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Buďme trpezliví a solidárni, ide o rozvoj obce!
V najteplejších letných dňoch začali prekopávky miestnych komunikácií, do ktorých sa zabudovávali chráničky pre káblové rozvody. Mnohí občania sa počas týchto
prác pýtali, čo nám vlastne tento optický
kábel prinesie? Aké sú jeho výhody? Kto
to financuje? Bude to po celej obci? Okrem
týchto zisťovacích otázok bolo počuť aj kritickejšie reakcie „ Pri rozkopávkach vzniknú na ceste nové jamy! Už aj tak je tá
cesta strašná! Zničí sa mi znova trávnik
pred záhradkou! Také služby ponúka aj
T-Com?? a bez zbytočných prekopávok
s využitím ich jestvujúcej káblovej siete!“

Využívam naše obecné noviny a aspoň
sčasti vás chcem informovať o projekte „Optická sieť Hranovnica – hlavná stavba“.
Cieľom projektu je vybudovanie optickej siete v našej obci. Jedná sa o prelomový
projekt, nakoľko optické káble vedené do
každého rodinného domu sú momentálne jednoznačne špičkou v telekomunikačných technológiách.
Optická sieť nahradí existujúcu bezdrôtovú internetovú sieť, čím zvýši sa kvalita
poskytnutých služieb existujúcim zákazníkom. Zároveň budú sprístupnené služby
optického internetu aj ďalším záujemcom.

Táto optická sieť zabezpečuje rýchlejší a
kvalitnejší prenos dát cez internet, ale využije sa aj na káblovú televíziu s väčším
množstvom programov, telefonické spojenie a prípadne po zriadení aj na obecnú
televíziu. V tohtoročnej etape bude realizovaná na uliciach: Sládkovičova, Štúrova,
Školská, Lúčna, Budovateľská.
Zhotoviteľom stavby je firma L.J. SERVICE, s.r.o. Bratislava. Táto firma hradí
všetky náklady spojené s riadením projektu a jeho realizáciou.
(pokračovanie na strane 3)
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Informujeme
• Štyridsiate prvé zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa uskutoční 20. augusta 2010 v miestnosti Klubu obce so začiatkom
19.00 hod. V programe zasadnutia
bude čerpanie rozpočtu obce za
prvý polrok 2010 a jeho úprava č.3
s prihliadnutím na znížený predpoklad dotácie od štátu z podielových daní. Taktiež sa vyhodnotia
škody v obci, ktoré vznikli pri júnovej povodni a prijmú sa opatrenia na protipovodňovú ochranu.
Riešiť by sa mal aj stavebný obvod
Za cintorínom s návrhom pridelenia pozemkov.
• Dvadsiateho šiesteho septembra 2010 sa vo Svite-Podkalke uskutoční súťaž „Spieva celá
rodina“ zameraná na prezentáciu
ľudových piesní. Súťaže sa môžu
zúčastniť najmenej traja členovia rodiny minimálne dvoch generácií. Bližšie informácie Vám
poskytne p. Marianna Kopáčová
osobne v úradných hodinách na
obecnom úrade, prípadne na tel.
čísle 779 51 39. Vyplnenú prihlášku je potrebne zaslať do 10.
septembra. V minulom roku obec
v tejto súťaži prezentovali štyri súťažné družstvá. Naše družstvo rodiny Liptajovcov sa z tejto súťaže
dostalo na krajské kolo. V prípade
väčšieho záujmu sa na súťaž zabezpečí spoločná doprava.
• Po prerušení prevádzky
Materskej školy, ul. Hviezdoslavova, počas ktorej sa vykoná
upratovanie a dezinfekcia vnútorných priestorov materskej
školy a školskej jedálne, sa nový
školský rok 2010/2011 začne vo
štvrtok 2. septembra 2010 o 7.00
hodine.
• Otvorenie nového školského roka 2010/2011 v základnej
škole sa uskutoční 2.septembra
2010 slávnostným nástupom žiakov pred budovou školy o 9.00
hod. za prítomnosti hosti a rodičov nultého a prvého ročníka.
• Prevádzka Materskej školy,
ul. SNP v novom školskom roku
sa taktiež začne 2. septembra
2010 so začiatkom o 7.00 hodine.
• Škody spôsobené júnovou
povodňou na brehoch rieky Vernárka, v intraviláne obce, podľa
Dokumentácie pre vyhodnotenie škôd vypracované Ing. Štefanom Bigošom, autorizovaným
stavebným inžinierom, predstavujú čiastku 399 854 EUR
(12 046 001,- Sk).
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Štyridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 25.
júna 2010. Zasadnutie sa začalo za účasti šiestich poslancov.
Ospravedlnenú neúčasť mali poslanci Stanislav Palguta a Elemír Chovan. Neskorší príchod na zasadnutie mal poslanec Mgr.
Ján Krett. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Mária
Bobovská a Miloš Fedor.
Zasadnutie otvoril a viedol dieť aj časový horizont projektu
zástupca starostu obce Marián a potrebné náklady zapracovať
Gajan, ktorý dostal poverenie od do rozpočtu obce.
starostu obce na vedenie rokovaV ďalších bodoch rokovania
nia. Neprítomnosť starostu obce poslanci zobrali na vedomie inbola z dôvodu odovzdávania pod- formatívnu správu hlavného
kladov firme SRDE, s.r.o. v Bar- kontrolóra obce o plnení pridejove na žiadosť o nenávratný jatých uznesení obecného zafinančný príspevok pre projekt stupiteľstva, správu z kontro„Rekonštrukcia verejného osvet- ly vedenia účtovnej evidencie
lenia v obci Hranovnica“.
obecného úradu vykonanej dňa
V úvode rokovania zástupca 14. mája a 11. júna 2010. Takstarostu odovzdal slovo pred- tiež schválili plán kontrolnej
sedovi
Poľnohospodárske- činnosti hlavného kontrolóra
ho družstva Hranovnica (PD) obce na 2. polrok 2010.
Ing. Dušanovi Pitekovi, ktorý
Dôležitým bodom programu
predniesol zámer rekonštruk- zasadnutia obecného zastupicie administratívnej budovy teľstva bolo rokovanie o Závena ubytovanie, prípadne iný rečnom účte obce za rok 2009.
účel užívania (napr. zdravot- K tomuto bodu poslanci obdŕné stredisko, denný stacionár žali správu nezávislého audítopre dôchodcov a iné). Rozpo- ra závierky, v ktorej vo výrokočet projektu je 160 589 €, pri- vej časti konštatuje, že účtovná
čom podpora z EÚ je 50 % t.j. závierka vyjadruje objektívne
80 294,50 €. Vlastné zdroje, vo všetkých významných súvisresp. združené zdroje pred- lostiach finančnú situáciu obce
stavujú taktiež 50%. Predseda k 31.12.2009 a výsledky hospoPD navrhol realizovať projekt dárenia za rok končiaci k danév spolupráci s obcou s podmien- mu dátumu. V správe a stanoviskou, že obec bude spoluvlastní- ku hlavného kontrolóra obce sa
kom nehnuteľnosti. V rámci konštatuje, že na základe preddiskusie sa vyjadril poslanec ložených podkladov a podľa §
Kolba, že je to dobrá myšlien- 16, článku 8 zákona č. 583/2004
ka, len tento zámer je potrebné Zb. z. odporúča uzavrieť s výrohlbšie rozobrať. Taktiež hlavný kom – súhlas s celoročným hoskontrolór obce Ing. Orolin, kto- podárením bez výhrad. Poslanci
rý podotkol, že je potrebné ve- z tohto bodu rokovania prijali

uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že k návrhu Záverečného
účtu obce neboli vznesené žiadne pripomienky. Zobrali na vedomie správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce a správu
nezávislého audítora. Celoročné
hospodárenie obce za rok 2009
schválili s výrokom bez výhrad,
pričom schodok rozpočtu vo výške 103 568,59 € sa pokryje z prostriedkov kapitálového fondu.
Poslanci na tomto zasadnutí schválili aj konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy
obce Hranovnica za rok 2009
a programový rozpočet obce na
roky 2009 – 2011.
Na zasadnutie sa dostavil aj
podnikateľ obce Marián Mintál s požiadavkou o odkúpenie
budovy starého sypanca (lemhaus pri pomníku) za symbolickú cenu: Budovu je ochotný
na vlastné náklady prerobiť na
podnikanie. V prípade budovania križovatky je ochotný na
vlastné náklady budovu zlikvidovať. Pozemok pod budovu môže ostať obecný s tým, že
obci bude platiť za prenájom
pozemku. V prijatom uznesení poslanci odporučili starostovi obce vypracovať kúpno-predajnú zmluvu s podnikateľom
Mariánom Mintálom, v ktorej
budú zapracované body:
• odpredaj za symbolickú
cenu,
• predkupné právo obce
v prípade predaja budovy,
• prípadnú potrebnú likvidáciu budovy vykonať na náklady kupujúceho,
• vyčísliť ročný prenájom za
pozemok.
V poslednom bode rokovania sa poslanci zaoberali situáciou zosuvu cesty na Dubine.
Poslanec Ing. Roth poukázal
aj na zvýšenie ceny cestovného
z dôvodu obchádzky cez Spišské Bystré. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom starostovi obce odporučilo
predložiť do najbližšieho zasadnutia vyjadrenie kompetentných orgánov o riešení
situácie na štátnej ceste Poprad-Hranovnica a stanovisko
k rozličnej výške cestovného.
Na záver zasadnutia zástupca starostu obce prítomným
poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
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Z vystúpení folklórneho súboru Lúčka
S príchodom letných dní prichádzajú na Slovensko aj rôzne
slávnosti a festivaly. Pre zachovanie ľudovej kultúry, spevu, tanca a nepochybne zvykov a obyčají sú bohaté práve tie folklórne.
Tento rok aj folklórny súbor našej obce Lúčka sa stala súčasťou
jedných slávností a jedného festivalu.
19. jún bol dňom konania 3.
Folklórne kroky
Lúčky
ročníka Folklórnych slávnos- nasledovali 26. júna do Heľpy,
tí obce Vernár usporiadaných kde sa konal 45. jubilejný ročpri príležitosti 715. výročia ník folklórneho festivalu Hozaloženia obce. Hoci nepriaz- rehronské dni spevu a tanca.
nivé počasie nedovolilo, aby Trojdňový festival FS Lúčka
sa program uskutočnil v krás- podporila svojou účasťou v sonom amfiteátri obce, na ná- botnom poobedňajšom pásme
lade neubralo a po presunutí „Prišli hostia zďaleka i zblízvšetkých účastníkov, návštev- ka“. Okrem vystúpení folklórníkov a upravení technických nych skupín, súborov a sólistov
záležitostí sa mohli slávnos- z rôznych regiónov Slovenska
ti s malým meškaním začať festival spestrili aj tradičný jarv obecnom kultúrnom dome. mok a s ním spojená prezenPo slávnostnom otvorení na- tácia domácej ľudovej výroby,
sledoval program, ktorý otvo- remesiel a tradičnej kuchyne.
rila pásmom „jamky“ FS Lúčka z Hranovnice. V obecenstve
sme našli aj mnoho tvárí z Hranovnice, ktoré nás v našom vystúpení povzbudili, za čo im
ďakujeme. Ďalšími účinkujúcimi týchto slávností boli FS
Telgárt z Telgártu, FS Hora
z Rejdovej, Spevácke duo z Kamienky a FS Vernár. Vo večernom programe vystúpil FS
Partizán zo Slovenskej Ľupče.

Pre členov súboru to bol určite krásny zážitok, veď v takejto zostave šlo o jeden z prvých
výletov takto doďaleka. S piesňou na perách, a hlavne spokojnosťou na srdci z dobre odvedeného výkonu sme dokázali
preglgnúť aj neochotu šoféra
autobusu zotrvať s nami na festivale dlhšie.
Veríme, že podobných vystúpení a účinkovaní nášho omladeného folklórneho súboru Lúčka bude
čoraz viac, veď mladé a veselé srdiečka, ktoré bijú pre folklór, sa
stále stretávajú, aby mohli ďalej
zachovávať tradičnú pieseň i slovo našich starých otcov a materí
a takto ďalej posúvať a zviditeľňovať súbor i obec.
KatLip

Buďme trpezliví a solidárni, ide o rozvoj obce!
(dokončenie z 1. strany)
Taktiež v prvotnej fáze realizácie stavby znáša aj náklady na zriadenie prípojky
pre zákazníkov. V prípade, že
niekto požiada o pripojenie
po realizácii stavby, všetky
náklady na pripojenie bude
znášať sám. Suma za zriadenie môže dosiahnuť veľmi vysokú čiastku, pretože každý
zákazník musí byť pripojený
do účastníckeho uzla. Účastnícky uzol v niektorých prípadoch bude vzdialený až 250
metrov od jeho domu. Je preto ideálne využiť terajšiu ponuku firmy a dať si vykopať
prípojku nezáväzne, bez nutnosti využívať ich služby. Ak
sa v budúcnosti rozhodnete inak a budete chcieť tieto
služby využiť, prípojku budete mať zadarmo.
Firma L.J. SERVICE, s.r.o.
má v pláne vybudovať hlavnú
trasu v dĺžke 3 500 metrov aj
s prípojkami v tomto roku, a to
do jesenného obdobia.

Do konca roka plánujú „oživenie“ optickej siete a zákazníci by mali možnosť už cez
Vianočné sviatky využívať internet na optike a káblovú televíziu ako aj telefónne služby.
V pláne firmy na budúci rok
je vybudovanie optickej trasy
v ďalších častiach obce. Ktorým smerom to najskôr pôjde,
bude závisieť od počtu záujemcov zistených prieskumom,
ako aj od finančných možností
firmy.
Spoluobčania, spoliehať sa
na výkonnejšie služby T-Comu, pri ich terajšej telefónnej
káblovej sieti, je nemysliteľné.
Ani kvalita a rýchlosť prenosu
dát na ich infraštruktúre, či je
to internet alebo televízia (káblom, satelitom), nikdy nedosiahne kvalitu prenosu optickou sieťou.
Verím, že využijete túto jedinečnú možnosť získať zadarmo pripojenie na optický internet a najširšiu ponuku českých
a slovenských TV programov
do domácností, pričom nemu-

síte nič platiť za vybudovanie
samotnej prípojky.
Rovnako prosím tých, ktorých ponuka neoslovila, aby
mali trpezlivosť pri realizácii
projektu. Zhotoviteľ vykoná aj
úpravu rozkopaného trávnika,
či rozkopanej cesty. Rovnako
zhotoviteľ postupuje v koordinácii s našimi plánmi a teda
všetky rozkopávky ciest dokončí do nami určeného termínu, tak aby sme mohli podľa
schválených plánov obnoviť asfaltový povrch ciest v časti našej obce.
Buďte solidárni k tým, ktorým táto ponuka prinesie radosť a potešenie. Veď realizáciou tohto projektu sa zaradí
naša obed na čelo a je aj v určitom zmysle slova priekopníkom v oblasti informačných
technológií. Na rozvoji obce by
malo záležať každému občanovi. Prosím vás, prispejte svojou trpezlivosťou a solidárnosťou k svojim spoluobčanom.
Ďakujem.
starosta obce

