
Obec Hranovnica oznamuje občanom, že v súvislosti s prebie-
hajúcim procesom prideľovania orientačných čísel v obci je po-
trebné vykonať výmenu nasledovných dokladov:  Občiansky 
preukaz, zbrojný preukaz a osvedčenie o evidencii motorové-
ho vozidla.

Vydanie nových občianskych preukazov a osvedčení o evi-
dencii vozidla je v prípade dodržania lehôt uvedených v ozná-
mení, ktoré vám bolo doručené, oslobodené od správneho po-
platku.

Pri výmene zbrojných preukazov sú občania, žiadajúci o vy-
danie nových zbrojných preukazov a s tým súvisiacich dokla-
dov, povinní správny poplatok uhradiť. 
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Obec Hranovnica vykonala v priebehu 
roka 2015 viacero stavebných akcií, ktoré boli 
plánované v rámci Plánu investičných akcií 
na tento rok. 

Prvou bola výstavba miestnej komunikácie 
v lokalite pod Babkou. Na budove Materskej 
školy na Hviezdoslavovej ulici boli vyme-
nené okná a dvere, na ne boli následne na-

montované žalúzie. Uvedené akcie boli zároveň jedinými dote-
raz zrealizovanými stavbami, ktoré boli vykonané dodávateľ-
sky, teda externými spoločnosťami. Takýmto spôsobom chceme 
do konca roka 2015 vykonať výmenu zvyšných okien na budo-
ve zdravotníckeho strediska a hasičskej zbrojnice. Najmä vďa-
ka účelovej dotácii od Ministerstva kultúry SR vo výške 25. 000,  
€ začala výmena strechy budovy modrotlačiarenskej dielne na 
Ulici SNP. 

Svojpomocne sme postavili nový vstup do budovy zdravot-
níckeho strediska a takisto sme opravili niektoré časti brehov 
Vernárky. Rekonštrukciou prešli úseky rigolu dažďovej kanali-
zácie na Sládkovičovej ulici. Poslednou začatou stavebnou ak-
ciou bolo vybudovanie ôsmych parkovacích miest pri budove 
obecného úradu. Veríme, že finančná si-
tuácia nám dovolí pokračovať v renová-
cii obce i v roku 2016.

Upršaný, ale náš -
Deň obce Hranovnica 2015

Od posledného vydania no-
vín prebehli tri zasadnutia OZ.

Na júnovom zasadnutí OZ 
schválilo Plán verejného obsta-
rávania na rok 2015, ktorý vy-
medzuje investičné akcie na 
rok 2015 a nadväzuje tak na 
smernicu o verejnom obstará-
vaní, ktorá bola prijatá o me-
siac skôr. Na tomto zasadnu-
tí prebehla aj voľba hlavného 
kontrolóra obce Hranovnica 
na obdobie 2015 – 2021. Novou 
hlavnou kontrolórkou bola jed-
nohlasne zvolená Ing. Andrea 
Marhevková. Nahradila Ing. 
Martina Orolina, ktorému sa 

chceme aj touto cestou poďa-
kovať za jeho prácu. 

Augustové zasadnutie sa 
uskutočnilo mimo plánova-
ného harmonogramu, a to z 
dôvodu potreby vykonania 
zmien rozpočtu obce. Na za-
sadnutí bol taktiež schválený 
predaj posledného voľného 
pozemku v stavebnom obvode 
Cintorínska. 

Počas septembrového za-
sadnutia bol schválený nový 
Štatút obce Hranovnica, keď-
že predošlý štatút z roku 2007 
nezodpovedal aktuálnej práv-
nej úprave.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...

JUDr. Lukáš Antoni, 
prednosta OcÚ

Jedným z ťahákov Dňa obce Hranovnica bolo aj vystúpenie folklórnej sku-
piny Drišľak

Zamračené dopoludnie v so-
botu 26. septembra dávalo tu-
šiť, že pekné počasie babie-
ho leta, na aké sme boli zvyk-
nutí za posledné roky, dnes 
asi nebude. Ťažké sivé mraky 
a chladný vietor nedávali veľa 
šancí na konanie úspešného 
podujatia. Napriek všetkému 
sme sa ale rozhodli, že dlho 
pripravované podujatie usku-
točníme podľa pôvodného plá-
nu a Deň obce Hranovnica sa 
bude konať v areáli základnej 
školy.

