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Milí spoluobčania,
chcem sa Vám prihovoriť pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
ktorý si aj v tomto roku pripomíname. Zamyslime sa nad slovom úcta, ktoré by malo byť spolu so slovom tolerancia hlavnou
myšlienkou nielen mesiaca október, ale celého roka. Chcel by som
však poukázať na opak týchto
slov, pretože slovo úcta sa dnes
stáva skôr výnimkou, ako pravidlom. Nemali by sme o úcte iba
hovoriť, ale mali by sme ju zaradiť k našim každodenným prejavom. Bohužiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe sa význam týchto slov akosi dostáva na vedľajšiu koľaj a negatívnym prejavom
súčasnosti je neúcta. Nielen neúcta mladších k starším, ale neúcta medzi ľuďmi, susedmi a občanmi navzájom. Za tento stav
neúcty si môžeme iba my sami.
Svoju úlohu má tu tiež škola, no
hlavná zodpovednosť leží na pleciach rodičov, na ich vzájomnom
vzťahu a na výchove deti. Pokiaľ
sú dospelí neúctiví k sebe navzájom a vidia to ich deti, čo je možné
očakávať od nich na ulici, v škole a v ďalšom živote? Netreba
nikdy zabúdať na to, že najlepšou výchovou je vlastný príklad.
Vštepovať deťom od malička základné pravidlá slušnosti a úcty, pretože máme za ich výchovu zodpovednosť. Našim problémom je tiež to, že nevieme život
prežívať a brať ho taký, aký je.
Neznášame susedov, ani nevieme prečo, nevieme byť tolerantní
k ľuďom, ktorí majú opačný názor, závidíme šikovnejším a upodozrievame ich z nepoctivosti
a pomaly si závidíme už aj chorobu! Veľmi by som si želal, aby
tieto slová nezapadli prachom,
ale aby sme o nich aspoň trochu
popremýšľali. Nasledujúci mesiac úcty k starším nech sa stane
nám všetkým navzájom mesiacom začiatku skutočnej a nefalšovanej úcty a tolerancie. Určite
tak budeme lepšie a radostnejšie
prežívať nasledujúce dni a roky.
starosta obce

