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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám po dvojmesačnej odmlke, keď sa náš spravodajca opäť vracia do vašich schránok
s novými informáciami.
Čo nevidieť je tu koniec školského roka a naši školáci
budú mať za sebou opäť jednu kapitolu, či triedu svojho
života. Plnými dúškami si začnú užívať zaslúžené prázdniny. Pre nás dospelých je to obdobie, keď začne čas dovoleniek, čas oddychu a odpočinku. Ja Vám všetkým zo srdca
prajem, aby ste tento čas využili plnými dúškami so svojimi blízkymi a známymi.
Prajem Vám, aby ste sa oddychnutí, zdraví, plní optimizmu a nových plánov všetci vrátili do svojich domovov,
škôl, či zamestnaní.
Vladimír Horváth
starosta obce

Odkupovanie pozemkov
na realizáciu projektov
V priebehu roka 2016
a 2017 Obec vykonáva prípravné práce na realizáciu
viacerých projektov. Prvou
podmienkou na realizáciu
väčšiny z nich je získať alebo vyporiadať vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých
sa má stavať. V rámci týchto
snáh sme odkúpili pozemok
medzi Materskou školou na
Hviezdoslavovej ulici a rímskokatolíckym kostolom. Na

Začatie prác na rekonštrukcii
čistiarne odpadových vôd
Keď sme na začiatku tohto volebného obdobia preberali vedenie Obce, jedným z
pálčivých problémov bol havarijný stav komplexu čistiarne odpadových vôd. Stav
obslužnej budovy by sa dal
nazvať kritickým – na obvodových stenách budovy sa
objavili niekoľko centimet-

rov široké praskliny, cez ktoré bolo vidieť priamo do vnútorných miestností. Niekoľko
rokov o opravu ČOV žiadala aj Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
ako prevádzkovateľ.
V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia na komplexnú rekon-

štrukciu objektu a podaná
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola schválená.
Dňa 6. 4. 2017 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi stavby – spoločnosti ARPROG. Na základe verejného
obstarávania bol stanovený termín realizácie stavby na 4 mesiace. To znamená, že začiatkom augusta tohto roka by
malo prebehnúť odovzdanie
dokončeného diela Obci. Celkové náklady na stavbu sa pohybujú na úrovni 1 400 000 €.
Veríme, že po dokončení
prác bude zrekonštruovaná
čistiareň bezchybne fungovať
a dôkladne plniť svoje úlohy
na mnoho ďalších rokov.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

tomto mieste plánujeme výstavbu parkoviska. Odkúpený bol aj pozemok pri modrotlačiarenskej dielni, na
ktorom ešte pred pár rokmi
stál susedný dom. Tento pozemok chceme využívať ako
plochu priľahlú k dielni, ktorá, ako veríme, bude o pár rokov jedným z centier kultúry
nielen našej obce, ale aj bližšieho okolia. Taktiež došlo k
prepísaniu vlastníckeho práva k pozemkom potrebným
na výstavbu chodníka okolo
cesty I/66.
V rámci týchto snáh pokračujeme aj pri vyporiadaní
pozemkov na výstavbu predĺženia ulíc Lúčna a Mlynská.
Pokiaľ ide o ul. Lúčnu, vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov je tento proces veľmi náročný a zdĺhavý. Veríme však,
že v dohľadnej dobe dôjde k
uzatváraniu kúpnych zmlúv
s majiteľmi. Na ul. Mlynskej
sú už jednania v pokročilejšej
fáze, keďže sme museli jednať len s dvoma vlastníkmi.
Kým zmluva so súkromným
vlastníkom je už podaná na
katastri, odpredaj pozemku
rímskokatolíckej cirkvi už bol
schválený farskou hospodárskou radou a čaká sa na odsúhlasenie kúpnej zmluvy príslušnými orgánmi cirkvi.
Opakovane sme sa stretávali aj s požiadavkami
(pokračovanie na strane 3)
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V skratke
• Obec Hranovnica oznamuje občanom, že na základe
oznámenia PharmDr. Kocúrovej Lekáreň Quercus ukončila svoju činnosť k 1. 4. 2017.
• Dňa 25. 5. 2017 sa uskutočnila voľba riaditeľa Základnej školy Hranovnica. Novou
riaditeľkou bola zvolená Mgr.
Ľubica Šifrová. Vo funkcii vystrieda Mgr. Máriu Škovierovú,
ktorá riaditeľské kreslo opúšťa
po dlhých rokoch. Za vykonanú prácu jej patrí vďaka.
• V záujme zvýšenia poriadku a bezpečnosti v obci
sme sa rozhodli rozšíriť kamerový systém v obci – kamera
pribudla na budove domu
smútku. Veríme, že aj tento
krok pomôže predísť páchaniu drobných krádeží a výtržností na cintoríne.
• V časti Dubina dochádza opakovane k tvoreniu