Postupne sa rozkladali stán-
ky, Mária Lavková dokončova-
la prípravu dožinkového voza, 
dolaďovali sa posledné malič-
kosti pri pódiu, ako aj na vý-
stavách v priestoroch základ-
nej školy. Pri bráne areálu za-
ujali miesto dorastenky z DHZ 
Hranovnica. Napriek počasiu 
poctivo vyberali symbolické 
vstupné jedno euro. Aj vďaka 
nim vieme, že areál navštívilo 
počas soboty 253 platiacich di-
vákov (nerátame účinkujúcich, 
dôchodcov a deti v sprievode 
rodičov).

Keď už bolo všetko pripra-
vené, začalo pršať. Program 

podujatia otvoril zástupca sta-
rostu obce Ing. Martin Valluš 
a spevom ho vystriedalo hra-
novnické kvarteto pracovníčok 
obecného úradu. Hneď za nimi 
vystúpil s tradičnými hranov-
nickými piesňami domáci fol-
klórny súbor Kochmanik (nie-
len deti, ale aj dospelí speváci). 

Napriek nepriaznivému po-
časiu hostia stále prichádza-
li. Najviac sa ich zastavovalo 
pri stánku Miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža, 
kde sa zohriali pri vynikajú-
com bylinkovom čaji. 



KRÁTKE SPRÁVY

• Klub dôchodcov pripravu-
je aj tento rok rozsvietenie 
adventného svetielka počas 
štyroch adventných nedieľ. 
Prvá sviečka bude zapálená 
dňa 29. novembra 2015 pred 
obecným úradom.
• V rámci Mesiaca úcty k 
starším  dňa 23. 10. 2015 
boli dôchodcovia obcí zdru-
žených v Mikroregióne 
Prameňa Hornádu a 
Čierneho Váhu pozvaní na 
stretnutie do Liptovskej 
Tepličky. Tohto stretnutia 
sa zúčastnili aj naše členky 
Klubu dôchodcov. 
• Obecná knižnica v 
Hranovnici získala pre rok 
2015 z MK SR finančnú 
sumu 800,- eur  na nákup 
nových kníh. Nové knižné 
tituly budú zverenené  na 
internetovej stránke obce v 
časti  kultúrne inštitúcie – 
knižnica.
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Spomínanie na krvavú je-
seň v roku 1944 nadobudlo 
v posledných dvoch decéni-
ách iný charakter ako malo v 
období pred tým. Zapríčinilo 
to niekoľko udalostí, ktoré 
sa v tomto období odohrali. 
Predovšetkým to bol vznik 
tradičnej Púte kráľovskou 
cestou, spolupráca Základnej 
organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bo-
jovníkov a Miestneho spolku 
Slovenského červeného krí-
ža v Hranovnici pri starost-
livosti o pamätníky padlých 
a tiež aj nadviazanie kontak-

tov s príbuznými padlých 
vojakov.

Súčasťou Púte kráľovskou 
cestou sa stala aj spomien-
ka na mladých vojakov, ktorí 
padli v jeseni roku 1944 v le-
soch nad obcami Hranovnica, 
Kubachy, Vernár a majú spo-
ločný pomník na Koľváči. 

Hneď pri prvom ročníku 
zaznela otázka: Prečo je na 
pomníku napísané iba to, 
že tu padlo 12 partizánov? 
Prečo sa nevie, kto tu padol? 
Už o rok sa podarilo identifi-
kovať niekoľko mien padlých 
a pokúšali sme sa stretnúť aj 

s príbuznými. 
Významný bol práve de-

siaty ročník púte, kedy sa 
nám podarilo skontaktovať 
s rodinou Jána Smreka, kto-
rý tu padol a prvýkrát sa na-
šej cesty zúčastnili príbuz-
ní vojaka, ktorý tu zahynul. 
Žiaľ brat Andrej zomrel iba 
tri týždne pred konaním tej-
to akcie a tak miesto, na kto-
rom padol jeho brat už nevi-
del. Prišli však jeho tri dcéry, 
ktoré odvtedy nevynechali 
ani jeden ročník tejto pietnej 
spomienky.

