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Dvadsiate prvé zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa uskutoč-
nilo 28. decembra 2004. V úvo-
de sa riešil problém občanov 
bývajúcich v dolnej časti Slád-
kovičovej ulice, od lesníckej 
bytovky po cintorín, ktorý spô-
sobuje dažďová voda vylieva-
júca sa z priekopy pri ceste. Pri 
lesníckej bytovke sa vylieva na 
cestu a z cesty tečie občanom 
do dvorov. Tento prob-
lém, ktorý nie je v našej 
obci ojedinelý sa bude 
riešiť vybudovaním 
kanála popri ceste sme-
rom k cintorínu a jeho 
zaústeniu do priekopy 
smerom na Spišský Štiavnik.

Ďalším bodom programu 
bolo schválenie rozpočtu na 
rok 2005. Starosta obce infor-
moval prítomných o tom, že k 
návrhu rozpočtu na rok 2005 
neboli podané žiadne pripo-
mienky od občanov. Rozpočet 
na rok 2005 bol jednohlasne 
odsúhlasený prítomnými po-
slancami.

Dvadsiate druhé zasadnutie  
OcZ sa uskutočnilo 28. januá-
ra 2005. Starosta obce ing. M. 
Benko informoval prítomných 
o novelizácii zákona týkajúce-
ho sa činnosti kontrolóra obce. 
Jedna z hlavných zmien, ktorú 
novelizácia prináša, spočíva v 
tom, že hlavný kontrolór obce 
môže popri funkcii hl. kontro-
lóra vykonávať aj inú zárobko-
vú činnosť, čo doterajšie znenie 
zákona neumožňovalo. Vyko-
návanie vedľajšej činnosti musí 
schváliť obecné zastupiteľstvo. 
OcZ toto jednohlasne odsúhla-
silo. 

 Kontrolór obce Ing. Martin 
Orolín predložil poslancom 
plán kontrolnej činnosti na 
rok 2005. V prvom štvrťroku 
bude kontrola zameraná na in-
ventarizáciu. Ďalej je potrebné 
sledovať zúčtovanie a zdoku-
mentovanie účelových dotácií 

a previesť kontrolu vybavova-
nia sťažností za prvý štvrťrok 
roka 2005. Navrhol vytvoriť 
komisiu pre kontrolu výpočtov 
dane z nehnuteľnosti a dane 
za psa a vypracovať postup 
pri vymáhaní poplatkov od 
neplatičov. Tento návrh OcZ 
nepodporilo.

Starostom bolo konštatované, 
že je potrebné skontrolovať 

v akom stave je archivácia úč-
tovných dokladov.

 Starosta obce odporučil dopl-
niť do plánu práce kontrolóra aj 
jeho stanovisko k záverečnému 
účtu obce a tiež aby vykonal 
kontrolu podania daňových 
priznaní a príjmov dane z 
nehnuteľností, s čím poslanci 
nesúhlasili. Predložený plán 
činnosti kontrolóra obce bol 
následne jednohlasne odsúhla-
sený prítomnými poslancami. 

Schôdza ďalej pokračovala 
požiadavkami občanov a or-
ganizácií. Základnej škole v Sp. 
Bystrom sa poskytla sponzor-

ská pomoc vo výške 2000,- Sk 
na zabezpečenie XII. ročníka 
žiackeho halového futbalového 
turnaja, ktorý sa uskutoční v so-
botu 19.2.2005. Ing. Jozef Cihoň 
požiadal o odkúpenie parciel 
v celkovej rozlohe 214 m2. Tieto 
parcely sa nachádzajú v ob-
vode Pod Babkou. V prílohe 
žiadosti bol priložený geomet-
rický plán a mapová snímka. 

Obecné zastupiteľstvo 
týmto požiadavkám 
vyhovelo.

Jedným z bodov 
programu bolo i rie-
šenie schátralej pozo-
stalosti oproti potra-

vinám Budúcnosť. František 
Šavel sa vyjadril, že bolo v jeho 
záujme vysporiadať pozemok,  
ale do dnešného dňa sa mu to 
nepodarilo. O odkúpenie tohto 
pozemku má záujem i urbari-
át. 

