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Pri  speve  týchto  slov  piesne  „Zdrav 
buď, Kriste najmocnejší“ v nedeľu na svä-
tej omši som si ešte viac uvedomil, čo sme 
všetci prežili v uplynulom týždni. V duchu 
som doplnil  prosbu  veľmi  aktuálnu  týka-
júcu sa priebehu týždňa slovami „... nech 
nám neuškodí ani voda vyliatych riek“. 
Mysľou  mi  prebehli  udalosti,  ktoré  som 
mal možnosť vidieť v  televízii,  ale  taktiež 
nájsť  aj v  internetových správach. Boli  to 
doslova  šokujúce  informácie  o  hrozných 
záplavách  v  blízkych  častiach  nášho  kra-
ja. Vidieť bezradných ľudí, ako pozerajú na 
prírodný živel, ktorý im ničí ich majetok, 
vyvolával  aj  v každom z nás pocit  úzkos-
ti  pred  hrozbou  „čo, keď to zastihne aj 
nás“.

Veľké  množstvo  zrážok  spôsobilo  ťaž-
kosti s vodou aj v našej obci. Po pretrhnutí 
hrádze v Babej doline sa voda dostala po-
zdĺž hlavnej cesty najskôr do areálu futba-
lového  štadióna  a  následne  do  priestorov 
materskej školy v osade. Po vybrežení rie-
ky  Hornádu  sa  zaplavila  prístupová  ces-
ta  do  záhradných  chatiek  v  časti Dubina 
I. Pri  zvýšenom stave hladiny  rieky Hor-
nád a stekajúcej vody zo záhradiek nastali 
problémy aj v priemyselnej zóne časti Du-
bina. Na  veľké množstvo  vody  stekajúcej 
z Humerlajdu nestačil kanál a voda tiekla 
cez Rómsku osadu v časti Hviezdoslavovej 
ulice  po  ceste.  Obdobná  situácia  nastala 
v nočných hodinách na Sládkovičovej uli-
ci pri bytovkách. Voda tiekla po ceste.

Svojou dimenziou nestačil ani kanál na 
Družstevnej  ulici.  Starosti  narobila  aj  sa-
motná  rieka  Vernárka.  Najväčší  problém 
s  jej  tokom nastal v piatok a po kulminá-
cii,  ktorá  bola  o  15.00  hodine.  Pod most 
pri Delta bare sa dostali dva veľké pne stro-
mov, ktoré sa tam vzpriečili. Táto prekáž-
ka pod mostom bola príčinou stúpania hla-
diny rieky a veľké riziko vybreženia vody 
na Hviezdoslavovu ulicu. Tu sa znova, tak 
ako pri obdobnej situácii v roku 2008, uká-
zala  schopnosť  riešiť  zložité  situácie  pra-
covníkov HOLZTAMU p. M. Gajana, B. 
Kolbu a poslanca S. Palgutu. Pomocou rý-
padla ako aj nakladacieho ramena vozidla 
pre zvoz dreva pne uvoľnili. 

(pokračovanie na strane 2.)

... nech nás ruka 
Tvoja vodí,

chráň nám mravy, 
chlieb a reč,

daj nech vlasti 
neuškodí

ani bieda ani meč.
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a 505 a taktiež pomáhali aj čle-
novia  DHZ  svojimi  výkonný-
mi čerpadlami.
Vyčerpávanie vody z pivníc 

vykonávali občania svojpomoc-
ne aj v ďalších častiach obce, a 
to na ulici Družstevnej, Víťaz-
stva, Mlynskej, SNP a Lúčnej.
Čo nám ukázal tento hrôzo-

strašný týždeň?  Predovšetkým 
pohľad  na  ničivú  silu  vody. 
Táto  sila  vzbudzuje  rešpekt, 
vyvoláva zdesenie a strach. 
A čím nech je nám tento týž-

deň? Nech je pre nás všetkých 
aj  výzvou  na  odstraňovanie 
problémov  s  vodou,  a  to  na 

každej  úrovni.  Nech  je  nám 
však aj výzvou na väčšiu soli-
dárnosť voči susedovi. Taktiež 
pochopením, že odstraňovanie 
nedostatkov a problémov s vo-
dou  nezávisí  od  vôle  vedenia 
obce, ale najmä od finančných 
možností.

Na záver chcem sa úprim-
ne poďakovať všetkým, ktorí 
sa zúčastnili na záchranných 
povodňových prácach pri vy-
hlásení tretieho stupňa ohroze-
nia. Bez tejto nezištnej pomoci 
by následky povodne boli oveľa 
hrozivejšie. VĎAKA VÁM !

starosta obce

(pokračovanie zo strany 1.)
Rieka  Vernárka  vyčíňala  aj 

v  neupravenom  koryte  rieky 
v  Rómskej  časti  na  Mlynskej 
ulici. Tu strhla zeminu z časti 
pozemku Jána Šarišského, Pet-
ra  Šarišského  a Františka Ho-
luba.  Jej  vyčíňanie  spôsobilo 
aj  poškodenie  cestného  telesa 
medzi  Hámrom  a  Hranovnic-
kým Plesom.
Vo štvrtok tohto mimoriad-

neho týždňa bol stav cesty I/67 
v  časti  Dubina-Murovaná  vy-
hodnotený  za  nespôsobilý  pre 
cestnú  premávku.  Trasa  Hra-
novnica-Poprad  bola  odklo-
nená  cez  Spišské  Bystré.  Pri 
ďalších  zrážkach  v  noci  došlo 
v tejto rizikovej časti k zosuvu 
cesty. Tento stav po zosuve do-
kumentuje fotografia.
Vytrvalé  dažde  v  spomína-

nom týždni spôsobili aj značné 
zvýšenie hladiny spodnej vody 
na  území  obce.  Týmto  došlo 
v  niektorých  častiach  k  zato-
peniu pivníc. Najviac sa to pre-
javilo  v  dolnej  časti  obce  na 
Budovateľskej ulici,  a  to v by-
tovkách  súpisného  čísla  504 

V  úvode  rokovania  obec-
ného  zastupiteľstva  vystúpi-
la  vedúca  folklórneho  súboru 
Lúčka p. Mária Šmelková a p. 
Marta  Vallušová.  Informovali 
poslancov,  že  v  obci  sa  vytvo-
rila ešte jedna folklórna skupi-
na, ktorej vedúcim je Ing. Mar-
tin Brosmann. Poukázali na to, 
že  na minulom  zasadnutí  boli 
schválené  finančné  prostried-
ky  na  zakúpenie  kontrabasu 
práve  tejto  začínajúcej  skupi-
ne v hodnote 1 650 €. Starosta 
obce  uviedol,  že  pri  rozhodo-
vaní nevedel o druhej skupine 
a myslel si, že schvaľovanie fi-
nančných  prostriedkov  je  pre 
súbor Lúčka. Ďalej oboznámil 
poslancov  s  tým,  že  už  zvolal 
vedúcich oboch skupín za úče-
lom zjednotenia oboch skupín. 
Jednanie však bolo neúspešné.

V  najdôležitejšom  bode  ro-
kovania zasadnutia, a to stano-
venie predajnej ceny stavebné-
ho pozemku a určenie poradia 
uchádzačov  nedošlo  ku  ko-
nečnému  verdiktu.  Poslanci 
po  diskusii  prijali  uznesenie, 
v ktorom odporučili starostovi 
obce  zistiť  náklady  na  realizá-
ciu infraštruktúry a vypracova-
nie  projektovej  dokumentácie 
stavebného  obvodu  Za  cinto-
rínom. Nakoniec prijali  návrh 
starostu  obce  zvolať  k  tomuto 
bodu  mimoriadne  zasadnutie 
na 21. mája 2010. Po tomto roz-
hodnutí  značná  časť  prítom-
ných opustila miestnosť.
V  ďalšom  bode  rokovania 

Ing.  arch.  Mária  Kollárová 
predložila  poslancom  ideovú 
urbanistickú  štúdiu  „Rege-
nerácia verejných priestran-

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V poradí už tridsiate ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva 

sa konalo 30. apríla 2010. Zasadnutie sa začalo za účastí šiestich 
poslancov. Neprítomnosť na zasadnutí ospravedlnili Marián Ga-
jan, Elemír Chovan a Ing. Ján Roth. Za overovateľov zápisnice 
boli schválení PaedDr. Ján Krett a Stanislav Palguta. Na zasad-
nutí sa zúčastnili vo väčšom počte mladší občania. Pre nich bol 
zaujímavý tretí bod rokovania, a to stanovenie cenového návr-
hu predaja pozemkov v stavebnom obvode Za cintorínom, ako aj 
schválenie poradia uchádzačov o stavebné pozemky.

stiev“  pre  Mierové  námestie 
a  pre  športový  areál  DHZ  na 
Lúčke.  Predmetom  riešenia 
Mierového námestia bol navrh-
nutý variant možnosti stvárne-
nia  námestia  a  jeho  budúce-
ho  rozvoja  vrátané  priľahlých 
priestorov so zachovaním exis-
tujúcich  dopravných  väzieb, 
resp. trás v území. Predmetom 
riešenia  areálu  Lúčka  boli  za-
definované  možnosti  budúce-
ho  využívania  územia  s  ohľa-
dom  na  jeho  doterajší  živelný 
rozvoj a využívanie s ohľadom 
na  jeho  hodnotnú  a  chránenú 
krajinnú  štruktúru  a  kvalit-
né  prírodné  prostredie.  Spra-
covateľka  urbanistickej  štúdie 
navrhla  riešenia  týchto  území 
v dvoch variantoch.
Poslanci  zobrali  na  vedomie 

ústnu informatívnu správu hlav-
ného  kontrolóra  obce  o  plnení 
uznesení  obecného  zastupiteľ-
stva. Na  vedomie  zobrali  aj  pí-
somnú  správu  z  kontroly  vede-
nia účtovnej evidencie obecného 
úradu vykonanej v dňoch 24. 3. 
2010  a  13.  4.  2010. V  správe  sa 
konštatuje,  že  kontrolou  neboli 
zistené závažné nedostatky.