čiernych skládok, a to najmä na zastávkach autobusovej dopravy a v ich blízkom
okolí. Dôrazne žiadame obyvateľov miestnej časti, ako aj
vlastníkov stavieb a pozemkov v chatových osadách,
aby nenechávali odpad na
miestach, ktoré na to nie sú
určené. V prípade, ak máte
akékoľvek informácie o pôvodcoch týchto čiernych skládok, neváhajte ich ohlásiť na
obecnom úrade.
• Od začiatku júna v obci
opäť funguje občianska hliadka. Tá bude svoju činnosť vykonávať každý deň v popoludňajších a večerných hodinách.
Veríme, že ju od jesene nahradia poriadkové služby, o
ktorých sme písali v článku v
úvode tohto vydania. Hliadku môžete kontaktovať v popoludňajších a večerných hodinách na t. č. 0905 310 174
alebo 0905 841 155.

Brigáda
v modrotlačiarenskej dielni
Jedenásť dobrovoľníkov sa
zišlo v sobotu 20. mája 2017
vo dvore modrotlačiarenskej
dielne Elemíra Montška na
ulici SNP, aby pomohli pri
úpravách obnovy interiéru.
Z prvej prednej izby odstránili červotočom poškodené drevené podlahy, rozsypané zárubne dverí a vlhkosťou
poškodenú vnútornú omietku do výšky sedemdesiatich
centimetrov. Dievčatá upratali stodolu, v ktorej sa nachádza časť mangľa, ktorá je
pevne spojená s budovou.
Priestory sú pripravené na
galériu fotografií, ktoré tam
chceme umiestniť počas tohtoročného Dňa obce Hranovnica.
Všetky práce sa vykonali
po konzultácii s Pamiatkovým
úradom SR v Spišskej Sobote.
Červotočom a vlhkosťou sú poškodené aj zvyšné

dve miestnosti, ktoré na ruky
dobrovoľných brigádnikov
ešte len čakajú.
Nie je to systémové riešene zvládnutia problému obnovy objektu, ale iba doplnkové,
no posúva aktivity mierené na
jeho využiteľnosť dopredu.
V najbližších mesiacoch
prejde obytný dom ďalšími
úpravami s finančnou podporou fondu na opravu kultúrnych pamiatok Ministerstva
kultúry SR.
Celý objekt modrotlačiarenskej dielne je veľmi pekný a upozorňuje na jeho silnú
minulosť.
Po patričných úpravách
môže v budúcnosti slúžiť
obyvateľom obce na reprezentatívne aj kultúrne účely.
Pravda, kým sa tak stane, pretečie ešte veľa vody.
Zdenka Benková

Začiatok realizácie projektu Triedený zber komunálnych
odpadov v obci Hranovnica
Ako sme Vás informovali v predošlých vydaniach Hranovnického spravodajcu, Obec podala v roku 2016 žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica.
Táto žiadosť bola schválená. V posledných
mesiacoch sme začali s realizáciou aktivít
projektu, v rámci ktorých bude postavený nový objekt zberného dvora v lokalite Dubina. V rámci zvyšovania povedomia
občanov o triedenom zbere odpadov boli

pripravené informačné materiály, ktoré
budú distribuované do všetkých domácností v obci. V týždni od 19. 6. 2017 prebiehali prednášky pre žiakov Základnej
školy Hranovnica, ako aj širokú verejnosť.
Z projektu by mal byť financovaný ešte
nákup hnuteľných vecí potrebných pri
zabezpečovaní triedeného zberu v obci –
traktor s príslušenstvom, zberné nádoby,
prefabrikované sklady a pod.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Odkupovanie pozemkov
na realizáciu projektov
(dokončenie zo strany 1)
občanov na prípravu ďalších
pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu. Vzhľadom
na reálnu možnosť vytvorenia takého územia Obec uvažuje len o 2 či 3 lokalitách,
keďže väčšina pozemkov,
na ktorých by bolo možné
a vhodné realizovať výstavbu nových domov má aj niekoľko stoviek vlastníkov. V
rámci týchto úvah sme vstúpili do rokovaní s rímskokatolíckou cirkvou, ako jedným
z najväčších vlastníkov pozemkov v katastri obce