Pri tohtoročnej púti sme si 
pripomenuli ďalšieho padlé-
ho na Koľváči a jeho smutný 
životný príbeh. Iba štyri dni 
pred jej konaním sa nám po-
darilo skontaktovať s dcérou 
(a aj vnučkou) jedeného z 
nich – Mateja Uriáša. V dobe 
Slovenského národného po-
vstania mala iba štyri roky 
a na otca si skoro nepamätá. 
Pre krátkosť času sme ich už 
nestihli prizvať na tohoročné 
oslavy, ale veríme, že o rok 
sa to už podarí a prídu sa po-
zrieť na miesta, kde ich otec 
a starý otec bojoval a zomrel. 

V čase, keď v obci pomaly 
zanikala ZO SZPB, privítal 
jej dočasný výbor, možnosť 
spolupráce s MS SČK pri sta-

rostlivosti o pamätníky pad-
lým. Jej súčasťou bolo aj kla-
denie vencov k pamätníku 
Pod Dubinou, ktorý je veno-
vaný Vojtechovi Hukelovi 
a Alexandrovi Holbíkovi, 
padlým 2.9.1944 a pocho-
vaným na miestnom cin-
toríne. V roku 2012 sa kla-
denia vencov zúčastnil aj 
Ladislav Holbík, brat padlé-
ho Alexandra, ktorého hrob 
na cintoríne navštívil už v 
roku 2011. Aj jeho príbuzní, 
napriek tomu, že on už me-
dzitým zomrel, sa odvtedy 
pravidelne zúčastňujú tejto 
pietnej spomienky. 

 Pri tohtoročnom kladení 
vencov sa prvýkrát zúčast-
nili príbuzní oboch padlých 
vojakov – Vojtecha Hukela i 
Alexandra Holbíka. Obe ro-
diny sa prvýkrát stretli už 
minulého roku pri hrobe 
oboch padlých na miestnom 
cintoríne, ale na tomto mies-
te to bolo prvýkrát.

Veríme, že v budúcnosti sa 
nám podarí zistiť aj adresy 
pozostalých ďalších padlých 
vojakov, aby sa aj oni mohli 
pokloniť pamiatke svojich 
príbuzných. Však na každé-
ho z nich niekto čakal, a ne-
dočkal sa. 

Spomínali aj príbuzní...

PhDr. Peter Roth, PhD. 
Pri pamätníku Pod Dubinou zľava Vojtech Hukel s manželkou a Jozef 
Holbík so sestrou Erikou

Z prerazeného boku Ježiša 
Krista na Golgote vytryskla krv 
a voda – dve tekutiny, bez kto-
rých nie je možný život. Kým 
však vodu môžeme nájsť hoci-
kde v prírode - pramene, stud-
ne, potoky, alebo si ju kúpiť v 
obchodnom reťazci, krv môže 
získať človek iba od iného člo-
veka.  

Túto skutočnosť si pred ôsmi-
mi rokmi uvedomili členky 
Miestneho spolku Červeného 
kríža v Hranovnici a v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
službou v Poprade začali or-
ganizovať dvakrát ročne (jar – 
jeseň) hromadný odber krvi v 
kultúrnom dome obce. Ani táto 
jeseň nebola výnimkou.

V nedeľu 13.9.2015 bol krás-
ny slnečný deň, ktorý priam lá-
kal do prírody. Napriek tomu 
29 občanov nielen z našej obce, 
ale aj zo Spišského Štiavnika 
či Kežmarku odolali volaniu 
prírody a prišli darovať krv. 
Týmto svojím činom preuká-

zali hlboké humánne cítenie. 
Veď, čo môže byť krajšie, ako 
niekomu pomôcť zachrániť ži-
vot? Niekomu neznámemu, 
koho nikdy nevideli, nepo-
znajú ho, a predsa mu pomô-
žu, aby sa vrátil k svojim naj-
bližším. 

Zo všetkých, ktorí prišli daro-
vať krv, nemohol darovať iba 
jeden darca. Medzi ostatnými 
28 darcami krvi boli aj traja, 
ktorí sa pre tento čin rozhod-
li prvýkrát v živote. Môžeme 
konštatovať, že tak ako po iné 
roky, aj tento odber bol úspeš-
ný. MUDr. Pavol Repovský, 
pod dohľadom ktorého sa tie-
to odbery pravidelne konajú, 
vyzdvihol skutočnosť, že prie-
merná návšteva na odberoch je 
vždy okolo tridsať účastníkov. 
Poďakoval organizátorom, 
miestnemu spolku, za úspešný 
priebeh nielen tejto, ale všet-
kých doterajších akcií, ktorých 
bolo doposiaľ šestnásť.

