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Ďakujem všetkým podnikateľom, organizáciám
obce a občanom, ktorí sa zapojili do záchranných
prác počas III. stupňa povodňovej aktivity.
starosta obce
Stav ohrozenia

V stredu 23. júla 2008
o 14.30 hodine bol povodňovou
komisiou obce vyhlásený III.
stupeň povodňovej aktivity na
území obce Hranovnica – stav
ohrozenia. Do záchranných
prác sa zapojili podnikatelia
obce so svojimi mechanizmami a občania obce. Hladina rieky Vernárka kulminovala v noci o 23.00 hodine. Tretí stupeň
povodňovej aktivity bol odvolaný vo štvrtok o 13.00 hodine.

Dotácia z NEFO

Obec v zastúpení starostom
obce podpísala zmluvu na dotáciu finančných prostriedkov
z NEFO fondu, ktorého správcom je Prešovský samosprávny
kraj. Na projekt „Štolcov týždeň kultúry“ obec dostala 20 tisíc korún. Dotácia vo výške 150
tisíc korún dostala obec na projekt „Modernizácia športového
areálu základnej školy“, v rámci ktorého sa plánuje výstavba
ihriska s umelou trávou.

Obec rodákovi

Obec pri príležitosti 100.
výročia narodenia univerzitného profesora Jozefa Štolca pripravuje spomienkovú slávnosť,
ktorá sa uskutoční 28. septembra 2008. Taktiež sa na budove kultúrneho domu tomuto
významnému slovenskému jazykovedcovi a rodoľubovi, rodákovi obce, odhalí pamätná
tabuľa. Pripravuje sa aj vydanie
spomienkového zborníka „Rodák svojim – rodáci svojmu“.

V úvode výhra

Nový ročník 2008/2009 otvorili
futbalisti Marco Climatech na domácom ihrisku. V stretnutí s mužstvom Jánoviec, ktoré v uplynulom
ročníku sa zachránilo v poslednú
chvíľu, zvíťazili v pomere 6:0 (3:0).
Futbalisti pokračovali vo výbornom výkone, ktorý už predviedli
na turnaji v Spišskom Bystrom aj
na Memoriáli E. Benka a súperovi nedali väčšiu šancu. Góly strelili: Oravec a Pačan po dva, Knižka
a Brož po jednom.
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
V úvode sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 25. júla 2008, starosta obce sa poďakoval poslancom, súkromným podnikateľom, organizáciám obce za vykonanú
prácu pri vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity, keď vznikol
stav ohrozenia. Poprosil poslancov, aby toto jeho poďakovanie tlmočili ďalej aj ostatným občanom, ktorí sa zúčastnili na povodňových prácach.
Po tomto poďakovaní staros- návrh riešenia verejného osvettu obce, zástupca firmy INkom, lenia a odporučili ekonómke
s.r.o. Košice Ing. Leško predlo- OcÚ vypracovať rozbor predžil poslancom návrh na rieše- loženého návrhu. Rozhodnutie
nie verejného osvetlenia. Jeho o návrhu však padne až na najnávrh pozostával zo zachova- bližšom zasadnutí.
nia celkového počtu svietidiel
V ďalšom bode programu
v obci. Výmenou starých svie- vystúpila Ing. arch. Mária Koltidiel za nové s tou istou svie- lárová, ktorá odprezentovala tri
tivosťou, ale s nižšou spotrebou schémy organizácie a usporiaby sa znížil ročný príkon osvet- dania uličného priestoru staľovacej sústavy z 87 tisíc kWh vebného obvodu Zafrajtoch.
na 35 tisíc kWh. Týmto by sa Ani v tomto prípade nedošlo
ročné náklady 439 tisíc korún k rozhodnutiu o výbere jedného
znížili na 175 tisíc korún. Ná- návrhu. K tejto problematika
vratnosť tejto investície by tak usporiadania stavebného obvobola 2,88 do roka. Poslanci zo- du Zafrajtoch sa poslanci takbrali na vedomie predložený tiež vrátia na najbližšom zasad-

nutí. Prezentované tri návrhy si
však môžu občania pozrieť aj na
webovej stránke obce a zároveň
majú možnosť v rámci ankety
dať hlas svojmu návrhu.
Veľmi dôležitým bodom
rokovania bol návrh starostu
obce a to zrušenie príspevkovej
organizácie Miestne múzeum
v Hranovnici. „Nie som proti
miestnemu múzeu, je potrebné
zachovať kultúrnu pamiatku
v obci,“ uviedol navrhovateľ
vo svojom zdôvodnení. Zriadenie múzea ako príspevkovej
organizácie je však pre obec
nevyhovujúce. Počas krátkeho jestvovania (zriadená 1. 12.
2007) tejto príspevkovej organizácie dochádzalo k sústavnému porušovaniu Opatrenia
Ministerstva financii Slovenskej republiky, keď sa nedodržiavali termíny predkladania
informácií z účtovníctva a úda-

Rečová bariéra nebránila pohostinnosti

Pohostinnosť, otvorené srdcia občanov Hranovnice a pekné počasie už po sedemnástykrát pocítili mladí účastníci
pešej púte „Muráň – Levoča“.
Títo „prah“ našej dediny
prekročili vo štvrtok 3. júla.
Nocľah si našli v základnej
škole a v duchu každoročnej
tradície im bol aj teraz mnohými rodinami poskytnutý
priestor na osobnú hygienu a
prejavená štedrosť v pohostení
– na ktorú sa tešia všetci unavení pútnici. Pohodu pobytu
zabezpečoval Obecný úrad i
Základná škola v Hranovnici.
Po občerstvení sa mnohí pútnici rozpŕchli po dedine, aby
v našich domácnostiach zmyli zo seba prach a pot po dlhej
namáhavej ceste.
Za posledné roky boli účastníkmi púte aj Srbi slovenskej
národnosti, samozrejme aj zo
svojimi kamarátmi, krajanmi,
ktorí slovenskej národnosti nie
sú. A práve títo mladí pútnici
si zvykli zastaviť sa u nás v našej domácnosti. Pri ich návšteve nebol problém s dorozumením, lebo vždy boli medzi
nimi aj Srbi slovenskej národnosti. Tohto roku to však bolo
trochu zložitejšie, lebo z tej
partie ani jeden nehovoril slovensky. Samozrejme, mysleli
sme si, že srbština je tiež slo-