Starosta obce k tejto veci 
uviedol, že časť pozemku me-
dzi Budúcnosťou a firmou Tat-
rapen vlastní urbariát.  Ak sa 
urbariátu podarí odkúpiť po-
zemok, ktorý je vo vlastníctve 
firmy Vernárka s. r. o., je možné 
uvažovať o výmene pozemkov, 
ktoré sú vo vlastníctve obecné-
ho úradu a urbariátu.

Obecn
t
vyhovelo.

programu bolo i
š
stalosti oproti potra-

• Obecný rozpočet schválený
• Hlavný kontrolór obce môže vykonávať popri 
tejto funkcii aj inú zárobkovú činnosť.
• Stavebné investičné akcie v roku 2005 sú vo 
výške 3 325 000,- Sk.

Vážení spoluobčania,

Hranovnický spravodajca má 
za sebou dvojročnú existenciu. 
Spočiatku to boli štyri, neskôr 
šesť a v tomto roku plánuje-
me osem čísel v priebehu roka. 
Z tohto dôvodu sa mení podti-
tul novín na „obecné noviny“. 
Ďalšou zmenou, ktorá vám iste 
padla do očí je nová hlavička s 
panorámou našej obce. Štruk-
túru strán chceme zachovať 
nezmenenú: na prvej strane 
to budú hlavne informácie zo 
zasadnutia obecného zastupi-
teľstva, v mierne pozmenenej 
forme. Zvlášť sa chceme ve-
novať vystúpeniam poslancov 
na rokovaniach obecného za-
stupiteľstva. Na druhej strane 
budú mať miesto vaše otázky, 
postoje a názory, tretia strana 
je venovaná kultúrnym pod-
ujatiam a na štvrtej strane  to 
budú okrem spoločenskej kro-
niky športové aktivity. Chceme, 
aby to boli noviny nás všetkých, 
preto stále ponúkame priestor 
na slušné vyjadrenie názoru, 
bez ohľadu na osobu, vek, rasu 
či politickú náklonnosť. Priví-
tame každý podnet, ktorý bude 
smerovať k zlepšeniu života v 
našej obci, či skvalitneniu na-
šich novín. I naďalej plánu-
jeme vytvárať miesto pre bez-
platnú inzerciu občanov.

Veríme, že si tieto noviny stá-
le radi prečítate a že prispejú k 
informovanosti  o dianí v na-
šej obci. 

redakcia

NEZABUDNITE, ŽE...

• termím podania  daňo-
vého priznania k dani z ne-
hnuteľností je 28. február 
2005. Prebiehajúcou demoláciou starej pošty sa zlepšila dopravná situácia 

na križovatke štátnej cesty I/67, ktorú už oceňujú najmä motoristi.

FOTO: imb

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA...



KRÁTKE SPRÁVY

4.48x Ve
4.52a Ve
5.12x Ve
5.12fx Ve
6.01a Vi
6.09xf SB
6.10x Hr
6.25x Ve
7.10c Hr
7.13 Vi
7.15x Ve
7.19x Je
8.14rk Lc
8.38 Vi

8.38fx SB
9.04x Je
9.07ak Re
9.20x SŠ
9.32x Vi
10.54x Vi
10.59a Vi
12.50 Re
12.50xf Ve
12.55 Vi
13.09 Ro
14.13x Ve
14.16V Re
14.53a Vi

14.58x Vi
15.22x Hr
16.00x Je
16.00-6 Re
16.12 Vi
17.39x Vi
18.32 Ro
18.39x Vi
19.03df Ve
19.28N Re
20.14a Re
20.20x Re
20.55f TN
20.57 Vi

4.45x 5-Re
5.30x 20-Ve
5.55x 15-Vi
6.20x 20
6.37a 15-Vi
6.42x 15-Vi
7.10 5-Ro
8.00 5-Re
8.15 15-Vi
9.30x 15-Vi
10.42 15-Vi
10.45xf 20
11.10f 5
11.15b 5-Re

12.00xf 15-Vi
12.30 5-Ro
13.15x 20-Ve
13.20a 15-Vi
13.50x 15-Vi
14.20 5-Ro
14.40a 15-Vi
14.40xf 20-
15.25 5-Re
15.40V 5-Re
16.00x 16-Vi
16.18a 16
16.20x 20-Ve
16.40+k 5-Re

