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HRANOVNICKÝ 
SPRAVODAJCA

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVážení spoluobčania !
Zima odovzdala svoje žezlo dlho očakávanej 

jari. Už bolo načase, pretože asi každý z nás 
mal dosť snehu, mrazov, či nepríjemného vetra. 
Chýbali nám životodarné lúče slniečka, zelená 
trávička, štebot vtákov...Prichádzajúca jar nás 
zdraví so svojou neopakovateľnou krásou, kvit-
núcimi kvetmi a omamnými vôňami.

Toto jarné obdobie je úzko späté s veľkonočný-
mi sviatkami a so zvykmi, ktoré naši predkovia v období Veľkej noci za-
chovávali. Niektoré z nich dodržiavame aj v našej obci aj napriek tomu, 
že mnohé sa pomaly vytrácajú. Veľkonočné sviatky sú v znamení ro-
dinných stretnutí okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, 
veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. 

V našich srdciach však ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci, ktorý by 
sme mali zachovávať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdo-
bia, ale aj počas celého roka.

Prihováram sa vám v období znovuzrodenia prírody, ktoré sledujeme 
rok čo rok, a predsa nás vždy znovu a znovu fascinuje. Načerpajme z nej 
novú energiu a životný optimizmus! Pozdravme jar a život!

Počas zimných mesiacov majú obce málo možností vytvárať a hlavne 
zveľaďovať majetok obce. Preto mi dovoľte, aby som zhodnotil obecné 
aktivity, ktoré sa počas zimy uskutočnili a na ktoré som hrdý a nakoniec 
sa našou činnosťou môžu pochváliť aj občania obce. 

V prvom rade mám veľkú radosť, že sa nám podarilo dať do prevádz-
ky obecný traktor, ktorý od roku 2006 stál v garáži obecného úradu pri 
budove materskej školy. Ďalšou ukončenou akciou bola rekonštrukcia 
vstupu do zdravotníckeho strediska - podlahy, steny, stropy. Teší nás 
hodnotenie lekárov a zdravotných sestier, ktorí boli s našou prácou veľ-
mi spokojní. No nielen oni, ale aj občania – pacienti, hodnotili robotní-
kov, ktorí vykonávali stavebné a rekonštrukčné práce veľmi dobre. Práce 
sa realizovali počas plnej prevádzky. V zimnom období sa realizovali 
práce aj v priestoroch budovy dobrovoľného hasičského zboru - omietky, 
stropy a dlažba v plynovej kotolni, ktorá bola tiež dokončená. V janu-
ári sa stavební pracovníci premiestnili do budovy obecného úradu, kde 
začali s rekonštrukciou skladov a vestibulu obecného úradu, tieto práce 
stále pokračujú. Administratívnou prácou samosprávy bola počas zimy 
hlavne príprava dokumentov. Spracovaná bola projektová dokumentá-
cia čističky odpadových vôd, ktorá prešla poslednou fázou rozhodnutia a 
práve v týchto dňoch boli schválené finančné prostriedky na jej výstav-
bu. Projektová dokumentácia bola spracovaná aj na ďalšie tri výzvy ako 
sú materská škola, telocvičňa pri základnej škole a aj projektová doku-
mentácia zateplenia budovy obecného úradu. 

Plánujeme zriadenie rómskych občianskych hliadok v obci s využitím 
finančných prostriedkov z rozpočtu splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity. V tomto roku taktiež plánujeme realizáciu chodníka na Ulici 
SNP. 

V krátkosti som, vážení občania, uviedol aktivity, ktoré boli zrealizo-
vané a zároveň uviedol aj plány činností, ktorými sa v budúcom období 
budeme zaoberať s poslancami obecného úradu. Našou úlohou je vše-
stranná starostlivosť o rozvoj obce a aj o jej obyvateľov. Keď chceme 
plniť túto úlohu, musíme dobre poznať problémy občanov, aby sme ich 
mohli aj správne riešiť. Vladimír Horváth 

starosta obce

Na 16. zasadnutí OZ, kto-
ré sa konalo 29. januára 2016 
bolo hlavným bodom bolo 
schválenie „Plánu verejného 
obstarávania na rok 2016“. V 
roku 2016 by sa malo začať s 
kompletnou rekonštrukciou 
obecného rozhlasu, odvod-
nením Sládkovičovej ulice, 
výstavbou novej budovy Ma-
terskej školy - osada na Ulici 
SNP, výstavbou multifunkč-
ného ihriska a opravou lávky 
cez Vernárku. Akcie, ako vý-
stavba čističky odpadových 
vôd, zateplenie budovy obec-
ného úradu, budú započaté 
po schválení projektov.