Program kina na
september a október
piatok 10. septembra 2010
POMSTA CHLPÁČOV
Skvelá rodinná komédia plná
neodolateľných gagov vás naučí, že
pokúšať sa bojovať proti matke prírode je vopred prehratá bitka. Lesom sa nesie odhodlaný rev, odplata
bude krutá, neľútostná a… chlpatá.
Žáner: rodinná komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP 12, 92
min., český dabing.
piatok 24. septembra 2010
ZATMENIE
USA 2010
V treťom pokračovaní Twilight
ságy je Bella opäť v ohrození života. Seattle pustoší séria vrážd, za
ktorými stojí chladnokrvná Viktória. Stále túži po pomste za smrť
svojho druha. Uprostred toho všetkého je Bella nútená vybrať si medzi láskou svojho života – Edwardom a priateľstvom s Jacobom.
Vie, že jej voľba môže vyvolať
vojnu medzi upírmi a vlkolakmi,
nech si vyberie akokoľvek. S blížiacou sa maturitou je postavená
aj pred najdôležitejšie rozhodnutie svojho života – ostať človekom,
alebo sa stať upírom?
Žáner: romantický horor. Odporúčaná prístupnosť: MP 12, 130
min., české titulky.
piatok 1. októbra 2010
LEGENDA O LIETAJÚCOM
CYPRIÁNOVI
Slovensko-Poľsko 2010
Strhujúci príbeh o tajomnom
mníchovi, ktorý zostrojil lietajúci
stroj podľa stratenej knihy Leonarda da Vinciho. Jedna stará legenda
vraví, že kedysi dávno žil v kláštore,
stratenom v horách, znalec tisícich
vied a majster tisícich remesiel,
lekár a bylinkár, tajomný mních
Cyprián. Ľudia vravia, že zostrojil
lietajúci stroj podľa stratenej knihy Leonarda da Vinciho a jedného
dňa na ňom odletel do neznáma. Tá
legenda je možno pravdivá.
Žáner: historická dobrodružná
dráma. Odporúčaná prístupnosť:
MP 15, 108 min., slovenská verzia.
piatok 29. októbra 2010
SHREK – ZVONEC A KONIEC
Čo nás čaká v štvrtom diele Šreka? Omnoho drsnejšia Fiona, Kocúr v čižmách a omnoho zmätenejší Oslík. A kráľovstvo Za siedmimi
horami hore nohami. Na svedomí
to má Shrek, ktorý vypustil do sveta jedno veľmi nerozumné prianie.
Žáner: animovaná rodinná rozprávka. Odporúčaná prístupnosť:
MP , 93 min., slovenský dabing.

4

Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

Opršaná nedeľa nepriala družstvám Hornádskej doliny
Už tradične štvrtá nedeľa v mesiaci júl patrí hasičom. Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal už desiaty ročník hasičskej súťaže
družstiev o „Putovný pohár obce Hranovnica“. Na tomto jubilejnom ročníku sa zúčastnilo celkom tridsaťštyri družstiev z 24 obcí.
Súťaž sa uskutočnila v športovom areáli Lúčka za veľmi nepriaznivého počasia.
Samotnej súťaži pri nástupe lo 24 družstiev, z ktorých dve
súťažiacich predchádzalo sláv- družstvá, a to Spišské Bystré II.
nostné udeľovanie vyzname- a Švábovce, mali neplatný ponaní, keď jednotlivým členom kus. Najlepší výkon predviedboli udelené tieto ocenenia:
lo družstvo Spišská Sobota II.
* za príkladnú prácu: Jánovi a stalo sa víťazom súťaže časom
Malatinovi,
16,97 s. Druhý v poradí Bob* za 10-ročnú vernosť: Mi- rovček mal čas horší o 0,31 s.
loslavovi Bobovskému, Petro- Tretie v poradí skončilo družvi Jozefčákovi, Petrovi Orav- stvo zo Stratenej. Naše družcovi, Tomášovi Šavelovi, Jánovi stvo skončilo hlboko v poli poŠavelovi, Patrikovi Spišiakovi,
razených. So stratou siedmich
* za 20-ročnú vernosť: Jaro- sekúnd na víťazné družstvo
slavovi Gajanovi,
a časom 23,97 s. skončilo až na
* za 30-ročnú vernosť: Vero- trinástom mieste.
nike Husárovej,
Opršaná nedeľa nepriala
* za 50-ročnú vernosť: Pav- družstvám Hornádskej dolilovi Račekovi, Jozefovi Šmel- ny, keď najlepšie umiestnenie
kovi st.
dosiahlo družstvo Kravian a
Pri tomto slávnostnom ná- skončilo na deviatom miesstupe všetky zúčastnené DHZ te. Už uvedené naše družstvo
obdržali pamätnú plaketu.
na trinástom mieste. Družstvo
V súťaži mužov štartova- Spišské Bystré I. na šestnástom

Vzdelávanie pracovníkov
PD ukončené

Nezisková organizácia Nové
smery v čase od júna 2009 do
mája 2010 realizovala vzdelávací projekt „Správna farmárska
prax pri výrobe a prvotnom
ošetrení surového kravského mlieka“ v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Vzdelávanie ukončilo päť
účastníkov kurzu z Poľnohospodárskeho družstva Hranovnica. Projekt je financovaný

z prostriedkov Európskej únie
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Účastníci sa v rámci ďalšieho vzdelávania oboznámili
s modernými teoretickými poznatkami z oblasti zvyšovania
kvality a hospodárenia výroby
a získali praktické zručnosti
pri využívaní nových technológií zavedených v poľnohospodárskych podnikoch.

Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu: Fašková Milada, Rusnáková Anna, Oravec Jaroslav, Pustovková Ľudmila a Sýkorová Mária.

mieste. Na osemnástom mieste
družstvo Vikartoviec.
V súťaži žien štartovalo rekordných desať družstiev. Najlepšie si počínalo družstvo Spišské Bystré, ktoré časom 22,55
zvíťazilo pred druhou Šuňavou
a treťou Štrbou. V tejto kategórii naše družstvo nesúťažilo.
Po tejto súťaži organizátori
zabezpečili predstavenie hudobného recitálu „Na skle maľované“, s ktorým vystúpilo
Detské kočovné divadlo DRaK
z Prešova. Bohužiaľ na tomto
veľmi hodnotnom predstavení
bolo veľmi málo občanov. Zrejme ich od návštevy športového
areálu Lúčka odradilo počasie,
možno aj rozbahnená cesta pri
skládke dreva p. Liptaja.
Zabezpečenie jubilejného
desiateho ročníka bolo oveľa
problematickejšie ako v minu-

losti. Kvôli hospodárskej kríze
bolo ťažko získať finančné prostriedky, prípadne materiálnu
podporu od sponzorov. U niektorých vyšli celkom naprázdno. Tak to bolo aj v prípade
Poľnohospodárskeho družstva,
čo sa v minulosti nestalo. „Vynaložené úsilie na zorganizovanie tohto podujatia neprinieslo požadovaný efekt“,
povedal záverom veliteľ DHZ
p. Viliam Malatin. Na podujatí
bolo veľmi málo návštevníkov
a nepotešiteľný bol aj výsledok
v súťaži družstva mužov.
Poďakovanie za usporiadanie tohto podujatia patrí všetkým, ktorí sa pričinili o jeho
priebeh, či to bolo vykonanou
prácou alebo aj poskytnutím
sponzorstva. Dúfajme, že v budúcom roku budeme môcť toto
podujatie bilancovať lepšie.