OBECNÉ NOVINY
ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...
V úvode dvadsiateho sied- v hornej časti pozemku škol- matika dopravného značenia
meho zasadnutia obecné- skej záhrady, popri vodnom na miestnych komunikáciách
ho zastupiteľstva starosta toku vedúceho z Lúčky sme- v obci a umiestňovania noobce oboznámil prítomných rom k ceste na Sp. Štiavnik, vých dopravných značiek za
so žiadosťou na vytvorenie keďže školská záhrada je účelom zvýšenia bezpečnosti
neudržiava- cestnej premávky. Poslancom
nového stavebného obvodu zanedbávaná,
v lokalite v severozápadnej ná a nevyužívaná pre účely bol k dispozícii plán značenia vypracovaný Ing. Š.
časti obce za štátnou
cestou smerom na  vytvorenie nového stavebného obvodu Labudom. Okrem iného,
poslanci upozornili na
Sp. Bystré – Gajanky.  dopravné značenie v obci
nepriehľadnosť výjazdu
Títo žiadatelia sa
 vysielanie TV Poprad
z ul. Hviezdoslavovej na
osobne dostavili na
zastupiteľstvo, aby podali školy. Obecné zastupiteľstvo ul. SNP v časti pri tlačiarni
vysvetlenie k svojej žiadosti. navrhlo riešiť problematiku TOPART. Dr. Ján Kre� naPoukázali na to, že je potreb- vypracovaním štúdie no- vrhol umiestniť spomaľovač
né vytvárať nové stavebné vého stavebného obvodu premávky tzv. retardér v horHviezdoslavovej
pozemky, aby nám mladí „Zafrajtoch“, s tým, že je po- nej časti
ľudia neodchádzali za býva- trebné preveriť, či daná loka- ulice. Poslanci OcZ navrhli
ním preč z Hranovnice. Ako lita nespadá do ochranného umiestniť projekt dopravnépovedal M. Liptaj - jeden zo pásma poľnohospodárskeho ho značenia do vitríny pred
obecný úrad, aby sa k tejto
žiadateľov, stavebné pozem- družstva.
Ďalej bola riešená proble- problematike mohli vyjadriť
ky by bolo možné vytvoriť aj
všetci občania. Všetky pripomienky budú prednesené na
nasledujúcom zastupiteľstve
a riešené s projektantom.
K problematike bezpečnosti
cestnej premávky v obci by
prispeli i merania rýchlosti
na hlavnom ťahu – na ulici
SNP a preto OcZ doporučuje starostovi obce požiadať
dopravný inšpektorát o ich
častejšie vykonávanie. OcZ
zároveň doporučuje starostovi zistiť na dopravnom inšpektoráte, či je možné pred
budovu požiarnej zbrojnice
umiestniť dopravné značenie
FOTO: imb
zabraňujúce parkovať, keďNa tohoročnej púti Kráľovskou cestou sa záčastnilo asi 120 pútniže tento priestor by mal byť
kov, náš záber je zo sv. omše na Smrečinách. Viac na str. 3
stále voľný kvôli výjazdu požiarnych áut.
Z dôvodu požiadaviek ako občanov, tak aj záhradkárov Obecný
Na zasadnutie OcZ sa doúrad v Hranovnici pristúpil k zmene úradných hodín:
stavil i veliteľ PZ V. Malatin,
Obecný úrad a matrika:
Stavebný úrad:
so žiadosťou o úhradu opraPondelok: 7.30 – 11.00
vy čerpadla a taktiež so žiaŠtvrtok:
8.30
–
12.30
13.00 – 15.00
dosťou o opravu buniek na
Utorok: nestránkový
Lúčke. Starosta obce poukáObecná knižnica:
Streda:
7.30 – 11.00
zal na zvýšený nárast opráv
13.00 – 16.00
Pondelok: 8.00 – 11.30
v poslednom období a takŠtvrtok:
7.30 – 11.00
12.30 – 18.00
tiež poslanci OcZ poukázali
Štvrtok:
8.00 – 11.30
13.00 – 15.00
na vysoké náklady na činnosť
12.30 – 18.00
Piatok:
7.30 – 11.00
hasičov v tomto roku.
13.00 – 14.00
-zmeny telefónych čísel na str. 2- pokračovanie na str. 2 -

ZO ZASADNUTÍ OcZ
- dokončenie zo str. 1-

Ako poznamenal poslanec
E. Chovan, popri zvýšených
nákladoch na opravy paradoxným je fakt, že vozidlo
TATRA nemá platné STK
a teda nemôže byť používýjazdu!
vané v prípade
Obecné zastupiteľstvo doporučuje uhradiť náklady na
opravu čerpadla a zároveň
doporučuje zodpovednému
pracovníkovi dobrovoľného
požiarneho zboru zvýšiť starostlivosť o techniku, aby sa
tak predišlo možným problémom. Poslanec OcZ F. Šavel
sa vyjadril, že bunky na
Lúčke sú v žalostnom stave
a terén okolo je zdevastovaný
prejazdom áut prevážajúcich
drevnú hmotu. Je potrebné
urobiť opatrenia na zákaz
vytvárania skládok dreva na
uvedenom pozemku.
Ďalším bodom bola žiadosť
Ladislava Gábriša o vyčlene-

nie pozemku na výstavbu sociálnych bytových jednotiek
pre rómskych občanov žĳúcich v našej obci. Nepodal
však bližšie informácie týkajúce sa kritérií výberu záujemcov o takéto byty a tak
obecné zastupiteľstvo túto
žiadosť zatiaľ nepodporilo.
Starosta obce informoval
prítomných o nástupe novej
ekonómky Bc. Anny Dicovej.
Tiež predložil poslancom
fakturáciu nákladov na pohostenie súboru Lúčka vo
výške 18 000,- Sk pri príležitosti natáčania šotu pre
STV. K tomuto odzneli kritické pripomienky z radov
poslancov na nehospodárne
šafárenie z prostriedkov nás
všetkých!
Približne mesiac je možné zachytiť vysielanie TV
POPRAD na 52 kanáli. Táto
televízia zaslala písomnú ponuku na zviditeľnenie obce
jej propagáciou v 24 hodinovom vysielaní prostredníc-

