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Kráľovská cesta
patrí do histórie. Ale naša živá skutočnosť je dnes a teraz. A k nej patrila na našej púti 25. augusta 2007
vrcholná obeta – svätá omša za tragicky zosnulých mladých ľudí celebrovaná mladým kaplánom F.
Benkom uprostred prírody, toho
najkrajšieho Božieho chrámu, ktorý je obrazom nádhery Stvoriteľa.
Tam sa vznášali k nebesám naše
vrúcne prosby za spásu ich duší.

Začíname znova
Najcennejšie, čo má každé
spoločenstvo, sú jeho deti. Tie
spoločnosť aj rodičia zverujú
škole v nádeji, že tá ich povedie po úspešnej ceste plnej bohatých vedomostí, zručností,
schopností a pripraví do života.
Želáme našim deťom veľa zdravia, šťastia, úspechov, úcty, porozumenia, aby elán, radosť a
dobrá nálada vydržali po celý
nový školský rok 2007/2008.

Starosta nepodpísal

uznesenie č.75/2007, ktoré zastupiteľstvo schválilo 31. augusta
2007. V ňom bola schválená zriaďovacia listina a organizačný poriadok Miestneho múzea v Hranovnici. Súhlasilo s vymenovaním PhDr. Petra Rotha PhD. za
kurátora múzea a odporučilo starostovi múzeum zaregistrovať na
ministerstve kultúry. Materiál ako
aj návrh uznesenia predložila poslankyňa Mgr. Mária Uhrinová.

Ôsme zasadnutie

obecného zastupiteľstva sa konalo 14. septembra. Zvolal ho starosta obce na základe požiadavky
poslancov p. Gajana, p. Chovana
a p. Palgutu. Požadovali znovu prerokovať úpravu rozpočtu
obce č. 2, ktorá na predchádzajúcom zasadnutí nebola schválená.
V úprave rozpočtu bolo zabudované finančné krytie už schválených stavebných akcií do konca
roku 2007.
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Obecné zastupiteľstvo sa 31.
augusta 2007 zišlo na svojom
siedmom zasadnutí. Na tomto
zasadnutí poslanci zobrali na
vedomie informatívnu správu
o plnení uznesenia zo zasadnutí a správu z kontroly vedenia
účtovnej evidencie obecného
úradu, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Martin Orolin. Na základe žiadosti Rímskokatolíckeho farského
úradu boli schválené dotácie :
- 26 569,- Sk na rekonštrukciu prístupových schodov do
kostola,
- 100 000,- Sk na výmenu
okien na farskej budove.
Taktiež Evanjelickej dcérocirkvi a.v. sa schválila dotácia:
- 55 838,- Sk na opravu vstupu do chrámu Božieho,
- 31 250,- Sk na vydanie
knižnej publikácie pri príležitosti 150. Výročia posvätenia
chrámu Božieho.
Dôležitým bodom rokovania bolo prerokovanie ochrany
majetku občanov bývajúcich
na Hviezdoslavovej ulici. Poslanci prijali uznesenie v ktorom sa starostovi obce odporučilo udržiavať prejazdnosť cesty za záhradami na Hviezdoslavovej ulici, aby mohli policajti vykonávať hliadky aj v tejto
časti obce. Ďalej bolo komisií
verejného poriadku a ochrany
majetku ako aj finančnej komisií prehodnotiť otázku zriadenia obecnej polície. Taktiež
starosta má prejednať s obvod-

ným oddelením policajného
zboru v obci o zvýšenie kontrol
dodržiavania verejného poriadku hlavne na Hviezdoslavovej
ulici.
Schválený bol aj predaj pozemku (pri autobusovej zastávke) pre Petra Kalafúta o výmere 285 m2 a spol. s.r.o. Vernárka o výmere 269 m2. Zároveň sa súhlasilo so zakúpením
pozemkov od Petra Kalafúta
a spol. s.r.o. o celkovej výmere
101 m2. Týmto usporiadaním
pozemkov sa pre obec zlepšia
podmienky na usporiadanie
autobusovej zastávky.
V súvislosti so stavbou „Dopravná a technická infraštruktúra lokality pod Babkou“ poslanci súhlasili so zriadením
vecného bremena na pozemok
pre vybudovanie káblových
NN rozvodov. Realizátorom
tejto stavby bude VES Košice,
keď rozpočtový náklad stavby
predstavuje 1.305 tis. Sk.
Poslanci na tomto zasadnutí neschválili úpravu bežného
rozpočtu na rok 2007, keď ekonómkou OcÚ boli navrhnuté upravené príjmy 36.132 tis.
Sk, upravené výdavky 25.605
tis. Sk a výdavky základnej
školy 10.527 tis. Sk. Neschválilo sa ani čerpanie z kapitálového účtu na výstavbu kanalizácie a vodovodného rozvodu na križovatke pri pomníku
a čerpanie na výstavbu obslužnej komunikácie v lokalite Pod
Bakou.

