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aj keď počasie v posledných dňoch tomu veľmi nezodpo-
vedá, leto sa nám naplno rozbehlo. Školáci si užívajú prázd-
niny a väčšina z nás aj zaslúžený oddych na dovolenkách. 
I keď si nie každý môže z rôznych dôvodov dovoliť cestovať 
po Slovensku, či do zahraničia, želám Vám, aby ste si leto čo 
možno najviac užili a vypustili z hlavy každodenné povin-
nosti a starosti.

Dovolenky postupne čerpajú aj zamestnanci Obce Hra-
novnica, pričom sa vždy snažíme, aby bol zabezpečený vý-
kon všetkých úloh nášho úradu. Ak náhodou krátkodobo 
nastane situácia, že nie je možné niečo vybaviť, informuje-

Vážení občania,

Dňa 6. 7. 2018 sa našou 
obcou prehnala mimoriadne 
silná búrka. Starosta obce bez-
odkladne zvolal na 15.00 hod. 
zasadnutie krízového štábu 
obce. O 15.10  hod. bol vyhlá-
sený 2. stupeň povodňovej ak-
tivity, ktorý bol o 15.27 hod. 
zvýšený na najvyšší 3. stupeň. 
Voda po krátkom a intenzív-
nom daždi zasiahla prakticky 
celú obec. Najviac boli postih-
nuté ul. Štúrova, Sládkovičo-
va, Mlynská a Hviezdoslavo-
va. Členovia krízového štábu 
sa po zasadnutí rozišli prejsť 
jednotlivé ulice a spísať zo-
znamy nehnuteľností, ktorých 
pivnice, garáže a iný majetok 
boli zaliate vodou. Členovia 
DHZO Hranovnica, DHZO 
Spišské Bystré a HaZZ Poprad 
následne odčerpávali vodu z 
jednotlivých stavieb a pomá-
hali pri zabezpečovacích prá-
cach.

Na druhý deň bola po-
vodňová aktivita znížená na 
2. stupeň. Vďaka ďalším prí-

me o tom formou našej internetovej stránky. Vopred ďaku-
jem za pochopenie. 

Vzhľadom na prebiehajúce práce na novostavbe Mater-
skej školy na ul. SNP a rekonštrukciu sociálnych zariadení 
v budove Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej, máme na 
obecnom úrade aj ďalšie „posily“. V máji a júni prebiehalo  
v Klube obce vyučovanie žiakov z MŠ II., v júli sú tu pre 
zmenu deti z MŠ I. Verím, že po ich návrate do svojich pô-
vodných priestorov budú všetci natešení z vykonaných úprav.

Milí obyvatelia Hranovnice, prajem Vám, aby ste si po-
čas leta dostatočne oddýchli, prežili čas so svojimi blízkymi 
a nabití energiou sa vrátili s chuťou do práce.

Vladimír Horváth, starosta obce

Mimoriadna situácia v obci
valovým dažďom 10. a 11. 7. 
2018 bola opätovne zasiah-
nutá najmä Hviezdoslavova 
ulica. Obec odvolala 2. stu-
peň povodňovej aktivity až v 
piatok 13. 7. 2018.

Kvôli opakovaniu situá-
cie v krátkom časovom slede 

sme sa rozhodli pre radikál-
ne opatrenie – v križovatke 
ulíc Hviezdoslavova a Mlyn-
ská bol z telesa cesty vybratý 
priepust, ktorý sa kvôli svoj-
mu nedostatočnému prieme-
ru rýchlo zapchával a zapla-
voval tak ulicu. Dočasne boli 

na cestu uložené betónové 
panely. Upozorňujeme obča-
nov, aby boli pri prejazde toh-
to úseku opatrní.

Aby sme predchádzali opa-
kovaniu popísaných situácií,  
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Mimoriadna situácia v obci

Obec vykonala viacero opat-
rení. Pokiaľ ide o ochranu 
východnej strany obce (ul. 
Štúrova, Sládkovičova), pri-
pravená je projektová doku-
mentácia na vybudovanie od-
vodňovacieho rigola v poli za 
Štúrovou ulicou, ktorý bude 
vyústený do Dubinského po-
toka. V tejto súvislosti sme 
už po niekoľkýkrát požiadali 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, ako správcu toku, o 
vyčistenie koryta a spevnenie 
jeho brehov. V prípade, ak to 
SVP nemôže vykonať, ponú-
kli sme možnosť vykonania 
týchto opatrení na náklady 

Obce Hranovnica. Na vybu-
dovanie rigola bude naväzo-
vať stavba vsiakovacích jám 
v areáli základnej školy. Tie 
budú slúžiť na pohltenie len 
dažďovej vody z ulíc, pretože 
voda z polí, ktorá v súčasnos-
ti po dažďoch vytápa ulice, 
bude už odvedená rigolom 
do Dubinského potoka.

Väčší problém bude pred-
stavovať juhozápadná časť 
obce.  V súčasnosti steká voda 
z polí na západ od ulice Mlyn-
skej na ul. Hviezdoslavovu z 
dvoch strán pri dome p. Fran-
tiška Čonku. Voda zo západu 
je odvádzaná povrchovým ri-
golom, ktorý Obec priebežne 
čistí. Na poli južne od uvede-

ného domu však nie je vybu-
dovaná žiadna odvodňovacia 
priekopa a voda z celého poľa 
tečie priamo na poľnú cestu, 
ktorá prechádza plynulo do 
komunikácie na Hviezdosla-
vovu ulicu. Takýmto spôso-
bom dochádza k preplneniu 
existujúcich povrchových ri-
golov, ktoré sa vplyvom ze-
miny z poľa, ale aj naplave-
ným odpadom zapchávajú, 
a tak dochádza k zaplaveniu 
Hviezdoslavovej ulice.