Opravu plánovali, zosuv nie!
Už v roku 2009 prebiehali
projektové práce a vybavovalo sa stavebné povolenie pre
opravu cesty I/67 medzi našou
obcou a mestom Poprad v časti Dubina. Navrhovaná stavba
predstavovala opravu dvoch
priepustov v miestach eróznych rýh a výstavby oporných
múrov. Stavba sa mala realizovať pri obmedzení cestnej premávky za 24 mesiacov.
Plynulú prípravu stavby narušili silné dažde v priebehu
mája a júna, keď došlo k zosuvu pôdy. Z tohto dôvodu bola
cestná premávka odklonená.
Cestovať do Popradu obchádzkou cez Spišské Bystré je jednak finančne náročnejšie, ale aj
nebezpečnejšie pre nevhodnosť
cesty. Preto je na mieste otáz-

ka: „Kedy bude spustená premávka cez Dubinu?“
„Zosuv svahu nám narušil
plánovanú opravu, ktorá má stáť
1 797 603 € a prebiehať v roku
2010 až 2011. Z dôvodu zosuvu svahu sme boli nútení uzatvoriť cestnú premávku. Momentálne
na stavbe prebieha kotvenie svahu.
Potrebné je vykonať tristo injektáží,
ktoré by mali byť ukončené do konca
mesiaca september. Po týchto prácach by sa mala pustiť obmedzená
premávka a v opravách pokračovať“, takto nám odpovedal riaditeľ SSC v Košiciach Ing. Fabián.
Dúfajme, že nevzniknú
problémy, ktoré tento zámer
zmenia. Doprava cez Visovu,
hlavne v zimných mesiacoch,
je veľmi komplikovaná, náročná a nebezpečná.
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Chrámový spevokol na Špekfeste 2010 v Liptovskej Tepličke
Aj Vám sa zdá názov tejto akcie netradičný? Začiatkom mesiaca júla nás na skúške po nedeľnej svätej omši prekvapil náš
pán farár s novinkou, že sme ako zbor pozvaní na festival do Liptovskej Tepličky, na ktorom sa zúčastnia viaceré chrámové spevokoly. Vedúca spevokolu p. učiteľka Maníková to zobrala ako
výzvu, my všetci členovia spolu s ňou ako výzvu spojenú so zodpovednosťou.
Začali sme vyberať piesne, ľudí v Liptovskej Tepličke.
ktoré by boli na takéto podujaCieľom tohto festu je ukátie vhodné, a trénovať. Vybrali zať ľuďom, ako sa dá spojiť
sme piesne oslavné, aj v mlá- duchovný život s hudbou, zádežníckom duchu, pieseň k ne- bavou, skvelými ľuďmi, ale aj
beskej Matke a po usilovnom kreatívnou činnosťou a športrénovaní sme si pripravili aj tom. Túžbou je vytvárať spolozborovú klasiku Ave verum.
čenstvo s Pánom aj mimo kosŠpekfest sa konal v nede- tola, a tak Mu vyhradiť miesto
ľu 25.7.2010. Celý dvojdňový v našich vzťahoch, rodinách,
program sa mal konať v amfite- farnosti, ale aj mimo nej.
átri v Liptovske Tepličke, ale
Názov tejto akcie vznikol
pre vytrvalý dážď sa nedeľný ako nápad, keď sa mladí ľuprogram presunul do kultúr- dia stretávali na opekačkách,
neho domu. Privítalo nás vese- kde diskutovali, spievali a polé, roztlieskané a rozospievané vedali si: „Prečo neurobiť tapublikum, ktoré potleskom aj kúto akciu pre viacerých?“
pohybom sprevádzalo účinku- A tak z roka na rok pozývali
júcich. Mnohí sme sa až tam viac účinkujúcich a obohacodozvedeli, že táto akcia je orga- vali program festu. Aj tento rok
nizovaná už po tretí raz, orga- malo podujatie veľmi pestrý
nizuje ju spoločenstvo mladých a bohatý program, účinkovali

Odpovedáme na šesť otázok
Prezident SR rozhodnutím č. 311/2010 Z. z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň
jeho konania na sobotu 18. septembra 2010 v čase od 7.00 do 22.00
hodiny.
Referendum nám ponuka mesto do 24. augusta 2010 dopriestor na prejavenie svojho ručí oznámenie o mieste a čase
názoru na zrušenie koncesio- konania referenda.
nárskych poplatkov, obmedzePrávo hlasovať v referende
nie poslaneckej imunity, zní- má každý občan SR, ktorý najženie počtu poslancov na 100, neskôr v deň referenda dovŕšil
stanovenie maximálnej ceny 18 rokov veku. Prekážkou vo
vládnych limuzín, uzákonenia výkone hlasovacieho práva je:
volieb cez internet a osoby po• zákonom ustanovené obverené výkonom verejnej moci medzenie osobnej slobody z
vyňali z práva na odpoveď, kto- dôvodu ochrany zdravia ľudí,
ré zaručuje tlačový zákon.
• výkon trestu odňatia sloObec pre uskutočnenie re- body,
ferenda vypracovala Harmono• pozbavenie spôsobilosti
gram organizačno-technického na právne úkony.
zabezpečenia. Určila v rámci
Občanovi, ktorý nebude
obce jeden okrsok a miestnosť môcť hlasovať v okrsku, v ktopre referendum v sobášnej sie- rého zozname je zapísaný, vydá
ni.
obec na jeho žiadosť hlasovací
Po zaslaní delegačných lis- preukaz a zo zoznamu ho vytín jednotlivými stranami sa čiarkne. Hlasovací preukaz je
vytvorila okrsková komisia však bez občianskeho preukas týmito členmi: Ing. Juraj zu neplatný. Hlasovacie preuKenedisch (SMER), Šimon kazy sa budú vydávať na obecKnežník (SaS). Mgr. Ľubomí- nom úrade v kancelárii u p. V.
ra Vallušová (SDKÚ), Alena Gajanovej do 16. 9. 2010 do
Rothová (KDH) a Mária Val- 12.00 hodiny. S hlasovacím
lušová (petičný výbor).
preukazom môže občan hlasoObčanom, ktorí sú zapísa- vať v ktoromkoľvek okrsku na
ní v zozname na hlasovanie, území SR.

mládežnícke kapely, gospelové
kapely, prihovárali sa duchovní
otcovia, mladí mali pripravené
scénky, účinkoval finalista superstar Peter Bažík a predstavili sa chrámové spevokoly z celej Hornádskej doliny.
Priamo na mieste sme zistili, že naša pieseň Poď, vezmi
kríž, bola veľmi aktuálna, nakoľko motto tohtoročného festu znelo: „Vystúp z davu, poď
a nasleduj ma!“ Naše snaženie
a trénovanie prinieslo ovocie,
vystúpenie sa nám vydarilo,
za čo nás publikum odmenilo
úprimným a silným potleskom.
Vypočuli sme si príhovory duchovných otcov, obdivovali
sme výkony chrámových spevokolov z okolitých obcí a odchádzali s pocitom, že spoločne
strávené popoludnie bolo úžitkom pre telá i duše všetkých,
ktorí sme sa tam stretli. Ďakujeme organizátorom, že nás na
toto milé podujatie pozvali.