tvom spravodajských šotov.
Jej požiadavka na prevádzkovanie vysielača na Dubine
predstavuje dvanásť korún
na obyvateľa na rok.
Schôdza pokračovala požiadavkami občanov. Zhodný
záujem o dlhodobý bezplatný prenájom pozemku,
ktorý sa nachádza medzi reštauráciou Gazdovský dvor a
Plynoslužobňou prejavili vlastníci bytov bývajúci v bytovke na Ul. SNP a Ján Keďuch,
konateľ ﬁrmy JOSS, za účelom
vytvorenia parkovacích miest.
OcZ prĳalo riešenie, aby parkovisko nepatrilo výlučne
žiadnej zo spomínaných strán,
ale bolo k dispozícii všetkým,
ako obyvateľom bytovky, tak
návštevníkom Gazdovského
dvora, tak zamestnanocom
ﬁrmy JOSS. Keďže v minulosti
došlo k poškodeniu i krádeži
áut, je možné, aby sa vybudovalo oplotenie, čo je však
potrebné riešiť so súhlasom
stavebného úradu.

O poriadku, čistote a ochrane životného prostredia
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovorila prostredníctvom nášho
obecného časopisu. Niekedy
si pripadám, že sme ako malé
deti, i keď z detských nohavíc
sme už dávno vyrástli, ale robíme to práve my – zväčša dospelí. Pýtate sa, o čom chce ten
človek hovoriť? O poriadku,
o čistote, o ochrane životného
prostredia, o čistote nášho potoka a podobne. V záhrade, na
dvore, pred domom máme čisto, poriadok, ale netrápi nás, že
za akú cenu ? Vyvozený odpad
hnĳe pred obecným úradom
v kontajneri, v potoku , na cintoríne alebo na inom mieste
chotára (veď ten je rozlohou –
veľký). Vypletá burina, zostrihané kríky, orezané obrovské
konáre, vymenené obkladačky, deravé vedrá, hrnce, to je
ešte to lepšie, čo je v kontajneri,
ale je smutné, ak sa tam hádže
odpad zo spracovaného mäsa,
prípadne zdochliny. Pýtam sa
Vás, ako sme využívali kontajnery na sklo a plasty – hádzali
sme do nich skoro všetko, len
nie to, čo tam má byť. Aj tento
odpad sa objavoval vo veľkoobjemových kontajneroch. Verím
však, že sme civilizovaní ľudia
a že v súčasnosti sa nám ponúka triedený zber odpadu – sklo,
plasty a papier. Zber železa

pravidelne organizuje základ- vývozu dať na priedomia hneď
ná škola, ale už aj ﬁrmy, ktoré ráno od siedmej hodiny do pol
v tejto oblasti podnikajú. Robí ôsmej, nie keď zberný voz prenám problém železný šrot po- jde okolo nášho domu, vyjdeskytnúť práve im ? Áno, aj to me a postavíme si vrece. Nie je
je v kontajneroch! Poriadok, možné, aby sa preto opätovne
čistota má byť aj na verejných vrátili. Obecný úrad má k dispriestranstvách. Všade, kde sa pozícii na zakúpenie nádoby
chodíme prejsť, kde si vyjdeme na odpad, ktoré treba plne vyza oddychom, všade tam, kde užívať na odpad z domácností.
sa hrajú naše deti, to nie je len Obsluha voza pri zbere nie je
záležitosť obecného úradu, ale povinná nakladať vrecia, či ich
predovšetkým nás všetkých. vysypávať a nakladať do voza,
Urobme niečo preto, aby sme prípadne vedrá alebo iné nádosi nemuseli dať vreckovku na by. Dnes máme možnosť napltvár, keď prechádzame okolo niť toľko nádob, koľko si naša
kontajnera, aby sme pri pre- domácnosť vyžaduje.
Verím, že aj na to si zvyknechádzkach neklopili zrak pri
veľkej kope vysypaného smetia, me a že aj to bude prínosom
aby sme smelo mohli ísť k po- pre našu obec, ktorá bude čistoku urobiť si aj piknik, aby ry- tejšia, krajšia a to aj vďaka nášbári nemuseli obchádzať kopy mu spoločnému porozumeniu.
-vgnánosov
a
neporiadku, čo
pláva dole
vodou!
Urobíme
s tým niečo? V obci sa začalo so separ o va n ý m
zberom,
potrebné
je vrecia
podľa kal e n d á r a „Aj mŕtvy by sa v hrobe obrátil“! (Odpad pri cintoríne)