17.20x 15-Vi
18.10 VN 5-Ve
18.15w[5] 20
18.15df 20
18.20[6] 15-Vi
18.50x 16-Vi
19.45b 5-Re
19.50k 5
20.15 15-Vi
22.35 20-Ve

VYSVETLIVKY

x pondelok až piatok
a sobota a nedeľa 
b pondelok až sobota
c 
d pondelok až štvrtok, 
N posl. deň víkendu ale-
bo prázdnin
V posl. deň vyučovania
5 premáva v piatok 
L 1.7 – 31.8

f nepremáva 28.– 31.12
ch nepr. 24-27.12, 1-
3.1,4.4
w nepremáva počas 
prázdnin
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Podľa štatis-
tických údajov 
zozbieraných 
k 31. 12. 2004 
je v Hranovnici 
registrovaných 
2544 obyvate-
ľov. Z toho je 
1307 mužov 
a 1237 žien. 

Š t r u k t ú r a 
obyvateľstva: 
počet obyvateľov nad 62 
rokov je 256, z toho Rómov 
je 34; počet detí a mládeže 
do 18 rokov je 871, z toho 
rómskych 534. 

Počet narodených detí 54, 
trojnásobne prevyšuje po-
čet zosnulých 18. 

Z päťdesiatich štyroch   
novorodencov sa  štyridsať 
dva narodilo v rómskych 
rodinách. (Je pozoruhod-
né, že z toho len 20 detí sa 
narodilo v manželstve a 13 
detí neplnoletým matkám, 
t.j. mladším ako 18 rokov).

• Na mimoriadnom IX. zasad-
nutí OcZ  bolo schválené poda-
nie projektu „Zlepšenie životnej 
situácie rómskej komunity v obci 
Hranovnica“.
• V nedeľu 20. februára o 15.00 
hod. sa v kultúrnom dome 
uskutoční divadelné predsta-
venie o živote blahoslavené-
ho Róma Z. CH. Mallu, kto-
rú nacvičili rómske deti a mlá-
dež z Dobrej Vôle pod vede-
ním bohoslovcov zo Spišskej 
Kapituly.
• Dvadsiate tretie zasadnutie 
OcZ sa uskutoční 25. februára 
2005 v miestnosti Klubu obce 
o 19. 00 hod. Hlavnými bodmi 
bude Záverečný účet obce za rok 
2004 a prejednanie uzatvorenia 
zmluvy s Podtatranskou vodá-
renskou spoločnosťou.
• Výročná schôdza miestnej 
organizácie Červeného kríža 
bude 27. februára 2005 v miest-
nosti Klubu obce o 15.00 hod.
• Plánované vydanie nástenné-
ho kalendára obce na rok 2005 
sa neuskutoční. Starosta obce 
sa za to občanom ospravedňu-
je.
• V školskom roku 2005/2006 
je do prvého ročníka ZŠ zapí-
saných 48 detí. Z tohto počtu je  
43 rómskych.

• Členovia stavebnej komi-
sie Marián Kolba a Ing. Štefan 
Roth predložili prítomným po-
slancom návrh stavebných ak-
cií na rok 2005. Starosta obce 
pripomenul, že na stavebné ak-
cie v tomto roku môžeme po-
užiť finančné prostriedky vo 
výške 3 325 tis. Sk,-. Spolu bolo 
schválených a jednohlasne odsú-
hlasených 17 akcií v tejto výške. 
Ďalších pätnásť akcií nebolo mož-
né kvôli finančnému obmedzeniu 
schváliť. 
• PhDr. Peter Roth, PhD. sa  

zaujímal, či sa zrušia oslavy 
SNP a nahradia sa akciou „Púť 
kráľovskou cestou“. K tomu 
uiedol starosta obce, že „Púť 
kráľovskou cestou“ je spojená aj 
so spomienkou na padlých voja-
kov v SNP. Pri tejto púti sa na-
vštevuje aj miesto pamätníka na 
Kolváči, hroby padlých vojakov na 
Šarkanovej diere,  kladie sa kytica 
vojakom na hrob v starom cinto-
ríne a taktiež sa kladie kytica s ve-
novanou tichou spomienkou pri 
pomníku na križovatke. P. Roth 
tiež upozornil, že im doruče-
né uznesenie z XX. a XXI. za-
sadnutia OcZ nie je podpísané 
overovateľom.
• Poslanec Elemír Chovan po-