Hudba a spev boli od vekov
nástrojom, ktorý vynášal chválu do nebies, vydarená nedeľa
to v plnej miere potvrdila. Pri
predstavovaní nášho spevokolu na feste som začala prebásneným žalmom a ním chcem
ukončiť aj tento príspevok.
Keď hľadím na nebesia,
dielo Tvojich rúk, a na
mesiac a hviezdy, hovorím:
Čože je človek,
že naň prihliadaš?
Človečí syn,
že tak si sa ho ujal?
Máločo menším si ho urobil
od anjelov a ovenčil ho slávou,
nad vlastným dielom
za pána ustanovil,
položil mu všetko pod nohy...
Z celého srdca ďakovať
budem Pánovi,
jeho zázračné skutky rozpoviem.
Budem sa s Tebou
radovať a spievať, oslávim
Tvoje meno, Najvyšší.
PhDr. Farkašová

Nahláste svoje pripomienky

K termínu 12. december dochádza každoročne k pravidelnej
zmene cestovných poriadkov autobusovej dopravy. V procese
schvaľovania, ktorý začne prebiehať už v septembri, sa prehodnotia pripomienky k doteraz platným cestovným poriadkom.
Obec musí svoje pripomien- hlási na obecný úrad písomky zaslať k doteraz platným ces- ne, resp. osobne u pracovníčky
tovným poriadkom na Slovenskú p. V. Gajanovej. Pripomienku
autobusovú dopravu Poprad, ak- možno zaslať aj mailom na adciová spoločnosť v termíne najne- resu obechranovnica@lj.sk.
skôr do 14. septembra 2010.
Pripomienku prosíme naZ uvedeného dôvodu pro- hlásiť do 10. septembra 2010
síme, ak niektorý občan má s uvedením čísla trasy a čísla
k platnému cestovnému po- autobusového spoja. Obecný
riadku pripomienku, ktorý úrad spracuje všetky pripozabezpečuje spoločnosť SAD mienky občanov a zašle na ďalPoprad, nech svoju zmenu na- ší proces schvaľovania.
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Ide o vzájomné vzťahy a ochotu
Pred troma rokmi sme si my
evanjelici v Hranovnici pripomínali 150.výročie od posvätenia nášho evanjelického chrámu Božieho. V súvislosti s tým
sme si naplánovali a aj urobili
veľa opráv a investícií. Nás evanjelikov tu nie je veľa, ale stále sa
prejavovala štedrosť mnohých
bratov a sestier a tiež veľká Božia
pomoc. Presvedčili sme sa, že je
Boh s nami, že nám pomáha naozaj rôznymi spôsobmi.
Ale aj tak sme mali okolo
kostola plot, ktorý sa rozpadával napriek všetkým opravám. Bolo potrebné urobiť ho
nanovo, kompletne a kvalitne.
Bolo to pre nás dôležité – lebo
plot neoddeľuje, ale vyhradzuje miesto – na Boha, na Jeho

Slovo, jednoducho, na sväté a
vzácne veci. Prekračujúc túto
hranicu symbolicky nechávame všetko iné za sebou a prichádzame, aby sme prijímali.
Pre nás samých už bola takáto oprava finančne náročná.
Preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc Obecné zastupiteľstvo. A vy ste vypočuli našu
žiadosť. Vaša štedrosť prevýšila
naše prosby a očakávania. Znova nás aj týmto spôsobom Pán
Boh vypočul. Aj cez vás odpovedal na naše modlitby. Vy ste
sa pre nás stali sprostredkovateľmi Božej pomoci. Zistili sme
to, čo vedeli už naši predkovia
– Boh je dobrý a štedrý a pomáha tým, čo Ho prosia. Vďaka Bohu a vďaka vám máme pri

kostole pevný plot s dobrými
základmi a krásnym kovaním.
Ale nejde tu len o peniaze.
Ide tu viac o naše vzájomné
vzťahy a ochotu. Nové oplotenie nášho kostola bude stále symbolom štedrosti, pripo-

Nová farská hospodárska rada
Po uplynutí päťročného mandátu doterajšieho zloženia farskej
hospodárskej rady sa v našej farnosti v nedele 6.júla a 13. júla 2010
uskutočnili voľby do novej farskej hospodárskej rady, ktorá bude
účinkovať nasledujúcich päť rokov.
V mene celej farnosti Hranov- Hlavčák č.d. 430 (13 hlasov).
nica sa chcem poďakovať doterajĎalej to budú menovaní: Heším členom: PaedDr. Helene Val- lena Vallušová č.d. 435, Štefan
lušovej, tajomníčke FR. Ďalej: Orolín č.d. 491 a Mária GavaléM. Vallušovi, Š. Orolínovi, M. rová č.d. 523.
Kolbovi, Š. Husárovi (in memoZ úradu predsedom farskej
riam), J. Hlavčákovi, M. Račeko- hospodárskej rady je správca farvi, PaedDr. J. Krettovi, M. Mala- nosti. Prevzatím dekrétov a zlotinovej, E. Vallušovi a J. Husárovi žením sľubu sa prakticky začne
za ich pomoc a prácu pre farnosť päťročné funkčné obdobie novej
v uplynulom volebnom období.
farskej hospodárskej rady.
Novú farskú hospodársku
Hospodárska rada farnosti sa
radu tvorí prvých päť volených riadi stanovami, z ktorých preda traja menovaní členovia.
kladám tento výňatok.
Podľa výsledkov volieb voleHospodárska rada rozhoduje na
nými členmi sú: Mária Malati- zasadaniach. Jej rozhodnutia nenová č.d. 65 (33 hlasov), Eduard majú pre farára povahu povinnosValluš č.d. 385 (29 hlasov), Ján ti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je
Krett č.d. 284 (26 hlasov), Martin ustanovené niečo iné vo všeobecGajan č.d. 390 (21 hlasov) a Jozef nom alebo partikulárnom práve.