vanský jazyk a nejako sa dorozumieme. Prekvapilo nás,
keď ich rozprávanie nám znelo
ináč. Nakoniec nám s ťažkosťou vysvetlili, že oni sú Srbi,
ale národnosti maďarskej. Keď
rozprávali srbsky, používali aj
maďarské slová. Viete si to určite predstaviť. No v každom
prípade sa obojstranne používala reč „ruky-nohy“ a komunikácia na najvyššej úrovni
sa vcelku vydarila. Z toľkého
množstva srbsko-maďarských

slov sme rozumeli akurát tak
„igen“ - „tešik“ - srbské „da“ a
to už nehovoríme, ako to prežívali naši hostia. Boli veľmi
milí, skromní a veľmi usmievaví, čo zľahčovalo situáciu v
dorozumievaní.
Ak nie je niečo každý deň –
je to neobyčajné. Akosi viac sa
na to tešíme, dôkladne pripravujeme. Tešíme sa na našich
budúcoročných pútnikov! Kto
vie, odkiaľ budú a akým jazykom budú hovoriť.
RotA

jov potrebných na účely plnenia rozpočtu verejnej správy.
Toto porušovanie má vplyv na
štátne dotácie z daní, ktoré sa
poskytujú pravidelne mesačne
obci. Pri neplnení povinnosti
príspevkovej organizácie môže
dôjsť k pozastaveniu alebo aj
kráteniu dotácie. K tomuto
kroku má viedlo aj rozhodnutie
PhDr. Petra Rotha PhD., ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie riaditeľa Miestneho múzea
v Hranovnici, argumentoval
starosta obce. Poslanci svojím hlasovaním schválili zrušenie príspevkovej organizácie
Miestne múzeum v Hranovnici k 31. 12. 2008 bez likvidácie. Uložilo komisií v zložení:
PhDr. Peter Roth PhD., Mgr.
Mária Uhrinová, Marcel Husár, PaedDr. Ján Krett podať
návrh na existenciu miestneho
múzea.

Krátke správy
Osemnáste mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. augusta
2008 o 19.00 hodine v miestnosti klubu obce. V programe
zasadnutia je výber a schválenie jednej alternatívy riešenia
stavebného obvodu Zafrajtoch.
Ďalej budú prezentovať návrhy
usporiadania nového stavebného obvodu Cintorínskej časti.
Projektový manažér predloží návrh projektu „Rozšírenie
zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hranovnica“.

Úprava nízkonapäťovej siete na ulici SNP

Východoslovenská energetika (VSE) a.s. Košice začala v júni tohto roka úpravu siete nízkeho napätia (NN) na Ul. SNP
v našej obci. Úprava sa realizovala v južnej časti obce, napájanej z trafostanice (TS) zvanej
Materská škola (Marco Climatech). Pozostávala z výstavby nového káblového vedenia,
uloženého v zemi, z ktorého
sa napojili jednotlivé odberné
miesta. Úprava siete začala pri
dome č. 157. Jeho trasa viedla
voľným terénom (v zelenom
páse) popri štátnej ceste I/67 až
k domu č. 121. Celková dĺžka
uloženého kábla je 193m. Odberateľom elektrickej energie
boli na náklady VSE osadené elektromerové rozvádzače,

umiestnené na verejne prístupnom mieste.
Prečo to všetko?
Doterajšia distribučná NN
vzdušná sieť bola vedená na
betónových a drevených podperných bodoch, ale tiež po
strešníkoch s nevhodnou dimenziou vodičov. Strešníky
boli skorodované a na niektorých miestach narušovali obvodové murivo domov a spôsobovali zatekanie striech. Prípojky
boli realizované holými vodičmi. Tieto skutočnosti zhoršovali prenosové schopnosti siete a robili problémy majiteľom
rodinných domov, ktorí plánovali nadstavbu, resp. opravu
striech. Celkové náklady stavby boli 1,1 mil. Sk.