Na 17. zasadnutí OZ dňa 26. 
februára 2016 poslanci schvá-
lili predloženie žiadosti o po-
skytnutie finančnej pomoci 
na výstavbu novej telocvične 
a na vybavenie telocvične na 

základe výzvy Ministerstva 
školstva SR. (pozn. redakcie: 
táto žiadosť žiaľ nebola úspešná)

Poslanci odsúhlasili termín 
usporiadania akcie Deň obce 
Hranovnica, ktorý sa bude 
konať 25. júna 2016 v areáli 
Lučka.

Na 18. zasadnutí OZ dňa 
1. apríla 2016 bol schválený 
návrh na doplnenie VZN č. 
3/2015 o verejnom poriadku 
na území Obce Hranovnica 
vo veci zákazu používania zá-
bavnej pyrotechniky na úze-
mí obce. Týmto sa obmedzil 
čas používania tzv. zábavnej 
pyrotechniky na dobu od 31. 
decembra od 18. 00 hod,  do 1.  
januára 01. 00 hod.

Mimo uvedených termínov 
je používanie pyrotechniky 
pod hrozbou sankcie za ne-
dodržiavanie VZN, zakázané.

O b e c 
H r a n o v -
nica počas 
roka 2015 
pripravo-
vala poda-
nie žiados-
ti o nená-
vratný fi-

nančný príspevok na rekon-
štrukciu a modernizáciu čis-
tiarne odpadových vôd v obci 
Hranovnica. Koncom novem-
bra 2015 bolo vydané staveb-
né povolenie na stavbu a žia-
dosť bola podaná Minister-
stvu životného prostredia SR.

Dňa 24. 3. 2016 bolo obci do-
ručené rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok na opravu ČOV. 
Celkový predpokladaný roz-
počet projektu je 1 418 646, 03 €, 
z toho spolufinancovanie Obce 
predstavuje 70 932,30 €, t. j. 5% 
rozpočtu. Z externých zdrojov 

by mal byť Obci poskytnutý 
nenávratný finančný príspe-
vok vo výške 1 347 713, 73 €.

V súčasnosti už prebieha-
jú verejné obstarávania na jed-
notlivých dodávateľov slu-
žieb a pripravuje sa podpísa-
nie zmluvy o poskytnutí prí-
spevku. S realizáciou projek-
tu by sa malo začať v prie-
behu najbližších mesiacov.

Výstavba by mala trvať pri-
bližne 12 až 14 mesiacov. Po jej 
ukončení bude mať ČOV kapa-
citu dostačujúcu pre obyvate-
ľov obce Hranovnica na niekoľ-
ko desaťročí dopredu a spĺňať 
najprísnejšie kritéria na čistotu 
a kvalitu vody. Ostáva už len 
veriť, že si naše vodné toky ne-
budeme znečisťovať komunál-
nym a iným odpadom, ktorý z 
vody nedostane ani tá najlep-
šia a najmodernejšia čistiareň.

Obec získala milión tristotisíc eur

JUDr. Lukáš Antoni, 
prednosta OcÚ

1 marec
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KRÁTKE SPRÁVY

• Zápis detí do prvého roční-
ka ZŠ sa bude konať počas pra-
covných dní v termíne od 1. 
apríla 2016 do 15. apríla 2016 
Valné zhromaždenie Urbariá-
tu Hranovnica sa uskutoční 17. 
apríla 2016, o 14. 00 hod. v ki-
nosále kultúrneho domu.
•Od 18. apríla 2016 - 24. apríla 
2016 bude pri obecnom úrade 
pristavený kontajner na staveb-
ný odpad a tiež mobilná zber-
ňa na zber nebezpečného od-
padu. 
•Tradičná Noc s Andersenom sa 
bude konať 22. apríla so začiat-
kom 18. 00 hod.
• Najbližšie zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva je plánova-
né na 29. apríla 2016.
•Jarná kvapka krvi sa uskutoč-
ní 8. mája 2016 v klube obce. 
Začiatok je plánovaný na 8. 30 
hod.