Spomedzi svojich členov volí
tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti
rady. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú dva razy
do roka. Mimoriadne zasadania
sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý
stanovuje aj program zasadania.
- Farár je povinný vypočuť si
stanovisko hospodárskej rady v
týchto prípadoch:
- pri prestavbe interiéru alebo
exteriéru kostola,
- pri stavbe novej fary, ako aj
pri prestavbe fary,
- pri scudzení alebo prenájme
nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci,
Pre nefunkčnosť alebo pre
zneužívanie právomoci môže
hospodársku radu rozpustiť diecézny biskup na návrh farára.
Jozef Ferneza

mienkou a ukážkou toho, že
ľudia v Hranovnici chcú byť
k sebe navzájom prajní. Že aj
keď sa pozeráme na veci viery
z iných smerov, stále sa pozeráme na toho istého Boha.
Slovami apoštola Pavla vám
chceme priať Božie požehnanie:
A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb,
aby mal čo jesť,dá a rozmnoží
vaše osivo,
dá vzrast plodom vašej
spravodlivosti, a vo
všetkom budete obohatení
na všemožnú štedrosť,
ktorá skrze nás pôsobí
vďačnosť Bohu.
Lebo táto služba lásky
nielenže doplňuje
nedostatky svätých,
ale rozmnožuje
aj vďačnosť mnohých k Bohu.
Stále, keď bude brána pred
naším kostolom otvorená, keď
budeme mať Služby Božie, je
medzi nami ktokoľvek vítaný!
Ešte raz úprimne ďakujeme!
V mene evanjelického a.v.
dcérocirkevného zboru Hranovnica.
Mgr. Zuzana Vaľovská
evanjelická a.v.farárka

Miništranti na futbalovom ihrisku

V stredu tretieho júlového týždňa t.j. 21. júla 2010 sa uskutočnil na ihrisku v Hranovnici futbalový turnaj miništrantov Hornádskej doliny. Šestnásty ročník tohto podujatia mal staré známe
motto: „V zdravom tele zdravý duch“.
Vďaka obecnému úradu miništrantské futbalové družv Hranovnici, organizátorom stvá z domácej Hranovnice,
a samozrejme Pánu Bohu mô- ďalej z Vikartoviec, Liptovskej
žeme túto akciu označiť ako Tepličky, Žehry a zo Spišskéveľmi vydarenú so všetkým, ho Bystrého. Výsledné poradie
čo k športu patrí. Po skonče- bolo nasledovné: prvé miesto
ní futbalového ošiaľu, ktorý obhájili z minulého roka Visa k nám takmer mesiac ozý- kartovce a za nimi podľa počtu
val z južnej Afriky počas maj- bodov skončili Spišské Bystré,
strovstiev sveta 2010, si zmera- Hranovnica, Žehra a Liptovli sily v tejto populárnej hre aj ská Teplička. Jozef Ferneza
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Na Levočskej hore zaznela výzva ku láske a vzájomnej pomoci ľuďom
Púť do Levoče je v našej obci neodmysliteľným začiatkom každých letných prázdnin. A takto tomu bolo aj tento rok. O svojich
poznatkoch z tohtoročnej púte na Levočskú horu sa s nami podelila Mgr. Ľubomíra Vallušová v následnom príspevku.
Všetko to začalo o ôsmej jej a poprosiť o Božie milosti do
ráno v sobotu 3. júla, keď sme nasledujúcich dní. Po príchode
sa stretli pred kostolom, my sme sa rozložili, pomodlili sa
starší, ale hlavne mladí s rov- a oddýchli si po náročnej ceste.
nakou túžbou poprosiť LevočPomaly sa zotmelo a na
skú Pannu Máriu o nové mi- horu padla noc, na nebi sa oblosti. Žiadna dlhá cesta sa však javili hviezdy, celé rozjímanie
nemôže zaobísť bez požehna- a modlitby nabrali úplne iný
nia, ktorým nás tradične vy- rozmer, neopísateľne krásny,
prevádza pán farár.
plný pokoja a Božej blízkosCesta bola veľmi príjemná, ti. Nikomu sa vtedy nechcelo
slniečko krásne svietilo a jeho spať v obave, aby mu niečo nehrejivé lúče osviežoval príjem- uniklo, či už je to prvý, alebo
ný letný vetrík. Putovanie sme devätnástykrát. Mňa najviac
pretkávali modlitbou svätého zaujala tohoročná krížová cesruženca, ktorou sme prosili ta – Via lucis. Bola veľmi neNebeskú Matku o bezproblé- všedne spracovaná. Viedli ju
mové putovanie. Pri prechode p. A. Fabián a hudobník Macez obce, ktoré sme mali po ces- rián Čekovský, kde ku každéte, sme sa vždy zastavili v kos- mu zastaveniu zaspievali kráttole, krátko sme sa pomodlili ku pieseň. Aj celková obsahová
a zaspievali mariánsku pieseň. stránka bola pozmenená a viac
Pri našom putovaní vládla veľ- prispôsobená dnešnému živomi dobrá nálada.
tu. Z každej myšlienky plynuKeď sme popoludní dorazili lo mnoho ponaučení pre naše
do Levoče, najprv sme tradič- osobné prežívanie každodenne navštívili chrám sv. Jaku- ného života. V takomto príjemba, kde sme pozdravili Pannu nom duchu prešla noc a nastalo
Máriu a poďakovali za ochranu krásne slnečné nedeľné ráno.
pri ceste za ňou. Potom sme sa
Z nedeľných sv. omší som
vydali na Mariánsku horu. Po- sa najviac tešila na tú hlavnú,
sledný úsek bol veľmi namáha- ktorú celebroval Mons. Stavý, no o to radostnejší, že sme nislav Zvolenský, bratislavský
to opäť zvládli a zase sa môže- arcibiskup - metropolita. Jeho
me stretnúť s ňou, vyžalovať sa homília všetkých prítomných

veľmi oslovila. Vyzval v nej veriacich ku spolupatričnosti, ku
láske a vzájomnej pomoci ľuďom, ktorí boli postihnutí povodňami a prišli o dlhoročne
budované strechy nad hlavou.
Pred slávnostným požehnaním
bol ešte prečítaný pozdravný
list pútnikov sv. otcovi Benediktovi XVI.
Po ukončení sv. omše sme
sa začali pomaly poberať domov. Opäť sme sa zhromaždili
pri chráme sv. Jakuba, kde sme
za spevu ďakovnej piesne pred
hlavným oltárom poďakovali
a zavďačili sa za všetky prežité
duchovné milosti našej Nebeskej Matke. Autobusom sme sa
vrátili domov.

Putovanie sa skončilo, ale
hlboký duchovný odkaz a povzbudenie stále zostáva v našich srdciach. Panna Mária
nás cez lásku k svojmu Synovi učí láske k blížnym, a najmä
k Bohu. Je naším duchovným
vzorom na ceste životom, čo si
každoročne pripomíname putovaním do Levoče.
Po návrate domov sa začne
naša každodenná rutina a dvojdňové čaro púte, pocity pokoja,
povzbudenia a Božej blízkosti
sa nám nebudú zdať také samozrejmé. Nemali by sme však
zabúdať na to, že Boh a Panna
Mária sú stále pri nás a vďaka
tomu sa nám všetky problémy
budú prekonávať ľahšie.

Do Gaboltova prinášajú radosti, starosti a trápenia
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa
uskutočnil 18. ročník Rómskej púte v Gaboltove v okrese Bardejov, na ktorom
nechýbali ani naši spoluobčania Rómovia.
Táto púť si už získala svojich veriacich aj v
komunite našej obce.
Takmer pravidelne už niekoľko rokov
cestujú v prvú augustovú nedeľu autobusom do Gaboltova, aby si svojím spôsobom
mohli v kruhu veriacich duchovne, ale aj
kultúrne sa stretnúť.
Rómovia putovali odpradávna, putovanie je súčasťou ich historickej tradície.
Putovanie za duchovným zážitkom je Rómom vlastné rovnako ako iným ľuďom.
Hlavným cieľom púte je stretnutie Rómov s Bohom. „Je potrebné Rómom ponúkať duchovné a kultúrne stretnutie, v ktorom sa
môžu zjednotiť“. Všetci, ktorí sem prichádzajú, prinášajú so sebou svoje radosti, starosti, trápenia. Mnohých trápi, ako žije rómska
komunita. Na púti sa zúčastňujú väčšinou
rómski pútnici z východného Slovenska,
ale i zo zahraničia, napr. Poľska, Česka.