Ako sme v úvode uviedli:
„Úprava NN siete na Ul. SNP
bola tohto roku začatá“. VSE
a.s. Košice plánuje v úprave
pokračovať.
Len či ľudia boli spokojní ?
Niektorí áno, iní nie. V „zelenom páse“ je uložených veľa inžinierskych sieti. Pre kábel NN
vedenia v niektorých prípadoch
„nebolo miesta“. V takom prípade sme požiadali vlastníkov
nehnuteľnosti, aby kábel mohol
byť uložený v ich záhradke. Nie
všade sme pochodili. Osvetu na
tomto poli vykonával p. starosta
– Ing. Martin Benko. Asi mu na
tých ľuďoch viac záleží, ako im
samým.
Ing. Jozef Valluš
VSE a.s. Košice
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Boh nás ochránil pred povodňou
V popoludňajších hodinách z rozhlasu sme sa dozvedeli, že silné
búrky s následnými povodňami sužujú severovýchodnú časť Slovenska.
Vtedy som ešte netušil, že ten istý živel sa chystá ohroziť aj našu obec.
Cestou z práce o 16.30 po Len čo som vyšiel z dvora, strevystúpení z autobusu nás pri- tol som pána starostu. Pýtam
vítal nepríjemný vietor s daž- sa: „Ako môžem pomôcť?“,
ďom, ktorý nám vytáčal a str- ale v duchu som si prial, aby
hával roztiahnuté dáždniky. mi nedal nosiť vrecia naplnené
Bol veľmi sychravý a zachmú- pieskom, lebo to som nevládal.
rený deň. Už z cesty bolo vidieť „Prídu vrecia s pieskom, bude
rozbúrenú a kalnú Vernárku, potrebné ich skladať“, znela
jej hukot vzbudzoval rešpekt odpoveď. Udrel klinec po hlaa obavu. Zvádzala tvrdý boj vičke, myslím si. Zahanbil som
s pobrežnými hrádzami. Mies- sa, ale som to nevzdal. „Toto
tami ich pokorovala, ale chvála nie som schopný pre zdravotBohu sa držala máličko pod ich né problémy, ale niečo organiúrovňou a tiež pod hornou čas- začne by som vzal“, znela moja
ťou mostov. Situácia bola váž- ponuka. Na to pán starosta nena. Bolo zrejme, že dedina je reagoval a štartoval auto, ponáohrozená.
hľal sa. Pochopil som, že túto
Stal som pred domom, zodpovednú a dôležitú parkev hlave mi vírili myšlienky tu si necháva pre seba. Pokoobavy. Vtom sa v pršiplášti rený som sa stiahol pred svoj
objavila sestra Katka. Jej výraz dom, nechcel som sa tváriť, že
tváre a pohyby prezrádzali, že robím, ani zbytočne mudrovať.
mi chce povedať niečo dôleži- Pohľadom po Hviezdoslavoté. Začala: „Idem k tebe, lebo vej ulici som v duchu ďakoval
neviem, či vieš, že obecný roz- všetkým, ktorí zaujali zodpohlas viackrát oznamoval, že aj vedný prístup a pomáhali. Pred
u nás je vyhlásený III. stupeň očami mám najmä Ruda Lippovodňovej aktivity a starosta taja, chlapcov Sabovcov, Bozvolal povodňovú komisiu“. bovských a Palgutovcov. ObTo len potvrdilo môj predpo- divoval som odvahu bagristu,
klad. S aktovkou v ruke sme ktorého som však nepoznal –
spolu prešli najviac ohroze- vďaka Ti (poznámka redakcie,
nú časť Hviezdoslavovej uli- bol to Bernard Kolba ml.).
ce. Potešili sme sa, keď sme
A tak som pomáhal „len
uvideli, že brehy sa navršujú
masívnymi a dlhými drúkmi,
ktoré práve vykladali na breh
z návesu firmy Holczteam. Si... týmto prívlastkom by sa
tuáciu v okolí mostu sledovali kľudne mohla popýšiť voda
chlapi z Hviezdoslavovej uli- v miestnom potoku Vernárka,
ce. Vládol čulý ruch a snaha ktorá 23. júla 2008 pretekala
pomôcť, no tiež som vnímal svojím korytom. Vytrvalé dažľudskú obmedzenosť oproti de spôsobili niekoľkonásobné
prírodnému živlu. Vynárali sa zvýšenie hladiny. Miestny pomi otázky: Je to optimálne rie- tok Vernárka, v ktorom býva
šenie? Dalo sa tomu predísť? zvyčajne vody povyše členky,
Ako sa z toho poučiť do bu- sa tak „rozdivel“, že hrozilo vydúcnosti?
liatie z jeho koryta.
Pocit obavy i zodpovednosKrízovým štábom bol o
ti, ľudská obmedzenosť a neutí- 14.30 hodine tohto dňa vychajúci dážď ma viedol k mod- hlásený tretí stupeň povodňolitbe. S dôverou som predstúpil vej aktivity, čiže stav ohrozepred Pána Boha, ktorý spravuje nia. Najhoršia situácia bola na
nielen Zem, ale i celý vesmír. úseku pozdĺž Hviezdoslavovej
Dáva dážď a zároveň ho krotí. ulice. V čase vyhlásenia stavu
Prosil som o ochranu a múd- ohrozenia bola výška hladiny
rosť pre všetkých ľudí, kto- približne dvadsať cm od hrany
rí pomáhali na záchrane obce koryta. Pretrvávajúce dažde nepred povodňou.
veštili nič dobré, výška hladiRýchlo som sa prezliekol a ny neustále stúpala a všetkým
chcel som aj ja nejako pomôcť, bolo jasné, že ešte nedosiahla
no bolesti v krížoch mi brali svoje maximum. Bolo nutné
odvahu a značne obmedzovali. konať. Miestni podnikatelia

modlitbou“. Postupne som situáciu sledoval iba z okna izby.
Voda naďalej hučala, dážď časom ustával. Aj neskoro večer
bol most monitorovaný. Videl
som tam často starostove auto
aj niekoľko iných ľudí. Samozrejme prvý ranný pohľad
smeroval na Vernárku. Chvála
Bohu, tuhý boj s brehmi prehrala.

Nedá mi, aby som si na záver nepoložil otázku. Vzali sme
si možno tentokrát iba výstražnú a varovnú situáciu vážne?
Je potrebné dbať na čistotu
a priechodnosť koryta Vernárky a riešiť prietok, mosty, prioritne sa zaoberať protipovodňovými opatreniami, až potom
riešiť záležitosť parkov. Dúfam,
že moje záverečné pripomienky
budú prijaté s pochopením.
Ing. S. Petrík

Voda je pani, vzbudzuje rešpekt,
vyvoláva zdesenie a strach
Rómovia hovoria vode – pani. Voda je naozaj pani, vzbudzuje
rešpekt, vyvoláva zdesenie a strach. A nemožno pred ňou utiecť.
Dokáže sa v korytách dvíhať závratnou rýchlosťou. Keď si už
človek myslí, že dosiahla maximum, ona stále stúpa a bezočivo
naháňa strach a bezmocnosť. Dvaja naši dopisovatelia svojimi
príspevkami chcú priblížiť situáciu, ktorá vznikla v obci 23. júla
2008 pri rýchlom zdvihnutí hladiny rieky Vernárka a voda sa začala vylievať z koryta.

Storočná...?
v spolupráci s občanmi obce
zabezpečovali zaisťovanie brehov koryta kmeňmi stromov
a vrecami s pieskom. Ďalšia
skupina s použitím techniky
uvoľňovala a prehlbovala koryto rieky. Približne okolo 17-tej hodiny už voda dosahovala výšku mostov, a preto bolo
nutné odstrániť dve miestne
lávky. Neustále pokračovalo
spevňovanie koryta vrecami
s pieskom. Stúpanie hladiny
spôsobilo, že do 18-tej hodiny už vystúpil potok zo svojho
koryta na viacerých miestach.
Záchranné práce naberali na
svojej intenzite, pribúdal počet spoluobčanov, ktorí pomáhali zmierňovať následky.
Miestni „starší“ hovorili o sile
Vernárky, ktorú počas svojho
života v tejto obci ešte nevideli. Samotnú situáciu zhoršovali aj zarastené brehy, zanesené
korytá, aj samotný odpad rôz-