Úprava nariadenia o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

Mnohé obce v našom regió-
ne začali svojich občanov infor-
movať o miestnom dianí pros-
tredníctvom nového informač-
ného systému SMS spravodaj. 
I v našej obci sa pokusne zavie-
dol tento systém, ktorý má byť 
istým doplnkom k miestnemu 
rozhlasu.

Ako povedal tvorca infor-
mačného systému Miroslav 
Šimko „táto možnosť by mala 
pomôcť obciam efektívnejšie 
informovať svojich občanov a má 
širší dosah než obecný rozhlas. 
Výhodou je, že zastihne človeka, 
nech sa nachádza kdekoľvek, môže 
byť aj v práci, na dovolenke a vo 
svojom mobile si pohodlne prečíta, 
čo sa v obci deje.“

V mnohých obciach sa pro-
stredníctvom SMS spravoda-
ja zároveň darí riešiť problém 
s obecným rozhlasom, ktorý 
nie je funkčný vo všetkých čas-
tiach obce, ale pomáha infor-
movať na miestach, kde roz-
hlas chýba a nie je možné ho tam 
zaviesť. Občania sú informova-
ní aj v prípade, že si v danom 
čase oznam vypočuť nemohli 
či nestihli, keď sa nachádzali v 
práci alebo v meste. 

Výhodou je i to, že takáto služ-
ba si nevyžaduje mať ďalšie-
ho zamestnanca na obsluhu 

a správu registra príjemcov. 
„Obec si nemusí kúpiť nijaké za-
riadenie a úradník nemusí byť pre-
školený. Správu môže rozposlať z 
počítača jediným kliknutím všet-
kým zaregistrovaným občanom, 
prípadne tak môže urobiť aj zo 
smartfónu, notebooku či tabletu,“ 
povedal M. Šimko.

Po tom, ako sa obec bezplatne 
zaregistruje do systému, sa aj 
jej občania môžu prostredníc-
tvom internetovej stránky sms-
spravodaj.info prihlásiť na od-
ber informácií uvedením svoj-
ho telefónneho čísla a e-mailo-
vej adresy, kam by chceli infor-
mácie dostávať.

Občan dostáva vždy iba to, čo 
sám chce - a zadarmo. „Občan 
sa teda prihlási sám, po registrácii 
dostane aj e-mail, ako sa v prípa-
de záujmu môže neskôr z odberu 
informácií odhlásiť. Uvedie, o akú 
formu bezplatného informovania 
má záujem, či chce dostávať sprá-
vy formou SMS alebo e-mailov, či 
chce dostávať aj reklamné správy, 
ktoré nemá každý rád,“ povedal 
Šimko, podľa ktorého sa dá do-
datočne zmeniť nielen telefón-
ne číslo, ale aj forma oznamov 
a podobne.

Cez aplikáciu môže obec svo-
jim obyvateľom oznamovať 
nielen výpadky, pripravované 

akcie, ale napríklad aj to, že bol 
v obci pristavený zberný kon-
tajner. Oznam obsahuje vždy 
presný čas a dátum.

„Výhodou je, že táto správa ostá-
va uložená v mobile, a ak občan za-
budne na tento termín, nájde si to 
tam,“ uzavrel tvorca informač-
ného systému.

Existujú dva spôsoby prihlá-
senia a odhlásenia:

1. Online prihlásenie / od-
hlásenie

Občania našej obce sa pri-
hlasujú prostredníctvom onli-
ne formulára na adrese http://
www.smsspravodaj.info/hra-
novnica/

Odhlásenie E-mailom - 
aktuálny návod nájde občan vždy 
na adrese: http://www.sms-
spravodaj.info/hranovnica/

2. SMS prihlásenie / odhlá-
senie

Občan odošle sms správu 
zo svojho mobilného telefó-
nu, do ktorej napíše: hranov-
nica a odošle ju na mobilné 
číslo: 0 940 600 011. 