Týždeň zberu odpadu
V štyridsiatom treťom týždni, teda od 22. do 27. októbra 2007 sa v obci uskutoční týždeň jesenného zberu odpadu.
V uvedenom období, v čase od
8.00 hod. do 11.00 a od 13.00
hod. do 17.00 sa bude v priestoroch obecného úradu preberať tento odpad:
- objemový odpad: starý nábytok, koberce, umývadla, kuchynské linky,
- nebezpečný odpad: staré
olovené batérie z áut, teplomery, žiarivky, staré farby, obaly
od farieb a rozpúšťadiel, lepidlá, staré motorové oleje, handry
znečistené olejom alebo farbami, chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín,

- textil: obnosené šatstvo,
odevy, bielizeň, textílie, obrusy
utierky, staré handry, vlna, priadze. Textil je potrebné roztriediť
na použiteľný a nepoužiteľný.
Zber elektroodpadu sa vykoná v sobotu 27. októbra 2007.
Nerozobratý elektroodpad: televízory, rádia, počítačovú a
kancelársku techniku, videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, variče, kávovary, umývačky, hriankovače, chladničky,
mrazničky, žehličky, mangle,
pračky, ventilátory, elektrické
radiátory, ručné elektrické náradie vyložte v uvedenú sobotu
ráno na priedomie. Firma Brantner, s.r.o. Poprad tento elektroodpad zozbiera.

Dôvody nepodpísania
Starosta obce využijúc
§ 13 ods. 6 zákona SNR Zb.
o obecnom zriadení sa rozhodol uznesenie č. 75/2007 nepodpísať, pretože v chválenej
zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Miestne
múzeum v Hranovnici je niekoľko právnych nedostatkov,
keď sa uvádza:

Farský úrad na základe žiadosti, ktorú podporili aj veriaci z dolnej
časti obce, dostal dotáciu na úpravu schodov od obce. Touto úpravou
sa vstup nielen skrášli, ale hlavne sa
zvýši ich bezpečnosť schodov.

• štatutárnym orgánom múzea je starosta obce. Je to však
v rozpore s § 13 ods.3c/NR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že
funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo
príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
• zriadenie príspevkovej organizácie podľa § 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z..
Tento zákon však už bol zrušený zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s účinnosťou od 30. 9. 2004,
• Obecný úrad Hranovnica nemôže vydávať žiadne rozhodnutia, čiže nemôže vydať
ani rozhodnutie o zriadení
miestneho múzea,
• miestne múzeum je naviazané na rozpočet obecného úradu. Rozpočet obecného úradu
neexistuje, zriadené múzeum
ako príspevková organizácia
môže byť naviazaná na rozpočet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Nebezpečný freón
Pri zbere elektroodpadu,
ktorý sa uskutoční v jesennom zbere, je možnosť odovzdať do zberu aj chladničky.
Tieto je však potrebné odovzdať do zberu nerozobrané. Nesprávnym a neodborným zaobchádzaním so starými chladničkami môže freón, ktorý slúžil ako chladiaca
zmes, uniknúť do ovzdušia a
poškodiť ozónovú vrstvu, čo
má priamy negatívny dopad
na ľudské zdravie.
Freón je používaný v chladničkách starších ako desať rokov. Únik freónov z jednej
chladničky spôsobí v ovzduší
také škody ako auto, keď prejde 20 000 kilometrov. Výskyt
freónu v ovzduší spôsobuje
zvýšené prenikanie nebezpečného ultrafialového žiarenia na
zemský povrch, čo má za následok celý rad vážnych dopadov
na zdravie človeka:
- zvýšený výskyt rakoviny
kože,
- narušenie imunitného systému,

- poškodenie zraku, tzv. snežná slepota, šedý zákal.
Rozoberanie starých chladničiek je teda pre životné prostredie a ľudské zdravie vážnou hrozbou. Vyvarujme sa
teda odovzdania do zberu starej
chladničky v takomto stave ako
vidíme na fotografií, keď nebezpečný freón je už v ovzduší.
opaþne otoþiĢ