Výbor miestneho spolku chce 

touto cestou poďakovať všet-
kým, nielen tohoročným dar-
com za účasť, obecnému úra-
du za finančnú podporu a po-
skytnutie miestnosti, ale aj za 
propagáciu v obci. Naša vďa-
ka patrí aj farskému úradu za 
propagáciu akcie v kostole . 
Zároveň vyjadrujeme nádej, že 
najbližší - jarný odber v roku 
2016, prekoná v účasti darcov 
tohtoročný jesenný. 

Darovali krv

Daniel Mayer, 
dvadsaťnásobný darca krvi 

Eva Rothová
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Deti si na toto miesto chodili 
pre zvieratká z balónikov, ktoré 
pre nich nakúpil a až do večera 
robil poslanec Ľubo Prachniar. 
Plno bolo aj pri hasičskom a fut-
balovom stane, kde sa podával 
vynikajúci guláš, a tiež pri stán-
ku firmy Mäsovýroba Štefan 
Knižka s.r.o., kde si návštevníci 
mohli pochutnať na špeciálnych 
klobáskových hot - dogoch. 

V ďalších stánkoch bola do-
stupná ponuka voskových svie-
čok, domácich (ručne robe-
ných) mydielok od Mgr. Márie 
Uhrínovej, pre ľudí boli do-
stupné aj stánky obecnej knižni-
ce a hranovnického Klubu dô-
chodcov. Nechýbali ani hostia 
z Vernára a Spišského Bystrého 
s predajom ručne šitých dopln-
kov do domácnosti, návštevníci 
si taktiež mohli zakúpiť obrazy, 
prípadne sa nechať skrášliť ma-
ľovaním na tvár.

O pätnástej hodine vystúpi-
li na pódium FS Rovienka zo 
Spišského Bystrého, nasledoval 
FS Kravianec a po ňom kúzelník 
Wolf. Ten sa stal pre hranovnic-
ké deti doslova hviezdou. Vôbec 
im nevadilo, že sedeli pod dážd-
nikmi. S otvorenými ústami, za-

tajeným dychom a úsmevom 
na tvárach sledovali jeho mimo-
riadne atraktívne vystúpenie, po 
ktorom nasledovala ešte výroba 
zvieratiek z balónikov v jednom 
zo stánkov. 

Na pódium zatiaľ vystúpil FS 
Maguranka zo Spišskej Starej 
Vsi. Čas medzi vystúpeniami sú-
borov vyplnil PhDr. Peter Roth, 
PhD., ktorý svojím pútavým roz-
právaním priblížil zaujímavosti 
z dejín Hranovnice.

V budove základnej školy za-
tiaľ prebiehala doposiaľ asi naj-
väčšia výstava o živote v starej 
Hranovnici. Miniatúry domov 
námestia okolo kostola, dopl-
nené ďalšími rezbárskymi die-
lami Jozefa Valluša, zaujali nie-
len miestnych, ale aj hostí, ktorí 
k nám prišli. Expozícia bola do-
plnená o predmety hranovnickej 
svadby: spolu tak dávali ucelený 
obraz o tom, ako sa v našej obci 
kedysi žilo. Príjemným spes-
trením bola vernisáž fotografií 
(poväčšine s témou prírody) od 
autorov Martina Kolbu a Ing. 
Stanislava Petríka.

V jednej z tried s interaktív-
nou tabuľou bola nainštalo-
vaná výstava venovaná mod-
rotlači a majstrovi tohto re-
mesla Elemírovi Montškovi. 
Zaujímavý výklad k nej kedy-
koľvek ochotne poskytla Mgr. 
Elena Bekešová spolu s Dankou 
Benkovou z Podtatranského mú-
zea v Poprade. 

V reštaurácii Delta pripravila 
Mária Ovšaníková ochutnávku 
tradičných hranovnických jedál. 
Mnoho návštevníkov si v ten-
to sychravý deň nenechalo ujsť 
možnosť posedieť si v príjem-
nom prostredí reštaurácie, zo-
hriať sa a zároveň ochutnať pra-
vú domácu hranovnickú kuchy-
ňu.