Hranovnica. Listom adresovaným vlastníkovi sme požiadali o odsúhlasenie budúceho predaja. Zároveň sme
sa v tejto veci stretli aj s J.E.
Mons ThDr. Štefanom Sečkom, PhD. a administrátorom farnosti Hranovnica Mgr. Jozefom Fernezom.
Otec biskup nás podporil v
myšlienke rozvíjania obce,
k čomu patrí aj vytvorenie
priestorov na výstavbu rodinných domov pre obyvateľov
obce. Požiadal nás, aby sme
pripravili konkrétnejšie podklady k ďalšiemu rokovaniu
a to najmä výmeru odkupo-

vaných pozemkov. Práve tento atribút sa odvíja od záujmu občanov o odkúpenie
pozemkov na výstavbu. Formou webovej a facebookovej
stránky Obce, ako aj predošlého čísla týchto novín sme
vyzvali občanov, aby prejavili
záujem o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinných

domov. Do konca mája nám
bolo doručených 41 žiadostí.
I keď rokovania o odkúpení pozemkov na realizáciu
spomínaných projektov nie sú
vždy jednoduché, veríme, že
všetky dotiahneme v najbližšom čase do úspešného konca.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Realizácia Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v obci Hranovnica
V predošlých rokoch
prebiehalo na Slovensku
viacero projektov zameraných na terénnu sociálnu
prácu. V rámci týchto projektov pôsobili terénni sociálni pracovníci aj v našej
obci. Posledný takýto projekt skončil koncom októbra 2015. Vzhľadom na
nezastupiteľné miesto týchto zamestnancov v štruktúre
Obecného úradu v Hranov-

nici sme sa rozhodli ponechať si aspoň časť TSP aj po
skončení projektu, i keď to
znamenalo financovať ich
z vlastných zdrojov obce.
Po roku a pol roku bola
v marci 2017 vyhlásená
nová výzva na predkladanie
žiadostí o zapojenie sa do
Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných

rómskych komunít. Obec
Hranovnica na túto výzvu
bezodkladne
zareagovala
a koncom apríla bola naša
žiadosť schválená. Od 1.
júna nastúpili do práce prví
dvaja zamestnanci. V súčasnosti je zverejnené oznámenie výberového konania na
funkciu 2 terénnych pracovníkov.
Schválením našej žiadosti Obec získala financovanie

2 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 terénnych pracovníkov do októbra 2019,
ktorých primárnou pracovnou náplňou je poskytovanie
pomoci a poradenstva pre
klientov. Veríme, že aj týmto spôsobom Obec prispeje
k zlepšeniu života všetkých
obyvateľov obce, ktorí takéto
služby potrebujú.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Vyhlásenie výzvy zameranej na miestne občianske
poriadkové služby
Počas letných mesiacov predošlých
rokov pôsobila v Hranovnici občianska hliadka. Jej činnosť mala pozitívny ohlas nielen u obyvateľov obce, ale
aj u Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici, keďže už len
prítomnosť viditeľne označených členov hliadky pôsobila preventívne.
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 24. 5. 2017 výzvu na predkla-

danie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na miestne občianske poriadkové služby. Jej predmetom má
byť finančné zabezpečenie miezd a vybavenia pre občianske hliadky v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Obec Hranovnica sa rozhodla reagovať na výzvu a podať žiadosť o poskytnutie príspevku, keďže bezpečnosť