Zo siedmeho zasadnutia
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Zníženie zmesového odpadu
Keď sa 1. júla 2007 spustil vrecový množstvový zber komunálneho odpadu, mnohí s napätím očakávali, čo sa bude diať.
Po necelých troch mesiacoch sa dá povedať, že veľmi rýchlo sa
začali prejavovať najmä pozitívne efekty tohto zberu. Mnohé
obavy sa nenaplnili, avšak niektoré pretrvávajú a čas ešte ukáže ako sa prejavia.
Množstvo zmesového odpa- je odpady,
du sa podstatne znížilo. Kde
- tie domácnosti, ktoré už
však tieto odpady zmizli? Na triedil, začali triediť ešte kvazáklade vykonávanej evidencie litnejšie,
a kontrol môžeme konštatovať
- domácnosti využívajú donasledovné:
dané kompostéry a kompostu- niektoré domácnosti, kto- jú biologicky rozložiteľné odré netriedili začali triediť svo- pady,

- domácnosti obmedzili vytváranie zbytočných odpadov
(kamene, štrk zo dvora a pod.).
Zavedením
vrecového
množstvového zberu komunálneho odpadu však obec zaznamenala aj určité negatívne javy
ako napr.:
- preprava odpadu do zberných nádob do Popradu,
- vhadzovaním odpadu z domácnosti do malých zberných
vriec pri autobusových zastávkach,
- vyhadzovanie vriec na
okraj cesty pri jazde do mesta,
prípadne do inej obce,

- spaľovanie odpadov na dvore
alebo v peciach rodinného domu,
- vyhadzovanie odpadov do
Vernárskeho potoka alebo na
čierne skládky (pri plote cintorína, pri Vernárke atď....),
- niektoré domácnosti nevyužili za toto obdobie ani jedno
vrece na zmesový komunálny
odpad, aj keď zakúpili niekoľko vriec.
Tieto negatívne javy boli
zaznamenávané v malej miere a ani zďaleka neprevyšujú
pozitívne prínosy zavedeného
množstvového zberu komunálneho odpadu.

Pomôžte žiakom

Na zábere vidieť čiernu skládku textilu vytvorenú neďaleko cesty do
Spišského Štiavnika na rozhraní chotárov obcí (pri kapličke).

Po dohode so starostom
obce sa v základnej škole, materskej škole obec, materskej
škole osada od 1. októbra 2007
začne zber viacvrstvových
kombinovaných obalov (tzv.
tetrapaky) od mlieka, džusov,
ovocných štiav, vín. Žiaci základnej školy budú pravidelné jedenkrát do týždňa každý utorok od 10.45 hod. do
12.15 zbierať tetrapaky od občanov. Tetrapak musí byť čistý

Separovaný zber v základnej škole

Od 1. júla 2007 sa začal
v obci množstvový zber komunálneho odpadu. Keďže aj
naša škola je súčasťou obce,
triedenie odpadu sa týka aj
nás všetkých, ktorí základnú
školu navštevujeme.
Už v minulom školskom
roku 2006/2007 sme v škole
začali triediť odpad na papier,
plasty, kovy a sklo. Na každý
druh odpadu sú určené farebné
vrecia, ktoré sú umiestnené na
školských chodbách. Pre uľahčenie triedenia odpadu majú
žiaci v triedach umiestnené krabice, ktoré si v rámci hodín pracovného vyučovania a výtvarnej
výchovy spoločne vyzdobili.
Úlohou žiakov je počas celého školského roka triediť odpad, ktorý vznikne pri práci
na vyučovaní, z desiatej, či pri
upratovaní triedy. Za triedenie
odpadu v triedach zodpovedajú jednotliví vyučujúci, cez
prestávky dozor konajúci učitelia. Vedenie školy vykonáva
náhodné kontroly v triedach,
pri zistených nedostatkoch
upozorní a usmerní na správne
separovanie odpadu.

Od minulého školského
roku sme začali aj zo zberom
viacvrstvových
nápojových
obalov. Tento zber prebiehal
formou súťaže medzi jednotlivými triedami. V tomto školskom roku 2007/2008 sme sa
zapojili do celoštátneho environmentálneho projektu EKOPAKY. Odvoz vyzbieraných
obalov zabezpečuje firma Kuruc Company, s.r.o..
Keďže sa od 1. októbra 2007
do projektu zapojí aj obec, budeme so žiakmi našej školy
v spolupráci s obecným úradom viacvrstvové nápojové
obaly zbierať z obce od občanov vždy v utorok v čase od
10.45 – 12.15 hodiny. Obaly
však musia byť rozstrihnuté,
umyté a vysušené.
Na škole je zber viacvrstvových nápojových obalov
aj v tomto školskom roku realizovaný formou súťaže medzi
jednotlivými kolektívmi. Trieda, ktorá nazbiera najviac kilogramov obalov bude odmenená voľným vstupom na večerné
filmové predstavenie v miestnom kine.