Odhlásenie SMS-skou - 
občan odošle sms správu zo 
svojho mobilného telefónu v 
tvare: odhlasit na mobilné číslo: 
0940600011, alebo odpísaním 
na ktorýkoľvek sms oznam 
obce v tvare: odhlasit

V súčasnosti je zaregistrova-
ných približne sto mobilných 
telefónov. Budeme radi, ak sa 
zapojí čo najviac občanov.

V našej obci je tento systém 
v skúšobnej prevádzke na 
dobu troch mesiacov.

Ak sa preň obec rozhodne, in-
vestícia by mala predstavovať 
sumu 720,-€ za rok.

Informovanosť cez SMS

Obec Hranovnica v rámci 
jarného upratovania ponúka 
možnosť využiť na zber od-
padu  veľkoobjemové    kon-
tajnery (VOK). Tieto sú   ur-
čené   pre  občanov  obce, 
ktorí  sa   prostredníctvom 
nich môžu bezplatne zba-
vovať drobného stavebného 
odpadu,  objemového od-
padu (napr. staré nábytky, 
okná dvere a pod).  

Do  VOK-ov  nesmú  byť 
ukladané stavebné odpady 
(tie musí stavebník   v  súla-
de so stavebným rozhodnu-
tím na vlasné náklady ulo-
žiť na riadenej skládke a mať 
doklad o jeho likvidácii), 
elektroodpad, tráva, lístie, 
nebezpečný odpad a pod. 

Žiadame  občanov,  aby   k  
jarnému  upratovaniu  pri-
stupovali  zodpovedne, veľ-
koobjemový odpad a drob-
ný stavebný odpad neukla-

dali vedľa VOK-ov, ale poč-
kali na prázdny VOK, strikt-
ne dodržiavali   termíny   jar-
ného  upratovania v jednot-
livých lokalitách a po jeho 
skončení už odpad na týchto 
miestach neukladali. 

Ukladanie odpadu na sta-
novištiach VOK-ov po skon-
čení jarného upratovania je 
považované za tvorbu divo-
kej skládky.

Dodržiavanie termínov a 
p r a v i d i e l 
pri nakla-
daní s od-
padmi v 
čase jarné-
ho uprato-
vania bude 
obec pravi-
delne moni-
torovať a v 
prípade ich 
nerešpekto-
vania bude 

vyvodzovať dôsledky for-
mou sankcie. 

Štyri veľkoobjemové kon-
tajnery budú umiestnené 
v čase od 18. 4. 2016 do 24. 
4. 2016 na Hviezdoslavovej  
ulici- za reštauráciou Delta, 
na Rovnej - smerom k ČOV, 
na Školskej - pri rozostava-
nej budove v areáli základ-
nej školy, vedľa cintorína 
smerom na Spišský Štiavnik.

Jarné upratovanie  v obci

spravodaj
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Nie je na svete už dost tragédie?

Koľko rokov sa 
už venujete divadlu? Ako ste 
sa k tomu dostali?

Venujem sa divadlu už 
osemnásť rokov. Dostal som 
sa k tomu asi tak, že jedného 
krásneho dňa si ma vypočul 
jeden režisér na istej päťde-
siatke, keď som čítal telegra-
my. Povedal mi, že potrebu-
je hercov takéhoto typu do 
divadla.

Takže ste začínali ako he-
rec, a tak ste sa dostal aj 
k réžii. Navštevovali ste aj 
umeleckú školu alebo kon-
zervatórium?

Nie, konzervatórium nie, 
ale mám klasickú hudobnú 
školu. Hrával som aj v Hra-
novnici, veľa muzikantov 
ma pozná, pretože som hrá-
val v kapelách.

Beriete divadlo ako za-
mestnanie alebo ako únik 
z reality, keďže pôsobíte 
ako popradský poslanec?

