvá, ako napríklad DHZ Hybe, DHZ
Polomka, DHZ Ľubica, DHZ Liptovská
Teplá, DHZ Arnutovce ako aj DHZ z okolitých obcí. Na súťaži sa nášmu družstvu
mužov podarilo získať prvé miesto. V kategórii ženy patrilo prvenstvo družstvu zo
Spišského Bystrého, druhé a tretie miesto
obsadilo družstvo žien z Hranovnice.
Výsledky z tejto ako aj iných súťaží môžete nájsť na www.podtatranskahl.sk. Fotky a videá nájdete na facebooku DHZ Hranovnica.
Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica sa
môže pochváliť aj družstvom detí, ktoré sa
aktívne zúčastňuje súťaži počas celej sezóny.
Dňa 20. júna 2015 sa družstvo dorasteniek DHZ Hranovnica zúčastnilo na krajskej súťaži DHZ a dorastu potom, čo dievčatá zvíťazili na okresnej súťaži DHZ, kto-

rá sa konala 31. mája 2015 v Spišskom
Štiavniku. Dievčatá na okresnej súťaži dosiahli bezkonkurenčný čas 107,094 sek.
Na krajskej súťaži sa umiestnili na krásnom druhom mieste, pričom od prvého
miesta ich delilo iba sedem stotín sekundy.
Týmto úspechom naše dorastenky nadviazali na ich predchádzajúci úspešný rok v
Podtatranskej hasičskej lige. Dievčatá týmto reprezentovali nielen náš DHZ, ale aj
našu obec. Veríme, že sa im rovnako bude
dariť aj počas zvyšku tohtoročnej sezóny a že ju opäť zavŕšia víťazstvom PHL.
Úspech dosiahlo aj družstvo mužov, ktoré sa zúčastnilo nočnej hasičskej súťaže v Spišskom Bystrom 20.
júna 2015, kde prekonali 15-ročný rekord trate s časom 16,08 (pravý prúd:
15,81) a tým dosiahli prvé miesto.
Dňa 21. júna 2015 boli na súťaži mladých hasičov v Lučivnej, kde sa umiestnili na štvrtom mieste s časom 61,16 ek.
Všetkým našim družstvám blahoželáme a prajeme im aj naďalej veľa úspechov.
B. Palgutová
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