ukázal na častú neprítomnosť 
poslancov Jána Horvátha a Jo-
zefa Čonku  na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva. Táto 
záležitosť bude preverená staros-
tom obce podľa prezenčných lis-
tín a bude sa o nej rokovať na naj-
bližšom zasadnutí OcZ. E. Cho-
van taktiež pripomenul, že ešte 
OcZ v minulom volebnom ob-
dobí prĳalo uznesenie, kde od-
súhlasilo odpredaj garáži na 
Dubine a doposiaľ sa predaj 
neuskutočnil.

OcZ doporučuje starostovi obce 
preveriť uznesenie ohľadom pre-

MIESTO PRE ...

daja garáží na Dubine.
• František Šavel vystúpil s 
návrhom rekonštrukcie domu 
smútku. Podľa predloženého 
projektu je  v nej návrh pre-
strešenia zadného schodišťa, 
prívod vody, riešenie odpadu. 
Rozpočet projektu je 320 tis. Sk.

Starosta obce odporučil  opravu 
schodov, ktoré sú v dezolátnom 
stave, ale vyjadril svoj nesúhlas 
s rekonštrukciou v navrhovanej 
výške, kvôli dôležitejším staveb-
ným akciám. 

VYSTÚPENIA 
POSLANCOV

Na januárom zasadnutí OcZ 
hlavným bodom boli roko-
vania  o stavebných akciách  
v roku 2005. Komisia výstavby 
a životného prostredia v sú-
lade s cieľmi a stratégiou roz-
voja obce predložila na tomto 
zasadnutí 32 stavebných akcií 
s predbežnou kalkuláciou 12 
miliónov korún.

V diskusii sa preberal každý 
jeden bod. Boli určené pri-
ority a rozvojové programy. 
V prvom rade je to dokončenie 
vstupov do dvorov z chodní-
ka vedľa štátnej cesty.  Ďalšou 
stavebnou akciou je zachytá-
vanie vody z okolitých kopcov 
do obce a regulácia vody, kto-
rá sa dostáva do obce. Voda je 
momentálne veľký problém. 
Vieme, aká je situácia na oko-
litých kopcoch po kalamite. 
Ďalej sú tam zahrnuté rôz-

ne menšie stavebné úpravy 
v obci, aby splnili svoj účel, 
ale zároveň aj pôsobili este-
ticky. Ďalšími stavebnými ak-
ciami, finančne náročnejšími, 
sú akcie na ktoré obec nemá 
dosť finančných prostriedkov. 
Tam sa budeme snažiť získať 
prostriedky fondov z EÚ. V  
závere bolo schválených 17 
stavebných akcií, ktorých cie-
ľom je zlepšenie života v obci 
pre všetky vekové skupiny 
obyvateľstva.

Chcel  by som by som obča-
nom poďakovať  za spoluprá-
cu v uplynulom roku a záro-
veň poprosiť o pochopenie, 
že len postupnými krokmi sa 
dopracujeme k cieľu, ktorým 
je vyššia kvalita života v obci. 
V každom smere pre všetkých. 
Zo strany poslancov OcZ a p. 
starostu je to prvoradý cieľ. 

poslanca OcZ Mariána Kolbu, predsedu stavebnej 
komisie

Zo štatistiky obce ...



Program 
kina 

OSVETA 

Marec 2005

4.3.2005
(piatok) o 19,45 hod.
SEXBOMBA OD VEDĽA
(USA – 2004) komédia MP 
12

Osemnásťročný neskú-
sený mladík sa zamiluje 
do dievčaťa zo susedstva. 
Komédia o strete proti-
chodných názorov a odliš-
ných životných skúsenosti, 
o chlapcovi s budúcnosťou 
a dievčati s minulosťou.