VYSTÚPENIA
POSLANCOV
Okrem vystúpení poslancov uvedených vyššie, na
dvadsiatom siedmom zasadnutí obecného zastupiteľstva
odzneli tieto návrhy:
František Šavel poukázal na
poškodzovanie vozovky pri
cintoríne. Nákladné autá ﬁrmy ProPopulo pri vchádzaní
do dvora si nadchádzajú, čím
poškodzujú cestu a okolie
cesty pri cintoríne.
Dr. Ján Kre� navrhol, aby
sa na zastávke autobusu zo
smeru Sp. Bystré – Poprad
osadila lavička pre starších
občanov, ktorí si nemajú kde
sadnúť, keď čakajú na autobus a taktiež sa tam nenachádza odpadkový kôš.
Marián Kolba dodal, že
dlažba na spomínanej zastávke klesá a vytvárajú sa
na tomto chodníku mláky po
daždi.
Poslanci taktiež poukázali
na drevený plot, ktorý bol
vystavený na murovanom
oplotení starého cintorína.
Pôsobí to neesteticky a nikto
nedal povolenie na jeho realizáciu.

Nové telefónne čísla
a kontakty
Starosta obce: 788 32 77
– Ing. Martin Benko.
Samostatný referent, matrika: 788 3306 – Viera
Gajanová.
Pracovník pre daň z nehnuteľností:
788
3276
– Alena Rothová
Mzdová účtovníčka, pokladňa: 788 3266 – Mária
Vallušová
Ekonómka OcÚ:
788 3266– Marta Dicová
Stavebný úrad: 788 3307 Mária Andová
Obecná knižnica: 7795 139
– Mariana Kopáčová
Komunitní pracovníci: 788
3267 – Mária Gavalérová,
Vladimír Horváth, Mária
Sabová, František Horváth,
Jana
Čonková,
Pavol
Čonka, Zuzana Juračková.
Adresa obecného úradu:
Obecný úrad, Sládkovičova
398, 059 16 Hranovnica
FAX: 788 32 66, email:
obechranovnica@stonline.sk
Web: www.hranovnica.org

Učiť sa pre život...
Aj v našej obci po prázdninách, cez ktoré si mali žiaci možnosť oddýchnuť sa
otvorila znovu brána základnej školy. Nastal čas opäť si
sadnúť do školských lavíc,
prispôsobiť chod rodinného života školskému zvoneniu. Plánované nové reformy vzhľadom na vzniknutú
politickú situáciu už zrejme
v tomto školskom roku neuzrú svetlo sveta. Na otázku:
„Sú potrebné?“ Odpovedám:
„Áno“. Svoj postoj zdôvodňujem zistením, že v škole pedagógovia sú v uponáhľanom
kolobehu zahrnutí povinnosťami a majú vyučovacie hodiny nabité informáciami. Nie
je však dôležité mať v hlave
kopu poučiek, vzorcov a ďalších nesúvislých informácií.
Je dôležité, aby sa deti naučili ako rozlíšiť dobro od zlého,
mravné od skazeného, krásne
od nepekného.
Štruktúra žiakov základnej