občanov a verejný poriadok patria medzi jej priority. V prípade schválenia našej žiadosti budú tieto hliadky v obci
pôsobiť po dobu jeden a pol roka.
Do času vyhlásenia výsledkov výzvy bude v obci pôsobiť občianska
hliadka, a to v takom rozsahu ako
v predošlých rokoch.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Čo je nové v kultúre
Jarné obdobie v kultúre sa nieslo v znamení mimoriadne úspešnej divadelnej hry, ktorú podľa scenára
Zuzany Majerčákovej naštudovali členovia Folklórneho
súboru Kochman. Veselohra
pod názvom „V dzedzine
je veselo“ mala byť pôvodne odohraná v období vianočných sviatkov (z dôvodu
rekonštrukcie budovy OcÚ
bola premiérovaná na veľkonočnú nedeľu 16. apríla 2017). Divákom sa hra
s dedinskou tematikou doplnenou o ľudové zvyky páčila. Po dlhšom čase sa hľadisko kinosály kultúrneho
domu zaplnilo do posledného miesta. Pre veľký úspech
divadelného predstavenia sa
účinkujúci rozhodli pre reprízu, ktorá sa konala v nedeľu 28. mája 2017.
V apríli bola pre všetkých záhradkárov a ovocinárov pripravená v Klube obce
Záhradkárska poradňa s p.
Jozefom Kalakajom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov Poprad, o pestovaní, ošetrovaní a štepení
ovocných drevín, ako aj ich
ochrane pred škodcami. Súčasťou besedy boli aj názorné
ukážky prác pri starostlivosti
o spomínané dreviny.
Pri príležitosti 72 rokov od skončenia 2. svetovej
vojny sa v pondelok 8. mája
2017 uskutočnil Akt kladenia vencov, ktorý sa po prvýkrát konal pri premiestnenom pamätníku padlým v I.
a II. svetovej vojne v parku na
Ul. SNP.
V máji sa konal tradičný Jarný hromadný odber krvi (14.5.2017), ktorý
zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Národná transfúzna služba SR. Odberu sa
zúčastnilo 24 darcov, me-

dzi nimi boli dvaja prvodarcovia (Lenka Dzivjaková
a Martina Lecová).
Druhá májová nedeľa
tradične patrila vystúpeniu
detí pri príležitosti Dňa matiek. Na javisku sa vystriedali deti z Materskej školy, ul.
Hviezdoslavova a folkloristi
z Detského folklórneho súboru Kochmanik. Spoločne tak
vzdali úctu všetkým matkám
a poďakovali im za lásku, ktorej sa nám od nich denne dostáva.
Areál Dobrovoľného hasičského zboru na Lúčke sa
rozhodli skrášliť členky Klubu dôchodcov „Bapka“, ktoré v okolí prístrešku vysádzali
stromčeky, za čo im
úprimne ďakujeme.
Prvú júnovú sobotu (3. 6. 2017) sa
konal Deň detí vo
zvernici na Kvetnici. Spoluorganizátorom podujatia bolo Poľovnícke
združenie Dubina,
ktoré na tento účel
zapožičalo svoj areál s chatou. Poľovníci deťom pripravili bohatý program
– prezentáciu uvítacích signálov „halali“ na poľovníckej trúbe „lesnici“,
ukážky kynológie a
rôzne súťaže (napr.
streľba zo vzduchovky,
chodenie na chodúľoch,
atď.). Vyvrcholením programu bola
spoločná opekačka. Aj keď vynikajúce počasie, skvelý
areál a ukážková organizácia zo strany
PZ Dubina prilákala v tomto roku menej detí, pevne veríme, že na budúci

rok sa spoločne opäť stretneme v hojnejšom počte. Poľovníckemu združeniu Dubina
patrí za zorganizovanie tohoto podujatia veľká vďaka!
Prvá júnová nedeľa bola
venovaná tradičnému stavaniu obecného mája, ktorý bol prvýkrát v tomto roku
postavený v novej lokalite:
v parku na Ul. SNP. Podujatie zorganizovali folkloristi
z FS Kochman, ktorí za spevu vztýčili obecný máj v strede obce tak, aby bol viditeľný
z hlavnej cesty (I/66).
Na jún je plánované hlavné kultúrne podujatie roka –
Deň obce Hranovnica, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.
6. 2017 v hasičskom areáli na
Lúčke (viď plagát).