Vstupné: 25,- Sk

11.3.2005
(piatok) o 19,45 hod.
BRIDGET JONESOVÁ: 
S ROZUMOM 
V KONCOCH
(USA – 2004) romantická 
komédia MP 12

Pokračovanie filmu
Denník Bridget Jonesovej 
prináša úsmevnú a osob-
nú odpoveď na otázku: Čo 
vlastne nasledovalo po hap-
py - ende?

Vstupné: 25,- Sk

18.3.2005
(piatok) o 19,00 hod.
20.3.2005 
(nedeľa) o 18,00 hod.
EVANJELIUM PODĽA 
JÁNA
(Veľká Británia, Kanada 

– 2003). 180 min. životopisný 
film MP 12

Film rozpráva Ježišov prí-
beh tak, ako je zaznamena-
ný v poslednom zo  štyroch 
evanjelií.  Film poskytuje 
autentický obraz význam-
ného obdovia našej histórie, 
pričom sleduje príbeh bez 
toho, aby niečo pridal, alebo 
odobral. Utrpenie posled-
ných dní Kristovho utrpenia 
chce priniesť do našich duší 
posolstvo lásky a dobra.

Zážitok z filmu umocňuje
aj veľkolepá výprava a nád-
herná filmová hudba.

Vstupné: 30,- Sk

Zmena programu vyhra-
dená!

Na úvod dovoľte otázku: Ako 
sa vám v Hranovnici hrá?
 Vynikajúco, a nie je to zdvori-
lostná fráza. Z takmer desiatich 
tohtoročných predstavení Ku-
ba, bolo obecenstvo v Hranov-
nici najvnímavejšie. Za príjem-
nú atmosféru sa chcem poďa-
kovať pánovi starostovi a ďal-
ším ľuďom, ktorí sa podieľali 
na organizovaní tohto poduja-
tia. 

Možno je to i tým, že v  Hra-
novnici sa niekedy pravidel-
ne hrávalo  divadlo a treba po-
vedať, že s úspechmi, čo však 
ustalo. Čím to je, že v nie veľ-
kých Strážach sa nájde toľko 
záujemcov ochotných pustiť 
sa do divadelnej práce. 
 Ochotnícke divadlo sa nedá 
robiť bez obetavých ľudí. Je to 
skutočne šťastie, že v Strážach 
takýchto ľudí máme. Podľa 
môjho názoru je hlavným mo-
tívom našej práce radosť z tvor-
by spoločného diela a z toho, 
že túto radosť môžeme potom 
preniesť na našich divákov. Aj 
divadlo v Hranovnici môže 
oživiť pár nadšencov (možno 
by stačil aj jeden oduševnený 
človek). Neverím, že táto krás-
na tradícia vo vašej obci celkom 
zapadla prachom. 

Mohli by ste nám predstaviť 
váš divadelný súbor? 
 Divadelný súbor Ozvena 
vznikol pred pár rokmi, ale di-
vadelníctvo má v Strážach viac 
ako sto ročnú tradíciu. Dnes 

má okolo tridsať členov a jeho 
štruktúra je veľmi rôznorodá. 
Tvoria ju zástupcovia všetkých 
vekových i sociálnych skupín: 
študenti, pracujúci, podnikate-
lia, dôchodcovia, ľudia so stre-
doškolským i vysokoškolským 
vzdelaním. To čo som povedal, 
zopakujem ešte raz, všetkých 
spája láska k divadlu.

V minulom roku ste u nás vy-
stúpili s hrou talianskeho dra-
matika Carla Goldoniho, v tej-
to sezóne ste nacvičili Hollého 
Kuba. Čo vás osloví pri výbe-
re hry? 
 Vychádzame zo základnej lí-
nie nášho súboru – interpreto-
vať klasické slovenské i sveto-
vé dramatické diela. Pri výbe-
re konkrétnej divadelnej hry 
zvažujem mnoho rôznych fak-
torov. Napríklad, či osloví sú-
časného diváka, pre aký počet 
a štruktúru hercov je napísaná, 
aká je náročnosť kostýmov, scé-
ny a pod.

Ako sme v minulom roku 
obdivovali dobové kostýmy 
a parochne, teraz to boli  krás-
ne kulisy...
 Kulisy, ktoré sme použili pri 
Kubovi sú vzácnou starožit-
nosťou. Do kostýmov investu-
jeme časť toho, čo si zarobíme; 

dávame si ich šiť alebo si ich 
kúpime. Tie parochne sme kú-
pili v neďalekom Poľsku, kde je 
to lacnejšie. 