Mám umeleckú agentúru 
Teatro Rudolfíno, kde pro-
pagujeme české divadlo na 
Slovensku a slovenské v Če-
chách, robíme s divadlami 
ako je Slovenské komorné 
divadlo v Martine, Žilinské 
divadlo, Tešínske divadlo, 
Spišské divadlo. Zastupu-
jem veľa divadiel a tiež hu-
dobných umelcov. To je 
moje zamestnanie a moja 
hlavná činnosť. A vedľajšou 
činnosťou je, že sme založi-
li občianske združenie Po-
pradské mestské divadlo, 
ktoré sa snažíme rozvíjať, 
ale v poslednom čase sa nám 
to nejako nedarí (smiech). 
Divadlo je relax, respektíve 
koníček.

Vždy sa angažujete aj ako 
herec alebo si občas užíva-
te vystúpenie len z režijnej 
perspektívy? Ktorá z týchto 
funkcií vás fascinuje viac?

Vždy si aj zahrám. Režisér 
musí na hre pracovať ove-
ľa skôr pred tým, než za-
čne pracovať so samotný-
mi hercami, to znamená, že 

táto úloha je omnoho zod-
povednejšia a omnoho ťaž-
šia. Ešte keď k tomu máte aj 
hrať, je to dosť ťažké, preto-
že vás nemá kto koordino-
vať. Nemá vám kto povedať, 
či je to správne alebo nie.

Kde beriete inšpiráciu na 
to, ako by to malo vyzerať?

To sa vám zrodí v hlave 
a je to. Čítate knihy? Tak ste 
režisér.

Inšpiruje vás aj každoden-
ný život?

Určite, celý život musíte 
režírovať, práve o tom to je. 
Pokiaľ dobre režírujete, do-
kážete si to predstaviť nie-
len dobre, ale aj reálne. Čo 
sa dá - a čo sa nedá dosiah-
nuť. Viete, v reálnom živo-
te môžete unikať presne tak 
isto, ako unikáte v divadle. 
Divadlo má len jednu obrov-
skú nevýhodu že sa odohrá-
va iba na javisku, kým náš 
život sa odohráva všade. Ak 
si chcem z niekoho vystreliť, 
tak si z neho vystrelím. Ak 
nechcem, tak nevystrelím. 

Práca s hercami si vyža-
duje autoritu, ale aj schop-
nosť prediskutovať rozličné 
názory.  Aké sú vaše vzťahy?

Pokiaľ nie sú v divadle 
dobré vzťahy, tak sa vám zle 

hrá a zle tvorí. Už len to že 
tam pracujem osemnásť ro-
kov svedčí o tom, že to di-
vadlo funguje tak ako má. 
Aj diváci v Hranovnici mož-
no vnímajú, že my sa chodí-
me na to javisko hrať, lebo 
je veľa profesionálnych di-
vadiel, kde sa chodí nasilu, 
a to je na tých hercoch vi-
dieť. Musí to byť o takej chu-
ti sa vyblbnúť. Viete, ja mám 
päťdesiatdva rokov, takže 
rád blbnem. Ešte som s tým 
neprestal.

Divadlo Ozvena získalo 
viac ocenení na rôznych di-
vadelných festivaloch. Vy-
stupuje sa vám lepšie súťaž-
ne alebo pred laickým pub-
likom? Vnímate medzi tým 
nejaký rozdiel?

My sme niekedy dávno 
chodili na súťaže a dostali 
sme aj nejaké ceny, aj nedáv-
no v Trebišove sme niečo zís-
kali, skončili sme na druhom 
alebo treťom mieste, neviem 
presne, ako to tam bolo. Ale 
my sme odrazu pochopili, že 
tá súťaž je vlastne o ničom. 
My hráme tak, ako hráme, 
klasickým spôsobom, sme 
jedno z mála divadiel, ktoré 
hrá klasiku. Žiadna moder-
na, žiadna alternatíva a tieto 
veci. Strážske divadlo má sto 
tridsať rokov, a takisto, ako 
sa hralo pred sto tridsiati-
mi rokmi, tak hráme aj dnes. 
My sa nechceme meniť hlav-
ne kvôli tomu, aby mladí vi-
deli, ako sa kedysi hrávalo 
a mohli si to porovnať s tým, 

ako sa hrá dnes. Na tie súťa-
že nechodíme preto, že by 
sme na to nemali, ale pocho-
pili sme, že viac nám dá hrať 
v nejakej obci pre ľudí, ako 
hrať pre porotu, ktorá má aj 
tak inú predstavu. 