školy si vyžaduje aj ďalšiu
zmenu. Zmeniť pomer vzdelávacieho procesu k výchovnému. Škola by mala mať
možnosť viac reagovať na to,
že v laviciach sedia už dospelé deti, že tu sedia už aj matky. Viesť výchovu k plánovanému rodičovstvu, k rodinnému životu. Vypestovať vzťah

September

30. 9. (piatok) o 19,45 hod.
Vojna svetov
(USA – 2005) akčné sci ﬁ inšpirované románom H.G.
Welsa Vojna svetov, ktorý
je známy ako prvé dielo
opisujúce pristátie mimozemšťanov na Zemi.
MP 12
Október
7. 10. (piatok) o 19,45 hod.
Million Dollar Baby
(USA - 2004) dráma o slobodnej matka, ktorá v boxe vidí jediné východisko,
ako si zlepšiť život.
MP-12

Otvorenie šk. roku v dislokovanej triede SOU Kežmarok na našej ZŠ

Púť Kráľovskou cestou
V poslednú augustovú sobotu
obecný úrad v spolupráci s farským úradom pripravil Púť
Kráľovskou cestou, ako III. ročník Memoriál mladých tragicky zosnulých Hranovničanov.
Stodvadsať mladých pútnikov,
medzi ktorými sa objavili po
prvýkrát aj Popradčania, putovalo najskôr z Hranovnického Plesa na Smrečiny. Krátkym
zastavením na Kolváči a Šarkanovej diere si uctili obete druhej svetovej vojny položením

k práci, životnému prostrediu
a obci.
Pevne verím, že plánované
reformy, ktorých základom je
„Učiť sa pre život“, by sa prejavili nielen v krajšom okolí
školy, ale aj v zlepšenom životnom prostredí obce a lepšom vzájomnom spolunažívaní.
- imb -

Program
kina
OSVETA

kytice a spoločnou modlitbou
Otčenáša.
Na Smrečinách čakalo pútnikov milé prekvapenie v podobe guláša, ktorý po ťažkom
výstupe padol veľmi vhod. Na
svätej omši, ktorú celebroval
správca rímsko katolíckej farnosti, Mgr. Pavol Adamčiak,
odzneli mená dvanástich mladých, tragicky zosnulých
Hranovničanov, ktorých najbližší príbuzní priniesli obetu
až do tejto výšky.

I N Z E R C I A

PÁLENICA - MUŠTÁREŇ
Máte chuť na ovocné šťavy z vlastnej úrody?
Začíname pre Vás spracovávať ovocie na ovocné šťavy. Šťavu je možné pripraviť z každého druhu ovocia s plným obsahom cukru, aromatických látok a farebných zložiek. Kvalitne spracovanú ovocnú šťavu pre Vás vyrobíme lisovaním
na hydraulickom lise. Získané 100% šťavy možno využiť rôznym spôsobom: na výrobu ovocných muštov, sirupov a iných
polotovarov, či jednoducho sterilizovať. Naviac, šťavu z ovocia možno použiť na výrobu kvalitných destilátov.
Na vylisovanú šťavu je potrebné priniesť si vlastné
nádoby (zo 100 kg ovocia je cca 70 l šťavy). Ak máte
záujem spracovať väčšie množstvo (nad 500kg) je
potrebné termín lisovania dohodnúť dva dni vopred. Cena je 4,50,- Sk/l.
PÁLENICA – MUŠTÁREŇ
HRANOVNICA 366
Pondelok – sobota: 8.00 – 20.00 hod.
č. tel.: 0905 260 969, 052/7795127