Starosta  obce  predložil  po-
slancom návrh úpravy rozpoč-
tu obce č. 2. Predložený návrh 
poslanci schválili, keď pri hla-
sovaní  sa  z  prítomných  po-
slancov  zdržal  Marcel  Husár 
a proti bol PaedDr. Ján Krett. 
K  úprave  došlo  v  príjmovej 
a  výdavkovej  časti  v  čiast-
ke  129  636  €,  pričom  celko-
vý  rozpočet na  rok 2010 ostal 
vyrovnaný.  Príjmy  a  výdaje 
sú  v  čiastke  1  321  113  €.  To-
uto  úpravou  došlo  k  schvále-
niu žiadosti evanjelickej cirkvi 
na oplotenie kostola v prednej 
časti v čiastke 4 480 €. Vyhove-
lo sa aj žiadosti rímskokatolíc-
keho  farského  úradu  a  odsú-
hlasila sa dotácia vo výške 700 
€  na  zorganizovanie  osláv  20. 
výročia kňazstva hranovnické-
ho rodáka vdp. Janka Hlavčá-
ka. V tejto úprave je zahrnutá 
aj finančná čiastka 19 900 € na 
opravu brehov potoka Vernár-
ka.
Na  tomto  zasadnutí  staros-

ta  obce  informoval  poslancov 
o možnosti predloženia žiados-
ti  o  nenávratný  finančný  prí-
spevok  (NFP)  v  rámci  výzvy 
ROP  4.1-2010/01  za  účelom 
realizácie  projektu  „Revitali-
zácia centra obce Hranovni-
ca“. Starosta  uviedol,  že  pre 
našu  obec  by  to  bola  už  opa-
kovaná  žiadosť  a  využili  by  sa 
stavebné projekty vypracované 
z  prvej  neschválenej  žiadosti. 
V  projekte  je  zahrnutá  oprava 
miestnej  komunikácie  na  uli-
ci  Sládkovičovej  od  objektu 
Jednoty  až  k  ceste  na  Spišský 
Štiavnik,  komunikácia  pred 
obecným  úradom,  komuniká-
cia na Hviezdoslavovej ulici od 
mosta pri Delta bare až k zdra-
votnému stredisku. Projekt by 
riešil aj úpravu parku pri Del-
ta bare. Z  celkových nákladov 
projektu 835 728,71 €  obec by 
musela financovať vo výške 5% 
z  celkových  oprávnených  vý-
davkov na  projekt,  t.j.  vo  výš-
ke 41 786,44 €. Pri hlasovaní za 
podanie žiadosti NFP sa z prí-
tomných poslancov zdržal hla-
sovania PaedDr. Ján Krett. 
Poslanci prerokovali žiadosť 

Kresťanskej  misie  –  MARA-
TANA o prenájme kinosaly za 
účelom  kresťanských  stretnu-
tí, ktoré by sa konali jedenkrát 

Nech nám neuškodí ani voda vyliatych riek
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týždenne po dobu troch hodín. 
Poslanci  túto  žiadosť neschvá-
lili.
V  závere  zasadnutia  staros-

ta  obce  informoval  poslancov 
o písomnom oznámení ukonče-
nia  pracovnej  činnosti  v  zdra-
votnom stredisku, ktorú podala 
MUDr.  Alexandra  Mozolíko-
vá. Dôvod  ukončenia  činnosti 
ku dňu 30.6.2010 je odchod do 
starobného dôchodku. 

Tridsiate deviate mimo-
riadne zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva sa konalo 
21.mája 2010. Zasadnutie bolo 
zvolané z dôvodu nestanove-
nia predajnej ceny stavebné-
ho pozemku v stavebnom ob-
vode Za cintorínom, ako aj 
spresnenie poradia uchádza-
čov. K tomuto bodu programu 
boli doplnené aj ďalšie aktuál-
ne požiadavky. Na zasadnutí 
chýbal poslanec PaedDr. Ján 
Krett,  ktorý sa ospravedlnil. 
Za overovateľov boli schvá-

lení poslanci Marcel Husár 
a Marián Kolba.
K rokovaniu hlavného bodu 

zasadnutia  starosta  obce  pred-
ložil  podklady  požadované  na 
minulom  zasadnutí  obecné-
ho  zastupiteľstva.    Poslancov 
najviac  zaujímalo,  aké  finanč-
né  náklady  sú  potrebné  na 
vybudovanie  infraštruktúry. 
V  predložených  materiáloch 
sa  poslanci  dočítali,  že  nákla-
dy  na  spracovanie  dokumen-
tácie pre územné konanie, pre 
stavebné  povolenie  s  náklad-
mi  pri  inžinierskej  činnos-
ti  sa  predpokladajú  v  čiastke 
37  710  €  a  investičné  náklady 
na  vybudovanie  infraštruktú-
ry  predstavujú  705  940  €.  Pri 
tomto bode  rokovania  starosta 
uviedol,  že  je  predpoklad,  aby 
náklady na rozvody elektrickej 
energie  uhradil  VSE  a  rozvod 
plynu  SPP.  Taktiež  je  možné 
získať  za  určitých  podmienok 
zo štátnych prostriedkov dotá-
ciu,  ktorá  by  predstavovala  50 
tisíc  €.  Poslanci napokon po 
dokonalom zvážení schváli-

li predajnú cenu pozemku 17 
€/m2.  Predajom  pozemkov  za 
túto  cenu  obec  získala  215  ti-
síc  €.  Pri  použití  finančných 
prostriedkov  ešte  z  obecného 
rozpočtu vo výške 50 tisíc € by 
sa pokryli náklady na základnú 
infraštruktúru.  V  tomto  pre-
počte  však  nie  sú  náklady  na 
chodníky,  verejnú  zeleň  a  as-
faltovú miestnu komunikáciu.
V  tomto  bode  rokovania  sa 

neurčilo  poradie  uchádzačov. 
Prijatým  uznesením  odporučili 
starostovi  obce  osloviť  doteraj-
ších uchádzačov, aby sa vyslovi-
li,  či  rešpektujú  predajnú  cenu 
za  štvorcový meter  ako aj ďalšie 
podmienky, a to vybaviť stavebné 
povolenie do jedného roka po zís-
kaní  stavebného  pozemku  a  sú-
hlas na predkupné právo obce na 
pozemok do desiatich rokov.
Poslanci súhlasili s výpove-

ďou Zmluvy o zriadení spoloč-
ného  školského  úradu  uzatvo-
renej  medzi  Mestom  Poprad 
a  Obcou  Hranovnica  s  tým, 
že  od  1.  9.  2010  bude  Spoloč-
ný  školský  úrad  tatranských 

a  podtatranských  obcí  so  síd-
lom vo Veľkom Slavkove.
Na  tomto  zasadnutí  sa 

schválilo podanie žiadosti o ne-
návratný  finančný  príspevok 
v  rámci  výzvy  vyhlásenej  Mi-
nisterstvom  hospodárstva  SR 
na realizáciu projektu „Rekon-
štrukcia osvetlenia v obci Hra-
novnica“. V prípade schválenia 
žiadosti by obec v rámci 5% výš-
ky z celkových oprávnených ná-
kladov hradila 8 750 €.
Schválené boli aj Zásady od-

meňovania poslancov a členov 
komisií  Obecného  zastupiteľ-
stva  v  Hranovnici  vypracova-
né v zmysle novelizácie zákona 
SNR  č.  369/1990  Zb.  o  obec-
nom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo udeli-

lo súhlas Mestskej polícii v Po-
prade pre vykonanie prevencie 
poplachového signálu, zistenia 
poškodenia  majetku,  zaistenia 
páchateľa v záhradkárskej osa-
de  Dubina  I.  Mestská  polícia 
však bude musieť okamžite vy-
rozumieť  Obvodné  oddelenie 
PZ v Hranovnici.