neho druhu, ktorý voda priniesla.
V čase pred polnocou už
pracovala takmer celá ulica na
zabezpečovaní svojich príbytkov. No našťastie v prvých hodinách nového dňa potok dosiahol svoje maximum a začal
kulminovať. Niektorí „skalní“
aj napriek tomu ostali sledovať
situáciu, ostatní sa pomaly pobrali do svojich príbytkov na
zaslúžený, aj keď nie pokojný
odpočinok. Ranné prebúdzanie prinieslo drobné uspokojenie pri pohľade na klesajúcu
hladinu. O 13-tej hodine bol
miestnou protipovodňovou komisiou odvolaný tretí stupeň
povodňovej aktivity.
Čo dodať na záver? Na jednej strane pohľad na ničivú silu
vody a slzy v očiach ľudí vyvolával strach a zdesenie, na strane druhej súdržnosť a ochota
vzájomne si pomôcť dokázali
príjemne zahriať pri srdci.
BohM
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Ktorý výrub drevín nevyžaduje súhlas?
V uplynulom čísle obecných novín sme sa venovali problematike starostlivosti ako aj ochrany drevín, ktorú upravuje zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pozornosť bola venovaná na obsah podanej žiadosti, podmienky za akých môže
orgán ochrany prírody vydať súhlas na výrub drevín, vzťah zákona o správnom konaní na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín. V danej problematike budeme pokračovať v tomto
čísle a budeme odpovedať na otázku: Ktorý výrub drevín nevyžaduje súhlas?
V ustanovení § 47 ods. 4 zá- ných ovocných drevín, ak sa
kona o ochrane prírody a kraji- výsadba nových ovocných dreny sa taxatívne uvádza šesť prí- vín uskutoční do šesť mesiacov
padov, kedy sa súhlas na výrub odo dňa výrubu. V takýchto
drevín nevyžaduje:
prípadoch sa síce nevyžaduje
I. Súhlas nie je potrebný udelenie súhlasu orgánu ochrana stromy s obvodom kmeňa ny prírody na výrub drevín, ale
do 40 cm meraním vo výške ten, kto takýto výrub uskutoč130 cm nad zemou a na kro- ní, je povinný túto skutočnosť
vité porasty s výmerou do 10
m2. V súkromných záhradách
a záhradkárskych osadách nie
je potrebný súhlas na výrub
drevín s obvodom kmeňa 80
Po mnohých intervencicm. Ak drevina rastie na území s druhým a tretím stupňom ách záhradkárov, ale najmä
ochrany, prípadne na cintorí- ich predsedov záhradkárskych
noch, alebo je súčasťou verejnej osád Dubina sa starosta obce
zelene, súhlas na výrub sa vyža- rozhodol využiť výzvu a poduje na všetky dreviny, a to bez žiadať o nenávratný finančný
ohľadu na obvod kmeňa (§ 47 príspevok zo Štrukturálnych
ods. 5 zákona o ochrane príro- fondov z operačného programu
Životné prostredie.
dy a krajiny).
Projekt „Rozšírenie zberu
II. Súhlas na výrub sa nebiologicky
rozložiteľného odvyžaduje pri obnove produkč-

písomne oznámiť do päť dní od
uskutočnenia výrubu príslušnému orgánu ochrany prírody. Neoznámenie výrubu v stanovenej lehote je priestupkom
podľa § 192 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny s pokutou do výšky 100 000
Sk, alebo správnom delikte
podľa ust. § 90 ods. 1 písm. f)
citovaného zákona s pokutou
do 300 000 Sk.
III. Súhlas nie je potrebný
pri bezprostrednom ohrození
zdravia alebo života človeka,
alebo značnej škody na majetku. Pod týmto sa rozumie taký
stav bezprostredného ohroze-

nia, ktorý je vyvolaný najmä
nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou, nezávislou od ľudskej vôle. Ide
napr. o úder blesku, povodeň,
zemetrasenie, smršť, zosuv
pôdy. Ten, kto takýto výrub
uskutočnil, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť
príslušnému orgánu, ako aj
preukázať splnenie podmienok na výrub. Neoznámenie
výrubu v stanovenej lehote je priestupkom s pokutou
do výšky 100 tisíc Sk, alebo
správnym deliktom s pokutou
300 tisíc Sk.
Ďalšie prípady, keď sa nevyžaduje súhlas, budú uvedené
v najbližšom čísle.

Bude sa vykonávať kompostovanie priamo
v záhradke na Dubine?
padu v obci Hranovnica“ je pokračovaním už realizovaného
projektu „Zlepšenia nakladania
s odpadmi v obci“ za finančnej
podpory z eurofondov. Jednou
z aktivít nového projektu je
vytvorenie materiálnych a organizačných predpokladov pre
rozvoj kompostovania priamo
v záhradkách jednotlivých záhradkárov v osade Dubina.

Príkladná aktivita detí materskej školy
Medzi dôležité úlohy, ktoré sme v našej materskej škole počas
celého školského roka plnili patria aj úlohy environmentálnej výchovy. Zamerané boli na ochranu a tvorbu životného prostredia,
v ktorom žijú, na pestovanie správnych návykov a postojov k životnému prostrediu.
Na prehlbovanie ich poznat- a cieľavedomosťou nazbierať
kov, tvorivosti a na rozvíjanie ich čo najviac vtiahli do zberu
ich kreativity sme s deťmi or- celú svoju rodinu.
ganizovali rôzne eko-hry a činMesiac čo mesiac sa ručičnosti plné vedomostných úloh, ky váh dvíhali a počet nazbiešportových disciplín a pozná- raných tetrapakov rástol. Kým
vacích akcií so získavaním no- v októbri ich bolo 30 kíl, v mevých vedomostí a skúseností siaci jún vzrástol na 90 kíl tetz oblasti poznávania prírody, rapakov za celú materskú škovzťahu človeka a prírody, po- lu. Za deväť mesiacov bola váha
ukazovali sme na zraniteľnosť nazbieraných tetrapakov 503
prírody negatívnymi zásahmi, kíl. Na konci školského roka
prehlbovali sme u detí potrebu sme príkladnú aktivitu našich
chrániť prírodu a prostredie, detí vyhodnotili a ocenili mev ktorom žijú.
dailou „Malý ochranár“ a sladV rámci ochrany prostredia kými odmenami. Najvyšší posme sa aktívne zapojili do pro- čet tetrapakov nazbierali:
jektu triedenia odpadu v na1. Miškovičová Dominika
šej obci. Súčasťou triedenia 1758 ks
2. Palguta Jurko 1527 ks
bol aj projekt „Zber tetrapakov“ vyhlásený v októbri 2007.
3. Malatin Kristián 1014 ks
Postupne sa do zberu zapoji4. Justhová Zuzka 809 ks
li všetky deti našej materskej
5. Prachniarová Sabinka
školy. Svojou húževnatosťou 698 ks.