Na pódiu medzičasom Ing. 
Rastislav Neupauer z firmy 
Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. 
spolu s moderátorkou progra-
mu Máriou Frisovou vyhodnoti-
li súťaž o najlepšiu domácu klo-
básu, v ktorej prvé miesto získal 
František Šavel. 

Ako pribúdali hodiny, dážď sil-
nel a blížil sa vrchol vystúpenia 
– skupina Drišľak. Pred týmto 
hlavným bodom programu vy-
stúpil so svojím ďakovným pre-
javom starosta obce Vladimír 
Horváth a tiež hostia, ktorí pri-
jali naše pozvanie: poslanci NR 
SR Helena Mezenská a Martin 
Fecko. So záujmom si prezreli 
výstavy v budove základnej ško-
ly a porozprávali sa aj s občanmi 
Hranovnice.

Napriek zlému počasiu a mier-
nemu časovému sklzu sa pred 
pódiom zhromaždilo množstvo 
ľudí. Skupina Drišľak nesklama-
la. Predviedla vynikajúci, profe-
sionálny výkon, východniarske 
pesničky striedali vtipné dialó-
gy. Hranovničanom sa Drišľak 
veľmi páčil, program bol šitý na 
mieru a ľudia napriek počasiu 
spokojní. Silný vietor a intenzív-
ny dážď donútili organizátorov 
zrušiť posledný bod programu – 
skupinu Prodisk.

(dokončenie zo str. 1 Je možno trochu úsmevné, že 
keď sa večer po skončení progra-
mu všetko zbalilo, znenazdajky 
prestalo pršať, vietor utíchol a na 
oblohe vyšli hviezdy. 

Počasie neovplyvníme, to os-
tatné však áno. Získali sme cen-
né skúsenosti do budúcnosti, 
budeme vedieť, čo robiť lepšie 
a čomu sa naopak vyvarovať. 
Hlavný odkaz z tejto akcie však 
je, že ľuďom sa takéto podujatie 
páči a svojou účasťou potvrdili, 
že majú záujem, aby sa organizo-
valo aj naďalej.

Chceme poďakovať firmám, 
ktoré sa zapojili do programu. 
Podujatie by sa nezaobišlo ani 
bez sponzorov, ktorým tiež ďa-
kujeme.

Deň obce Hranovnica by ne-
bolo možné zorganizovať, keby 
sa na ňom nepodieľali členovia 
DHZ Hranovnica – pre nich sa 
podujatie začínalo už v piatok 
– čistením zemiakov na guláš, 
montážou stanov a končilo sa 
až v nedeľu, keď bolo opäť všet-
ko uskladnené na svojom mies-
te. Okrem toho sa hasiči podie-
ľali na zabezpečovaní vstupu do 
areálu a na množstve ďalších čin-
ností. Za to všetko im patrí veľká 
vďaka.

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

Hranovnický spravodajca, 2015 /  3





Hranovnický spravodajca, 2015 /  3

Evanjelická cirkev augsbur-
ského vyznania (ďalej ECAV) 
sa intenzívne pripravuje na 
oslavy 500. výročia reformá-
cie cirkvi, ktorá sa prejavila 
aj v našej obci Hranovnica. 
Rok 1517, ktorým sa začalo ší-
riť hnutie obnovy cirkvi, má 
mať svoje pokračovanie aj v 
súčasnosti, pretože jedným 
z dôležitých princípov refor-
mátorov bola zásada Ecclesia 
semper reformanda est (lat., 
Cirkev je potrebné vždy refor-
movať). Pozrime sa spoločne, 
ako sa táto zásada prejavuje 
v Cirkevnom zbore ECAV na 
Slovensku Švábovce, dcéro-
cirkev Hranovnica.

K prijatiu tejto zásady o re-
formovateľnosti cirkvi me-
dzi veriacimi-luteránmi v 
Hranovnici prišlo už okolo 
roku 1545, pred 470 rokmi. 
Obdobie skorých vnútorných 
zápasov v cirkvi a prenasle-
dovanie evanjelikov však 
akoby na čas umlčali pravdu, 
že cirkev sa bude meniť, a že 
sa aj pomery raz iste zmenia. 
Zlepšenie pomerov a života 
evanjelikov nastalo v období 
vlády cisára Jozefa II., ktorý 
v roku 1781 vydal toleranč-

ný patent, aby dovolil luterá-
nom odbavovať služby Božie 
a v zbore s min. sto dušami, 
postaviť si modlitebňu i ško-
lu. Hranovnickí evanjelici sa 
chytili príležitosti, aj keď po-
čiatky neboli ľahké. Svoj du-
chovný chrám, Boží chrám, 
budujú s vierou, láskou a ná-
dejou podnes.