Koordinátorkou realizácie
projektu na škole je Mgr. Anna
Ráchelová, učiteľka prírodopisu a koordinátorka pre environmentálnu výchovu na našej
základnej škole.
V rámci propagácie projektu
separovaného zberu a zberu viacvrstvových nápojových obalov
sme uskutočnili relácie v školskom rozhlase, p. učiteľka Ráchelová pripravila so žiakmi propagačné materiály a nástenku.
Mgr. Ľubica Šifrová

(opláchnutý) rozrezaný a rozložený do roviny. Tetrapaky je
potrebné zviazať špagátom do
balíčka.
Zozbierané tetrapaky škola odovzdá spoločnosti Kuruc
COMPANY, s.r.o. zo Šurian,
ktorá z tejto druhotnej suroviny vyrába dosky TETRA. Tieto sa potom dajú využiť v záhradných chatkách, rodinných
domoch, garážach.
Vyhodnotenie zozbieraných
tetrapakov sa v materských
školách bude vyhodnocovať
mesačne. Najlepší dostanú aj
ocenenia. V základnej škole
najlepšia trieda obdrží vstupenky na filmové predstavenie.
Aj touto cestou vyzývame
rodičov, priateľov, susedov,
pomôžte žiakom pri zbere
tetrapakov. Veď aj takto zvýšime enviromentálne povedomie najmladších, čo je hlavným cieľom projektu EKOPAKY, ktorý pripravila Slovenská agentúra životného prostredia a firma Kuruc COMPANY, s.r.o.
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Dajme duchovný rozmer
Svätú omšu na Smrečinách,
ktorá sa konala počas púte Kráľovskou cestou, slúžil náš rodák
Mgr. František Benko. Uvádzame časť jeho homílie.
... aj my sme tu, teraz sme tu
na púti a Pán Ježiš od nás všetkých chce, aby sme tejto púti
nedávali len vonkajšiu hodnotu, ale aby sme jej dali vnútornú hodnotu. Vonkajšia hodnota tejto púte môže byť turistika. Prejdem si pár kilometrov.
Pekne počasie. Nazbieram nejaké huby, maliny. Strávim čas
v peknej prírode. Keď túto púť
beriem len ako turistiku, tak na
túto púť veľmi rýchlo zabudnem, lebo tejto púti dávam len
vonkajšiu turistickú hodnotu.
Keď tejto púti dáme historickú hodnotu, tiež to berieme
len ako vonkajšiu hodnotu. Samozrejme treba si spomínať na
to, čo bolo kedysi, ale na spomienku sa zabudne a potom sa
zabudne aj na ľudí, ktorí boli
pred nami. Ostať len pri historickej hodnote tejto púte, tak sa
tiež veľmi rýchlo na túto púť zabudne.

Pán Ježiš od nás chce, aby
sme tejto púti nedali len turistickú, či historickú hodnotu,
ale chce, aby sme jej dali vnútornú, duchovnú hodnotu. Obetovať tie naše útrapy, tú našu cestu, našu námahu za našich drahých najbližších zosnulých. Za
tragicky zosnulých len nedávno, ale aj pred pár rokmi. A táto vnútorná, duchovná hodnota
má najväčšiu hodnotu, lebo takýmto spôsobom môžeme vyprosiť našim najbližším zosnu-

In nómine Christi
Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za
ním...
Náš veľadôstojný duchovný
otec Mgr. Jozef Ferneza povedal Pánu Bohu „áno“, keď svoju životnú loďku zanechal v Sihelnom a spolu s Ježišom opustil rodičov, aby naplnil Božie
volanie ...
Vďaka Bohu dnes je správcom našej rímskokatolíckej
farnosti. Je dôstojným služobníkom Pána, Božím darom pre
všetkých veriacich, lebo prostredníctvom neho nám Pán
udeľuje čas milosti a čas spásy.
Má na sebe nezmazateľný znak,
charakter od Ducha Svätého,
ktorý ho pripodobňuje Kristovi, aby v jeho mene konal /In
nómine Christi/.
Popri duchovných starostiach a radostiach sme zistili,
že dňa 4. septembra 2007 mu
Pán Neba i Zeme narátal tridsiatu jeseň požehnaného života.
Pri tejto príležitosti spoločne
sme sa poďakovali Pánovi vekov za dar kňaza na večernej
sv. omši.
Veľadôstojný
duchovný
otče!