Uvedomili sme si, že krása
prírody sa nedá napodobniť. Je
preto nutné, aby sme jej krásu
zachovali pre budúce generácie.
Preto sme sa rozhodli, že aj naďalej budeme v našej materskej
škole podporovať vhodné environmentálne aktivity a programy usilujúce sa o ochranu prírody, zdravé životné prostredie
a zdravý životný štýl.
Mária Greňová
riaditeľka MŠ

Podľa slov projektového
manažéra Ing. Slavomíra Božoňa bude potrebné dosiahnuť
čo najefektívnejšieho zapojenia
sa záhradkárov do kompostovania priamo v záhradke. Preto sa plánuje vykonať silná, intenzívna informačná kampaň,
ktorá nám potrvá až šesť mesiacov. V rámci tejto kampane sa
vytlačia dva druhy propagačných materiálov a jednej jednoduchej metodiky o kompostovaní. S cieľmi projektu ako
aj s týmito materiálmi sa záhradkári oboznámia na plánovaných stretnutiach. Bezplatné
dodanie kompostérov pre záhradkárov bude forma podpory
pre kompostovanie v záhradkách. Ten, kto nevyužije možnosť kompostovať v záhradke,
bude môcť bioodpad doniesť
na obecné kompostovisko, ktoré bude spoplatnené.
Termín predloženia tohto
projektu je 22. august 2008. Momentálne sa zabezpečujú podklady pre vypracovanie projektu.
Záhradkárom bol odoslaný list,
v ktorom sa podáva informácia
o projekte. Od záhradkárov sa
očakáva uzatvorenie partnerstva, ktoré zabezpečí realizovanie projektu. O osude projektu
však budú najskôr rozhodovať
poslanci obecného zastupiteľstva
na najbližšom zasadnutí, keď
bude prebiehať proces schvaľovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako
aj výšku finančného príspevku
z vlastných zdrojov.
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Velebili sme Pána v Katedrále sv. Martina
V nedeľu 29. júna 2008 v deň slávnosti sv. Petra a Pavla pripomenuli sme si 70. výročie kňazskej vysviacky vdp. Štefana
Vasilika, duchovného na odpočinku v Spišskej Kapitule. Pred
slávnostnou svätou omšou srdečne pozdravil celé osadenstvo Katedrály sv. Martina, oboznámil s programom dňa Mons. ThDr.
Ján Zentko, PhD, biskupský vikár.
Ďakovnú svätú omšu za zraky tohto spoločenstva sa upiejubilanta celebroval s počet- rajú na Vás, drahý duchovný otče.
ným duchovenstvom spišský Celé toto zhromaždenie, ale najmä
diecézny biskup Mons. prof. farnosť Hranovnica, žijú Vašou
ThDr. František Tondra, kto- kňazskou vysviackou, a preto pri
rý osobitne privítal vdp. Štefa- tomto 70. výročí, zvláštnou Božou
na Vasilika, najstaršieho kňa- milosťou opradenom výročí, dovoľza spišskej diecézy (94 rokov), te nám veľmi srdečne Vám zablaktorému srdečne zablahoželal hoželať a popriať hojnosť Božieho
k vzácnemu jubileu a poprial požehnania, pevné zdravie, veľa
mu hodne zdravia a Božieho Božích milostí a duchovných síl
požehnania do ďalších rokov s prevolaním: Ad multos annos!
života.
Prišli sme s radostným pozdraAtmosféru vznešenej chví- vom od všetkých Hranovničanov,
le tejto bohoslužby povzniesol mladších, starších i najstarších.
svojím spevom chrámový zbor S veľkým nadšením prišiel Vás
z Hranovnice pod vedením or- pozdraviť aj Váš chrámový speganistu Ing. Jozefa Valluša.
vokol. Aj jemu ste duchovným otV závere svätej omše nasledo- com, pretože za totality bez Vás by
vali ďakovné príhovory osláven- bol zanikol.
covi vdp. Štefanovi Vasilikovi
Celú skupinu Vašich nadšenza farnosť Kežmarok, Chmelni- cov sprevádza osobne pán starosta
cu a Hranovnicu. Z hranovnic- Ing. Martin Benko s manželkou,
kého príhovoru, ktorý prednie- aby za celú obec či farnosť aj za
sol p. Maník, vyberáme:
nášho vdp. farára Mgr. Jozefa
„Veľadôstojný duchovný otče!
Fernezu, ktorého viažu iné skôr
Dnes, ba práve teraz, všetky plánované povinnosti, Vám stisol

pravicu vďaky za všetko dobré,
čo ste dokázali vykonať pre našu
obec či farnosť v Hranovnici v rokoch 1952 až 1995. A nebolo toho
málo. Obrovský kus práce ste vykonali na duchovnom, misijnom
či kultúrnom poli. Sú to celé generácie veriacich, ktorých ste svätým krstom prijali do svätej Cirkvi
a vychovávali ich, sobášili, uvádzali do života či odprevádzali do
večnosti.
Nezabudnuteľné ostávajú spoločné zájazdy so spevokolom, exkurzie, mariánske púte a podobne.
Vďaka Vám a Vašim nástupcom
náš chrám a okolie pevne stojí
v plnej kráse a spomína: Kde sú

Naše putovanie k Levočskej Panne Márii
Dňa 5. júla v sobotu sa aj
naša obec zapojila do každoročnej púte na Levočskú horu.
Všetci, ktorí boli odhodlaní kráčať do Levoče, sa stretli
pred farským úradom. Keď dobehli aj poslední oneskorenci,
sa začalo putovať. Naša skupinka pútnikov tak mala dvadsatpäť členov.