Základné hodnoty sa neme-
nia, ale zostávajú naším spo-
ločným dedičstvom. Mení 
sa len spoločenstvo bratov a 
sestier, ktorí tvoria cirkev. Im 
sa nesie aktuálnym oslavu-
júcim spôsobom zvesť evan-
jelia o Božom čine záchrany 
všetkých nás a o Jeho odpúš-
ťajúcej láske. V reformujúcej 
cirkvi môžeme hovoriť o zme-
ne foriem, ako sa k nám do-
stáva Božie slovo, o stvárnení 
služieb Božích, ale nie o cnos-
tiach, ku ktorým nás pozýva 
Pán Boh.

Základom života zborové-
ho života sú hlavné nedeľ-
né služby Božie, na ktorých 
sa stretávame všetky vekové 
generácie. Ale duchovný ži-
vot môže pokračovať aj po-
čas týždňa, napr. na stretnutí 
detí (detská besiedka), nácvi-

ku zborového spevokolu, prí-
ležitostných večerných služ-
bách Božích (predovšetkým v 
advente a pôste), príležitost-
ných výletoch rodín, na kaž-
doročnom zborovom zájazde 
(v roku 2015 do Prahy na osla-
vy 600. výročia upálenia maj-
stra Jána Husa), na tvorivých 
dielňach, Hranovnickom zbo-
rovom dni a pod.

Evanjelium zaznieva tomu-
to svetu, pre nás všetkých. 
Evanjelium, ktoré uzdravu-
je, lieči a uisťuje o Božej lás-
ke. Pozvanie k zborovému ži-

votu majú všetci ľudia dob-
rej vôle, aby mohli žiť v Božej 
starostlivosti. Lebo Božia lás-
ka nevyprcháva a Božie slovo 
svieti na ceste nášho života. 
Nech stanú naplnením slová 
nábožného pevca: „Smieť žiť 
pre Krista, pre Neho mrieť, 
ó, to je blaho, nad ktoré niet! 
Hodno zaň trpieť, hodno bo-
jovať, ach, hodno cele opustiť 
svet!“ (Evanjelický spevník, 
pieseň č. 475)

Mgr. Martin Zaťko,
 evanjelický a. v. farár

 Ecclesia semper reformanda est - Cirkev je potrebné vždy reformovať!

S v i a t k y  z o s n u l ý c h  -  a l e b o  H a l l o w e e n ?

Katolícka cirkev 1. novem-
bra slávi prikázaný sviatok 
Všetkých svätých, na ktorý 
2. novembra nadväzuje deň 
Spomienky na všetkých ver-
ných zosnulých, ľudovo na-
zývaný Dušičky. Veriaci si v 
tieto dni počas omší pripo-
mínajú svätých, ktorí viedli 
pravý kresťanský život, žili a 
zomreli vo viere v Ježiša Krista. 
Spomínajú a modlia sa aj za 
tých, ktorí nemajú miesto v 
kalendári, neboli vyhlásení za 

svätých, ale žili čestným živo-
tom. Konali dobro a vedeli sa 
obetovať pre iných. Podľa ka-
tolíckej viery existujú po smr-
ti tri stavy – nebeské kráľov-
stvo, očistec a večné zatrate-
nie. Cirkev povzbudzuje veria-
cich k modlitbe za zosnulých. 
Sviečky na hroboch sú symbo-
lickým vyjadrením modlitieb, 
ako duchovného daru. Sviece 
tiež pripomínajú život, ktorý 
vydáva svetlo a teplo. Sviece 
sú aj obrazom vzkriesenia, lebo 

kresťania veria, 
že opravdivým 
Svetlom sveta je 
Zmŕtvychvstalý 
Kristus. Cirkev 
už po stáročia 
spája tieto sláv-
nosti s nádejou 
na vzkriesenie. 
Sú to dni rados-
ti a nie strachu a 
strašidiel. 