Na týchto voľbách sa v na-
šej obci z celkovo 1916 zapísa-
ných  voličov  zúčastnilo  740, 
čo predstavuje účasť 38,6 per-
cent. V porovnaní s celkovou 
účasťou  v  štáte  58,83  percent 
to  bola  účasť  podstatne  niž-
šia.
V  týchto  voľbách  najviac 

hlasov  197  získala  politická 
strana  SMER  –  sociálna  de-
mokracia.  Získané  percento 
27,5  je  nižšie  v  porovnaní  so 
získaným  štátnym  percentom 
34,79. Aj v porovnaní s obcami 
okresu Poprad je to taktiež naj-
nižšie získané percento. 
Na  druhom  mieste  v  obci 

skončilo  so  131  hlasmi  Kres-
ťanskodemokratické  hnutie, 
čo predstavuje 18,3 percent. Na 
treťom mieste skončila politic-
ká  strana  Slovenská  demokra-
tická  a  kresťanská  únia  –  De-
mokratická  strana  s  počtom 
hlasov 130.  
V poradí štvrtá skončila po-

litická  strana  Sloboda  a  Soli-
darita s počtom hlasov 103, čo 
predstavuje 14,4 percent.
Ďalšie v poradí Ľudová stra-

na  –  Hnutie  za  demokratické 
Slovensko,  Slovenská  národ-
ná  strana,  Strana  demokratic-
kej ľavice, Ľudová strana Naše 
Slovensko, Strana rómskej ko-
alície, MOST – HÍD, Európska 
demokratická  strana,  Komu-
nistická  strana  Slovenska,  Pa-
liho Kapurková, Únia – strana 
pre  Slovensko,  Strana  maďar-
skej  koalície  získali  podstatne 
menej hlasov  (od 2 do 30 hla-
sov). 
Posledné  tri  priečky  patri-

li  stranám,  ktoré  získali  jeden 
hlas, a to: NOVÁ DEMOKRA-
CIA,  Združenie  robotníkov 
Slovenska, Aliancia za Európu 
národov.
Na  týchto  voľbách  mohli 

voliči  po  zvolení  politickej 
strany zakrúžkovať ešte aj ma-
ximálne štyri mená. Títo kan-

Výsledky parlamentných volieb 2010 v obci
V druhú júnovú sobotu  v súlade so zákonom č. 333/2004 Z.z. 

o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v zne-
ní neskorších predpisov sa konali voľby, ktoré svojím rozhodnu-
tím č. 36/2010 Z.z. vyhlásil predseda parlamentu ešte vo februári 
2010. O kreslá v parlamente bojovalo celkom osemnásť politic-
kých strán.

didáti  tak  získali  preferenčný 
hlas.
Prvé  dve  priečky  referenč-

ných  hlasov  patria  kandidá-
tom  zo  SMERU.  Najviac  128 
hlasov  získal Róbert Fico. Za 
ním na druhom mieste s poč-
tom  91  preferenčných  hlasov 
Róbert  Kaliňák.  Tretia  v  po-
radí  skončila  Iveta  Radičová 
s  počtom hlasov  79  z  SDKÚ. 
Na  štvrtom mieste  skončil  lí-
der KDH Ján 
Figeľ  s  poč-
tom  hlasov 
77.  Piaty 
skončil  zno-
va  kandidát 
SDKÚ  Ivan 
Mikloš. Šies-
ta  až  ôsma 
priečka  patrí 
kandidátom 
KDH, Moni-
ke  Gibalovej 
so získom 54, 
Daniel  Lip-
šic  50  hla-
sov  a  Pavol 
Hru šov ský 
35  hlasov. 
S  počtom  34 
p r e f e r e n č -

ných  hlasov  skončil  na  de-
viatom mieste  líder  politickej 
strany  Sloboda  a  Solidarita. 
Prvú desiatku s počtom 33 hla-
sov uzatvára Lucia Žitnianská 
z SDKÚ.
Priebeh  volieb  bol  pokojný 

a nevyskytli sa žiadne sťažnos-
ti.  Z  osemnástich  politických 
strán  delegovania  za  členov 
okrskových  komisií  využilo 
až trinásť, a tak sa vo volebnej 
miestnosti  pri  nízkom  počte 
voliči stratili.
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Pre  určitých  občanov  našej 
obce však asi nie  je zrejme, čo 
to  znamená  „jarné upratova-
nie“.  U  nás  v  našej  obci  pla-
tí:  Ja  si  upratám,  spríjemním 
si okolie domu,     pekne  si vy-
trhám, vyplejem      trávu okolo 
plota, ale čo s ňou? Šup s ňou 
na schody, ktoré vedú do poto-
ka. Však tam ju nevidno, alebo 
rovno  do  potoka,  tam  nebude 
nikomu prekážať. 
Tak ako je nám samozrejme 

upratovanie,  či  už  v  interiéri 
alebo  exteriéri,  už  nám  nie  je 
samozrejme,  že  odpadky,  ne-
čistoty,  posekaná  tráva  nepat-
rí  do  potoka,  alebo  na  mies-
ta,  ktoré  majú  slúžiť  všetkým 
ostatným.  Schody,  na  ktorých 
skončila tráva, majú slúžiť ako 
prístup  do  potoka  Vernárka 
a nie na odkladanie  trávy, od-
padu  po  rekonštrukcii  našich 
príbytkov.  Je  chvályhodné,  že 
si  skrášľujeme  okolie,  ale  nie 
na  úkor  prírody  a  ostatných 
spoluobčanov.  Nanajvýš  ešte 
je dosť drzé,  že  to po  sebe ne-
uprace, ale nechá to tak. Iste mi 
dáte  za  pravdu,  milí  čitatelia, 
že  aj Vás by určite nahnevalo, 
keby ste Vy tieto schody vyčis-
tili  od  všetkého  odpadu,  fliaš, 
novín,  ktoré  skončili  na  tých-
to  schodoch  počas  celej  zimy. 
Sprístupníte  prístup  do  poto-
ka Vernárka a  niekto akoby si 
vôbec nevážil Vašu prácu a po 
dvoch dňoch tieto schody zne-
hodnotil  tým,  že  si  tam  „od-
ložil trávu“,  ale  zabudol  si  ju 

znehodnotiť  iným  spôsobom, 
zrejme tento postup bol najjed-
noduchší a najpohodlnejší, ale 
len preňho. 
Našťastie  máme  medzi  se-

bou občanov (najmä tých skôr 
narodených), ktorým stále ešte 
záleží 
na našej prírode, majú klad-

ný  vzťah  k  prírode  a  vedia  si 
ju aj vážiť a chrániť a to, čo sa 
naučili v minulosti, to aj prak-
tizujú  v praktickom, osobnom 
živote. 
Máme  množstvo  ponúk, 

ako  odstrániť,  zlikvidovať  na-
hromadený  odpad.  Záujmom 
občanov  by malo  byť,  aby  od-
pad  ,  konáre,  tráva  nekončili 
niekde  v  prírode  ako  skládka 
alebo v potoku rieky Vernárka, 
na  schodoch do potoka  a pod. 
Obec  každým  rokom  ponúka 
veľa  možností,  ako  zlikvido-
vať  odpad,  ktorý  nám  vznikol 
upratovaním. 
Článok  o  upratovaní  bol 

napísaný  aj  v  minulom  vyda-
ní  časopisu  Spravodaj  č.2,  ale 
veľa  občanov  ho  pravdepo-
dobne  nečítalo  (a  najmä  tí  ľu-
dia,  ktorých  sa  to  týka).  Zrej-
me  nepadlo  zrno  do  úrodnej 
pôdy, ale z napísaného slova sa 
stal  kúkoľ,  ktorý  padol  do ne-
úrodnej  zeme.  Obec  znečisťu-
jú nielen naši občania rómskej 
národnosti,  ale aj podnikatelia 
(čoho som bola svedkom spolu 
aj  s  nemenovaným  poslancom 
našej  obce)  a  v  neposlednom 
rade bežní radoví občania. 

Pokúsme sa udržiavať čistotu a poriadok po celý rok
Príchod jari nám ohlasujú nielen vtáci,   ktorí sa prebúdzajú 

zo zimného spánku, ale aj príroda sa začína zobliekať zo zimnej 
periny a príchod jari sa ohlasuje aj jarným upratovaním. Jarné 
upratovanie? Odznelo, napísalo sa veľa príspevkov k problému 
o jarnom upratovaní, ale doposiaľ sme sa nenaučili, ako sa máme 
správať k prírode, a hlavne ako si ju máme vážiť. 