Koniec školského roka sa
nesie v znamení Levočskej
púte: vo štvrtok 29. 6. 2017
k nám zavítajú pútnici tradičnej pešej púte mládeže Muráň – Levoča. Naša pešia púť
z Hranovnice do Levoče pôjde v sobotu 1. júla 2017.
Čas leta je časom oddychu: neplatí to však o obecnej
knižnici, v ktorej bude počas
prázdnin prebiehať povinná revízia knižničného fondu
(knižnica bude preto v mesiaci júl pre verejnosť zatvorená). Napriek tomu sa deti
môžu tešiť na „Večerníčkové
čítanie v tráve“ a poznávací
program mikroregiónu „Pramienky putujú“.
Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce
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Spevák
Günter bol skutočne mimoriadnym
mladíkom. Keď sme v našom mládežníckom krúžku strácali odvahu, zasmial
sa a spýtal, či ašpirujeme na to byť prvými, ktorých Pán Ježiš nechal v štichu.
Už ako 15-ročný sa rozhodol pre
Pána Ježiša. Keď vitálny mladý muž
všetky svoje sily zasvätí Pánovi, vzniká z
toho niečo nádherné.
Jedného dňa, práve sa začala vojna s
Ruskom – zachytila desná vojnová mašinéria aj Güntera. Odviedli ho. Začala
sa tak temná cesta, z ktorej sa už nikdy
nevrátil. Leží pochovaný niekde v šírom
Rusku.
Prv než sa vybral na front, prežili
sme s ním niekoľko dovolenkových dní.
Rozprával nám malý zážitok, na ktorom
sme sa všetci srdečne smiali.
Günter bol ako regrút zaradený v barakovom lágri blízko veľkomesta. Vždy
keď prišla nedeľa, zmocnila sa ho clivota
po pekných bohoslužbách Pánových. A
preto bol nadmieru šťastný, keď dostal
funkciu moto-spojky a musel po kraji
uháňať na motorke.
Hneď v prvú nedeľu využil možnosť
a zariadil si to tak, že sa so svojím motocyklom ocitol práve na začiatku služieb
Božích pri veľkom kostole.
Pri vstupe do obrovského kostola bol
zarazený. Tí niekoľkí starší ľudia vyzerali v ohromnom priestore stratení. Dunel
mohutný organ.

Keď si Günter sadol, tak zistil, že cirkevný zbor už začal spievať. Sotva bolo
niečo počuť.
Spievanie bolo Günterovi najmilšie.
Posunul sa k vedľa sediacej pani, pozrel
sa do jej spevníka a začal spievať, ako bol
zvyknutý – mohutne na chválu Božiu. Zároveň mal pocit, že sa naň ľudia pozerajú.
To ho ale nevyrušovalo. Duchovná pieseň
preňho znamenala domovinu. V duchu
sa cítil spätý s bratmi doma a so všetkými, ktorí milovali Pána Ježiša. Dokonca
aj s nebeskými zástupmi oslávených kresťanov, ktorí ctia Boha pred Jeho trónom.
Spieval radostne a celým srdcom.
Po skončení služieb Božích chcel rýchlo opustiť kostol. Pristavil ho však starší
pán. Nahnevane sa naňho pozeral a povedal mu: „Mladý muž, chcete vyrušovať?!“
Günter hľadel prekvapene do rozhnevanej tváre: „Vyrušovať? Ako to?“
„Nuž, taký hlasný spev bol predsa
vyrušovaním!“ odvetil starší pán s hnevom. Günter sa musel zasmiať. „Nuž, ja
si myslím, že z vášho starého kostola by
pokojne mohlo prenikať von viac evanjelia. Ľudia si inak pomyslia, že už ste
povymierali.“
Starší pán celý očervenel: „Mladý muž,
nebuďte drzý. Ja sa budem na vaše nevhodné správanie sťažovať na vašej rote!“
Úbohý muž! Nevedel si predstaviť,
že ešte sú mladí ľudia, ktorí vedia niečo
o „radosti v Pánovi“.