Aj vtedy pred tridsiatimi rokmi slnko vyšlo nad
hory a vhuplo do kolísky, kde
spinkalo dieťa – Boží zázrak –
a vďační rodičia Fernezovi mu
dali meno Jozef.
A dnes, práve v tejto chvíli, je Slnko stokrát krajšie, veď
svieti pri Božom oltári v plnej
kráse Kristovho kňaza a osvecuje dušu človeka.
Vďaka Ti, Pane, že Vás
máme, tú stopu Božiu, Božieho služobníka!
Veľadôstojný
duchovný
otče!
Tu je Váš domov, Kristov
Bohostánok. Ste kňazom naveky. Hoci ďaleko od domova, od

lým večný život a potom vo večnosti sa môžeme s nimi stretnúť. Vieme, že večnosť bude
trvať naveky. Teraz, keď slávime túto najsvätejšiu obetu za
našich najbližších tragicky zosnulých, je to vykupiteľské dielo, vykupiteľská hodnota za našich drahých. Berme túto svätú
omšu, túto najsvätejšiu hodnotu aj za vrchol našej púte. Sme
na vrchole, na kopci, na Smrečinách, ale to by bolo málo. Táto
svätá omša je najvyšším vrcholom našej púte. Keď to takto budeme brať vždy, táto púť

rodičov a súrodencov, ktorých
nosíte v srdci ako oázu spomienok na detské sny a pestva mladosti, predsa Svetlo, čo tajomne zhora prichádza, sila Svätého Ducha, každú tmu, každú ťarchu, či problém rozráža,
nikdy nezhasne, lebo je večné!
Pri príležitosti Vašich tridsiatych narodenín veľmi srdečne Vám blahoželáme a prosíme Pána o stálu ochranu, veľa
milostí, pevné zdravie a denne
Božie požehnanie.
Na znak úcty prijmite, prosíme, kyticu kvetov a piesní
z lásky od chrámového zboru,
veriacich, predstaviteľov a občanov obce.
Ad multos annos!
AMk

Kráľovskou cestou bude mať
aj vnútornú, duchovnú, spásonosnú hodnotu. Pre tých našich
najbližších tragicky zosnulých,
za ktorých sa modlime, ale aj
pre nás samých.
Preto, drahí bratia a sestry,
vyprosujme v dnešný deň,
aj pri tejto svätej omši to, aby
Pán Boh našich drahých tragicky zosnulých prijal k sebe do
neba, do nebeského kráľovstva,
aby sme sa s nimi tam v nebi
mohli raz stretnúť. Amen

Sviatosť
birmovania
V skutkoch apoštolov čítame: „Keď sa apoštoli, ktorí boli
v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta
zašli a modlili sa za nich, aby
dostali Ducha Svätého, lebo
na nikoho z nich ešte nezostúpil, boli iba pokrstení v mene
Pána Ježiša. Potom na nich
vložili ruky a dostali Ducha
Svätého...“ (Porovnaj Sk 8, 1417)
Sviatosť birmovania je viditeľný znak, pri ktorom pokrstený človek dostáva dary
Ducha, aby sa tesnejšie spojil s
Cirkvou, aby bol slovom i skutkom Kristovým svedkom. Confimare v latinčine znamená
posilňovať, teda pri tejto sviatosti birmovanec dostáva posilu zhora, preto ju nazývame aj
sviatosť kresťanskej dospelosti
a sviatok apoštolátu.
V našej farnosti bude príležitosť prijať sviatosť birmovania v roku 2008, termín sa ešte
upresní. Kto sa rozhodne zapojiť do prípravy, ktorá začne
od októbra, musí si osobne vyzdvihnúť prihlášku na farskom
úrade. Náuky budú prebiehať v
skupinkách pod vedením kňaza a animátorov. Všetky ostatné aktuálne informácie sa uvedú v nedeľných oznamoch.
Jozef Ferneza

Futbal miništrantov
Dvadsiateho piateho júla 2007 sa uskutočnil na ihrisku v Hranovnici futbalový turnaj
miništrantov Hornádskej doliny. Zakladateľom tohto turnaja bol terajší správca farnosti
vo Veľkej Lomnici Mgr. Jozef Benko, rodák
z Kravan, kde sa aj prvé ročníky tohto turnaja
uskutočňovali.
Trinásty ročník tohto podujatia mal staré
známe motto „V zdravom tele zdravý duch.“
Vďaka obecnému úradu, organizátorom a sa-