Púť zo Smrečín na Pusté pole
sa u mnohých niesla aj zberom hríbov. Po malom občerstvení v reštaurácií na Pustom
poli a po príchode posledných zberateľov lesných plodov sa pútnici autobusom presunuli do obce, kde na miestnom cintoríne položili kytice
na hroby tragicky zosnulých
Hranovničanov. Toto pekné podujatie v túto sobotu sa
skončilo pri kríži na cintoríne
požehnaním pútnikov správcom farnosti.
Pekná myšlienka vyslovená
pred dvomi rokmi našla nielen
organizátorov, ale nadšených
mladých ľudí aj v tomto roku.
Tohtoročnej púti vyšlo aj počasie, takže pútnici okrem duchovného zážitku mohli vnímať aj krásu prírody.
Ako starosta obce sa touto cestou chcem poďakovať
všetkým pútnikom za účasť
na tomto podujatí, ale aj za vytvorenie pekného spoločenstva
mladých ľudí. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení a už teraz pozývam na
IV. ročník, ktorý je plánovaný
na 26. augusta 2006. Vynikajúca atmosféra tohto podujatia
sa dá ťažko opísať, preto príďte prežiť Púť Kráľovskou cestou 2006!
- imb -

14. októbra (piatok) o 19,45
hod.
Hľadanie
Krajiny
Nekrajiny
(Veľká Británia, USA –
2004) Romanca o spisovateľovi a dramatikovi, ktorému sa veľmi nedarí, ale
nová rodina sa stáva inšpiráciou a pomáha mu vnoriť sa do ríše fantázie v ktorej sa zrodí Peter Pan a jeho magický svet.
MP 12
21. októbra (piatok) o 19,45
hod.
Diabolská svokra
romantická komédia
Charlo�e je mladá, pekná, inteligentná a stále slobodná. Potom však stretne
Kevina. Všetko je perfektné, až na to, že Kevinova
matka chce prerušiť ich
svadbu.
MP 15
28. októbra (piatok) o 19,45
hod.
Sin city: Mesto hriechu
(USA -2005) thriller
Boss miestnych obyvateľov Marv blúdi po temných uličkách mesta a hľadá vraha, ktorý zabil jeho
osudovú lásku Goldie.
MP 15
Jednotné vstupné 25,- Sk
Zmena programu vyhradená!

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Novorodenci v Hranovnici:











Daniela Husárová, Sládkovičova 426
Viktória Bangová, SNP 203
Kristína Kokyová, SNP 192
Sára Gabrišová, Mlynská 229
Patrik Bartoš, Hviezdoslavova 248
Martin Šarišský, SNP 214
Martina Šarišská, SNP 214
Karolína Pačanová, Mlynská 243
Milan Čonka, Mlynská 225
Martin Pačan, Hviezdoslavova 246

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:
50 rokov
 Anna Rusnáková, Budovateľská 507
60 rokov
 Štefan Gavalér, SNP 52
 Anna Račková, Hviezdoslavova 330
 Marta Račeková, SNP 120
 Anna Šebestová, SNP 136
 Stanislav Palguta, Víťazstva 377
70 rokov
 Pavol Mikuš, SNP 114
 Anna Benková, SNP 45
75 rokov
 Juraj Chovan, Hviezdoslavova 322
 Janka Vallušová, Hviezdoslavova 332
 Janka Malatinová, Hviezdoslavova 340
 Katarína Vallušová, Štúrova 469
90 rokov
 Štefan Valluš, Hviezdoslavova 274
92 rokov
 Ján Malatin, SNP 65
 Mária Gajanová, Hviezdoslavova 326
96 rokov
 Anna Gajanová, Hviezdoslavova 271

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
 24. júla Michala Valluša, vo veku 83
 rokov,
 18. júla Annu Sabovu, vo veku 85
rokov

ŠACHOVÉ OKIENKO
V prvú septembrovú nedeľu sa
uskutočnil tradičný šachový turnaj
O pohár obce Hranovnica. Napriek
tomu, že sa konal už tretí rok,
prvýkrát bol otvorený a mohli
sa ho zúčastniť aj hráči, ktorí nemajú vzťah k Hranovnici. Táto
skutočnosť sa odrazila na účasti.
V turnaji hralo celkom 42 šachistov
z týchto oddielov: MŠK Spišská Nová
Ves, Junior Poprad, LŠ Poprad, Gindura
Pohorela, KdV Kežmarok, Štart Levoča
(slepci), Univerzita Prešov, ŠK Spišské
Bystré a domáci ŠK Hranovnica. Až
v nedeľu ráno odriekli účasť hráči Caissa
Čadca. Bohužiaľ, neprihlásil sa nĳaký neregistrovaný hráč z obce.
Po obohraní 9 kôl boli vyhlásení víťazi
v troch kategóriách. Najlepším žiakom
sa stal Oliver Tropp z KdV Kežmarok.
Pohár obce získal Lorenz Seelinger z KdV
Kežmarok, za ním sa umiestnili: 2. Ján
Ďurka 3. Štefan Hlavčák a 4. Marián Fedor,