V súčasnosti je už do-
končená projektová doku-
mentácia na opravu od-
vodňovacieho rigola v tejto 
lokalite, ako súčasť rekon-
štrukcie Hviezdoslavovej uli-

ce. Ani vykonanie tejto stavby 
však nemusí problém vyriešiť, 
keďže celá stavba je projekto-
vaná na odvádzanie dažďovej 
vody zo zastavanej časti obce. 
Projekt na výstavbu cestnej 
infraštruktúry nerieši a ne-
môže riešiť odvádzanie vody 
z polí. Z tohto dôvodu je po-
trebné v spolupráci s odbor-
níkmi v tejto oblasti a užíva-
teľom pôdy hľadať možnosti, 
ako vodu zadržať na tomto 
území, odkloniť od zastava-
ného územia obce alebo nájsť 
inú cestu riešenia tohto dl-
hodobého problému tak, aby 
boli všetci spokojní. 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Dňa 22. 6. 2018 navští-
vila Hranovnicu delegácia z 
Ministerstva vnútra SR. Na 
jej čele stál splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komu-
nity Ábel Ravasz. V rámci 
svojej návštevy diskutoval 
so starostom obce o aktu-
álnych projektoch, ktoré 
Obec Hranovnica vykonáva 
v spolupráci s jeho úradom, 
ako aj o aktuálnych prob-
lémoch obyvateľov obce s 
marginalizovaných róm-
skych komunít.

Následne sa delegácia 
presunula do základnej ško-
ly, kde sa stretla s pani ria-
diteľkou Mgr. Ľubicou 
Šifrovou. Hovorilo sa o ka-
pacitných problémoch ško-
ly, ako aj o pripravovanom 
bezplatnom stravovaní pre 
všetkých žiakov základných 
škôl.

Po týchto stretnutiach 
zvolal splnomocnenec do 

Návšteva splnomocnenca vlády SR  
pre rómske komunity v Hranovnici

obradnej miestnosti OcÚ 
tlačovú konferenciu, na 
ktorej sa zúčastnili zástup-
covia RTVS, televízií TA3, 
Markíza, JOJ, ako aj den-
nej tlače. Jej hlavnou té-
mou bolo zavedenie povin-
nej predškolskej dochádzky.  
Ravasz predpokladá zave-
denie tohto opatrenia od 

septembra 2020. Zároveň 
pochválil našu Obec, že na-
priek vyššiemu spolufinan-
covaniu sa rozhodla realizo-
vať projekt výstavby novej 
budovy MŠ II., a bude tak 
pripravená na zabezpečenie 
takejto povinnosti.

Na záver návštevy sta-
rosta previedol delegáciu po 

stavenisku. Splnomocnenec 
na tejto návšteve prisľúbil, 
že bude hľadať prostriedky, 
ako pomôcť Hranovnici pri 
dokončení rozbehnutých 
projektov a s realizáciou ďal-
ších.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Obec Hranovnica v rámci 
projektu s názvom Triedený 
zber komunálnych odpadov 
v obci Hranovnica postavila 
v lokalite pod Dubinou zber-
ný dvor. Priestory boli pripra-
vené už v priebehu minulého 
roka, avšak pred jeho spuste-
ním bolo potrebné vykonať 
ešte viacero úkonov, vrátane 
uzavretia zmluvy so zberovou 
spoločnosťou, a hlavne muse-
lo prebehnúť správne kona-
nie vo veci vydania súhlasu 
na prevádzkovanie zberné-
ho dvora zo strany okresné-
ho úradu, odboru životného 
prostredia. Všetky potrebné 
kroky boli v súčasnosti do-
končené. Zberný dvor je pri-
pravený a Obec Hranovnica 
spustila jeho prevádzku od 
začiatku júla 2018. 

Odpad je na zbernom 
dvore možné odovzdať len 
počas jeho prevádzkového 
času. Prevádzkový čas zberné-
ho dvora v Hranovnici je na-
sledovný:

Marec – Október
Streda: 15.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 15.00 hod. 
November – Február
Sobota: 11.00 – 15.00 hod. 

V prípade, ak tento pre-
vádzkový čas nebude posta-
čovať, Obec zváži jeho roz-
šírenie aj o ďalšie dni podľa 
požiadaviek obyvateľov.

Druhy odpadov, ktoré je 
možné na zbernom dvore ulo-
žiť, sú obmedzené tým, že na 
našom zbernom dvore nemô-
žeme ukladať žiadny druh od-
padov, ktorý je označený ako 
nebezpečný. V súlade s roz-
hodnutím okresného úradu je 
na Zbernom dvore Obce Hra-
novnica možné uložiť nasle-
dovné druhy odpadov:

a) objemný odpad – starý 
nábytok, koberce, okná, dve-
re, zárubne, a pod.,

b) drobný stavebný odpad 
– z prestavby bytov a rodin-
ných domov, kde sa nevyža-
duje stavebné povolenie – 
omietka, obkladačky, dlažba, 
vane, umývadlá, WC misy, 
zvyšky muriva a pod.,

c) biologicky rozložiteľ-
ný odpad – čerstvo pokosená 
tráva, konáre, lístie, čečina,

d) drevo – obaly z dreva, 
drevené palety,

e) šatstvo
f ) plast – plastové výrob-

ky (hračky, vedrá a pod.), po-

lystyrén (polystyrén používa-
ný ako obalový materiál na 
spotrebiče alebo aj polystyrén 
používaný v stavebníctve, av-
šak nesmie byť zašpinený iný-
mi stavebnými materiálmi – 
lepidlo, farba a pod).

Iné druhy odpadov, ako 
sú odpady, ktoré sú uvede-
né vyššie, nie je na zbernom 
dvore možné uložiť! Naklada-
nie s ostatnými druhmi ko-
munálnych odpadov bližšie 
upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Hranovnica 
č. 2/2016 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drob-
ným stavebným odpadom na 
území obce Hranovnica.

Počas prevádzkového času 
zberného dvora sa na ňom 
bude vždy nachádzať zamest-
nanec, ktorý bude zodpoved-
ný za prevádzku zberného 
dvora. Všetky osoby na zber-
nom dvore sú povinné riadiť 
sa jeho pokynmi. Zamest-
nanec je povinný odmietnuť 
prevziať iné druhy odpadu, 
ako sú uvedené vyššie.

Na zbernom dvore sa na-
chádza aj certifikovaná váha, 
ktorá slúži na váženie staveb-
ného odpadu. V súlade so 

Spustenie Zberného dvora Obce Hranovnica
zákonom o odpadoch z roku 
2015 bol poplatok za drob-
ný stavebný odpad vyňatý  
z poplatku za komunálny od-
pad, preto je Obec povinná 
vyberať poplatok za drobný 
stavebný odpad samostatne. 
Podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Hranov-
nica č. 5/2015 o miestnych 
daniach a o miestnom po-
platku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpa-
dy je poplatok 0,05 € za 1 kg 
drobného stavebného odpa-
du. Tento poplatok sa zapla-
tí priamo na zbernom dvore 
príslušnému zamestnancovi, 
ktorý vystaví príjmový do-
klad.