Obec prezentujú nielen pek-
né, opravené,  zrekonštruované 
staré domy (Spravodaj č.3, au-
gust 2007, str.2), ale aj neporia-
dok za nimi, nezáujem o ohra-
dené  a  nepoužívané  kúsky 
pôdy,  zeme,  no  aj  poriadok  v 
celej  obci.  Je  chvályhodné,  že 
obec  dáva  do  popredia  nové 
zrekonštruované domy, ale tre-
ba si pozrieť aj to, čo sa skrýva 
za pekným domom. 
Ten ľahostajný postoj obča-

nov vidno každým dňom naj-
mä na ulici SNP a všade, kde 
sú  obchody.  Ideme  z  obcho-
du,  kde  sme  si  kúpili  nejakú 
sladkosť, cestou si ju otvoríme 
a  papier  pustíme  len  tak  pod 
nohy. Však ozaj,  a kam s  tým 
papierom, domov si ho predsa 
nevezmem  a  odpadkové  koše 
zatiaľ  nie  sú,  takže  sú  prinú-
tení to zahodiť. A my občania, 
žijúci  na  tejto  ulici,  môžeme 
každý  deň,  ba  čo  viac,  poma-
ly každú chvíľu zbierať papie-
re  od  keksíkov,  rozbité  fľaše, 
ohorky...
Pokúsme sa udržiavať čisto-

tu  a poriadok po  celý  rok, ne-
vytvárajme  nové  skládky  po 
vyčistení svojho okolia. 
Často  sa  hovorí,  najmä 

v  čase  záplav,  že  si  pramene 
Hornádu, rieky, potoky máme 
chrániť, starať sa o ne, ale je to 
presne naopak. My si začneme 
vážiť  rieku  potom,  až  vtedy, 
keď  sa  topíme,  keď  nám  ,,te-
čie do topánok“ a máme vodu 
až v príbytkoch rodinných do-
mov. Vtedy   sa veľmi veľa ho-
vorí  o  tom,  čo  sa  má  a  nemá 
robiť, čo patrí a nepatrí do po-
toka,  ale  ...  to  sa  len  hovorí. 
Dňa  23.júla  2008  bol  v  našej 

obci vyhlásený III. stupeň po-
vodňovej aktivity-stav ohroze-
nia. Vtedy všetci občania boli 
na nohách, sledovali     neustá-
le tok rieky Vernárky, chystali 
vrecia, zábrany ... Skrátka báli 
sa vody, a hlavne škôd, čo táto 
voda  napáchala.  Plakali mno-
hí, ale myslím si, že sme sa vô-
bec nepoučili. 
V  spravodaji  č.4  z  augus-

ta  2008  odznel  príspevok  Ing. 
S.  Petríka  „Boh nás ochránil 
pred povodňou“.  Pýtam  sa, 
bude to aj tento rok ? Dajme si 
odpoveď, každý za seba! 
Dvadsiaty  druhý  apríl  –  je 

svetový  deň  Zeme.  Nech  kaž-
dý deň v  roku  je naším dňom 
ZEME. Nech nie sme ľahostaj-
ní,  bezohľadní  k  životnému 
prostrediu.  Zastavme  nezod-
povedné konanie jednotlivcov. 
Vyčistime si naše mesto, obec, 
kataster. To bola výzva minis-
tra životného prostredia v roku 
2008. Myslím si,  že  táto výzva 
je aktuálna v každom roku, bez 
ohľadu  na  to,  kto  to  vyslovil 
a poslal do sveta ako zvesť, aby 
sme ju aj uskutočnili. 
obyvateľka obce 
Hranovnica 19.4.2010 

Program kina
Kino v čase od 18. júna 2010 

do 20. júla 2010 nepremieta! 

Poďakovanie
Občania bytových jedno-

tiek na Budovateľskej ulici č. 
504 a 505 ďakujú našim čle-
nom DHZ za pomoc pri od-
čerpávaní vody z pivníc počas 
záplav.
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Novovytvorený súbor „Hra-
novnica“  tak,  ako  v  úvodnej 
reči  pred  vystúpením,  ktorú 
som si pozorne vypočul, ubez-
pečil, „že bude zachovávať sta-
ré hranovnické tradície, piesne 
a  tance  pre  budúce  generácie“ 
vo  svojom  vystúpení  nespl-
nil. Ak chce  toto poslanie spl-
niť,  účinkujúci musia  hovoriť, 
hranovnické  piesne  spievať  v 
„hranovnickom  nárečí“,  a  nie 
vnášať  doň  prvky,  ktoré  tam 
nepatria a nie sú identické s ná-
rečím, ktorým po celé stáročia 
rozprávali naši predkovia. Ho-
vorené  slovo  a  texty  piesní  na 
vystúpení  boli  viac  v  sloven-
skom  jazyku  ako  „po  hranov-
nicky“.  Hranovnické  nárečie 
je  špecifické  tým, že  sa hovorí 
tvrdo, rýchlo a krátko (bez dĺž-
ňov). Nedá mi,  aby  som neza-
reagoval na vystúpenie súboru 
„Hranovnica“  a  neuviedol  as-
poň niekoľko postrehov:
1)  slová  a  slovné  spojenia, 

ktoré  naše  nárečie  nepozná, 

alebo nemajú žiadny význam:
-  „starosta“  =  svedok  na 

svadbe  oslovovaný  starejší  (na 
čele  nikdy  nestál  starosta  –  je 
to novodobá funkcia,
- výraz slova „za chvilu“ ne-

poznám,  (v hranovnickom ná-
rečí  chvíla  =  pekné  počasie, 
napr. ket budze chvila, pojdze-
me hrabac),
-  „chlapci“  –  chlapci  boli 

neplnoleté  deti  mužského  po-
hlavia, chlapci pásli husi a nie 
stavali „maje“,
-  „budúci  rok“  –  slovo  bu-

dúci čisto slovenský výraz, atď.
2) zvyky
-  na  „omajenom voze“  išli 

regruti  na  „asentirku“,  nikdy 
nie stavať maje,
- ak chceli postaviť len jeden 

maj pre „šitke dziefky“ tak ako 
to bolo vo vystúpení pred obec-
ným domom,  tak maj mal byť 
ozdobený tradičným okrúhlym 
vencom  okrášleným  stužkami 
(pantličkami),  nie  „moderný-
mi umelinami“.

3) oblečenie
-  kroj  nosili  „parob-

ci  i  chlopi“  vrátane  „hlavy 
obce“,
-  „dziefky i ženy“  v  spod-

ných „kidloch“ len spali,
- vyšívané zástery a krpce sa 

u nás nenosili,
-  niektorí  účinkujúci  mali 

na  sebe  oblečenie,  ktoré  ne-
malo nič spoločné s tradíciami 
obce a folklórom.
Vystúpenie bolo príjemným 

spestrením  nedeľňajšieho  po-
poludnia Turíčnej  nedele. Ale 
keď  chce  súbor  oživovať  a  za-
chovávať  tradície  a  zvyky  na-
šich predkov, ako to bolo spo-
menuté v úvodnom slove, nech 
ich  zachováva  také,  aké  v mi-
nulosti  boli,  nie  už  nasiaknu-
té  modernosťou  a  prevzaté  od  
komerčných skupín. Veď stále 
sme  ešte medzi Vami  tí,  ktorí 
máme tieto tradície v živej pa-
mäti  a  radi  ich  odovzdáme  aj 
Vám, len je potrebné pochope-
nie.            Občan Hranovnice

Ohlas na vystúpenie súboru „Hranovnica“ Informujeme
•  Štyridsiate  zasadnutie 

obecného zastupiteľstva sa bude 
konať  25.  júna  2010  o  19.00 
v  miestnosti  Klubu  obce. 
V programe rokovania sa plánu-
je schváliť záverečný účet obce. 
Ďalej by sa mali prehodnotiť po-
dané žiadosti uchádzačov o sta-
vebné pozemky a určiť  zoznam 
stavebníkov  na  novovytváranej 
lokalite Za cintorínom. Preroko-
vať by sa mali poznatky a prob-
lémy  vzniknuté  pri  poslednej 
povodňovej  situácii  a  pripraviť 
návrh opatrení na zabezpečenie 
protipovodňovej ochrany v obci. 
Samostatným bodom rokovania 
bude  prerokovanie  žiadostí  ob-
čanov a organizácií obce.  
•  V  sobotu  19.  júna  2010 