Už sa nazlostil aj Günter: „Len ma
udajte,“ povedal rozladený a odišiel.
Potiaľ nám Günter vyrozprával príbeh. Ďalej nepokračoval. My sme však
mali pocit, že to nemohol byť záver príhody, a tak sme sa spýtali: „Odvtedy si
tam už nevkročil, však?“
„Ako?“ pokračoval. „Naopak! Každú
nedeľu som tam navštevoval služby Božie a vyspevoval som, ako si moje srdce
žiadalo. A čo myslíte, čo sa stalo? Kostol
býval nedeľu čo nedeľu plnší. Všetci ma
chceli počuť spievať!“
Zasmiali sme sa a potešili, lebo sme
poznali silu duchovnej piesne.
(Wilhelm Busch: Variácie na jednu
tému. Kežmarok: ViViT. 2016. S. 56n)
Božie pôsobenie a Jeho blízkosť v nás spôsobuje trvalú radosť. Moc Kristovho kríža
(odpustenie hriechov) a div prázdneho hrobu
(spasenie – večný život) nenecháva žiadneho
úprimne veriaceho srdcom chladného, či dokonca ukrytého vo svojej komôrke. Duch Svätý nás vedie, aby sme vydávali živé a radostné
svedectvo o Božej moci. Podobne ako apoštoli v Jeruzaleme, ktorí boli zasiahnutí Paraklétom, i my môžeme cítiť, že kresťanstvo má
zmysel: viera obrusuje hrany nedorozumenia
a spája ľudí, tvorí spoločenstvo ľudí dobrej
vôle. Prijmime Božie pozvanie – nechajme sa
Ním pozvať do nových dimenzií života.
Mgr. Martin Zaťko,
evanjelický a. v. farár
Ilistračné foto: pixabay.com/sk/biblie-kríž-veľká-noc-veľkýpiatok-2167778/#_=_
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Šachový klub jubiluje
Súčasná digitálna doba
nám síce uľahčila, ale žiaľ aj
zrýchlila život a často si ani
sami neuvedomujeme ako
rýchlo beží čas. Nechce sa
nám ani uveriť, že od rozhodnutia hranovnických
šachistov
založiť si vlastný, samostatný
klub vyčlenením
sa z už zanikajúcej Telovýchovnej
jednoty
Družstevník Hranovnica uplynie
v závere tohto roka dvadsať
rokov.
Šachový klub plynule, bez
prerušenia, nadviazal na činnosť svojho predchodcu Šachového oddielu TJ Družstevník. Ten začal svoju činnosť na
sklonku 70 - tých rokov, i keď
je potrebné povedať, že šachy
sa v obci hrali už od polovice
20. storočia v rámci DŠO So-

kol, ale na krátky čas zanikli. Po svojom obnovení hrávali rôzne okresné a regionálne
súťaže. V roku 1996 postúpili do 3. ligy, kde hrajú do súčasnosti. Výnimkou bola jediná sezóna 2008
- 2009, keď hrali
2. ligu.
Veľký záujem
o šach spôsobil,
že vzniklo aj „B“
družstvo, ktoré
pravidelne hráva
nižšiu súťaž (a to už v ŠO TJ
Družstevník a neskôr v ŠK).
V súčasnosti B družstvo hrá 5.
ligu.
Úspechy dosahovali aj naši
žiaci, keď najlepším umiestnením jednotlivca bolo 11.
miesto na majstrovstvách SR
a naši žiaci získali aj dve strieborné a jednu bronzovú medailu v regionálnych súťažiach.
V majstrovstvách republiky

družstiev sa naši žiaci umiestnili na peknom 34 mieste. Bohužiaľ momentálne žiacke družstvo súťažne nehrá.
Mimoriadne úspechy zaznamenali aj korešpondenční šachisti. Šachisti, ktorí si
pôvodne svoje ťahy vymieňali zasielaním korešpondenčných lístkov, v súčasnosti sa
ťahy zasielajú pomocou počítačov. V rámci celoštátnych
súťaží hrávali naši členovia
v rôznych súťažiach jednotlivcov, kde je zatiaľ najvyšším dosiahnutým úspechom
účasť v polofinále majstrovstiev republiky, a tiež aj v súťaži družstiev, kde získal jeden
z našich hráčov (ako člen spojeného družstva Tatry) bronzovú medailu z najvyššej celoštátnej súťaže. Tento šport
má v súčasnosti, ako jediný
v obci, aj reprezentantov Slovenska. Naši hráči nastúpili
ako členovia reprezentačného družstva Slovenska v zápasoch proti Španielsku, Českej

MUDr. Gabriel Ondrušek už
svoju životnú partiu dohral.
Foto: M. Bednár
republike, Kanade, Nemecku, Spojeným štátom americkým, Austrálii a v súčasnosti
hrajú proti Holandsku.
Na záver chceme pripomenúť smutnú udalosť. V apríli tohto roku zomrel vo veku
nedožitých 92 rokov náš dlhoročný hráč MUDr. Gabriel
Ondrušek, ktorý ešte ako 90.
ročný nastúpil na riadny, súťažný zápas. Česť jeho pamiatke.
PhDr. Peter Roth, PhD.