Duchovný program bol veľmi pestrý
a začal krížovou cestou. Svätú omšu celebrovali košický arcibiskup-metropolita
Bernard Bober a spišský pomocný biskup

Štefan Sečka. Homíliu na púti predniesol
saleziánsky kňaz, pôsobiaci na košickom
sídlisku Luník IX, don Peter Bešenyei. V
nej okrem iného upriamil pozornosť tých,

ktorí s Rómami pracujú, aby nezabudli na
tri momenty, ktoré otvárajú srdcia Rómov.
Sú to: princíp úcty, princíp lásky a princíp neprotirečenia: „Hlavne, aby sme si všetci uvedomili, že treba budovať mosty, aby sa
spoločnosť nepolarizovala, ale hľadala cesty k
sebe. To je jedna z centrálnych myšlienok, ktoré som chcel odovzdať na tohtoročnej púti ako
majorite, tak aj rómskej skupine, ktorá je tu
prítomná“.
Po skončení obradov bol kultúrny
program, ktorý pripravili veriaci z farnosti. Rómovia našli a odnášajú si nové inšpirácie pre svoj každodenný nie ľahký život.
Už teraz rozmýšľajú a rozprávajú, ako zmeniť svoje, ale aj iných myslenie v tom dobrom zmysle slova, a hlavne v duchovnom.
„Verím, že ďalší ročník Rómskej púte bude
ešte lepší a pridajú sa k nám ďalší veriaci Rómovia z obce, ktorí si dajú za svoj cieľ stretnúť
sa na púti v Gaboltove s Rómami a s Bohom“,
povedala nám jedna z našich dlhoročných
účastníčok Anastázia Kočková.
Hor Vla
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Odkaz predškolákov „Bolo nám v škôlke dobre!“
Koniec každého školského roka je veľkou a predovšetkým
radostnou udalosťou pre školákov. Ani koniec školského roka
2009/2010 nebol v tomto smere výnimkou. Zahanbiť sa však nedali ani tí menší - škôlkari - predškoláci.
V posledný piatok mesiaca pán Vladimír Oravec, za čo mu
jún sa deti chystali do škôlky patrí tiež veľké poďakovanie.
o čosi slávnostnejšie. Poobede A tak deti vyzbrojené sladkosich totiž čakala slávnostná roz- ťou, rodičia a učitelia hrdosťou,
lúčka so škôlkou. Tá sa začala v rytme piesní, sme sa vrátili
slávnostným sprievodom, kedy naspäť do škôlky, kde nás časi predškoláci hrdo niesli tablo kal kultúrny program.
a vyspevovali si do kroku rozPredslov mala pani Kopáčolúčkové „ Zbohom škôlka, lú- vá za obecný úrad a pani riadičime sa...“ atď...
teľka MŠ Mária Greňová, ktoNa tejto krátkej, no pre nich rej detičky za tie rôčky prirástli
(ale priznajme sa, že aj pre nás) k srdcu a pri rozlúčke im popriadôležitej trase, sme ich sprevá- la veľa zdaru v ďalšej, už školácdzali aj my, pozvané mamičky kej etape. Do nového školáckeho
a pani učiteľky.
sveta ich spoločne motivovali
V obchodnom dome nás už, tvorivou literatúrou a peknou
ako je to roky rokúce zvykom, knihou do zbierky. Hrdé a dôprivítali ústretové pani preda- ležito sa cítiace deti predviedli
vačky a pani vedúca, ktorým predstavenie na plný plyn.
deti tiež hrdo vyspievali reperMy rodičia cítime potrebu
toár rozlúčkových piesní a neza- vysloviť poďakovanie. Predoobišlo sa to bez sladkej odmeny.
všetkým ďakujeme pani učiTakže, milí Hranovničania, teľkám za ich každodennú staak chcete spoznať nový roč- rostlivosť o naše deti, za pomoc
ník školákov, pozrite si tablo vo výchove, a predovšetkým
vo výklade nášho obchodné- veľkú dávku trpezlivosti, za to,
ho domu. Tablá už tradične a že ráno odchádzame do práce
rok čo rok nápaditejšie vyrába bez obáv a s vedomím, že naše

ratolesti sú v dobrých rukách.
Nie menšie ďakujem patrí
pani kuchárkam, ktoré sa starajú o plné a zdravo zaoblené
brušká a pani upratovačke za
čisté prostredie, v ktorom naše
deti trávia veľkú časť dňa. To
všetko sa podpíše na ich ďalšom vývoji. Ich odkaz pre Vás:
„Bolo nám v škôlke dobre!“.
Obecný úrad a škôlka v Hranovnici však podáva pomocnú
ruku tým rodinám, pre ktoré
by dvojmesačné prázdniny spô-

sobili nemalé problémy. A tak
je už pravidlom, že fungovanie
škôlky počas letných prázdnin
na jeden mesiac, aj keď nie je
rentabilné, je možné!!! A to nás
rodičov veľmi teší.
Takže, milí predškoláci, recept na úspech: „K vydarenému
štartu pridať štipku odvahy, doplniť po okraj usilovnosťou, správne
zmiešať fantáziu s faktami, a pôjde to!!! Nezabúdať, že známky
nie sú najdôležitejšie, ale dôležité“.
JusZuz

Snaženie pedagógov nezodpovedá výsledkom žiakov
Posledný júnový deň patril aj v našej základnej škole odovzdávaniu vysvedčenia. Žiaci, ale aj pedagógovia nastúpení pred
budovou školy si vypočuli zhodnotenie uplynulého školského roka
2009/2010, ktoré predniesla zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Ľubica Šifrová. Z vykonaného hodnotenia uvádzame niektoré časti.
V uplynulom školskom 279 a dvaja žiaci neprospeli.
roku základnú školu navšte- Do prvého ročníka pre budúvovalo 282 žiakov. Jedna žiač- ci školský rok sme zapísali 41
ka si plnila povinnú školskú detí.
dochádzku v zahraničí. Z uveO tom, že ľudské poznanie
deného počtu žiakov prospelo má svoje hranice, sa v našej

Za vzornú reprezentáciu školy v súťaží MINIMAX VOLLEY obdržali žiaci od riaditeľky školy diplomy a tričká.

škole denne presviedčame. Aj
napriek neustálemu snaženiu
pedagógov, ale aj samotných
žiakov, sa niektorým nedarí dosahovať také výsledky, ako by si
sami želali. Čo nás však mrzí, je
fakt, že máme v škole aj takých
žiakov, ktorí by mohli dosahovať lepšie výsledky, avšak pre
svoju ľahostajnosť, či povrchný
prístup k príprave na vyučovanie dosahujú iba priemerné, alebo podpriemerné výsledky.
Žiakom, ktorí sa pravidelne
pripravovali na vyučovanie, sa
ich snaženie odzrkadlilo aj na
ich celkovom hodnotení. Títo
žiaci nech sú vzorom pre ostatných spolužiakov: z II.A triedy
Bangová Daniela a Pačan Miroslav, z III.A. triedy Pušková Dominika, zo IV.A triedy
Čonková Simona a Demeter
Vladimír, z V.A triedy Bango Martin, Kočková Katarína,
Kočková Simona, Šarišský Ján.
Je mi však ľúto, že takýchto žiakov máme čoraz menej. Je len
na vás, milí žiaci, aby ste si aj
vy vážili náročnú prácu vašich
učiteľov a za ich úsilie sa im