Prvé kroky viedli do kostola tu, u nás v Hranovnici, aby
sme si vyprosili pekné počasie a pokojnú cestu. Ďalšia zastávka bola v kostole v Spišskom Štiavniku. U našich
susedov nás milo privítali.
Za touto obcou sa začal ozý-

vať hlad, a tak sme sa rozložili na lúke oproti kaštieľu, kde
sme vybalili zásoby z domova. Po krátkej prestávke sme
sa pohli ďalej. Počas nekonečného kráčania sme sa modlili
svätý ruženec, spievali piesne
k Panne Márii.
Najbližšie bol Vydrník, kde
nás už čakali poháre a vedro
čistej vody na
osvieženie. Pokračovali sme
poľnou cestičkou a neskôr
okolo lesa, kde
sme si urobili
ďalšiu prestávku, tentokrát
už na obed.
Užitočné boli
bystré oči najmladších pútnikov, ktoré si
všimli každý
jeden kríž, pri ktorom nasledovala prestávka v chôdzi s krátkou modlitbou.
V obci Spišský Štvrtok
nás síce ku kostolu navigovali miestni občania, ale z jeho
návštevy nebolo nič, lebo bolo
zatvorené. Nasledovala dlhá

rušná cesta, kde už mohli niektorí z nás cítiť množstvo otlakov a odrenín na nohách. Oddýchli sme si až pri známom
motoreste pred Levočou, odkiaľ ostávalo už iba niekoľko
kilometrov. Pri absolvovaní
zvyšku cesty bolo už vidieť náš
cieľ, Mariánsku horu.
Po príchode do mesta sme
počkali na auto, ktoré priviezlo
batožinu. Potom sme sa so spacákmi a ostanými vecami vybrali ku kostolu sv. Jakuba, aby
sme sa poďakovali za bezproblémovú cestu a mohli zdolať
výstup na Mariánsku horu. Výstup sme zvládli síce už z posledných síl, ale odmenou nám
bolo vedomie, že sme v cieli
nášho putovania.
Pre nás veriacich Hranovničanov nech sú výzvou slová
kardinála. Dajme si už dnes
predsavzatie na budúci rok
“Zúčastním sa pešej púte.
Či už budem putovať prvý,
druhý, či piaty raz, na Mariánsku horu si ponesiem to
svoje bremeno, ktoré mi Panna Mária pomôže s radosťou
znášať“.
Martina Šebestová

tie časy, keď ste deň čo deň, najmä
v nedeľu a vo sviatok celebrovali svätú omšu a sonórnym hlasom
velebili Pána a vrúcne ste prosili
o milosť i Božie požehnanie pre
svojich farníkov? Zbožne a múdro
ste riadili duchovný život vo farnosti. A nebolo to ľahké! Totalitné zriadenie obmedzovalo Vašu
činnosť na každom kroku. Vy ako
verný Kristov bojovník svojim racionálnym uvažovaním nebáli ste
sa zastrašovania ani rôznych vyhrážok, ale naopak, silou Svätého Ducha a pevnou vierou kráčali ste odvážne do Božieho chrámu
k Bohostnánku, odkiaľ ste odvíjali
vlastný duchovný život statočného
kňaza, každodenný pokoj a lásku.
Ňou ste vlievali dôveru svojim veriacim a uisťovali ste ich o Božej
spravodlivosti. Takto denne sme
spolu kráčali s Vami vlastnými
dejinami za 43 rokov.
Dovoľte nám, duchovný otče,
v tejto vzácnej chvíli obetovať za
Vás modlitbu vďaky „Ave, Maria, Gratia plena, Dominus tecum
...“ za ten tichý priestor a čas prežívaný s Vami a poprosiť nebeskú
Matku, aby Vám svietila v tmách
a sprevádzala Vás na všetkých
cestách života. Každá matka je
tichý prístav, zátoka šťastia i nádeje. Sme si istí, že na jej orodovanie kráčame bezpečne Božími
cestami. Veď ona je Matkou Božieho Syna.“
Počas odovzdávania vecných darov chrámový zbor
spieva mariánsku pieseň „Keď
kľačím pred tebou ...“ Po vypočutí dojímavej mariánskej
piesne Katedrálou zaznel búrlivý potlesk nášmu oslávencovi. Veľmi dojatý vdp. Štefan
Vasilik opätoval poďakovanie
všetkým prítomným za prejavenú úctu a uznanie.
Nasledovalo slávnostné biskupské požehnanie, ktoré uzavrelo oficiálnu časť dopoludňajších liturgických obradov.
Po skončení svätej omše ujal
sa nás Hranovničanov náš bývalý správca farnosti ThLic.
Ľubomír Štefáňak, kancelár
biskupského úradu, ktorý formou výkladu nám priblížil biskupskú rezidenciu.
Po spoločnom obede sme sa
presunuli do historického chrámu v Žehre. Tu sa k spevokolu
pripojili dvaja hranovnickí rodáci, vdp. Ján Hlavčák a Mgr.
František Benko, ktorý pôsobí
ako kaplán v tejto farnosti.
Keď sa čas naplnil, poďakovali sme sa hostiteľom a spokojní i šťastní vrátili sme sa domov.
AMk
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Program kina
august – október
22. augusta 2008
LET‘S DANCE 2
USA 2008
Po obrovskom úspechu megahitu Let‘s Dance prichádzajú tvorcovia s ďalším príbehom plným
street dance a hip –hopu.
Žáner: tanečný romantický
film. Odporúčaná prístupnosť: MP
–12, české titulky, dĺžka 100 min.
12. septembra 2008
INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO
KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
USA 2008
Devätnásť rokov čakania sa
skončilo. Jedna z najslávnejších
postáv filmovej histórie sa vracia
na strieborné plátno. V sprievode
typických fanfár Johna Williamsa v charakteristickom klobúku
a s bičom, čoby nepostrádateľnou
zbraňou. Indiana Jones. Univerzitný profesor a muž, ktorý objavil
legendárnu Archu, zachránil posvätné Sankarove kamene a našiel
Svätý grál. V novom dobrodružstve bude pátrať po ďalšej slávnej
relikvii – záhadnej Krištáľovej lebke.
Žáner: dobrodružný. Odporúčaná prístupnosť: MP –12, dĺžka
123 min.
26. septembra 2008
SISSI & YETI
NEMECKO 2007
Ssisi a Franz sú dokonalý pár
v cisárskom svete. Jedného dňa
YETI na príkaz Satana unesie božskú Ssisi. Nebojácny Franz s detektívnymi schopnosťami Jamesa Bonda sa v spoločnosti svojho
maršala a pani matky vydajú hľadať Ssisi.
Žáner: romantická animovaná komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP –12, dĺžka 85 min.,
3. októbra 2008
KUNG FU PANDA
USA 2008
V štúdiu Dream Works sa zrodil nový hrdina nešikovný pandí
chlapík Po. Ten musí prejsť neuveriteľnú cestu, behom ktorej sa
z pohodlného predavača rezancových polievok stane legendárny
Dračí bojovník.
Žáner: komédia. Odporúčaná
prístupnosť: MP, dĺžka 90 min.