Veríme, že aj takouto 
formou prispejeme k zlep-
šeniu kvality života obyva-
teľov obce. V priebehu po-
sledného roka nám v obci 
na viacerých miestach pri-
búdali skládky drobného sta-
vebného odpadu. Najväčšou 
je tá vedľa nového cintorí-
na smerom na Spišský Štiav-
nik. Vzhľadom na to, že od 
začiatku júla budú mať oby-
vatelia možnosť uložiť drob-
ný stavebný odpad, ako aj 
iné vyššie uvedené druhy 
odpadov, na zbernom dvo-
re, Obec sa zameria na od-
stránenie existujúcej skládky  
a zamedzenie vzniku nových 
skládok. Dôkazom toho sú aj 
fotografie z posledných dní, 
ktoré sme uverejnili aj na we-
bovej stránke. V kontajne-
ri na biologicky rozložiteľný 
odpad sa nachádzala pláva-
júca podlaha a podložky pod 
ňu, či kancelárska stolička.  
V nádobe pri cintoríne urče-
nej na drobný odpad z cin-
torína bol odpad všetkého 
druhu, vrátane elektroniky 
a vedľa neho bolo položené 
dvojmetrové okno.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Predposledná júnová sobota patrila k 
najväčšiemu a mnohými z nás očakávané-
mu podujatiu v našej obci. 23. júna bol 
v hasičskom areáli Lúčka pripravený  už 
4. ročník  Dňa obce Hranovnica. Úvod-
né vystúpenia  programu  tradične patri-
li  najmenším. Najprv sa predstavil DFS 
Kochmanik a deti z  Materskej školy ul. 
Hviezdoslavova. Po týchto vystúpeniach 
zabávala, nielen deti, Dorotka z Fidorkova 
a Panda Vanda. Nafukovací hrad, či autíč-
ka, potešili  nie jedno detské srdiečko. Do 
radu na maľovanie na tvár by sa určite rady 
postavili k svojim detičkám aj ich mam-
ky... Nechýbal ani domáci FS Kochman. 
Svojimi hitmi, ktoré poznajú nielen star-
ší, nás potešil a roztancoval Dušan Grúň, 
po ktorom vystúpil  spevák a imitátor Šte-
fan Hruštinec. Ludový Orchester Jedno-
duchej Zábavy Obyvateľstva (LOJZO)  
v šnúre  hudobných vystúpení  pokračo-
val. Recesisticky ladené piesne mnohých 
zdvihli z lavičiek.  Vyvrcholenie večera 
patrilo skupine Elán Revival, na ktorej je-
dinečné a nenahraditeľné hity už tancova-
li malí, mladí aj tí skôr narodení.  Po hu-
dobnom programe nasledovalo zapálenie 
Jánskej vatry a voľná zábava až do skorého 
rána. Podujatie sprevádzal moderátor Mi-

Na koniec júna sa už tradič-
ne tešia hlavne školáci. Blíži sa 
čas prázdnin, oddychu, dovole-
niek a slniečko nás zase čoraz viac 
teší svojimi teplými lúčmi. Žiaľ, 
na tohtoročný Deň obce, ktorý 
pripadol na sobotu 23. júna, po-
časie veľmi nevyšlo a museli sme 
si veru vytiahnuť teplejšie oble-
čenie. No aj tak to mnoho ľudí 
neodradilo a prišli sa už po štvr-
týkrát zabaviť. Hasičský areál na 
Lúčke je však pripravený  na to, 
aby sa dalo schovať aj pred prí-
padným dažďom, ktorý nás na-
šťastie tento rok obišiel.

Z pestrého programu si pri-
šli na svoje všetci návštevníci. 
Po úvodnom príhovore starostu 
a  zástupcu starostu obce už ne-
trpezlivo čakali naši najmenší 
účinkujúci. Na začiatok nás svo-
jim milým vystúpením poteši-
li deti z DFS Kochmanik a deti 
s MŠ 1, ul. Hviezdoslavova.

Aj ďalšie číslo patrilo našim 
najmenším. Dorotka s  pandou 
Vandou prišli až z  ďalekého Fi-
dorkova, aby si spolu s deťmi za-
spievali a zatancovali.

O  to, aby celkom „nevy-
mrela“ naša ľudová kultúra, sa 
už roky stará FS Kochman, pod 
vedením pani Marty Vallušovej. 
Aj spolu s nimi sme si tieto naše 
najznámejšie piesne mohli za-
spievať. 

Dušan Grúň svojimi rytmic-
kými piesňami vytiahol do tanca 
aj poniektorých fanúšikov. Ďal-
ším bodom programu bol ľu-
dový zabávač, imitátor a  spevák 
v jednom, Štefan Hruštinec. 

Medzi návštevníkmi je v ob-
ľube určite aj tombola, ktorá po-
núkla tento rok, aj vďaka spon-
zorom, mnoho zaujímavých 
a hodnotných cien.

V  podvečerných hodinách 
sa o  zábavu postarala skupina 

Lojzo. No a  nakoniec to naj-
lepšie! Legendárne hity od Elá-
nu, ktoré pozná hádam každý, 
sme si mohli naplno vychutnať 
v  podaní skupiny Elán – Re-
vival. Najväčšie vychytávky sa 
niesli celou obcou a  v  hľadis-
ku nenechali sedieť asi nikoho. 
Myslím, že pri tomto vystúpení 
všetci pozabudli aj na to chlad-
né počasie... Bol to skvelý vý-
ber!

No a  svoje čaro už má kaž-
doročne aj zapálenie Jánskej vat-
ry na kopci, ktorú bolo mož-
né v tejto ohnivej kráse vidieť aj 
z diaľky. O zábavu sa naďalej, až 
do skorého rána, staral DJ. Celý 
program pohotovo a vtipne mo-
deroval Michal Novák.

Novinkou na tohtoročnom 
podujatí bol Deň otvorených 
dverí v  novej čistiarni odpado-
vých vôd, kde mali návštevníci 
možnosť nahliadnuť aj do ob-

jektu budovy s odborným výkla-
dom o fungovaní zariadenia.

Ani tento rok nechýbal sprie-
vodný program s  rôznymi atrak-
ciami pre deti. Hlavne pri maľova-
ní na tvár si pani výtvarníčka veľmi 
neoddýchla, pretože deti čakali na 
krásne výtvory v  zástupe. O  ob-
čerstvenie a výborný guláš sa, ako 
vždy, veľmi dobre postarali čle-
novia DHZ, ktorí sú už súčasťou 
tejto obľúbenej akcie. Myslím, že 
každý kto chcel, sa zabavil, stretol 
sa s  priateľmi, s našimi rodákmi, 
ktorí sú odsťahovaní aj v cudzine, 
a pre ktorých sú takéto kultúrne 
stretnutia vzácnosťou. 