H a l l o w e e n 
nemá pod-

ľa kresťanských cirkví s osla-
vami Sviatku všetkých svä-
tých a Pamiatky na všetkých 
verných zosnulých nič spo-
ločné. Ako povedala hovor-
kyňa Evanjelickej cirkvi na 
Slovensku Edita Škodová: „Pri 
Halloweene ide o preberanie cu-
dzích vplyvov, ktoré majú pre ľudí 
svoju príťažlivosť, no nemajú nič 
spoločné s pietnou spomienkou na 
zosnulých.“ 

Pôvodom je to keltský svia-
tok, ktorý sa oslavoval na pre-
lome letnej a zimnej časti roka. 
Verilo sa, že vychádzajú škriat-
kovia, ktorí môžu ovplyvňovať 
ľudí. Vtedy sa ľudia prezlie-
kali, aby zmiatli tieto bytosti 
a v podstate to bol večer plný 
čarov, ktorý Kelti svätili. Do 
Spojených štátov sa Halloween 
dostal s írskymi prisťahovalca-
mi a od 19. storočia sa zmenil 
na americkú podobu. 

Máme teda my, kresťania 
sláviť Halloween alebo nie? 
Pustiť, alebo nepustiť dieťa na 

halloweensku oslavu, vyzdo-
biť, či nevyzdobiť dom či zá-
hradu tekvicami, pavúkmi, bo-
sorkami? 

Každý sa kultúrne prejavu-
je podľa svojho presvedčenia 
a ľudských hodnôt, ktoré vy-
znáva, a nikomu sa nedá nanú-
tiť viera, ani kultúra. Hoci istá 
tajomnosť je niečo, čo všetkých 
prirodzene priťahuje - aj tu je 
potrebné, aby sme boli oboz-
retní. 

Dôležité je, aby sme objavo-
vali v našej viere, čo vlastne slá-
vime - ideál svätosti, konkrét-
nych svätých, ktorí sú svedka-
mi viery v dejinách, krásu neba 
ako večnej blaženosti a koneč-
ného cieľa života, so svätosťou 
spojenú potrebu očisťovania, 
lebo len „čistí srdcom uvidia 
Boha“ i užitočnosť a potrebu 
modlitby za zomrelých, či spo-
ločenstvo svätých, ktoré je sil-
nejšie ako smrť.

 Tieto veci vysvetľujme de-
ťom, tieto veci prežívajme a 
slávme vo viere, a tieto veci vy-
jadrujme i v kultúrnych preja-
voch a zvykoch. -djk-

Evanjelický kostol v Hranovnici



SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:
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Eduard Bobák, Dubina 512
Valentína Pušpacherová, Mlynská 232
Matias Čonka, Mlynská 231
Samuel Pačan, Hviezdoslavova 247
Peter Šuba, SNP 89
Hannach Madáčová, Štúrova 495
Laura Šarišská, SNP 183
Emma Benková, Hviezdoslavova 265
Pavol Pokoš, Hviezdoslavova 245
Peter Pokoš, Hviezdoslavova 245
Tobias Páleš, Mlynská 241
Jakub Valluš, Školská 464
Valéria Pokošová, Hviezdoslavova 251
Šimon Šimko, SNP 113
Martin Pačan, Mlynská 243
Nela Gabrišová, SNP 217
Anežka Šarišská, Hranovnica
Nela Horváthová, Mlynská 585
Sára Žigová, Hviezdoslavova 246

60 rokov
Anna Rusňáková, Budovateľská 507
Mária Antolíková, Sládkovičova 407
Anna Ciošová, SNP 170
Janka Slavkovská, Družstevná 393
Ing. Michal Raček, Budovateľská 503
Ladislav Juráček, Sládkovičova 452
Margita Čonková, Hviezdoslavova 256
70 rokov
Štefan Gavalér, SNP 52
Anna Račeková, Budovateľská 506
Marta Račeková, SNP 120
Anna Šebestová, SNP 136
80 rokov
Pavel Mikuš, SNP 114
91 rokov
Katarína Rakociová, Štúrova 483 
93 rokov
Mária Štefková, Sládkovičova 532

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

?

?

?

?