Koľko repríz odohráte v jed-
nej sezóne?
 Sezóna sa zvyčajne končí za-
čiatkom pôstneho obdobia 
a odohráme dvanásť až pätnásť 
predstavení.

Je pre vás viacnásobná reprí-
za rutinou, alebo mávate i tré-
mu?
 Každé predstavenie je iné, hrá 
sa v iných podmienkach, s iný-
mi divákmi. Najväčšia tréma je 
samozrejme na premiére (v do-
mácich Strážach), potom sa to 
zlepšuje a asi po piatej repríze 
sa to stáva viac rutinnou záleži-
tosťou. Tu však vzniká nebez-
pečenstvo slabšieho sústrede-
nia na úkor kvality.

Zúčastňujete sa i na súťažiach 
divadelných súborov?
 Áno, každoročne sa zúčastňu-
jeme na regionálnej prehliad-
ke ochotníckych divadelných 
súborov „Divadelná Šuňava“. 
V tomto roku sa bude konať 2. 
a 3. apríla.
Prajeme vám veľa úspechov 
a vnímavých divákov.

FOTO: imb

To čo nás spája, je láska k divadlu...
Divadelný súbor Ozvena zo 

Stráží pri Poprade sa i v tomto 
roku predstavil v Hranovnici a 
to divadelnou hrou Kubo. Fun-
guje ako občianske združenie. 
Prinášame vám rozhovor s je-
ho predsedom, stredoškolským 
profesorom ing. Milanom Pal-
kom (na obr. dole). 

Distribučné spoločnosti zabezpečujúce dodávku kinofilmov
informovali, že začiatkom roka 2005 budú dodávané filmové 
kópie s novou zvukovou stopou, na ktorú je potrebné zakú-
piť laserový zdroj svetla do premietacích strojov. Cena tohto 
zariadenie sa pohybuje v cene cca 100 tis. Sk. Prejednanie za-
kúpenia laserového čítacieho zariadenia obecné zastupiteľstvo 
odložilo s tým, že v budúcnosti sa zváži rentabilita tohto ná-
kupu. Filmové kópie, ktoré objednávame ešte nie sú vybavené 
novou zvukovou stopou. M. Kopáčová prítomným poslancom 
predložila rekapituláciu filmových predstavení za rok 2004. 
Priemerný počet divákov na jedno predstavenie je 48. Tržby zo 
vstupného za rok 2004 predstavujú: 57 005,- Sk a náklady na 
filmové kópie za rok 2004 predstavujú 63 538,- Sk. V týchto ná-
kladoch nie sú zahrnuté mzdy a ostatné prevádzkové náklady. 

Za rozhovor ďakuje j. kre�



Semifinále:
M. Gajan – F. Lipták 2:0 (4;6)
M. Sabo – P. Adamčiak 2:0 (2;4)
o 3. miesto
F. Lipták – P. Adamčiak 2:1 (5;-7;5)

o 1. miesto
M. Gajan – M. Sabo 1:2 (-12;5;-10)
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:
























 


















Hokejovým zápasom Trading – CCCP, 
ktorý sa skončil v pomere 3:6 začalo muž-
stvo Hranovice účinkovanie v II. Podtat-
ranskej hokejovej lige v ročníku 2004/2005. 
Prvé víťazstvo vybojovalo až v štvrtom 
kole s družstvom Zdravmat, keď vyhralo 
6:5. Z víťazstva sa tešilo aj v siedmom ko-
le, keď vyhralo nad Veľkou v pomere 7:4. 
V druhej časti súťaže sa zatiaľ hokejisti te-
šili len v ôsmom kole, keď vyhrali s druž-
stvom CCCP v pomere 6:4. Ostatné dopo-
siaľ odohrané stretnutia sa skončili takto:

La Terra – Trading 8:2 a 9:4, Trading – Tatry 
3:7 a 3:8, Vulkan – Trading 6:4 a 7:4, Trading 
– Podskalka 4:5, Veľká – Trading 8:2.