Týmto patrí veľké ĎAKU-
JEME všetkým, ktorí vôbec pri-
šli s  touto myšlienkou takéto 
podujatie zorganizovať a dúfam, 
že ostane naďalej každoročnou 
a  neodmysliteľnou súčasťou na-
šej obce.

Mgr. Anna Slavkovská

Deň obce Hranovnica  očami divákov
chal Novák. Počas programu mohli náv-
števníci  vyhrať  hodnotné  ceny v  tom-
bole. Za symbolické vstupné  bol pre 
nás všetkých pripravený  krásny kultúr-
ny zážitok. Pestré občerstvenie zabezpe-
čili  členova DHZ Hranovnica.  Veľkým 
pozitívom bolo  vybudovanie nových so-
ciálnych zariadení. Všetci, ktorým neva-
dilo pomerne chladné počasie, sa určite 
výborne zabavili. Deň obce Hranovnica 
je skvelou príležitosťou na oddych, relax, 

zábavu a  stretnutia s priateľmi a  známy-
mi, na ktoré si často v  tomto uponáhľa-
nom svete nevieme nájsť čas. Veľká vďaka 
patrí organizátorom, účinkujúcim a všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pri-
činili o úspešný priebeh tohto báječného 
podujatia. Organizátori určite už teraz 
rozmýšľajú, čím nás prekvapia na budú-
ci rok. Ešte raz  ďakujeme a tešíme sa na 
Deň obce Hranovnica 2019. 

Petronela Gajanová
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Krásna a bohatá je klenotni-
ca ľudového umenia a stále má 
neopakovateľné čaro. Stáročia sa 
z generácie na generáciu prená-
šali zvyky, obyčaje, piesne, obra-
dy ako studnica, z ktorej sa dalo 
čerpať. Folklórny súbor Koch-
man i jeho detská zložka Koch-
manik vznikli v roku 2012 ako 
pokračovatelia šírenia ľudových 
tradícií súboru Lučka.  Folklór-
ne súbory pracujú pod vede-
ním dlhoročnej členky  súboru  
Marty Vallušovej s  cieľom  za-
chovať zvykoslovie, spevy, det-
ské hry i ľudový spev obyvateľov 
Hranovnice.

Program, ktorý si folklór-
ny súbor pripravil na rok 2018 
bol a stále je bohatý a náročný. 
Doposiaľ okrem miestnych vy-
stúpení sme uskutočnili  aj vy-
stúpenia mimo obce, či okresu.

Podujatie sa konalo v sobo-
tu 23. júna v Hasičskom areáli 
na Lúčke. Krátko po 14.00 ak-
ciu spolu s moderátorom Mi-
šom Novákom otvorili starosta 
obce Vladimír Horváth a jeho 
zástupca Ing. Martin Valluš. 

Ako prvý vystúpil Detský 
folklórny súbor Kochmanik. 
Hranovnické deti ukážkovo 
odprezentovali pôvodné ľudo-
vé piesne, ktoré sa v Hranovni-
ci zachovali a vďaka tomuto sa 
azda zachovajú aj do budúcna. 

Po nich nasledovalo pásmo, 
v ktorom sa predstavili škôlkari 
z MŠ 1, ul. Hviezdoslavova. Pod 
vedením pani učiteliek si pripra-
vili pekný program, ktorý vyčaril 
úsmev a zaslúžený pocit hrdosti 
na tvárach rodičov, starých rodi-
čov a všetkých prítomných. 

Divákov v hľadisku medzi-
časom pribudlo a silné zastúpe-
nie najmladšej generácie dávalo 
tušiť, že nadchádzajúci program 
bude patriť im. Dorotka z Fidor-
kova s megapandou vystúpili s 
detskou show, ktorá najmladších 
hranovničanov mimoriadne zau-
jala. Po vystúpení mali deti mož-
nosť odfotiť sa s pandou a to na-
plno využili aj dospelí diváci z 
publika.

Po detskom programe pri-
šiel na rad domáci folklórny 
súbor Kochman, ktorý zaspie-
val tradičné hranovnické pies-
ne, ktorými počas roka repre-
zentuje našu obec na rôznych 
podujatiach.

Aj keď fúkal silný vietor a 
miestami to vyzeralo, že sa roz-
prší, program plynulo pokračo-
val ďalej. Moderátor na pódiu 
privítal legendu slovenskej hud-

Deň obce Hranovnica 2018 z pohľadu organizátora
Sériu horúcich letných dní náhle vystriedalo prudké 

ochladenie. Radikálna zmena počasia dva dni pred pod-
ujatím dávala tušiť, že počasie tentokrát nebude ideálne. 
Stretnutie hranovničanov v čase odpustu však nie je o po-
časí, ale o ľuďoch, o utužovaní vzťahov, o spoznávaní sa a o 
zábave. Sme radi, že nič z toho sa počasiu nakoniec pokaziť 
nepodarilo. V tomto roku to bolo už po štvrtýkrát, čo Obec 
Hranovnica pripravila pre svojich občanov a širokú verej-
nosť Deň obce Hranovnica.

ktorá publikum rozospievala 
pesničkami, ktoré sa v rádiách 
hrávali síce už dávnejšie, no aj 
v dnešnej dobe vedia potešiť a 
dobre zabaviť.

Nasledovalo druhé kolo 
tomboly, v ktorom sa žrebova-
lo o hodnotné ceny, z ktorých 
najväčšiu pozornosť pútal LED 
televízor (1. cena).

Hviezdou večera bola jed-
noznačne skupina Elán - revival, 
ktorá zahrala výber nestarnúcich 
pesničiek od Elánu. Publikum 
dostali do varu, ľudia spievali, 
tancovali a napriek chladnému 
počasiu sa dobre zabávali.

Po ich vystúpení sa nad 
areálom rozhorela symbolická 
Jánska vatra, ktorú už tradič-
ne zapálil starosta obce, p. Vla-
dimír Horváth. Tmu svätoján-
skej noci rozžiarilo svetlo a nad 
priestranstvom sa niesol spev 
dávnych hranovnických piesní 
v podaní členov FS Kochman a 
všetkých prítomných.