Sezóna hasičských súťaží je opäť tu!
Svoje športové nadšenie
prejavili naši mladí členovia
na ich prvej tohtoročnej súťaži v Spišskom Bystrom 22. 4.
2017, v súťaži O pohár veliteľa
DHZ Spišské Bystré. Aj v tejto
sezóne naši mladí hasiči súťažia
v dvoch družstvách. Žiaci sa doposiaľ zúčastnili na súťaži MH
v Batizovciach, Poprade, Spišskej Teplici, Gerlachove (kde sa
družstvo Hranovnica I. umiestnilo na prvom mieste), v Spišskom Štiavniku a vo Vikartovciach. Kolektív mladých hasičov
má za sebou už aj územné kolo
hry PLAMEŇ, ktoré sa konalo v Štrbe 20. 5. 2017. Naše
10-členné družstvo sa umiestnilo na siedmom mieste s výslednými bodmi 67,9 za štafetu na
400 metrov a 815,91 za požiarny útok s prekážkami. Najbližšie ich čaká súťaž v Lučivnej 25.
6. 2017 a 30. 7. 2017 na domácej súťaži v Hranovnici.

Sezónu odštartovali aj
muži a ženy. Muži začali prvou súťažou Podtatranskej hasičskej ligy už tradične vo Svite
30. 4. 2017, kde sa umiestnili na treťom mieste s časom
22,72 s. Ženy svoju sezónu začali na súťaži O pohár starostu
obce Spišská Teplica, kde sa s
časom 21,54 s. umiestnili na
prvom mieste. Zúčastnili sme
sa aj súťaže v Spišskom Štiavniku, kde družstvo žien dosiahlo 1.miesto s časom 19,41
s. Tohtoročné územné kolá
sa konali vo Vikartovciach
v dňoch 3. – 4. 6. 2017. Muži
dosiahli s celkovým časom
108,57 s. štvrté miesto, ženy
druhé miesto s výsledným časom 112,33 s. Na územnom
kole sa súťažilo v disciplínach
požiarny útok a štafeta. Víťazmi územného kola sa v kategórii muži a ženy do 35 rokov stali muži z Gerlachova

a ženy zo Spišského Bystrého,
v kategórii muži a ženy nad
35 rokov to boli muži a ženy
z Batizoviec, v kategórii dorastenci a dorastenky zvíťazili Gánovce a Spišské Bystré.
V kategórii jednotlivcov medzi najúspešnejších patrí Lenka Dzivjaková, ktorá získala
prvé miesto s časom 14,3 s.,
čím obhájila prvú výkonnostnú triedu. Zo žien sa umiestnili na 5. a 6. mieste Andrea
Liptajová a Andrea Palgutová. U mužov sa z Hranovnice
umiestnil na 12. mieste s časom 16,4 s. Stanislav Hlavčák.
DHZ Hranovnica sa zúčastnil aj na Previerke pripravenosti, ktorá sa konala
v Spišskom Bystrom v areáli Kubašok dňa 14. 5. 2017.
V požiarnom útoku s vodou
sme dosiahli čas 105,60 s. Súčasťou Previerky bola aj teória
a zdravotná príprava. DHZ

Hranovnica splnil limit určený pre získanie osvedčenia na
I. stupeň odbornej prípravy.
DHZ Hranovnica vás srdečne pozýva na dennú súťaž
v našej obci, ktorá sa uskutoční
30. 7. 2017. Začíname o 10.30
hod. súťažou žiakov, ktorá zahŕňa aj požiarny útok s vodou.
O 13.00 hod. sa uskutoční Súťaž o pohár obce Hranovnica
(súťaží sa v kategóriach muži
a ženy, muži nad 35 rokov, dorastenky a dorastenci). Všetci ste srdečne vítaní! Príďte
a podporte naše hasičské družstvá! Tešíme sa na vás!
Výsledky Podtatranskej hasičskej ligy, ako aj súťaží mimo
PHL si môžete pozrieť na webovej stránke www.podtatranskahl.sk. Fotky a videá zo súťaží, ale aj aktivít nášho DHZ
nájdete na našej facebookovej
stránke DHZ Hranovnica.
Barbora Palgutová
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Veľkonočné tvorivé dielne

Nočný pohľad na budovu OcÚ a kultúrneho domu

Výchovný koncert v MŠ I.