mozrejme Pánu Bohu môžeme túto akciu označiť ako veľmi vydarenú zo všetkým, čo k športu
patrí. V rámci pravidiel turnaja sme na ihrisku
mohli vidieť hrať v domácom družstve správcu farnosti Mgr. Fernezu a v družstve Veľkej
Lomnice kaplána Mgr. Adama Rataja. Poradie
od prvého po posledné miesto boli nasledovne:
Hranovnica, Veľká Lomnica, Vikartovce, Spišské Bystré, Vydrník.
Jozef Ferneza
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Je ráno 25. augusta 2007.
Pred obecným úradom v našej
obci sa začínajú zhromažďovať
ľudia - starší i mladší, dospelí,
či deti. Všetci majú jeden spoločný cieľ. Rozhodli sa vzdať
pohodlného kresla v obývačke
či mäkkej postele a putovať celých 27 km náročným terénom
po Kráľovskej ceste. Neodradila ich ani ranná obloha, ktorá
predpovedala skôr hustý dážď
ako pekný slnečný deň.
Táto púť je už takou malou
tradíciou. Tento rok je to už
po piatykrát, čo si (kedy) uctievame pamiatku tragicky zosnulých mladých Hranovničanov. Je to zároveň aj príležitosť
stretnúť sa so známymi a priateľmi a prežiť krásny deň v tunajšej prírode.
Štartovým miestom bolo
už tradične Hranovnicke pleso,
kde nás priviezol autobus. Tu
prebehlo úvodné privítanie všetkých pútnikov a samozrejme,
modlitba, bez ktorej by sa to nezaobišlo. Po nej nasledovali ešte
malé organizačné pokyny a púť
sa mohla začať. Tento rok bola
pôvodná trasa trochu pozmene-
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Púť Kráľovskou cestou
ná kvôli kalamitám, ktoré zatarasili obvyklú cestu. My sme
ale mali dvoch skvelých vodcov,
takže sa nám nemohlo nič stať.
Naša prvá zastávka bola na
Koľvači, kde sme si uctili pamiatku ľudí zosnulých počas 2.
svetovej vojny. Ďalej sme pokračovali k pomníku padlých
partizánov počas SNP, ktorých sme si tak isto uctili. Po
tomto akte sme pokračovali na
Smrečiny, kde sa konala najdôležitejšia časť celej púte - svätá omša za tragicky zosnulých
Hranovničanov.
V kázni Mgr. F. Benko vyzdvihol pravý úmysel putovania,
teda ten duchovný. Pretože, ako
sám povedal, ak budeme túto
púť brať iba ako rekreačnú vychádzku, bude len jedna z mnohých a rýchlo na ňu zabudneme. Ale ak jej dáme aj duchovný rozmer, bude mať v našom
živote trvalý význam.
Po svätej omši na nás čakal
výborný guláš. Počasie sa postupne vylepšilo, takže sa dalo
aj opaľovať. K celkovej pohode

Nedá sa naň zabudnúť
Pán života a smrti stvoril
človeka, aby putoval. Aby putoval cestou jedinečnou, nevyspytateľnou, ktorá má začiatok i
koniec.
A takou bola aj naša Púť
Kráľovskou cestou, ktorou sa v
sobotu 25. augusta vybrala skupina odvážnych mladých i starších Hranovničanov. Namáhavé niekoľkohodinové putovanie vyvážila nádherná príroda,
rastliny i lesy, čistiny a nebo
nad nimi.

Takouto púťou je aj ľudský
život.
Smútok mi zahmlil oči, keď
sme prechádzali miestami, na
ktorých bezvládne ležali zdravé
krásne smreky. To nočný víchor
im zobral život v jednom okamihu! Tak ako mnohým mladým
dievčatám a chlapcom (nielen) z
Hranovnice, ktorým vyhasla iskra života náhle a nečakane v ruinách či pod kolesami áut, v horách, vo vode, vo vojnách a inde.
Krok za krokom sme v srdciach
niesli spomienku na nich a na
ich nečakaný odchod zo života;
najmä putujúce mamy, otcovia,
príbuzní a priatelia nemo so slzami v očiach posúvali cestu, aby
dosiahli cieľ.
Svätá omša na Smrečinách
bola vrcholná obeta našej púte
za tragicky zosnulých mladých
Hranovničanov.
Nakoniec v podvečernom
tichu naše kroky viedli na cintorín. Znovu sme putovali – od
hrobu k hrobu, kde mladí spočívajú. Modlitbu a kvietok – to
sme im na záver venovali.
Veľká vďaka patrí organizátorom za toto jedinečné, krásne
podujatie. Nedá sa naň zabudnúť.
ZBr