Lepšie výsledky v mimoškolskej činnosti
Posledný deň školského
roku je vždy dňom hodnotenia
celoročného snaženia sa, úsilia
a bilancovania splnených úloh.
Našu základnú školu v školskom roku 2007/2008 navštevovalo 281 žiakov. Počas školského roka sa ich počet znížil
na 279. Z týchto žiakov 277
prospelo, 2 žiaci neprospeli.
Žiakom, ktorí sa pravidelne pripravovali na vyučovanie, sa ich snaženie odzrkadlilo aj na ich celkovom
hodnotení. Žiaci so samými
jednotkami na vysvedčení
nech sú vzorom pre ostatných
spolužiakov. Sú to žiaci z 2.A:
Lucia Kiktová, Zuzana Morongová a Vladimír Demeter,
z 3.A Matej Valluš, Dajana
Prachniarová, Simona Kočková, Katarína Kočková.
Máme však v škole aj takých
žiakov, ktorí pre svoju ľahostajnosť, či povrchný prístup k príprave na vyučovanie dosahujú iba priemerné, ba niekedy
podpriemerné výsledky. Tie
sú častokrát odzrkadlením dochádzky žiakov do školy, s ktorou nemôžme byť vôbec spokojní. Žiaci vymeškali 46 703
vyučovacích hodín (priemer na
žiaka – 167 h.). Z tohoto počtu je 42 934 ospravedlnených, 3
769 neospravedlnených, oproti minulému šk. roku je to
o 1 242 h. viac (priemer na žiaka – 13,5). Máme však na našej
škole aj takých žiakov, ktorí za
celý školský rok nevymeškali žiadnu vyučovaciu hodinu.

Sú to Milan Čonka, 1.B a Eva
Kočková, 4.A.
Veľmi pozitívne hodnotíme
zapájanie žiakov do mimoškolskej činnosti. V športovej súťaži
MINIMAXVOLEJ sa žiaci 5.A
a 5.B triedy vo volejbale pod
vedením pani učiteľky Krajčovej prebojovali do semifinálového kola. Chlapci z I. stupňa pod vedením pani učiteľky
Bašistovej sa zapojili do futbalového turnaja MacDonalds-cap. Výber žiakov z II. stupňa
nás reprezentoval na okresnom
kole v malom futbale a COCA-COLA poháre. V streľbe zo
vzduchovky nás reprezentoval
Števo Juraško. Výber žiakov
z druhého stupňa sa zúčastnil
Dní športu v Poprade, kde získali dobré umiestnenie a tým
účasť na celoslovenskom kole
v Piešťanoch. Zúčastnili sme
sa aj okresného kola v atletike

Záverečné skúšky z troch častí

V treťom júnovom týždni tohto roku na Strednom odbornom
učilišti v Kežmarku sa uskutočnili záverečné skúšky v dvojročnom učebnom odbore stavebná výroba a potravinárska výroba.
Tieto záverečné skúšky vykonali aj chlapci a dievčatá dislokovaných tried v našej obci.
Písomná skúška sa uskutočnila v pondelok 16. júna. Chlapci mali za úlohu spracovať tému
– omietky, v rámci ktorej mali
odpovedať na otázky: účel a rozdelenie omietok, materiály používané na výrobu mált, príprava stien a stropov na omietanie,
ručné a strojové omietanie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
omietaní. Dievčatá mali spracovať tému – obalové materiály používané v potravinárstve.
V dňoch 17. a 18. júna sa
uskutočnila praktická závereč-

ná skúška, v rámci ktorej žiaci
mali za úlohu preukázať odborné znalosti, pracovné zručnosti
a návyky. V priebehu skúšky
mali chlapci za úlohu zhotoviť
v areáli Základnej školy v Hranovnici prístupový chodník,
na ktorý mali položiť zámkovú
dlažbu. V tejto kolektívnej práci vykonali vytýčenie chodníka,
výkop, ručnú výrobu betónu,
osadili obrubníky, pripravili podkladové lôžko a položili zámkovú dlažbu. Dievčatá
preukazovali nadobudnuté od-

v Poprade a naposledy to bola
reprezentácia školy na „Hornádskych hrách“ v Liptovskej
Tepličke, kde Peter Čonka získal krásne 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a družstvo
futbalistov nás reprezentovalo
bez prehry.
Z nešportových súťaží nás
naši žiaci reprezentovali v speváckej súťaži Slávik Slovenska
– Lucia Kiktová z 2.A pod vedením pani učiteľky Javorskej.
Vo výtvarnej súťaži „Folklór vo
farbách“ získala Mária Bangová
zo 7.A pod vedením pani učiteľky Villimovej tretie miesto.
Do environmentálnej súťaže
Korešpondenčná škola ekológie sa zapojili Simona Marjovičová, Renáta Dická a Veronika Vozárová pod vedením pani
učiteľky Ráchelovej.
Mgr. Ľubica Šifrová,
zástupca riaditeľa školy

borné vedomosti a zručnosti
v dielenských priestoroch cukrárenskej výroby v Kežmarku.
Ústne skúšky sa uskutočnili
19. júna v Kežmarku. O dobrej príprave žiakov na záverečné skúšky hovoria dosiahnuté výsledky. S vyznamenaním
a pochvalou riaditeľa školy
ukončili dvojročný odbor: Eva
Pačanová, Miroslav Pačan, Oliver Hamrozy a Ján Šarišský.
Prospeli veľmi dobre: Jaroslava Horváthová, Ján Horváth,
Milan Horváth, Lukáš Puška.
Prospel: Július Lacko.
Je na škodu veci, že záverečných skúšok sa nezúčasatnili
dvaja žiaci. V priebehu druhého polroka taktiež štúdium zanechali dve dievčatá a dvaja
chlapci.
VilO
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Cieľ v novom ročníku – postup do V. ligy