V rámci sprievodného 
programu, už pred začiatkom 

Dňa obce, mali ľudia mož-
nosť v dvoch vstupoch navští-
viť novú Čistiareň odpadových 
vôd a oboznámiť sa s jej fun-
govaním a modernou techno-
lógiou, ktorou zariadenie dis-
ponuje. Odborný výklad o 
prevádzke zariadenia sprostred-
koval p. František Husár. 

Aj keď Obec Hranovnica v 
priebehu roka usporadúva via-
cero podujatí, Deň obce je je-
dinečný. Sme radi, že aj v tom-
to roku sme našim občanom 
mohli priniesť kvalitnú zába-
vu a dobrú náladu. Veríme, že 
sa ľuďom podujatie páčilo a že 
Deň obce sa bude organizovať 
aj v ďalšom volebnom období.

Naše poďakovanie patrí hlav-
ne členom DHZ Hranovnica, 
sponzorom tombolových cien, 
poslancom obecného zastupiteľ-
stva a členom kultúrnej komisie, 
účinkujúcim a všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek formou podieľali na 
Dni obce Hranovnica 2018.

Ing. Martin Valluš 
zástupca starostu obce

Činnosť OZ Kochman Hranovnica v roku 2018

by, pána speváka Dušana Grú-
ňa. Areálom sa niesli pesničky z 
Repete a azda každý si nostalgic-
ky zaspomínal na staré zlaté časy, 
ktoré patrili poctivej slovenskej 
hudbe, v ktorej má Dušan Grúň 
svoje nezastupiteľné miesto.

Dušana Grúňa vystriedal 
na pódiu majster imitácie, ľu-
dový rozprávač a stand-up, ko-
mik Štefan Hruštinec. Poba-
vil, rozosmial a vhodne spestril 
program, ktorý sa už nezvratne 
blížil k žrebovaniu tomboly.

Podnikatelia, firmy a aj fy-
zické osoby aj v tomto roku ve-
novali spolu 30 cien. 

Po vyžrebovaní prvého kola 
tomboly na pódium vystúpila 
ďalšia legenda: skupina Lojzo, 

Prvým vystúpením fol-
klórnej skupiny Kochman 
v roku 2018 bolo vianočné vy-
stúpenie na Troch kráľov  6. 
januára. Členovia folklórne-
ho súboru priblížili tradície 
vinšovníkov a  štedrej večere. 
Súčasťou tohto predstavenia 
bolo vystúpenie chlapov „jas-
ličkárov“.

Dôchodcovia obce Hra-
novnica  mali možnosť 12. 2. 
pásmom „Posledné fašiangy“ za-
spomínať si na zvyky a  obyčaje 
fašiangov. Vydaril sa aj „Sprievod 
masiek dedinou“ dňa 27. 2.

Významným podujatím 
v oblasti  kultúrno-spoločenského  

(pokračovanie na strane 8)
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Pod tento odkaz sa podpí-
sali všetci, ktorí v tomto roku 
opúšťajú materskú školu. 

Keď sa v našich spomien-
kach vrátime dozadu a za-
spomíname si na ich prvý 
príchod, zdá sa nám priam 
neuveriteľné, že  uplynulo už 
toľko času. Tí malí „drobci“, 
ktorí prišli... – a každý bol 
iný, jeden bol nesmelý, druhý 
až príliš aktívny, jeden tichuč-
ký, druhý stále rapotal... – ale 
jedno mali spoločné – tá ich 
veľká detská dušička a všet-
ky ich srdiečka – všetky chce-
li byť milované. No a  tí naši 
malí „drobci“ nám rástli. Pre-
šli 3 – 4 rôčky a máme z nich  
školákov.

V utorok 26. júna 2018 sa 
so svojou materskou školou 
rozlúčilo dvanásť predško-
lákov. Za účasti kamarátov, 
pani učiteliek, prevádzkového 
personálu a  pozvaných hos-
tí – starostu obce Hranovni-
ca Vladimíra Horvátha a tety 
Zdenky  Benkovej z  knižni-
ce si užili krásny rozlúčkový 

deň. Naposledy sa nám pred-
viedli krátkym programom, 
ktorý s  nimi nacvičili p. uč. 
Janka Hradecká a Katka Lišu-
chová. Počas slávnostnej časti 
sa im prihovorila p. riaditeľ-
ka Lucia Vallušová aj starosta 
obce. Deti dostali osvedčenie 
a boli obdarované darčekom 
na pamiatku od p. staros-
tu. Nasledoval tradičný po-
chod dedinou s tablom, kto-
rý bol sprevádzaný spevom 
a  veselými pohľadmi okoloi-
dúcich. Slávnostnú atmosfé-
ru spríjemnil aj ujo zmrzlinár 
Sabir Reshiti, ktorý deti od-
menil sladkou studenou dob-
rotou. Pokračovali sme ďalej, 
ako ináč, opäť slávnostne – 
obedom, tortou, dobrotkami 
a veselou zábavou.

Po prázdninách vkročia 
po prvýkrát do „veľkej“ ško-
ly, stanú sa z nich žiaci, kto-
rí si budú musieť plniť svoje 
školské povinnosti. Naučia sa 
čítať, písať, počítať. Čaká ich 
nová pani učiteľka, noví ka-
maráti a spolužiaci. My sme 

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ I.
Milá škôlka, mám pre teba zvesť...

... nie som malý drobec, už mám šesť. 
Kto má šesť, to ti tak musí byť, 
so škôlkou sa treba rozlúčiť...

sa snažili, aby  boli na ško-
lu pripravené. Dúfame, že sa 
nám to podarilo a že prechod 
od škôlky a jej hravého učenia 
sa, k  učeniu  „školáckemu“, 
zvládnu bez  problémov.   

Rozlúčili sme sa s  vami 
všetci, ktorí sme vás tu mali 
radi. Bude sa nám za vami 
cnieť, veď sme spolu strávi-
li veľa pekných chvíľ, preži-
li sme spolu krásne obdobie. 
Veríme, že sa vám bude v ško-
le páčiť, budú z vás usilovní 
žiaci, z ktorých bude mať ra-
dosť nielen vaša pani učiteľ-
ka, ale aj rodičia. Keď bude-
te trpezliví a zodpovední, vaše 
snaženie vám prinesie úspech 
a spokojnosť.

Naši milí „školáčikovia“, 
prajeme vám ÚSPEŠNÝ ZA-
ČIATOK ŠKOLÁCKEHO 
ŽIVOTA!!!