prispievala aj hudba púšťaná z
reprákov. Vládla tu dobrá nálada a všetci sa výborne bavili.
Hodiny rýchlo ubiehali a
nastal čas vrátiť sa domov. Posilnení dobrým gulášom a krásnym pocitom z celkového dňa
sme sa pobrali na Pusté pole.
Tam už na nás čakal autobus.
Po dvojhodinovom šliapaní sa
všetci tešili, že si v hoteli Pusté
pole posedia pri kofole či pivku. Lenže na našu(ich) smolu bol hotel zatvorený. Ale my
sme nič neponechali na náhodu a zastavili sme sa v jednom
podniku vo Vernári, kde si každý doprial, na čo mal chuť.
Na záver sme si kytičkou a
modlitbou uctili na hranovníckom cintoríne pamiatku tých,
za ktorých sme celý deň putovali. Boli to mladí ľudia, ktorí mali celý život pred sebou.
Ešte dlho budem na ich osudy spomínať. Aj vďaka nim si
uvedomujem, že môj život nie
je samozrejmosťou. Preto si ho
budem viac vážiť a snažiť sa ho
naplniť, ako sa len dá. GGe

Detský Rómsky
deň
Svätou omšou v kostole, na
sviatok Nanebovzatie Panny
Márie, sa začal detský Rómsky deň. Toto podujatie usporiadali komunitní pracovníci
obecného úradu. Hosťami tohto podujatia boli Rómovia zo
Žehry, ktorí po hudobnom doprovode svätej omše predvádzali svoje hudobné umenie aj
na ihrisku.
Po svätej omši sa deti presunuli na ihrisko, kde prebiehali
športové súťaže v hode granátom, skoku do diaľky s rozbehom, v skoku do diaľky z miesta. Samozrejme nechýbal futbal v ktorom zvíťazilo družstvo
zložené z chlapcov ulice SNP
a Mlynskej po výhre nad družstvom z Hviezdoslavovej ulice.
Súťažiace deti na záver podujatia dostávali za jednotlivé
disciplíny diplomy a medaily za
umiestnenie, ktoré im odovzdával vedúci komunitných pracovníkov Vladimír Horváth.
Z pekného, vydareného podujatia mali veľkú radosť nielen deti, ale aj ich rodičia, ktorí
v priebehu dňa prišli svoje ratolesti povzbudiť.

Program kina
Piatok 5. októbra 2007
SIMPSONOVCI
VO FILME
USA - 2007
Jeden z najúspešnejších televíznych seriálov sa konečne dočkal prvého celovečerného spracovania. Populárna rodinka Simpsonovcov zo
Sprinfieldu bude tentoraz čeliť globálnym výzvam a Homér vyvedie najhoršiu vec
svojho života.
Žáner: animovaná komédia
Odporúčaná prístupnosť:
MP - 12, dĺžka 85 min.
český dabing

Piatok 12. októbra 2007
HARRY POTTER
A FÉNIXOV RÁD
USA - 2007
Harry sa vracia do Rokfordu, aby začal piaty ročník
štúdia. Harry začne učiť skupinku študentov, ako sa majú
brániť proti Čiernej mágií
a pripravuje odvážnych mladých čarodejníkov na nebezpečný súboj.
Žáner: dobrodružný fantasy
Odporúčaná prístupnosť:
MP, dĺžka 142 min.
Slovenský dabing

Piatok 19. októbra 2007
FANTASTICKÁ
ŠTVORKA
A SILVER SURFER
USA - 2007
Fantastická štvorka a Silver Surfer je pokračovaním
hraného filmu, založeného
na jednom z najslávnejších
komiksov všetkých čias. Vo
filme čaká štvoricu superhrdinov najťažší protivník – tajomný posol Silver Surfer,
ktorý priletel z hlbín vesmíru, aby našu planétu pripravil
na jej zánik.
Žáner: akčná komiksová
adaptácia
Odporúčaná prístupnosť:
MP - 12, dĺžka 92 min.
Český dabing
Zmena programu vyhradená!
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Spoločenská
kronika
V auguste a septembri
svoje jubileá oslávili
50 rokov
Mucha Stanislav, Budovateľská 506
Pačan Július, SNP 204
Uhrinová Mária, Hviezdoslavova 296
Ščuka Ján, Hviezdoslavova 254
60 rokov
Liptajová Mária, Budovateľská 505
Urban Martin, Školská 467
Račeková Zuzana, Sládkovičova 412
70 rokov
Šarišský Dezider, Mlynská 242
Vallušová Júlia, Rovná 19
85 rokov
Sabo Jozef, SNP 61
Štefková Mária, Sládkovičova 532
Pavliga Michal, Rovná 94
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POHÁR LÁKA STÁLE VIAC
Turnaj O pohár obce Hranovnica,
ktorý sa hral 9. 9. 2007 a je považovaný za
neoficiálne majstrovstvá obce v zrýchlenom, tzv. rapid šachu, pôvodne vznikol
iba pre občanov a hráčov ŠK Hranovnica, prípadne pre hráčov pochádzajúcich z obce či majúcich k nej iný vzťah.
Vzhľadom na nízku účasť zúčastnených
(v priemere okolo 10 hráčov) sa organizátori rozhodli turnaj od tretieho ročníka
rozšíriť aj o hráčov z iných klubov, pričom podmienky pre získanie pohára zostali nezmenené. Pohár získava najlepšie umiestnený Hranovničan podľa vyššie uvedených kritérií.
Týmto rozhodnutím sa do turnaja postupne zapojili hráči z blízkeho okolia
(Poprad, Svit, Kežmarok, Spišské Bystré),
neskôr sa tento okruh rozšíril na celý Spiš,
keď tu už hrali hráči z Levoče, Starej Ľubovne, Bijacoviec, Sloviniek, Spišskej Novej Vsi, ale aj hráči z Prešova, Jelšavy a Pohorelej.