Práce na oprave lavičky cez Vernárku na ul. SNP

Stav cesty na Lúčke po povodni dňa 12.5.2017

Vystúpenie detí z MŠ I. ku Dňu matiek

Deň detí s Poľovníckym združením Dubina

Stavanie obecného mája
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Spoločenská rubrika (apríl – máj 2017)
Ondrej Sabo – Družstevná 394/6

Najmladší obyvatelia obce:
Patrik Hamrozy – SNP 217/149
Diana Droppová – SNP 134/89
Jakub Palguta – Víťazstva 377/23
Sofia Olexáková – SNP 190/163
Hana Harvanová
– Hviezdoslavova 252/87
Sofia Čonková
SUDOKU
– Hviezdoslavova 256/82

70 rokov oslávili:
Mária Pačanová – SNP 127/83

Naši jubilanti:
60 rokov oslávili:
80 rokov oslávili:
Jozef Dulovič
Jolana Vallušová – SNP 54/25A
– Sládkovičova 439/55
Ing. Jozef Šavel
90 rokov oslávili:
– Sládkovičova 409/25
Mária Vallušová – Víťazstva 375/21
U
Mária Krullová – Mlynská 240/15
Jozef Čonka – SNP 209/44
95 rokov oslávili:
Princípom
je
doplniť
obrazec
sudoku
tak,
aby
v
každom
rade,
v
každom
v každom
m je doplniť
obrazec
sudoku
tak,
aby
v
každom
rade,
v
každom
stĺpci
a
v
každom
zstĺpci
deviatich
Opustili nás:
Ján Šoltýs
Terézia Malatinová
–aSNP
166/111 z deviatic
Martin
–štvorcov
Rovná 11/13
232/7
čiastkových
boli dosiahnuté
všetky
číslice
od 1je do
V zadaníčíslic
je už niekoľko čísl
ch štvorcov
boli Valluš
dosiahnuté
všetky
číslice od– Mlynská
1 do 9.
V zadaní
už 9.niekoľko
Štefan Suržin – Štúrova 471/4
František Jurčo
Všetkým oslávencom
zvyšok
doplniť
aby vsažiadnom
žiadna číslica
žiadnom
riadku, stĺpci ani štvor
h, zvyšokuvedených,
treba doplniť
tak, treba
aby sa
žiadnatak,
číslica
riadku, vstĺpci
ani štvorci
Helena Pušková – SNP 181/30
– Sládkovičova 438/56
srdečne blahoželáme!
ala.
SUDOKU neopakovala.

Ľahké
Ťažké
Princípom je doplniť
obrazec sudoku tak, aby v každom rade, v každom stĺpci
a v každom z deviatich
čiastkových štvorcov boli dosiahnuté všetky číslice od 1 do 9. V zadaní je už niekoľko číslic
uvedených, zvyšok treba doplniť tak, aby sa žiadna číslica v žiadnom riadku, stĺpci ani štvorci
9 2
3 1
9 2 3
9
neopakovala.
5 6 19 4
3 8
1
3 1 3
9 2
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1
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Princípom
4 je doplniť obrazec sudoku tak, aby v kaž7 5 3
dom rade, v každom stĺpci a
v každom5 z deviatich čiastkových 1
štvorcov
7 boli dosiahnuté všetky číslice od
6 9
1 do 9. V zadaní je už nie5 číslic
2 uvedených, zvykoľko
šok treba doplniť
tak, aby
4
sa žiadna číslica v žiadnom
8
riadku, stĺpci ani štvorci neopakovala.

TAJNIČKA

1.

1. V obci sa nachádza _ _ _ _ _ _ _ námestie

2.

2. V 16. st. mala Hranovnica vlastný mlyn a _ _ _ _ _ _ _ .

3.

3. Názov poľovníckeho združenia, ktoré organizovalo Deň
detí vo Zvernici na Kvetnici

4.

4. Názov novootvorenej pizzerie v Hranovnici

5.

5. Názov rieky, od ktorej je odvodený názov našej doliny

6.
7.
8.

6. Názov novej ulice v obci
7. Názov vrchnej časti kroja
8. Najchladnejší mesiac v roku
9. Názov ulice, kde sídli Obecný úrad v Hranovnici

9.
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1. V obci sa nachádza _ _ _ _ _ _ _ námestie

2. V 16. st. mala Hranovnica vlastný mlyn a _ _ _ _

5. Názov rieky, od ktorej je odvodený názov našej
doliny.