DHZ  Hranovnica  organizuje 
III.  ročník  nočnej  hasičskej  sú-
ťaže  O  víťaza  obce  Hranovnica 
so  začiatkom  20.00  hod.  Prven-
stvo z predchádzajúceho ročníka 
bude obhajovať domáce družstvo. 
Po súťaži sa uskutoční Jánska ve-
selica so zapálením vatry.
•  V  nedeľu  18.  júla  2010  sa 

uskutoční už 34. ročník futbalo-
vého turnaja Memoriál E. Benka. 
Vedenie futbalového klubu Mar-
co  Climatech  je  usporiadateľom 
tohto  turnaja.  Okrem  domáce-
ho mužstva sú pozvané družstvá: 
zo Spišského Bystrého, Kravian 
a Vikartoviec. 
•  V  stredu  21.  júla  2010  sa 

uskutoční na  futbalovom  ihris-
ku Marco Climatech už 16. roč-
ník Miništrantského  futbalové-
ho  turnaja  za  účasti  družstiev 
Hornádskej  doliny.  Turnaja  sa 
zúčastní  aj  družstvo  z  Veľkej 
Lomnice, kde pôsobí vdp. Jozef 
Benko, zakladateľ tohto turnaja, 
rodák z Kravian.
• V nedeľu 25. júla 2010 DHZ 

v rámci Podtatranskej ligy uspo-
riada v areáli Lúčka už jubilejný 
desiaty  ročník  hasičskej  súťaže 
o Pohár obce. Začiatok súťaže je 
stanovený na 13.00 hodinu.
• V sobotu 21. augusta 2010 

sa  uskutoční  už  8.  ročník  Púte 
Kráľovskou  cestou.  Zraz  účast-
níkov  tejto  púte  usporiadanej 
ako  Memoriál  tragicky  zosnu-
lých  Hranovničanov  je  o  7.00 
hodine  pred  obecným  úradom. 
Svätá  omša  za  tragicky  zo-
snulých  bude  na  Smrečinách 
o 12.30 hodine. Kladenie kytič-
ky  na  hrob  tragicky  zosnulým 
bude  na  miestnom  cintoríne 
o 17.30 hodine.

Aj  pri  týchto  posledných 
parlamentných  voľbách  si  čle-
novia  okrskových  komisií  pl-
nili  svoju  povinnosť.  Hodinu 
pred začiatkom prichádzali do 
kultúrneho  domu,  aby  stihli 
pripraviť  materiály  vo  voleb-
ných miestnostiach, tak ako to 
bolo dohodnuté na zasadnutí.
Tých, ktorí prišli medzi pr-

vými,  však  priam  šokoval  po-
hľad  na  vstup  do  kultúrneho 
domu.  „Bodaj by aj nie!“  Na 
zemi  sa  nachádzali  odpadky 
z  balenia  džípsov,  rozbité  sklo 
z fliaš, veľké množstvo cigareto-
vých ohorkov ako aj zakrvavené 
papierové  vreckovky. Na  scho-
doch  boli  veľké  krvavé  fľaky 
ako aj zvratky. Mnohí z prichá-
dzajúcich sa pýtali: „Kto to uro-
bil? Čo sa tu dialo?“. Odpoveď 
na  tieto  otázky  však  nedostali. 
Každý si myslel, že tento nepo-
riadok  nezanechala  hranovnic-
ká mládež. V tom mali aj moju 
podporu. Veď tí, ktorí dokázali 
zanechať  po  sebe  takýto  nepo-
riadok, nie sú hodní pomenova-
nia hranovnická mládež.
Aby  sa  nenarušil  priebeh 

volieb, členom okrskových ko-
misií  nezostávalo  nič  iné,  len 

Neplánovaný začiatok práce členov komisií
Zabezpečeniu plynulého priebehu každých volieb venujú veľ-

kú pozornosť nielen pracovníci obecného úradu, ale zodpovednosť 
za priebeh volieb sa prenáša aj na členov okrskových komisií. 

zobrať  do  rúk  metlu,  vyčistiť 
schody  a  urobiť  poriadok  po 
nočných nespratníkoch. 
Takto sa pre členov okrsko-

vých  volebných  komisií  začal 
tento volebný deň netradičnou 
a  neplánovanou  prácou,  čiste-
ním  priestorov  pred  vstupom 
do kultúrneho domu. 
Možno poniektorí poukáže-

te  na  veľmi  zlý 
stav  komuniká-
cie, ktorá taktiež 
nie  je  dobrou 
vizitkou  obce. 
Musím  Vám  to 
dať  za  pravdu. 
Na  komunikácii 
je  veľké  množ-
stvo  výtlkov. 
Tento  stav  však 
nevznikol  ľud-
ským  zapríčine-
ním  a  jeho  ná-
prava  potrebuje 
aj značné finanč-
né prostriedky.
Musím  kon-

štatovať, že tento 
prípad neporiad-
ku  pred  obec-
ným úradom po 
predchádzajúcej 

noci nie je ojedinelý. Veď sklo 
na  dverách  sa  menilo  už  päť-
krát a sklo na vývesných tabu-
liach  dvakrát  a  zbieranie  fliaš 
a odpadov je častejšie..  

Verím a som presvedčený, 
že už nedôjde k podobným prí-
padom. Veď aj u mladých si 
cením ich poriadkumilovnosť.  
Zaiste chcú byť medzi tými, 
ktorých môžeme nazvať „hra-
novnická mládež“.

starosta obce
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Som nesmierne rada, že som 
dostala príležitosť vyjadriť  navo-
nok, čo pre našu celú rodinu zna-
mená kňaz. Som veľmi rada, že 
môžem uvoľnene a so spokojnos-
ťou rozprávať o kňazovi, akým je 
pre nás náš „ujčo Janko“, tak ho 
všetci v rodine voláme.
Tak  ako  človek  potrebuje  k 

naplneniu svojich túžob a k do-
konalej láske Boha, aj Boh, aby 
prejavil  svoju  lásku,  potrebuje 
človeka. Každý človek prejavuje 
svoje pocity závislosti na Bohu 
individuálnym spôsobom.
Boh  sa  tiež  ukazuje  každé-

mu  človeku  jemu  dostupnými 
znakmi,  ale  v  jednom  prípa-
de Boh nerobí rozdiel – posie-
la  kňazov  všetkým.  Cez  nich 
Boh najčastejšie  hovorí  k  svo-

jim  stvoreniam.  Kňaz  ako 
sprostredkovateľ Božích slov si 
musí uvedomovať, že to už nie 
on, ale Boh hovorí cez neho.
Mať  Kňaza  v  rodine 

v  dnešnej  dobe  sa  určite  zapí-
še hlboko do sŕdc nastupujúcej 
generácie. Nedá mi nepovedať, 
s  akou  vnímavosťou  počúva-
jú  históriu  neľahkej  kňazskej 
cesty nášho uja a nášho rodáka 
vdp.  Jána  Hlavčáka  naši  naj-
mladší členovia rodiny. Aj keď 
brat    Rudolf  mu  povie:  „Jan-
ku, veď toto sme už počuli tri-
sto  razy.“ Naše deti     hovoria: 
„Starý oco, veď ich nechaj, to je 
také zaujímavé.“ 
Veľakrát, keď sa v rodine nie-

čo nepodarilo alebo sme to mali 
veľmi  ťažké,  povieme  si medzi 

Svätý Otec Benedikt XVI nás obdaroval vzácnym darom. Na 
záver roku svätého Pavla nás pozval, aby sme v nasledujúcom 
roku slávili Rok kňazov. Bola to výborná príležitosť, aby sme si 
hlbšie uvedomili, čo znamená kňaz. Tento rok sa nám pomaly 
končí a my môžeme spoločne uvažovať, či sme si dostatočne uve-
domili, čo pre nás kňazi vo všeobecnosti znamenajú. 

Kňaz v rodine je Božím požehnaním
sebou,  akou  tŕňovou  cestou 
musel  prejsť  ujčo  Janko,  kým 
sa  stal  kňazom.  Aj  toto  je  pre 
našu rodinu prínosom. Hneď sa 
veci riešia jednoduchšie. A na-
koniec, čo som  chcela vyzdvih-
núť,  sú  jeho  modlitby  za  nás. 
Toto neustále cítime vo svojich 
rodinách.  On  sa  za  nás  modlí 
a pri každej jeho návšteve u nás 
nám povie, že sa modlí za kaž-
dého  zvlášť  a  všetkých  vyme-
nuje.  Je  to  sila, ktorá všetkých 
členov  rodiny  drží  v  krížoch 
života. Samozrejme, je to oboj-
stranné. Kňaz v rodine je, a to 
mi  dáte  určite  všetci  za  prav-
du,  Božím  požehnaním.  Celá 
naša  rodina  spolu  s  vami, kto-
rí ho poznáte, sme  určite veľmi 
radi, že sa náš rodák   vdp. Ján 
Hlavčák mohol dožiť 20. výro-
čia kňazskej vysviacky. 
Zároveň  mu  aj  touto  ces-

tou želáme ešte veľa  zdravíčka 
a Božieho požehnania. Ako on 
sám hovorí, keď mu blahoželá-

me k  životnému  jubileu: „As-
poň do stovky nech dožijem, 
a potom sa uvidí, čo ďalej.“
Bohu vďaka!