Na konci školského roka 
riaditeľka Lucia Vallušová 
a kolektív MŠ sa chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom podporili 
materskú školu a  za spolu-
prácu vyslovujeme veľké ďa-
kujem.

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ I.

Predseda Národnej 
rady Slovenskej repub-
liky Andrej Danko svo-
jím rozhodnutím č. 203 
zo dňa 6. júla 2018 vy-
hlásil voľby do orgánov 
samosprávy obcí. V roz-
hodnutí zároveň určil 
termín konania volieb 
na sobotu 10. novembra 
2018.

V súlade so zákonom 
o výkone volebného prá-
va a zákonom o obecnom 
zriadení na rozhodnutie 
predsedu NR SR navä-
zuje prijatie rozhodnutí 
zastupiteľstvami jednotli-
vých obcí. Obecné zastu-
piteľstvo na svojom za-
sadnutí dňa 16. júla 2018 
uznesením č. 250/2018 
schválilo, že v Hranov-
nici budeme mať vo vo-
lebnom období 2018 – 
2022 deväť poslancov, 
ktorí budú volení v jed-
nom volebnom obvode. 

Rovnakým uznese-
ním bol schválený aj roz-
sah úväzku starostu obce 
na roky 2018 – 2022. 
Aj v tomto období bude 
starosta obce Hranovni-
ca vykonávať funkciu na 
plný úväzok.

Všetky zákonom sta-
novené informácie bude-
me postupne zverejňovať 
na úradnej tabuli a webo-
vej  stránke obce. 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Voľby  
do orgánov 
samosprávy  

obcí
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Obec Hranovnica sa snaží v 
maximálnej miere zazbezpečovať 
prostriedky z vonkajších zdrojov. 
Okrem financií, ktoré sa nám 
podarilo získať z prostriedkov 
Európskej únie, ktoré sa podpo-
rujú v závislosti od projektu v rá-
doch desiatok až stoviek tisícov 
eur, sa zapájame aj do menších 
grantových schém. Tento rok bol 
v tomto smere obzvlášť úspešný.

Štvrtý rok po sebe bola z 
prostriedkov Ministerstva kultú-
ry SR podporená obnova mod-
rotlačiarenskej dielne Elemíra 
Montška. Tento rok ide o dotá-

ciu vo výške 5 000,- € na vypra-
covanie projektovej dokumentá-
cie na ďalšiu obnovu pamiatky.

Modrotla-
čiarenskej diel-
ne sa týka aj 
ďalší projekt. 
Podtatranské 
múzeum v Poprade v spoluprá-
ci s Obcou Hranovnica požiada-
lo o dotáciu na zakonzervovanie 
mangľa, ktorý bol umiestnený 
v stodole dielne. Žiadosť bola 
schválená a projekt podporený 
sumou 11 585 ,- €, spolufinan-
covanie Obce je vvýške 610,- €.

Ďalšou možnosťou získať pro-
striedky je Fond na podporu ume-
nia. V roku 2018 z neho budú 

podporené hneď 
dve žiadosti. 
Sumou 1 500,- € 
bude podporený 
nákup knižnič-

ného fondu do obecnej knižnice. 
Ešte viac náš potešilo schválenie 
žiadosti o príspevok na vynovenie 
interiéru knižnice vo výške 3 000,- 
€. Z týchto prostriedkov zabezpe-
číme výmenu políc na knihy.

Obec Hranovnica požiada-
la aj o dotáciu z prostriedkov Pre-

Schválené žiadosti o dotácie

V skratke
• Obec Hranovnica ozna-

muje obyvateľom, že z dôvo-
du rekonštrukcie elektrické-
ho vedenia a s tým spojenej 
výmeny podperných bodov 
(betónových stĺpov), môže 
v najbližšom období dochá-
dzať k odstávkam niektorých 
reproduktorov v rámci siete 
obecného rozhlasu, ktoré sú 
umiestnené na týchto pod-
perných bodoch. Tento stav 
potrvá do ukončenia prác na 
výmene elektrického vede-
nia, t.j. približne do konca 
mesiaca júla 2018. Žiadame 
Vás, aby ste nám do tohto 
termínu nehlásili poruchy 
rozhlasu. Za vzniknuté kom-
plikácie sa ospravedlňujeme.

• Začiatkom mesiaca 
júla sa začali práce na vý-
stavbe chodníka okolo cesty 
III/3069 a parkoviska pri no-
vom cintoríne. Z tohto dô-
vodu je maximálna povolená 
rýchlosť v úseku znížená na 
30 km/h. Všetkých účastní-
kov cestnej premávky žiada-
me, aby boli pri prechádza-
ní týmto úsekom maximálne 
opatrní.

• Aj tento rok sme v are-
áli a budove Základnej školy 
Hranovnica dňa 5. 7. 2018 
privítali účastníkov Pešej 

šovského samosprávneho kraja na 
projekt Ozvučenie a osvetlenie sály 
kultúrneho domu. Vzhľadom na 
havarijný stav elektrického vedenia 
a nefunkčnosť veľkej časti techniky 
sme sa rozhodli pre rekonštrukciu 
tohto vybavenia. Túto podporí sa-
mosprávny kraj sumou 2 800,- €.

Aj keď v celkových číslach 
nejde o vysoké dotácie na úrovni 
iných projektov, určite ide o zau-
jímavý spôsob získavania zdrojov 
pre činnosť a fungovanie Obce. 
Takto ušetrené prostriedky z 
obecného rozpočtu môžeme po-
užiť na iné účely.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

púte mládeže Muráň – Levo-
ča. Všetkým pútnikom Obec 
zakúpila stravu na večeru a 
na raňajky nasledujúceho 
dňa. O výdaj jedla sa posta-
rali dobrovoľníčky z radov 
OZ Bapka, ktoré k pohos-
teniu pridali aj vlastnoručne 
napečené koláče. Všetkým, 
ktorým akýmkoľvek spôso-
bom prispeli k dôstojnému 
priebehu tohto podujatia, 
patrí naša srdečná vďaka.

• Začiatkom leta nastala 
zmena v osobe administráto-
ra Rímskokatolíckej farnosti 
Hranovnica. Od 11. 7. 2018 
na túto pozíciu nastúpil vdp. 
Mgr. Michal Fecko a z na-
šej obce po 12 rokoch odišiel 
vdp. Mgr. Jozef Ferneza, kto-
rému by sme aj touto cestou 
chceli vyjadriť poďakovanie 
za jeho dlhoročnú kňazskú 
službu v Hranovnici a zaže-
lať mu veľa sily do  ďalšieho 
pôsobenia v novej farnosti.