Spoločenská kronika

V novom súťažnom ročníku 2008/2009 Milana Šimku a Jána Knižku. Podľa slov
budú dospelí hrať v I. triede. Novými účast- trénera Rasťa Gajana všetko záleží na hráníkmi tejto súťaže je mužstvo Veľká Lom- čoch ako zodpovedne budú pristupovať
nica, ktorá vypadla z V. ligy, ďalej futbalisti k zápasom. K vytúženému cieľu by veľmi
Vernára, ktorí postúpili ako víťaz II. triedy. pomohol návrat Martina a Michala PalguNovým mužstvom súťaže sú aj futbalisti Vi- tu, ktorí majú povolené hosťovanie vo V.
kartoviec, ktorí postúpili z druhej priečky.
Tatrách do 31. 8. 2008.
Naše mužstvo do nového ročníka sa poV jesennej časti sa odohrá šestnásť kôl
silnilo príchodom hráčov Rudolfa Šavela, s týmto rozpisom.
3. augusta
16.30
Hranovnica
– Jánovce
10. augusta
16.30
Spišský Štvrtok
– Hranovnica
17. augusta
16.00
Hranovnica
– Spišská Stará Ves
24. augusta
16.00
Kravany
– Hranovnica
29. augusta
16.00
Hranovnica
– Žakovce
31. augusta
16.00
Vernár
– Hranovnica
7. septembra
15.30
Hranovnica
– Lučivná
14. septembra 15.30
Tatranská Lomnica – Hranovnica
21. septembra 15.00
Hranovnica
– Spišská Belá
28. septembra 15.00
Hranovnica
– Poprad-Stráže
5. októbra
14.30
Batizovce
– Hranovnica
12. októbra
14.30
Hranovnica
– Mlynčeky
19. októbra
14.00
Veľký Slavkov
– Hranovnica
26. októbra
14.00
Hranovnica
– Veľká Lomnica
2. novembra
13.30
Vikartovce
– Hranovnica
9. novembra
13.30
Jánovce
– Hranovnica

26. júla 2008
sa dožil krásnych 85 rokov
náš milý rodák

vdp. Ján Hlavčák.
Milý duchovný otec,
pri príležitosti tohto vzácneho
jubilea Vám blahoželáme.
Vo svojej láske, tichosti, pokore
a trpezlivosti otvárate naše srdcia
k Pánu Bohu a k sebe navzájom.
Nech Vás Božia ruka aj v zelenom
dome na Spišskej Kapitule v ešte
zdraví stále pevne a isto vedie.
Počas Vášho ďalšieho života
Nanebovzatá Panna Mária vždy
a všade ochraňuje.
S úctou a láskou zamestnanci
OcÚ a redakčná rada.

V júli a auguste
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Palguta Ladislav, Hviezdoslavova 281
Smolárová Elena, Budovateľská 522
60 rokov
Kiktová Katarína, Budovateľská 504
Polovka Štefan, Rovná 22
70 rokov
Skokanová Magdaléna, Víťazstva 388
75 rokov
Rothová Anna, Hviezdoslavova 285
85 rokov
Šimčáková Mária, SNP 121
93 rokov
Valluš Štefan, Hviezdoslavova 274

Putovný pohár obce putoval do nových rúk
Za veľmi krásneho a slnečného počasia sa
konal VIII. ročník hasičskej súťaže O putovný pohár obce Hranovnica. Túto súťaž organizoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Hranovnica v areáli Lúčka. Na súťaži sa prezentovalo dvadsaťštyri družstiev mužov a päť
ženských družstiev. Medzi družstvami nechýbal minuloročný víťaz Štôla.
Víťazom sa u mužov stali hasiči z DHZ
Spišská Sobota časom 18.18 sekúnd. Druhí
časom 18.45 sekúnd boli hasiči z DHZ
Štôla. Na treťom mieste v zložení: Jaroslav
Bendík, Ján Šavel, Peter Oravec, Richard
Malatin, Jozef Liptaj, Ján Sabo a Štefan
Barila skončilo domáce družstvo I., ktoré
na víťaza malo stratu 1.7 sekúnd. Týmto
umiestením si družstvo pripísalo do okresnej ligy trinásť bodov. Naše družstvo II.
v zložení: Miroslav Majer, Pavel Šavel, Lukáš Oravec, Adam Šavel, Vladimír Noga,

Matúš Šavel a Marek Spišiak malo neplatný pokus pre poruchu na hadici.
Víťazom u žien sa stalo družstvo zo
Spišského Bystrého I. s časom 26.91 sekúnd. Na druhom mieste skončili hasičky
zo Spišskej Soboty. V tejto súťaži neplatné
pokusy mali ženy Spišské Bystré II., Spišský Štiavnik a Šuňava.
Súťaže O putovný pohár obce Hranovnica sa okrem družstiev z okresu Poprad
zúčastnilo po prvýkrát družstvo z DHZ
Revúčka, ktoré skončilo na šiestom mieste
a družstvo z DHZ Stratená, ktoré skončilo na deviatom mieste. Na súťaži nechýbalo ani družstvo z družobného DHZ Teplý
Vrch, ktoré skončilo na desiatom mieste.
Podujatie po športovej časti, v závere ktorej boli odovzdané diplomy a poháre súťažiacim, pokračovalo zábavou, ktorú pripravili
usporiadatelia pre všetkých občanov.

Novorodenci

Zuzana Rothová, Sládkovičova 414
Miroslav Žiga, Hviezdoslavova 251
Mária Hamrozeková, SNP 213
Jana Kočková, SNP 192
Ema Jílková, Sládkovičova 435
Veronika Šarišská, Mlynská 242
Daniel Šarišský, SNP 183
Iveta Gabrišová, Mlynská 219
Timotej Martinko, Rovná 3
Barbora Hamrozeková, SNP 179
Ivana Lacková, Hviezdoslavova 245

Na večný odpočinok
sme odprevadili

17. júna 2008 Martina Sabu
vo veku 80 rokov
11. júla 2008 Helenu Bidovú
vo veku 75 rokov
18. júla 2008 Katarínu Michlíkovú
vo veku 85 rokov
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Okamihy zo života našej obce

Návšteva kostolíka v Žehre členov chrámového spevokolu

Skupinka mladých pútnikovi Muráň - Levoča v našej obci

Hranovníckí pútnici na námestí pred radnicou v Levoči

32. ročník Memoriálu E. Benka – mužstvo starých pánov

14. ročník miništranského turnaja – víťazné mužstvo

8. ročník hasičskej súťaže o pohár obce – domáce družstvo
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