GavMar

Prečo  som  začal  rozprávať 
o  vlasoch,  o  šedinách,  o prefar-
bovaní  vlasov,  keď by  som mal 
rozprávať  o  človekovi,  ktorý  sa 
v  týchto  dňoch  dožíva  pekné-
ho  jubilea.  Tento  človek  nie  je 
obyčajným človekom, ale je kňa-
zom a  jubileum, ktorého sa do-
žíva, je 20 rokov od kňazskej vy-
sviacky, je ním náš pán farár Ján 
Hlavčák.
A ten úryvok zo Svätého pís-

ma  som  vybral  zámerne,  lebo 
sa  na  pána  farára  veľmi  hodí. 
Niežeby  som  sa  chcel  vysmie-
vať  pánu  farárovi,  že  je  starý, 
alebo že má už šediny na hlave. 
Božie slovo, keď hovorí o šedi-
nách a o starcoch, hovorí vždy 
s veľkou úctou. 
Kniha prísloví spája šediny 

s veľkou múdrosťou. Táto múd-
rosť,  to  nie  je  učenosť  a  vedo-
mosť. Takúto múdrosť nevlast-
nia ľudia, ktorí dosiahli nejaké 
tituly.  Táto  múdrosť  je  Božia 
múdrosť,  múdrosť  dosiahnutá 
mnohoročnými životnými skú-
senosťami. Tieto skúsenosti  sa 
dajú  nadobudnúť  na  životnej 
ceste, ktorá vedie k Bohu.
Náš  pán  farár  nie  je  exakt-

ný vedec, ale je človek skúsený, 
ktorý sa držal svojho povolania, 
až kým ho nedosiahol, hoci vo 
vysokom veku. Na svojej život-
nej ceste sa neustále držal pev-

O staručkom kňazovi očami mladučkého kňaza
„Okrasou starcov sú ich šediny“ (Kniha prísloví 20, 29). Dnešná 

doba používa rôzne výdobytky, medzi ne patrí aj prefarbovanie 
vlasov. Komu sa nepáčia vlastné vlasy, ale ich už má šedivé pre 
starobu, tak si ich prefarbí na farbu, ktorá sa mu najviac páči. Úry-
vok zo Svätého písma, ktorý som použil na začiatku tohto článku, 
ale hovorí niečo iné. Božie slovo hovorí, že nie rôzne farby sú pekné 
na hlave človeka, ale šediny. A tieto šediny sú vyznamenaním.
ne Boha a jeho vôle, hoci to nie-
kedy vyzeralo, že sa Božia vôľa 
v  jeho  živote  nedá  uskutočniť. 
Ale ako je Boh verný, aj pán fa-
rár zostával verný Božiemu vola-
niu, až kým ho Boh nepriviedol 
k oltáru ako svojho služobníka. 
A táto pevnosť a vernosť v jeho 
živote prerástla k Božiemu titu-
lu,  titulu Božej múdrosti. Táto 
Božia múdrosť v živote pána fa-
rára nám všetkým hovorí, že ak 

my  budeme  verní  Bohu,  jeho 
vôli  a  jeho  prikázaniam,  Boh 
bude  verný  svojim  prisľúbe-
niam  a  milostiam,  ktoré  udelí 
nám, ako ich udelil nášmu pánu 
farárovi. 
Keď  som  ako  bohoslovec 

častejšie  navštevoval  pána  fa-
rára na Spišskej Kapitule, často 
mi  prízvukoval,  že  teológia  sa 
študuje na kolenách. Teda tým-
to mi pán farár chcel zdôrazniť, 

aby som popri učení nezabúdal 
na modlitbu.  Aby  som  si  pre-
hĺbil nielen poznatky teológie, 
ale aj svoj vzťah s Bohom. 
Tu  by  som  chcel  tro-

chu  upraviť  výrok  pána  fará-
ra  a uplatniť ho na  jeho život. 
„Božia múdrosť sa študuje na 
kolenách“.  Teda  pán  farár  sa 
veľa  modlil  vo  svojom  živo-
te  a  toto  celoživotné  štúdium 
Božej  vôle ho doviedlo k  titu-
lu  Božia  múdrosť.  Spomínam 
si, ako pán farár vždy po svätej 
omši  zotrvával  v krátkej mod-
litbe pred bohostánkom.
V  získaní  titulu Božej múd-

rosti je pre mňa pán farár veľkým 
vzorom a príkladom. Ako sa sna-
žíme získavať  tituly pred  týmto 
svetom, máme sa snažiť získavať 
tituly aj pred Pánom Bohom. 
Ukončiť  by  som  chcel  opäť 

slovami Svätého písma: „Chvá-
liť nám treba slávnych mužov, 
svojich otcov podľa ich činov“ 
(Sir 44, 1). Chváliť a ctiť si nám 
treba našich duchovných otcov. 
Oni nezanechávajú len príklad 
a vzor niektorým osobám a ľu-
ďom,  ale  oni  zanechávajú  svoj 
vplyv  a  svoju  duchovnú  stopu 
v  srdciach  ľudí  celej  dediny, 
a tak vytvárajú duchovnú hod-
notu pre ďalšie pokolenia. 

František Benko
 kaplán zo Žehry
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Tejto  púte  sa  zúčastnili  aj 
veriaci  našej  obce  v  počte  šty-
ridsaťjeden  účastníkov.  Ostat-
ných  desať  prázdnych  miest 
v  autobuse  zaplnili  účastníci 
z iných farností. 
Odchod pútnikov bol o štvr-

tej ráno a do Krakowa sme do-
razili o 7.30 hodine. Tu nás po 
vytrvalom  celotýždňovom  daž-
di privítalo cez oblaky prediera-
júce sa slnko. Deň sme prežívali 
podľa plánu, ktorý bol uverejne-
ný v pozvánke. Tento program 
obdŕžal každý účastník púte. 
Dvadsattisíc  slovenských 

pútnikov,  ktorí  predstavova-
li  95  %  všetkých  prítomných, 
vrele privítal Mons. Ján Zajac, 
rektor  a  správca  baziliky  Bo-
žieho  Milosrdenstva,  zástup-
kyňa  predstavenej  komunity 
Kongregácie  Matky  Božieho 
Milosrdenstva – sr. Aurélia Br-
zoskiewicz,  riaditeľ  Rádia Lu-
men Juraj Spuchľák a predsta-
vitelia rádia Proglas.
Po úvodnej modlitbe ruženca 

nasledovala  slávnostná  Eucha-
ristia,  ktorú  celebroval  Mons. 
Andrej Imrich, spišský pomoc-
ný  biskup,  Mons.  Ján  Zając  a 
kňazi z celého Slovenska. 
Otec biskup Imrich vo svojej 

homílii zdôraznil, že je potrebné 
uvedomiť si, že Božia spravodli-
vosť je vždy plná milosrdenstva, 
a preto je pre človeka znesiteľná. 

V tom sa veľmi odlišuje od našej 
ľudskej spravodlivosti. Poukázal 
aj na to, ako veľmi je v dnešnom 
svete dôležité učiť  sa byť milo-
srdným nielen k sebe navzájom, 
ale aj vo  farskom spoločenstve, 
pretože  ináč  sa  spravodlivosť 
bez milosrdenstva vždy zvrhne 
na krutosť, ktorá je odstrašujúca 
a ničiaca. 
Počas  dňa  sme navštívili  aj 

kláštor,  v  ktorom  sestra Faus-
tína Kowalská  žila  a  aj  kapln-
ku, v ktorej  sestra Faustína  sa 
modlila. 
Sestra  Faustína  bola  veľká 

apoštolka  Božieho  milosrden-
stva. Tejto skromnej, neznámej 
žene  bez  akéhokoľvek  osobit-
ného vedenia Ježiš zveril svoje 
posolstvo pre naše storočie slo-
vami, ktoré budia úžas: „Dnes 
celému  ľudstvu  posielam  teba 
ako  moje  milosrdenstvo.  Ne-
chcem trestať ubolené ľudstvo, 
ale ho chcem uzdraviť privinúc 
ho na svoje milosrdné Srdce.“ 
Navštívili  sme  aj  Slovenskú 

kaplnku, ktorá je v hlavnom kos-
tole Božieho milosrdenstva, kto-
rú vysvätil pápež Ján Pavol II.
O  15.30  po Hodine Milosr-

denstva  sa  s  pútnikmi  rozlúčil 
prelát František Slusarczyk, zá-
stupca  rektora  baziliky,  ktorý 
zaželal  pútnikom  šťastnú  ces-
tu  pod  ochranou  Sedembolest-
nej  Panny  Márie  a  podelil  sa 

Božia spravodlivosť je vždy plná milosrdenstva
V sobotu 8. mája 2010 Rádio Lumen pri príležitosti Roku kňa-

zov zorganizovalo už šiestu rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách s mottom „Kristovo kňaz-
stvo ako dar Božieho milosrdenstva“. Cieľom púte bolo napĺňať du-
cha modlitby, obety a lásky, upriamiť pozornosť na tých, ktorí majú 
odvahu nasledovať Krista a chcú byť sluhami Kristovho poslania.