Všetky stretnutia nášho družstva odo-
hral Milan Sabo, ktorý v kanadskom bo-
dovaní hráčov so ziskom siedmich bodov 
je na štvrtom mieste, keď strelil štyri góly 
a pri troch asistoval. Kanadské bodovanie 
hráčov vedie Ján Rusnák so ziskom devät-

nástich bodov, pri strelení štrnástich gólov. 
Najviac asistencií pri strelení gólu má Jozef 
Štolc - deväť. Za ním s piatimi asistencia-
mi nasledujú: Martin Rybka, Elemír  Cho-
van a Ján Rusnák. Najviac trestaným hrá-
čom je kapitán družstva Stanislav Palguta, 
ktorý na trestnej lavici odsedel tridsaťšty-
ri minút. Do skončenia súťaže je potrebné 
odohrať ešte šestnásť zápasov. Veríme, že 
reprezentantom našej obce sa v nich bude 
dariť a postúpia na niektorú z vyšších prie-
čok.

Z V R P SKORE B
1. Tatry 13 11 0 2 96 : 48 22
2. Zdravmat 11 8 0 3 82 : 43 16
3. La Terra 12 7 2 3  84 : 63  16
4. Veľká 12  7  0 5 74 : 65 14
5. CCCP 12 4 2 6 60 : 62 10
6. Vulkán 13 4 0 9 54 : 80 8
7. Trading 12 3 0 9 48 : 77 6
8. Podskalka 11 2 0 9 41 : 101 4

Za účasti desiatich súťažiacich (me-
dzi súťažiacimi sa objavilo aj jedno diev-
ča - Veronika Blašková) sa počas vianoč-
ných sviatkov vo veľkej zasadačke obec-
ného úradu usporiadal  I. ročník Vianočné-
ho stolnotenisového turnaja. Zápasy prebie-
hali najskôr v dvoch základných skupi-
nách. Ich víťazmi sa stali vdp. Mgr. Pavol 
Adamčiak a Marián Gajan. 

Najväčšej spokojnosti sa tešil víťaz tur-
naja Milan Sabo. Veľkú radosť z usporia-
dania stolnotenisového turnaja však pre-
javili všetci účastníci. Poďakovanie patrí 
zástupcovi starostu obce Mariánovi  Ga-
janovi, ktorý vykonal dobrú organizátor-
skú prácu. Hráči  ocenili možnosť hrať 
stolný tenis vo veľkej zasadačke obecné-
ho úradu aj v priebehu roka a prisľúbili 
účasť na druhom ročníku. Veríme, že sa 
pridajú i ďalší priaznivci stolného tenisu. 

Vianočný stolnotenisový turnaj

HK TRADING HRANOVNICA

Ján Horváth, Mlynská 228
Matej Zajac, Školská 466
Vladimír Sabo, Hviezdoslavova 292
Slavomíra Šarišská, Mlynská 239
Marek Brosman, Sládkovičova 425
Peter Gabriš, SNP 205

50 rokov
Ružena Čonková, Hviezdoslavova 256
František Čonka, Hviezdoslavova 247
Jozef Mičko, Hviezdoslavova 298

60 rokov
Oľga Hlavčáková, Štúrova 486
Pavol Greňa, Hviezdoslavova 294

70 rokov
Anna Malatinová, Dubina 516
Anna Pačanová, SNP 204
Fridrich Fišer, Dubina 511
Margita Pačanová, Mlynská 228

75 rokov
Anna Bendíková, Hviezdoslavova 348
Anna Maškulková, SNP 129
Martin Lačný, SNP 156
Martin Maličký, Víťazstva 384

80 rokov
Pavol Šavel, Rovná 21
Mária Vašková, Budovateľská 522
 
91 rokov 
Ján Hlavčák, SNP 64

92 rokov
Anna Vidišová, Štúrova 492, 

96 rokov
Mária Liptajová, Sládkovičova 423

2. januára Annu Mičkovú,  vo veku 
70 rokov
27. januára Martina Kiktu, vo veku 
76 rokov
4. februára Zuzanu Gajanovú, vo 
veku vo veku 86 rokov
15. februára Máriu Lavkovú, vo veku 
81 rokov

Snímka zo zápasu HK Trading Hranovnica - HC Vysoké Tatry 
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