• Dňa 13. 7. 2018 ukon-
čila Slovenská správa ciest 
stavebné práce na rekon-
štrukcii úseku cesty I/66 na 
Dubine, ktorá bola v hava-
rijnom stave. Od tohto dá-
tumu je cesta prejazdná v 
oboch jazdných pruhoch. Na 
ceste ešte prebiehajú drobné 
stavebné práce na odvodňo-
vacej priekope cesty. Žiada-

me vodičov, aby úsekom aj 
naďalej prechádzali so zvýše-
nou opatrnosťou. Na zákla-
de informácie od Slovenskej 
správy ciest starosta obce 
Hranovnica dňa 16. 7. 2018 
odvolal mimoriadnu situá-
ciu, ktorá bola v tejto časti 
obce vyhlásená od júna mi-
nulého roka.

• Obec Hranovnica Vás 
srdečne pozýva na Púť Krá-
ľovskou cestou – XVI. roč-
ník Memoriálu mladých, 
tragicky zosnulých Hranov-
ničanov. Tohtoročná Púť 
Kráľovskou cestou sa  usku-
toční v sobotu 25. augusta 
2018 so začiatkom o 7.00 
hod. pred Obecným úradom 
v Hranovnici. 

• V križovatke cesty I/66 
a miestnej komunikácie spá-

jajúcej hlavnú cestu z ul. 
Hviezdoslavovou (pri tla-
čiarni TOPART 96) boli za 
účelom zvýšenia bezpečnos-
ti cestnej premávky umiest-
nené dve dopravné zrkadlá. 
Vzhľadom na stiesnené po-
mery bol stĺp so súhlasom 
vlastníka upevnený na oplo-
tenie rodinného domu p. 
Milana Saba, za čo mu aj to-
uto cestou ďakujeme.

• V najbližšom čase by 
mala Slovenská správa ciest 
začať s opravou cestného 
priepustu na ceste I/66 na 
vjazde do obce od Vernára. 
Vzhľadom na poškodenie 
telesa priepustu je potreb-
ná jeho kompletná výmena. 
Z tohto dôvodu dôjde k zú-
ženiu cesty na jeden jazdný 
pruh.

Novoosadené zrkadlá, ktoré sprehľadnia výjazd na hlavnú cestu.
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Jarná časť súťaže bola pre 
nás veľmi úspešná, o  čom 
svedčí celkové víťazstvo v súťa-
ži, ktoré bolo podmienené vý-
bornými výsledkami a  celko-
vým herným prejavom. Celý 
súťažný ročník sme dispono-
vali širokým, stabilizovaným 
kádrom a 23 hráčov vytváralo 
zdravú konkurenciu. Po jesen-
nej časti z kádra odišli - Pavol 
Herák (Sp. Bystré), Marcel Pe-
karčík (Svit), Marián Petruľa. 
Naopak, do kádra sa pripoji-
li - Erik Hucel, Marek Kikta 
a Denis Bednarčík. 

Vybudovali sme tím, kto-
rý je veľmi dobre vyskladaný 
a  tvorí vyspelý tím. Kolektív 
si rozumie nielen na ihrisku, 
ale aj mimo neho, čo vidím 
ako základ úspechu.

V  súťaži sme získali 67 
bodov za 20 víťazstiev, 7 re-
míz a 3 prehry, keď sme stre-
lili súperom 113 gólov a  in-
kasovali 36 gólov. Najvyšší 
počet strelených gólov v sú-
ťaži reálne odzrkadľuje cel-
kový útočný herný prejav 
mužstva, ktorý je na vysokej 
úrovni, zdobí nás naša útoč-
ná hra, sila a herná variabili-
ta. V zápasoch sme si vytvára-
li množstvo šancí, s  ktorými 
sme nie vždy naložili najlep-
šie, ale aj to patrí k futbalu. 
Defenzívna činnosť mužstva 
pracovala veľmi dobre, aj keď 
u  mnohých hráčov to nie je 
obľúbená činnosť, no všetci 

odviedli kvantum práce pre 
úspech kolektívu.

V  zápasoch na domácej 
pôde predvádzame atraktívny 
útočný futbal, čo potvrdzujú 
aj dosiahnuté výsledky. Z 15 
domácich zápasov sme v  14 
zápasoch zvíťazili a iba jeden-
krát remizovali. Poďakovanie 
patrí M. Oravcovi a M. Pet-
ruľovi, ktorí sa veľmi dobre 
starajú o trávnaté plochy, tak-
že našou hrou môžeme baviť 
nás aj ľudí na najkvalitnejšom 
ihrisku v súťaži.

S  hráčmi veľmi veľa dis-
kutujeme, hľadáme spoloč-
nú reč pre pochopenie našich 
predstáv, čo vedie k  oboj-
strannej spokojnosti. Vy-
tvorili sme si tak vynikajú-
cu tímovú atmosféru, ktorá 
sa prejavuje vysokou zápa-
sovou a  tréningovou morál-
kou. Počas celej sezóny sme 
mali stabilný herný prejav, aj 
keď sme stále rotovali hráčov 
v základnej jedenástke. Hlav-
né dôvody zmien boli kvô-
li zraneniam a pracovným 
povinnostiam hráčov. Šan-
cu v zápasoch tak dostal celý 
široký káder, čo vyzdvihuje 
nášho tímového ducha. Kaž-
dý jeden z nás tvorí jeho dô-
ležitý článok, ktorý sa vie do-
konale zastúpiť a podporiť.

Celkový úspech sa nerodil 
ľahko a stojí za tým veľmi veľa 
odvedenej práce, obetavosti 
hráčov a  ľudí, ktorí pomáha-

Káder FK 1931 Hranovnica: Marek Bohunčák, Ján Marko 
Gavaler, Jaroslav Kaprál, Peter Kikta, Roman Ďurán, Martin 
Palguta, Erik Hucel, Radovan Novák, Marián Petruľa, Radoslav 
Krišanda, Benjamín Farkaš, Matúš Dulovič, Juraj Kšenzakovič, 
Martin Oravec, Matej Lopúch, Martin Maťáš, Ján Diabelko, 
Matej Husár, Michal Babej, Tomáš Sabo, Marcel Pekarčík, Ma-
rek Kikta, Denis Bednarčík.