odvďačovali svojimi dobrými
učebnými výsledkami.
S prospechom veľmi úzko
súvisí dochádzka žiakov. Za
celý školský rok žiaci vymeškali 36 682 vyučovacích hodín
(priemer na žiaka – 130,54 h.).
Z tohto počtu je 33 453 ospravedlnených, 3 229 neospravedlnených (priemer na žiaka – 11,49).
Oproti minulému školskému
roku je to o 3 050 hod. menej,
za čo vďačíme prísnejšiemu prístupu triednych učiteľov, ktorí počas celého školského roka
vynakladali nemalé úsilie pre
zlepšenie dochádzky.
Milí žiaci, počas školského
roka ste pracovali pod vedením
svojich učiteľov, ktorí vás viedli, posmeľovali, posúvali vpred,
vzdelávali a usmerňovali. Dnes
máte pred sebou dva mesiace
krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin. „Prajem vám,
aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, získali
nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné
slnečných dní!“
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Martin Orolin, majster Slovenska
v kulturistike juniorov
V Beckove 13. júna 2010 sa konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike a klasickej
kulturistike juniorov, fitness a bodyfitness junioriek Slovenskej asociácie kulturistiky
fitness a silového trojboja. Veľa kvalitne pripravených mladých pretekárov a pretekárok
i nejeden perspektívny talent sa prezentovali v zaujímavých súbojoch.
Víťazom kategórie v kulturistike junio- cottage syr. K tomu samozrejme mäso, a
rov do 80 kg pre r. 2010 je Martin Orolin, to hlavne hovädzie zadné, prípadne kuračlen oddielu VTJ Technika Liptovský Mi- cie prsia. Mäso si pripravuje výlučne len na
kuláš, mladý občan našej obce, momen- vode. Zo sacharidov konzumuje väčšinou
tálne študent vysokej školy v Liptovskom ryžu, zemiaky, cestoviny, kukuričné luMikuláši. Trénerom je Ing. Ľubomír Heč- pienky, ovsené vločky a ovocie. Svoj jedálko, ktorý je zároveň asistentom štátneho ny lístok upravuje podľa aktuálnej formy.
trénera MVDr. Milana Čížeka pre kultu- Vrchol pre súťažné obdobie je až od júna.
ristiku mužov.
Ako študent vysokej školy potrebuje
Čo predchádzalo úspechu?
skĺbiť tréning so štúdiom. Počas týždňa je
Cvičiť začal ako 15 ročný r. 2004. Sú- na internáte, kde má k dispozícii posilňovťažiť chcel hneď od začiatku, to bolo jeho ňu otvorenú nonstop a s tréningom je to
hnacou silou a motiváciou. K súťažnej kul- veľmi jednoduché, pretože si mohol upraturistike ho doviedol známy, ktorý viedol viť rozvrh hodín tak, aby mu vyhovoval.
v Liptovskom Hrádku v centre voľného Počas víkendu a prázdnin sa pripravuje
času kulturistický krúžok - tam absolvoval v Liptovskom Mikuláši a v domácich podsvoju prvú prípravu. Na prvej súťaži skon- mienkach.
čil síce deviaty, ale bolo to pre neho ponaAko začať s kulturistikou?
učenie a motivácia, ako sa zlepšovať.
Odkaz chalanom, ktorí rozmýšľajú
Svoju objemovú prípravu začína v au- nad súťažnou kulturistikou, ako začať:
guste a trvá do konca februára. Počas roka Hlavné je niečo chcieť a veriť, že to dokážu.
sa snaží udržať si stravu ako v príprave na Musia si vytýčiť určité ciele ... bez toho to jedsúťaž s tým rozdielom, že väčšinu bielko- noducho nejde. Ale hlavne nesmú byť leniví a
vín prijíma z mliečnych výrobkov ako sú byť schopní pre to niečo obetovať, keď sa dostatvaroh, biely jogurt, nízkotučné mlieko, via úspechy, radosť bude o to väčšia. OroMar

Spoločenská kronika
V júli a auguste 2010
svoje jubileá oslavujú
50 rokov
Pačan Stanislav, Mlynská 232
Pačanová Anna, Hviezdoslavova 245
Sabová Alena, Sládkovičova 449
60 rokov
Malatinová Anna, Štúrova 478
Greňová Zuzana, Hviezdoslavova 294
Hlavčák Jozef, Sládkovičova 430
Roth Jozef, Sládkovičova 414
70 rokov
Slavkovská Marta, SNP 168
75 rokov
Benková Anna, SNP 45
Mikuš Pavol, SNP 114
80 rokov
Chovan Juraj, Hviezdoslavova 322
Vallušová Janka, Hviezdoslavova 332
Malatinová Janka, Hviezdoslavova 340
Vallušová Katarína, Štúrova 469

Novorodenci
Nela Michlíková, Hviezdoslavova 272
Samuel Bielik, SNP 31
Jakub Malatin, Štúrova 485
Sylvia Žigová, Hviezdoslavova 245
Eva Pačanová, Hviezdoslavova 245
Petra Lacková, Hviezdoslavova 245
Peter Hamrozy, SNP 213
Lukaš Pačan, Hviezdoslavova 247

Na večný odpočinok
sme odprevadili

Víťazom Memoriálu Eduarda Benka domáci

Víťazom 34. ročníka Memoriálu Eduarda Benka vo futbale sa stalo domáce mužstvo FK Marco Climatech. Vo finálovom
súboji porazilo účastníka IV. ligy skupiny
juhozápad Veľký Folkmar rozdielom triedy 5:2. Bronz získali hráči Rudnian, ktorí
zdolali Harichovce.
Hoci doobeda pršalo, diváci boli svedkami vydareného podujatia, ktorého sa zúčastnila štvorica tímov.
Okrem štyroch turnajových zápasov

sa odohralo aj stretnutie starých pánov
Hranovnice so starými pánmi Spišského
Bystrého, ktoré sa skončilo 4:4 a víťazstvom 3:2 na pokutové kopy pre domácich.
Výsledky: Hranovnica - Rudňany 3:2,
V. Folkmar - Harichovce 4:2, o 3. miesto:
Rudňany - Harichovce 2:1, finále: Hranovnica - V. Folkmar 5:2. Konečné poradie: 1. Hranovnica, 2. V. Folkmar, 3. Rudňany, 4. Harichovce.

15. júna 2010 Zuzanu Friedmannovú
vo veku 91 rokov
23. júna 2010 Jozefa Pitoňáka
vo veku 73 rokov
30. júna 2010 Jolanu Iždinskú
vo veku 76 rokov
20. júla 2010 Ondreja Kočku
vo veku 79 rokov
24. júla 2010 Mariána Štolca
vo veku 52 rokov
27. júla 2010 Martina Valluša
vo veku 84 rokov

Ak darúvaš s úmyslom,
že ti to odplatia,
nedostaneš nič.
Jedine ak budeš
obdarúvať nezištne
a nebudeš za to čakať nič,
dostane sa ti všetko.
Michel Quoist
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Zo života našej obce

Deti končiace v materskej škole so svojím tablom

Súbor Lúčka po vystúpení na Folklórnych slávnostiach vo Vernári

Skupinka účastníkov púte Muráň- Levoča pred základnou školou

Opršaný X. ročník hasičskej súťaže o Pohár obce

Chrámový spevokol na Špekfestu v Liptovskej Tepličke

Účastníci miništranského turnaja pri vyhodnotení
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