Utkvelo vám v pamäti ne-
jaké vystúpenie, na ktoré ste 
výnimočne hrdý, na ktoré 
len tak nezabudnete?

Áno, naposledy minulého 
týždňa a predtým niekoľ-
ko stokrát. Každé vystúpe-
nie je absolútne iné, o tom je 
to divadlo. O tom je tá naša 
snaha dostať to na inú úro-
veň. Televízia už začína ľudí 
omŕzať, hlavne rôzne druhy 
seriálov a tak ďalej. Som veľ-
mi rád, že nastáva doba di-
vadiel, kde je vidieť čoraz 
viac divákov a hlavne mla-
dých ľudí. Mladí ľudia si 
väčšinou myslia, že divadlo 
je niečo nezáživné, ale ak ho 
človek pochopí, zistí, že je to 
omnoho zaujímavejšie ako 
nejaká televízia alebo poze-
ranie filmu. Ja som naprí-
klad už veľmi dávno nevidel 
dobrý film.

Ale určite máte nejaké ob-
ľúbené klasiky...

Mám. Napríklad Forrest 
Gump. Alebo Winnetou.

Váš súbor je známy hlavne 
kvôli zábavným veselohrám, 
ktoré publikum vždy rozo-
smejú. Skúšali ste už vystu-
povať aj s tragédiou?

Nie je na svete už dosť tra-
gédie?

ROZHOVOR
s režisérom divadla Ozvena
Rudolfom Kubusom

(pokračovanie na str. 4)

`

Zľava: Milan Palko, Patrícia Parvová, Rudolf Kubus
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Ocenenie ci tatelovˇ

V hranovnickej knižnici sa 
v tretí marcový deň udiala 
veľmi milá udalosť – najpoc-
tivejším a najsčítanejším náv-
števníkom našej knižnice za 
rok 2015 boli udelené ceny 
v podobe pätnásťeurových 
poukážok do kníhkupectva 
Christiania. 

Príjemnú atmosféru a ob-
čerstvenie vytvorila vedúca 
knižnice Zdenka Benková, 
ktorá sa postarala nielen o vý-
bornú kávu, ale aj o príhovor 
k zúčastneným a priateľský 
priebeh posedenia. V úvode 
tohto podujatia  zaznela bá-
seň, v podaní talentovanej 
Júlie Nogovej.

Podujatia sa zúčastnil 
tiež starosta obce, Vladimír 

,

Horváth, ktorý zagratuloval 
umiestneným a vyjadril sa k 
dôležitosti čítania literatúry v 
dnešnej dobe.

Vyhodnotenie prebehlo v 
štyroch vekových kategóri-
ách: žiaci, študenti, dospelí, 
seniori. Pri rozhodovaní sa 
prihliadalo na to, ako často 
knižnicu navštevujú a koľ-
ko kníh prečítajú. V kategó-
rii najmladších žiakov zvíťa-
zila Katarína Šarišská, v ka-
tegórii študentov Veronika 
Chodaničová, v kategórii do-
spelých Ing. Mária Očkaiková 
a v kategórii seniori Mária 
Šmelková. 

Nadšeným milovníkom 
kníh sa tak vyplatila ver-
nosť hranovnickej knižnici a 

okrem dlhoročného pôžitku 
z čítania si odniesli aj takéto 
ocenenia, ktoré môžu využiť 
na obohatenie svojej domácej 
zbierky kníh. 

Po vyhodnotení sa v knižni-
ci rozbehla zaujímavá debata 
o literatúre, ktorá sa niesla v 
priateľskom duchu. V nej tí 
skôr narodení hovorili o svo-
jich čitateľských zážitkoch a 
skúsenostiach. Mladší náv-

števníci mali možnosť počuť 
názory na klasickú i moder-
nú, slovenskú, ale aj sveto-
vú literatúru a takto užitočne 
stráviť zvyšok posedenia. 