 FK 1931 Hranovnica – víťaz 5. Podtatranskej ligy VsFZ

jú pri činnosti chodu klubu na 
úkor svojho voľného času. Sme 
radi, že sme úspešne reprezen-
tovali obec Hranovnica a  vy-
budovali sme si kvalitné meno 
vo futbalovej obci, ktoré má 
svoj cveng a tvorí rešpekt. 

Vo IV. lige – sever sa náš 
futbalový klub nepredstaví. 
Vedenie klubu i Obce sa roz-
hodli, že ostaneme v tejto sú-
ťaži. Štvrtá liga by totiž bola 
z finančnej stránky a aj z po-
hľadu cestovania náročnejšia. 
Čaká nás aj Slovenský pohár, 
ktorý zatraktívni letnú prí-

pravu a mohli by sme privítať 
aj nejakého kvalitného súpe-
ra. Káder by mal ostať pohro-
made, aj keď niektorí plánujú 
odchody, no malo by to byť v 
minimálnom množstve.

Týmto sa chcem po-
ďakovať obci a  sponzo-
rom za finančnú a materiál-
nu podporu mládežníckeho 
a mužského futbalu v  obci.  
Verím, že spolupráca bude aj 
naďalej napredovať a k športu 
pritiahneme čo najväčší počet 
detí, mládeže a divákov.

Mgr. Jaroslav Kaprál

 Z  V R P skóre body +/-
1. FK 1931 Hranovnica 30 20 7 3 113:36 67 +16

Činnosť OZ Kochman Hranovnica v roku 2018
(dokončenie zo strany 5)

života bolo 110. výročie narode-
nia hranovnického rodáka prof. 
Jozefa Štolca, ktoré sa uskutočni-
lo 18. marca a pripomenuli sme 
si ho hranovnickými pesničkami 
v podaní interprétov folklórneho 
súboru Kochman.

Nezabudnuteľná bola aj 
tradičná oblievačka na dvore 
a  tiež „Gúľanie veľkonočných 
vajec“ na Babke sprevádzané 

hranovnickými piesňami, kto-
ré sa uskutočnili 3. apríla.

Detská spevácka skupina 
súboru Kochmanik reprezen-
tovala obec dňa 15. apríla na 
súťaži Tatranský prameň Po-
prad s pesničkami prezentujú-
cimi tradície Hranovnice.

V máji sa uskutočnilo tra-
dičné Stavanie mája v stre-
de obce sprevádzané piesňami 
z  repertoáru miestneho  fol-
klórneho  súboru.

Nemenej bohaté sú aj plá-
nované akcie do nadchádzajú-
ceho obdobia.

Na 23. jún pripadol Deň obce 
Hranovnica – pásmo piesní a hier 
v  podaní súboru Kochmanik 
a  piesne a  tradície prezentované 
členmi súboru Kochman zakon-
čené nočným Jánskym ohňom.

V mesiaci júl  nebude chý-
bať prezentácia hranovnických 
tradícií na Folklórnych sláv-
nostiach pod Kráľovou Hoľou 

v Liptovskej Tepličke.
V septembri vystúpime 

s pásmom piesní a prekáračiek 
pre dôchodcov v Kežmarku. 

V  októbri nebudú chýbať 
„Zvyky na Ondreja“.

Okrem domácich vystúpení 
súbor Kochmanik i súbor Koch-
man svoju činnosť odprezentujú 
aj v obciach Jánovce a Švábovce.

V  Kultúrnom dome Hra-
novnica sa plánované vystúpe-
nia neuskutočnia z dôvodu re-
konštrukcie jeho sály.

Anna Popadičová
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Stavanie obecného májaDeň matiek v MŠ I.

Nočná hasičská súťaž na Lúčke Práce na stavbe MŠ II.

Práce na parkovisku pri cintoríne

Príchod účastníkov Púte Muráň - Levoča

Rozlúčková sv. omša s vdp. Mgr. Jozefom Fernezom

Deň obce Hranovnica
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Najmladší obyvatelia obce:
Marián Klempár – Mlynská 242/17

Janka Horváthová – Hviezdoslavova 256/82
Nikola Mižičová – SNP 203/140

Nella Pemčáková – Víťazstva 383/29
Lukáš Čonka – Mlynská 570/23

Elis Anna Jínová – Budovateľská 507/6
Ján Bango – Mlynská 585/48

Natália Horváthová – Mlynská 236/11
Dominik Čonka – Hviezdoslavova 248/90

Mária Horváthová – Mlynská 236/11
Matúš Pokoš – Hviezdoslavova 251/86

Adrián Šavel – SNP 55/27
Vitajte medzi nami

Opustili nás:
Agnesa Čonková – SNP 197/138  

– vo veku nedožitých 71 rokov
Marek Pačan – SNP 212/145  
– vo veku nedožitých 44 rokov

Jozef Lačný – SNP 118/77  
– vo veku 75 rokov

Katarína Pavligová – Rovná 9/16  
– vo veku nedožitých 90 rokov

Anna Hamrozyová – SNP 213/151  
– vo veku 59 rokov

Anna Mintálová – Víťazstva 366/12  
– vo veku nedožitých 85 rokov

Odpočívajte v pokoji

Naši jubilanti:
60. rokov

Jozef Bednár, Bc. - Sládkovičova 455/71
Štefan Pačan – Hviezdoslavova 245/93

Miroslav Ovšaník – Sládkovičova 400/17
70. rokov

Marián Husár – Sládkovičova 402/20
80. rokov

Mária Chovanová – Družstevná 397/3
Jozef Michlík – SNP 151/97

Mária Brosmanová – Sládkovičova 425/41
Všetkým oslávencom 
srdečne blahoželáme!

Spoločenská rubrika (máj 2018 – jún 2018)

SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci  
a v každom z deviatich 
čiastkových štvorcov boli 
dosiahnuté všetky číslice od 
1 do 9. V zadaní je už nie-
koľko číslic uvedených, zvy-
šok treba doplniť tak, aby 
sa žiadna číslica v žiadnom 
riadku, stĺpci ani štvorci ne-
opakovala. Ľahké sudoku         Ťažké sudoku

TAJNIČKA

1. Vysušená tráva

2.  Letný mesiac

3. Ženské meno (26. júl)

4. Samica koňa

5.  Ľutovať (východoslov. nárečie)

6. Susedná obec

7. Zaniknutá osada v okolí 

8. Tvorivosť  
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