so  svojím  postrehom,  že  „Pán 
Boh  musí  mať  Slovákov  veľ-
mi rád, lebo len čo začali skoro 
ráno  prichádzať  do  sanktuária, 
začalo  svietiť  slniečko“,  ktorý 
vyvolal na našich tvárach žiari-
vý úsmev. Po ňom sa pútnikom 
prihovoril aj riaditeľ Rádia Lu-
men a zaželal  im, aby si načer-
pané milosti zaniesli do svojich 
domovov a aby táto púť bola pre 
nich zdrojom novej nádeje a vy-
trvalej modlitby za kňazov.
Po  ukončení  programu  ce-

lého  dňa,  po  požehnaní  sme 
o  17.00  hodine  odišli  smerom 
domov.  V  autobuse  sme  boli 
všetci dojatí duchovným zážit-
kom z celého dňa. „Zažili sme 
blízkosť  Božieho  Milosrden-
stva  a  načerpali  nové  sily  do 
ďalšieho života“, povedala  jed-
na z účastníčok.
Ďakujeme  všetkým,  ktorí  sa 

pričinili, že sme mohli takú nád-
heru  zažiť. Modlili  sme  sa  kaž-
dý sám za seba, za svoje rodiny, 

za  celú  našu  farnosť,  obec  a  za 
všetkých, ktorí to najviac potre-
bujú. Zážitky z tejto púte zosta-
nú dlho v našich srdciach a pre-
nesú sa na celú farnosť a obec.
Nedá  sa  však  nespomenúť 

slabšia  účasť  veriacich  z  našej 
obce, keď z okolitých obcí sa zú-
častnili až po dva autobusy a my 
sme nemohli naplniť ani jeden. 
Takže  dovidenia  v  Sanktuáriu 
Božieho  Milosrdenstva  na  bu-
dúci rok vo väčšom počte!

MaMal.

Presne si pamätám na deň, kedy 
prvýkrát prišiel do našej obce. Bol 
pekný slnečný januárový deň, keď 
som  sa  okolo  poludnia  vrátil  zo 
služobnej  cesty,  pracovníčka  na 
obecnom úrade mi oznámila, že na 
mňa čaká návšteva. V kancelárii na 
mňa čakal mladistvo pôsobiaci pán 
v sprievode staršej pani, sestry Ma-
rienky.  Predstavil sa mi ako nový 
správca farnosti.  
Tieto  prvé  kroky,  ktoré  vied-

li  na  obecný  úrad,  predznamena-
lo aj náš ďalší dobrý ľudský a pra-
covný  vzťah.  Svojou  osobnosťou 
si ma získal a okamžite sme si po-
rozumeli. Za krátky čas si získal aj  
úctu a lásku všetkých veriacich.  
Oravský Biely Potok  bola jeho 

prvá, ale zároveň aj posledná  far-
nosť, kde aktívne pôsobil. Tak ako 
si ho obľúbili veriaci, aj on si ob-
ľúbil obec a  ľudí, ktorí v nej  žijú. 
Keď sa v  lete  roku 2002 rozhodol 
odísť na zaslúžený odpočinok a od-
chádzal z našej farnosti, vtedy sme 
to pociťovali, akoby od nás odchá-
dzal  veľmi  blízky  človek.  V  na-
šich  mysliach, spomienkach a srd-
ciach je stále medzi nami.  
Pri príležitosti osláv 20. výročia 

jeho vysviacky, ale aj k jeho blížia-
cim  sa  narodeninám  mu  v  mene 
všetkých občanov a farníkov obce 
prajem a vyprosujem veľa zdravia, 
plnosť Božích milostí a do budúc-
nosti  ešte  mnoho  ďalších  spokoj-
ných rokov.

Obľúbili si ho veriaci obce a on ľudí, ktorí v nej žili
Vdp. Janko Hlavčák nastúpil 

v obci Oravský Biely Potok ako 
nový správca farnosti 13. januá-
ra 1992. Tu pôsobil až do 1. júla 
2002, keď odišiel ako sedemdesiat-

deväťročný do dôchodku. O jeho 
pôsobení  v tejto obci  nám  sta-
rosta obce Bc. Ján Kaššák napísal 
rozsiahly článok, z ktorého uvá-
dzame výňatok.  
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Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu  –  regionálna  organi-
zácia  v  Poprade  organizovala 
XIII.  ročník  prehliadky  tvori-
vosti  detí  predškolského  veku 
pod názvom „ Deti materských 
škôl pod Tatrami.“ Tento rok 
bol  zameraný na tému: „ Cvi-
číme s  radosťou.“ Podujatie  sa 
konalo  14.  a  15.  mája  2010  v 
Poprade  a  zúčastnila  sa  ho  so 
svojím programom aj naša Ma-
terská škola – Bocianik. 
Účasť na  podujatí bola dob-

rovoľná.  Okrem  našej  mater-

Deti materských škôl pod Tatrami
skej  školy  účinkovalo  na  nej 
ešte desať materských škôl z ce-
lého podtatranského regiónu. 
Na  tejto  prehliadke  sme 

mali  možnosť  zviditeľniť  aj 
našu vidiecku materskú školu, 
ukázať  šikovnosť  a  obratnosť 
našich detí a aktivitu učiteliek 
našej materskej školy. 
Zúčastnené „malé mažoretky“ 

získali od organizátorov diplom a 
Materská  škola  ďakovný  list  za 
účasť na tomto podujatí.

M. Greňová
riaditeľka MŠ

Stretnutie  mladých  čita-
teľov  na  Noci  s  Andersenom 
otvorila  privítaním  vedúca 
knižnice  Marianna  Kopáčová. 
Napínavé ticho a rešpekt si po 
celý zvyšok večera vyslúžil kpt. 
František  Jakubek,  predseda 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru  v Hranovnici,  ktorý  pozor-
ným  okom  sledoval  nadšenie 
detí pri získavaní indícií. Zau-
jal ich svojou hasičskou unifor-
mou, po ktorej deti pokukovali 
a obdivovali. Ako hosť  predčí-
tal rozprávku od Hansa Chris-
tiana Andersena - Dievčatko so 
zápalkami,  ktorá  bola mottom 
celého večera.  
V  krátkom  čase  deti  po-

kračovali  riešením  viacerých 
hlavolamov  a  úloh,  ktoré  ich 
priviedli  ku  knihe  s  ukrytou 
indíciou.  Tá  nasmerovala  ich 
kroky  do  hasičskej  zbrojnice. 

Na mieste už čakali mladí čle-
novia  hasičského  zboru.  Sú-
ťažno-hravou formou priblížili 
školákom prácu hasiča. Trúbe-
ním na ručnej siréne a strieka-
ním vody z hasičskej pištole na 
cieľ si zmerali svoju vytrvalosť 
a  šikovnosť.  Ich  aktívny  večer 
sa ani zďaleka nekončil.
Záver večera aj tento rok sa 

niesol v znamení noci, bateriek 
a  hľadania  ukrytého  pokladu 
sv. Floriána. Vytúžený cieľ na-
šli len tí najusilovnejší, najbys-
trejší  a  najvytrvalejší  pátrači, 
ktorí sa nevzdávali ani pri pre-
konávaní neľahkého terénu. 
  Všetkých  hľadačov  pokla-

du potešilo, že sa mohli opäť po 
roku  takto zísť a netradičným 
spôsobom  si  prežiť  atmosféru 
večera.

Marianna Kopáčová
Obecný klub mládeže

Netradičný spôsob prežívania 
atmosféry večera

Obecný klub mládeže v spolupráci s Knižnicou pripravil pre 
deti v poslednú aprílovú sobotu pútavý večer, venovaný Anderse-
novi a hasičom. Tentokrát sa táto udalosť nekonala vo všeobecne 
platných pravidlách. Odbočili sme od tradičnej kultúrno-hravej 
formy k športovo-súťažnej. 