Podľa slov viacerých čita-
teľov môžeme usúdiť, že v 
Hranovnici literatúra nezo-
miera a stále máme medzi se-
bou ľudí, ktorí uprednostnia 
dobrú knihu pred televíziou 
alebo internetom.
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 Kde sa len pozrieme, tele-
vízia je samá tragédia. Oni 
sú asi celí šťastní, že to môže 
takto byť. Takže nie. Pred 
troma rokmi sme hrali Če-
chova, ale zase sme sa len 
zabávali.

V našej obci budete so sú-
borom hrať hru od Ivana Bu-
kovčana s názvom Hľadanie 
v oblakoch. Ivan Bukovčan 
je známy svojimi trefnými 

veselohrami, v ktorých opi-
suje hlavne život obyčaj-
ných ľudí, konkrétne v tom-
to zosmiešňuje malomeš-
tiactvo. Myslíte, že satira 
tohto príbehu siaha aj do 
dnešnej doby? Nájdu sa di-
váci v problémoch postáv?

Toto nie je satira. Je to nie-
čo podobné, ale úplne tvrdá 
satira to nie je. Bukovčan žil 
v tej dobe, táto hra bola kla-
sická pre svoju dobu, nebola 

zakázaná alebo ta-
kéto niečo. Myslím 
si osobne, že je tam 
veľa prvkov, kto-
ré si človek môže 
všimnúť, či už sa-
moľúbosť, veľmi 
veľa zloby, nenávis-
ti, seba presadzo-
vania. Väčšina di-
vadelných hier má 
istú nadčasovosť, to 
znamená, že sú hod-
né pozornosti v kaž-
dej dobe.

Uvidíte sami, že 
táto hra má diváko-
vi čo ponúknuť aj 
dnes...

(Pozn. redakcie: Na 
túto hru prišlo do ki-
nosály kultúrneho 
domu 52 divákov).

(dokončenie zo str. 3)

Nie je na svete už dost 
tragédie?

` Noc s Andersenom
Noc s Andersenom je akcia knižníc na podporu detského čita-

teľstva , pri ktorej deti nocujú v knižnici pri príležitosti výročia 
narodenia dánskeho rozprávkára, Hansa Christiana Andersena , 
ktoré pripadá na 2. apríla. Tento  deň, je od roku 1967 vyhlásený 
aj za Medzinárodný deň detskej knihy .

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktoré sa or-
ganizuje od roku 2000. Hlavným organizátorom je Klub det-
ských knižníc SKIP, Združenie BMI a Knižnica BBB v Uherskom 
Hradišti. Táto spontánna akcia vznikla na podporu detského čí-
tania, k propagácii sústavného čítania a hlasného predčítania. 
Vďaka nápaditosti a kreativite knihovníkov a pedagógov a dob-
rovoľníkov sa rozletela do celého sveta.

V roku 2006 sa zapojili do medzinárodnej akcie školy a kniž-
nice z Čiech, Moravy, Poľska, Nemecka, Slovinska a Slovenska. 
Účastníci mali možnosť vymieňať si zážitky a komunikovať spo-
lu prostredníctvom internetu. Noc s Andersenom sprevádzal 
rad spoločných podujatí, súťaží, hier, kreslení pohľadníc a sade-
ní rozprávkových kríčkov Andersenovníčkov.

V minulom roku počas jubilejného 10. ročníka Noci s 
Andersenom bol na Slovensku dosiahnutý rekordný počet 232 
prihlásených verejných a školských knižníc, ktoré pre 10 600 
slovenských detí na „spacích miestach“ vo všetkých regiónoch 
Slovenska s bohatým večerným programom.

Pre dospelých je vo svete organizovaná podobná akcia, bola 
nazvaná Noc s Boccacciom. Netrvá však až do rána, ale len do pol-
noci. Skúsime ju zorganizovať aj v našej obci?