V tomto roku sme privítali aj hráčov z
UPJŠ v Košiciach a dokonca aj hráča ŠK
Trenčín. Z uvedeného jasne vyplýva, že
turnaj si získava popularitu medzi šachistami už nielen v okolí či na Spiši, ale dá sa
povedať, že aj v rámci celého Slovenska a
s ním si aj obec nachádza svoje miesto na
šachovej mape Slovenska.
V pomerne silne obsadenom turnaji,
ktorého sa zúčastnilo 35 hráčov, z toho 11
spĺňajúcich kritériá „Hranovničan“, zvíťazil Juraj Krajňák z KdV Kežmarok pred
Jánom Krajňákom z ŠO Svit a Otom Pejkom z UPJŠ Košice. Pohár obce získal Ján
Krajňák (dlhodobo hrajúci na licenciu za
ŠK Hranovnica), pred Milanom Bobovským (člen ŠK Hranovnica) a Mariánom
Fedorom. Potešením bolo aj pomerne dobré zastúpenie žiakov, ktorí pochopiteľne
nemohli zasiahnuť do bojov o prvenstvo,
ale popri hráčoch hrajúcich prvú, druhú či
tretiu ligu, získavali cenné skúsenosti pre
svoj ďalší športový rast.
ppr

Novorodenci
v Hranovnici
Dušan Čonka, Mlynská 232
Nikola Čonková, SNP 200
Zuzana Pačanová, Hviezdoslavova 245
Dávid Sabo, SNP 89
Zuzana Gáborová, Mlynská 232
Kristína Čonková, SNP 200
Lukáš Bango, SNP 210

Na večný odpočinok
sme odprevadili
11. augusta 2007 Margitu Pačanovú
vo veku 72 rokov
7. septembra 2007 Martina Lačného
vo veku 77 rokov

Z testamentu
matky Terezy
o Čestnosť a úprimnosť ťa urobia
zraniteľným. Ale aj tak buď čestný
a úprimný!
o Čo si po celý život budoval, môže
sa za jednu noc zrútiť. Ale aj tak buduj!
o Ľudia naozaj potrebujú pomoc,
no možno ťa napadnú, ak im pomôžeš.
Ale aj tak pomáhaj ľuďom!

II. ročník putovného pohára
V druhú septembrovú sobotu Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obcou
a Základnou školou v Hranovnici pripravili II. ročník súťaže o putovný pohár
Obce Hranovnica mladých požiarnikov
v kategórií chlapci a dievčatá.
Tento ročník sa mal uskutočniť už v
novom výcvikovom priestore DHZ na
Lúčke, ale vzhľadom na veľmi namoknutý terén bola táto súťaž, na ktorej sa
zúčastnilo 12 kolektívov chlapcov a 9
kolektívov dievčat, presunutá do areálu
základnej školy. Víťazstvá v oboch kategóriách putovali do Šuňavy. Chlapci zvíťazili časom 124,40 s a dievčatá časom
129,30 s.

Súťaž sa konala za pekného slnečného
počasia. Bola dobré pripravená, čím sme si
vyslúžili uznanie aj od Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade.
Na jej príprave sa zúčastnili títo členovia:
Viliam Malatin, Martim Malatin, Ján Malatin, Jozef Malatin (508), Adalbert Malatin, Monika Malatinová, Michal Spišiak
st., Martin Šavel, Peter Jozefčák a Jozef
Liptaj.
Výbor DHZ dúfa, že táto akcia vzbudila väčší záujem našich detí o prácu v krúžku mladých požiarnikov a že na nasledujúcom III. ročníku bude mať zastúpenie aj
naša obec či už za reprezentáciu ZŠ alebo
DHZ.
FJk
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