Neuveriteľné! Prešiel už na-
ozaj celý rok, odkedy sme sede-
li v kinosále nášho kultúrneho 
domu pri príležitosti Dňa ma-
tiek.  Dnes  tu  sedíme  zas,  no 
namiesto  nesmelého  „uebo“ 
počuť  zreteľné „lebo“ , to časté 
„puečo“ vystriedalo nie menej-
časté „ prečo“... Odrazu nestojí 
na  javisku škôlkarik, ale pred-
školáčik,  z  usopleného  chlap-
čiatka  je  tu  chlapec,  ktorý  sa 
nezlostí, ale recituje.
Očká  niektorých  prezrádza-

jú, že ide o premiéru ... A tieto 
naše  ratolesti  si  na  tento  vzác-
ny deň prichystali  pre nás veľ-

Politikou „Deň matiek“ 
kaziť nechcela

víly - čarodejky a asi preto ich 
majú naše deti tak veľmi rady. 
Mimochodom  -  tiež  úžasné 
matky! Patrí im naše veľké po-
ďakovanie. 
Na  vystúpení  sa  dalo  za-

smiať, poplakať si, prežiť chvíle 
napätia,  obdivu,  spoznali  sme 
nováčikov,  zaspievali  sme  si 
s  deťmi  a  ešte  sme  boli  aj  ob-
darované. Naše deti  si pre nás 
okrem  krásneho  vystúpenia, 
básničiek,  pesničiek,  scénok 
pripravili  aj  darček.  A  nielen 
ony.  Aj  pán  starosta  nás  pre-
kvapil.  Každá  mamka,  babka, 

teta  a každá, ktorá sa prišla po-
zrieť  na  malých  divadelníkov, 
dostala  krásny  kvietok.  Verte, 
potešilo nás to.
Pozvanie na toto vystúpenie 

prijala aj poslankyňa Národnej 
rady Slovenskej republiky pani 
Monika  Gibalová,  ktorá  mala 
pekný  príhovor  k  tomuto  aj 
pre ňu vzácnemu Dňu matiek. 
„Politikou ho však nijak kaziť 
nechcela“ (citát).
Tak  ešte  raz,  vďaka  za  toto 

pekné nedeľné popoludnie a ...
Prídeme aj o rok!

JusZuz

ké prekvapenie. Nám matkám, 
ktorým sa dňom ich narodenia 
vystriedalo obdobie „ja“ s obdo-
bím „ony“ - Naše deti. Keď ra-
dosti striedajú starosti, keď  ich 
úsmevy prehlušia náš krik a keď 
sa stane zo žehlenia najväčší re-
lax, aj vtedy to má zmysel!
Veď všetko robíme pre nie-

koho, kto je naším všetkým. 
A platí to aj naopak. A tento 

deň bol toho dôkazom.
Otázkou  ostáva,  ako  to  tie 

pani  učiteľky  dokázali???  Na-
učiť motáčikov nemotať sa, vy-
čariť z našich detí niečo, o čom 
sme my ani netušili? Asi sú to 
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V máji a júni 2010  
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Kušnieriková Katarína, Budovateľská 522

Štolc Vladimír, SNP 116
Hambrozyová Božena, SNP 207
Palgutová Mária, Víťazstva 337
Gabrišová Viera, SNP 194
Roth Ján Sládkovičova 424

60 rokov
Ing. Michalíková Helena, Rovná 10
Kopálová Anastázia, SNP 34
Pačan Jozef, SNP 202

70 rokov
Valluš Martin, Štúrova 484
Vallušová Mária, Rovná 12
Liptajová Marta, Lúčna 497
Broško Milan, Víťazstva 383

75 rokov
Villimová Mária, Štúrova 482

90 rokov
Švec Štefan, SNP 34

Novorodenci
Milan Koky, Hviezdoslavova 265
Martina Bohonyová, Rovná 14

Milan Šarišský, Hviezdoslavova 251
Lukáš Čonka, SNP 200

Miroslav Pačan, Hviezdoslavova 245
Boris Čonka, Mlynská 226
Hana Pačanová, SNP 217

Daniel Petruľa, Družstevná 564
Tomáš Čonka, Hviezdoslavova 265
Lívia Kokyová, Hviezdoslavova 247

Na večný odpočinok
sme odprevadili

3. apríla 2010 Vieru Keďuchovú
vo veku 53 rokov

21. apríla 2010 Jozefa Valluša
vo veku 75 rokov 

15. júna 2010 Zuzanu Friedmannovú
vo veku 91 rokov

Spoločenská kronika

V  základnej  skupine  nás  čakalo  8  kôl 
s  tromi  družstvami  Jarná  Poprad.  Tieto 
kolá sme úspešne zvládli bez prehry. Tak-
tiež  štvrťfinále,  v  ktorom  s  nami  súťažil 
Starý Smokovec.
Semifinále organizovala Základná ško-

la  Lendak  za  účasti  družstiev  Lendak, 
Humenné,  Stará  Ľubovňa,  Hranovnica. 
Na tomto turnaji  sme utŕžili prvú prehru 
v  súťaži. Prehrali  sme  s družstvom Starej 
Ľubovne a získali tým „len druhé miesto“ 
v skupine. Týmto umiestením sme si vybo-
jovali postup medzi 8 najlepších v oblast-
nom (krajskom) kole a účasť v celosloven-
skom finále, v ktorom  sa stretnú družstvá 
šestnástich základných škôl zo Slovenska.
Každé  umiestnenie  v  týchto  kolách  je 

pre nás úspechom. Pred oblastným kolom, 
ktoré sa konalo v Moldave, nám tri týždne 
pršalo,  a  tak  sme nemali prípravu. Aj  tak 
nám k víťazstvu s družstvom Čiernej nad 
Tisou  a Starej Ľubovne  chýbali  tri  body. 
Tretí set v oboch stretnutiach sme prehrali 
zhodne 12:15. 
Vzbudzujeme  obdiv,  všade  kde  príde-

me. Žiaci sú len Rómovia a my na základ-
nej  škole   nemáme  telocvičňu. Vy  ste ZŠ 
bez telocvične?! Kde trénujete? A ako? To 
sú  veľmi  časté  otázky  vedúcich  mužstiev 
našich  súperov.  „Na snehu, v daždi, keď 
fúka vietor, keď je vonku veľmi horúco“, 
tak znie naša odpoveď.
Tešíme sa hlavne na turnaje v telocvič-

ni  na  Základnej  škole  Jarná  Poprad,  kde 
nám učitelia  telesnej  výchovy vychádzajú 
v ústrety a po turnajoch trénujeme v pria-
teľských zápasoch. Týmto sa chcem aj ve-
rejne poďakovať najmä p. M. Božíkovi a p.  
riaditeľovi Koštialikovi.
Som veľmi rada, že vďaka 3. ročníku tej-

to  súťaže,  ktorú organizuje Slovenská vo-
lejbalová federácia, sa mi podarilo prilákať 
k  pravidelnému  športovaniu  a  pohybovej 
aktivite, hlavne k volejbalu, väčšinu žiakov 
našej  základnej  školy  a  sú medzi  nimi  aj 
dievčatá (doposiaľ nemali záujem o šport). 
V  tejto  súťaži  okrem  uvedeného  druž-

stva bolo zapojené aj jedno družstvo diev-
čat. Do súťaže MIDIMAXU (7.  triedy) sa 
zapojili  dve  družstvá  dievčat  a  dve  druž-
stvá chlapcov.
Volejbal  je  športová  hra  náročná  na 

zvládnutie techniky, pravidiel. Vyžaduje si 
dlhú prípravu, a hlavne trpezlivosť.  A vý-
sledky sa dostavili. Žiaci okrem školských 
ihrísk hrajú volejbal aj doma, „milujú ho“, 
ako  povedala  rómska  asistentka  p.  Hor-
váthová  a kúpila dcére  volejbalovú  loptu.  
Bez ich záujmu a nadšenia by sme úspech 
nikdy nedosiahli.
Žiarivé  oči  týchto  rómskych  žiakov, 

nadšenie a veľká radosť  z vyhratého setu, 
zápasu, je pre mňa veľká motivácia do ďal-
šej práce. 

Mgr. Krajčová Viera
učiteľka ZŠ

Vzbudzujeme obdiv – ideme na 
majstrovstva Slovenska!

Aj tohto roku sa naša základná škola zapojila do súťaže MINIMAX VOLLEY.  Je 
to minivolejbal pre 3-členné družstvá. Túto súťaž organizuje Slovenská volejbalová fe-
derácia. V súťaži  mladších žiakov družstvo školy postúpilo do celoslovenského finále. 
Cesta k tomuto úspechu nebola ľahká.  

Blažený ten,  
kto vie oceniť

a prijať ako dar,
čo mu prináša osud.

Na zábere časť úspešného družstva v súťaži MINIMAX VOLLEY so svojou vedúcou, uči-
teľkou Mgr. Vierou Krajčovou pred odchodom na krajské finále, ktoré sa uskutočnilo v Moldave. 
Zľava: Lukáš Horváth, Mgr. Viera Krajčová, Marián Horváth, Martin Pačan, v pokľaku Ma-
rián Pačan.  Chýbajú ešte ďalší členovia družstva: Lukáš Čonka a Vladimír Puška.
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Zo života našej obce

Z vystúpenia mladších detí MŠ na Deň matiek Staršie deti MŠ vystupujúce na Deň matiek

Z vystúpenia žiakov základnej školy na Deň matiek Vystúpenie detí súboru Lúčka na Deň matiek

Deti pri viazaní uzlov počas akcie Noc s Andesenom Časť detí počas akcie Noc s Andersenom