?

za obdobie júl - september

OBNOVENÉ HASIČSKÉ VOZIDLO

Monika Gajanová
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Púť Kráľovskou cestou

Želmíru Štolcovú, vo veku 59 rokov
Jozefa Gabriša, vo veku 64 rokov
Karola Kretta, vo veku 76 rokov
Margitu Šavelovú, vo veku 89 rokov
Kamila Račeka, vo veku 41 rokov

V rámci projektu pripravenosti 
Slovenska v boji so živelnými pohroma-
mi dobrovoľné požiarne zbory v obciach 
postupne dostávajú nové vozidlá Iveco 
Daily a obnovené vozidlá Tatra. Táto po-
moc sa pomoc postupne dotkne až 1400 
obcí na Slovensku pričom viac ako 600 
obcí dostane tzv. vozíky prvej pomoci vy-
bavené protipovodňovou technikou.

Začiatkom roka 2015 bola vyhlásená vý-
zva na kompletnú generálku hasičských 
vozidiel značky Tatra 138/148. Do tejto 
výzvy sa zapojil aj náš dobrovoľný hasič-
ský zbor, pod záštitou obce. Začiatkom 
mája 2015 bola naša Tatra 138 odovzdaná 
na opravu do Liptovského Hrádku, kde 
bola vykonaná celková oprava podvozku, 
motora a interiéru vozidla 

Po tejto oprave sa naša Tatra 138 po 
vlastnej osi presunula do Čiech, kde jej 
bola spravená nová nadstavba na vodu, 
majáky a ďalšie reflexné prvky. 

V nedeľu 4. 10. 2015 o 14.00 hod. nás 
navštívil podpredseda vlády a minister 
vnútra Róbert Kaliňák, aby DHZ odo-
vzdal obnovené hasičské auto. Vo svo-
jom príhovore tiež povedal: „Ak Slovensko 

Pripomíname si mladých, tragicky zo-
snulých Hranovničanov a zároveň putu-
jeme po stopách Ferdinanda I. Coburga, 
ktorý mal svoje sídlo na  Smrečinách. 

Bolo krásne slnečné ráno, sobota 22. au-
gusta, keď sme sa už po 13.-krát s úsme-
vom na tvárach stretli pred obecným 
úradom, odkiaľ nás autobus odviezol 
na Hranovnické pleso, kde nás privítali 
organizátori a začalo sa naše putovanie. 
Cesta nám ubiehala rýchlo. 

Na Koľvači a pri Šarkanej diere nám 
historik pán Peter Roth pripomenul boje 
počas SNP v 2. svetovej vojne a uctili 
sme si pamiatku padlých partizánov.

Putovanie pokračovalo na Smrečiny. 
Tam naše kroky viedli rovno k stánku 
sv. Juraja, kde sme sa zúčastnili na svätej 
omši, ktorá bola obetovaná za mladých, 
tragicky zosnulých Hranovničanov. Po-
tom sme sa posilnili výborným gulášom 
a oddýchnutí sme sa vybrali na ďalšie 
putovanie. Pred nami bola cesta na Pusté 
pole, kde už čakal autobus, ktorý nás od-
viezol späť do Hranovnice. 

Tešíme sa na ďalší, už 14. ročník, kto-
rý sa uskutoční dňa 20. augusta 2016, na 
ktorý sme organizátormi všetci srdečne 
pozvaní. 

má nejaký poklad, tak je to 100 000 dobrovoľ-
ných hasičov, ktorí sú pripravení pomôcť svo-
jim obciam a obyvateľom. Je to zvláštna skupi-
na ľudí, ktorí bez ohľadu na odmenu a na úkor 
svojho voľného času pomáhajú svojim blíz-
kym. Prijatím zákona o dobrovoľnej požiar-
nej ochrane sa nám podarilo presadiť, aby sme 
dobrovoľné požiarne zbory dovybavili aj tech-
nicky vo forme nových a zrepasovaných vozi-
diel. Som veľmi rád, že v obciach dokázali udr-
žať túto krásnu históriu aj v časoch, keď nebo-
li takto podporované zo strany štátu,“. 

Na odovzdaní sa taktiež zúčastnili hos-
tia: Marián Saloň - štátny tajomník minis-
terstva vnútra, Alexander Nejedlý - pre-
zident hasičského a záchranného zboru, 
Ladislav Pethő – prezident dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR, Vendelín Horváth 
– generálny sekretár dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR, Ján Goliáš - riaditeľ 
Krajského riaditeľstva hasičského zbo-
ru v Prešove, Marián Rušin – predseda 
Krajského výboru dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Prešove, správca našej farnos-
ti Jozef Ferneza, ktorý hasičské auto záro-
veň posvätil.

Tomáš Šavel