všetci z ŠK Hranovnica. Víťazom
turnaja a stal taktiež Lorenz
Seelinger z KdV Kežmarok,
ktorý získal 9 bodov z 9 zápasov, za ním nasledovali: Tropp
František – KdV Kežmarok,
Barilla Tomáš, Kepšta Ján
obaja LŠ Poprad, Kanoš Jozef,
Baloha František obaja Gindura
Pohorela, Šromovský Jozef – KdV
Kežmarok, Ďurka Ján - ŠK Hranovnica,
Recký Norbert – MŠK Spišská Nová Ves,
Hlavčák Štefan - ŠK Hranovnica a ďalší.
Súčasťou turnaja bola aj príprava na
ďalší súťažný ročník, ktorý začne v nedeľu 9. októbra. Pri písaní súpisiek hráči ŠK
Hranovnica so zármutkom konštatovali,
že jedno miesto zostalo na súpiske prázdne. V priebehu letnej prestávky ich vo
veku 61 rokov navždy opustil dlhoročný
hráč Pavol Knežník.
Česť jeho pamiatke!
-ppr -

Nevydarený začiatok futbalistov
Dosiahnuté výsledky a umiestenie nášho
mužstva FK Marco Climatech po úvodných kolách jesennej časti V. futbalovej ligy
ročníka 2005-2006 skupiny severozápad
nie sú veľmi priaznivé. Po ôsmich kolách
je mužstvo na trinástom mieste so ziskom
ôsmich bodov.
V prípravných zápasoch dosahovalo
mužstvo dobré výsledky a tak sa hovorilo
o prípadnom postupe do IV. ligy, keďže pri
reorganizácii súťaží je možnosť postupu až
štyroch mužstiev.
Na situáciu v klube sme sa spýtali prezidenta FK Stanislava Palgutu.
V čom vidíte príčinu štyroch prehier na
domácom ihrisku?
Príčinou nie je tréner, aj keď už došlo
k jeho výmene. Prehry sú výsledkom hry
samotných hráčov na ihrisku.
Mužstvo má nízky vekový
priemer 23 rokov. Káder je
v podstate dobrý. Mladí hráči
však nezniesli ťarchu zodpovednosti v podobe plánovaného postupu. Na ihrisku nedokázali odviesť to, čo majú
v sebe a v rozhodujúcich momentoch zlyhali.
Ako plánujete riešiť tento
vzniknutý problém?
Do mužstva chceme „zabudovať“ dvoch až troch

starších hráčov. Hráčov, ktorí hrávali v našom mužstve a pomôžu mladým
najmä po psychickej stránke, podržia ich
v rozhodujúcich momentoch zápasu.
Doterajšími dosiahnutými výsledkami,
sa už zrejme stratila možnosť postupu.
Aká je Vaša ďalšia predstava?
Z dôvodu reorganizácie súťaže nevypadáva žiadne mužstvo. Takto sú hráči zbavení psychického tlaku zostupu. Vedenie
klubu, aj ja osobne, veríme v kvality jednotlivých hráčov, v dosiahnutie lepších
výsledkov a konečné umiestenie aspoň
v strede tabuľky.
Takto by sme mohli naozaj konštatovať,
že začiatok súťaže bol iba nevydareným
vstupom do súťaže a nie vyjadrením
schopnosti mužstva.
- imb -

Záber je zo zápasu Hranovnica-Štrba 3:1
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