Zľava: Rudolf Kubus, Martin Slavkovský
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Futbalisti dorastu v FK 
1931 Hranovnica v jesennej 
časti 2015 hrali v 4. lige a da-
rilo sa im veľmi dobre. V po-
lovici sezóny 2015/2016 je 
mužstvo v tabuľke na veľmi 
peknom 2. mieste. Z devia-
tich zápasov jesene sedem-
krát vyhralo, raz remizovalo 
a raz prehralo doma s Vikar-
tovcami, ktoré sú na 1. mies-
te v skupine.

Najlepším strelcom muž-
stva je Lukáš Bango s 13 gól-
mi. Pozoruhodnosťou je, 
že dvaja hráči Kamil Bašis-
ta a Benjamín Farkaš odo-
hrali deväť zápasov jesene 
bez striedania. Mužstvo do-
rastu v jesennej časti hra-
lo v tomto zložení: Ján Mar-
ko Gavalér, Denis Slavkov-
ský, Erik Hucel, Denis Pav-
ličko, Benjamín Farkaš, Ján 
Krett, Kamil Bašista, Marek 
Kikta, Matej Husár, Patrik 
Valigurský, Patrik Horváth, 
Lukáš Bango, Andrej Fried-
man, František Pačan, Vladi-
mír Pačan, Ľubomír Choda-
nič, Samuel Čobirka, Peter 
Harvan a Ján Hlaváč. Muž-

stvo viedli tréneri Stanislav 
Bašista, Jozef Roth a vedú-
cou mužstva bola Janka Ba-
šistová.

Cieľom družstva doras-
tu je v jarnej časti zabojovať 
o celkové 1. miesto v súťa-
ži. Tomu aj zodpovedá prí-
prava na odvetnú časť, keď 
sme už odohrali štyri prí-
pravné zápasy, a to s tý-
mito výsledkami: Spišská 
Belá – Hranovnica 1:3, Spiš-
ská Nová Ves – Hranovnica 
4:0, Kežmarok – Hranovnica 
4:4 a Spišský Štvrtok – Hra-
novnica 3:2. Generálka pred 
prvým majstrovským zá-
pasom nás čaká ešte v Spiš-
skom Štiavniku. 

Zimnú časť prípravy sme 
ešte absolvovali na turnaji 
v Aréne Poprad. Na turnaji 
usporiadanom Podtatran-
ským futbalovým zväzom 
sme si odviezli peknú trofej 
za výborné 2. miesto. Cenu 
pre najlepšieho brankára 
turnaja získal Ján Marko Ga-
valér. Mužstvo v týždni tré-
nuje dvakrát a na tréningy 
chodí pravidelne približne 

desať hráčov. 
Jarná časť súťaže sa začí-

na týždeň po Veľkej noci zá-
pasom v Spišskom Bystrom. 
Do odvetnej časti súťaže pri-
šli dvaja hráči na hosťova-
nie, a to Mário Černický zo 
Spišského Štiavnika a Patrik 

Bobko z Gánoviec. 
Fanúšikovia futbalu, príď-

te povzbudiť aj mužstvo do-
rastu v jarnej časti súťaže 
2016. Príďte sa presvedčiť, 
že aj dorast hrá oku lahodia-
ci futbal!

Cieľom našich dorastencov je prvé miesto

 Stanislav Bašista - tréner

Družstvo, ktoré sa zúčastnilo turnaja v Aréne Poprad
Horný rad: S. Bašista, tréner, M. Černický, J. M. Gavalér, M. 
Husár, E. Hucel, B. Farkaš, Dolný rad: M. Kikta, K. Bašista, D. 
Pavličko, P. Valigurský, D. Slavkovský

V r c h o l 
l i t u r -
g i c k é h o 
roka pre 
k r e s ť a -
na je Veľ-
ká noc. 
V našich 
z e m e -
p i s n ý c h 

podmienkach mu prináleží 
nádherné ročné obdobie jari. 
Je to čas nových síl v príro-
de, prebúdzajúcej sa zelene 
po zime. Žiarivé slnko, kto-
rého bolo pomenej, nám pri-
náša energiu a viac telesné-
ho aj duševného zdravia.

Oslavy vzkriesenia Ježiša 
v tomto roku prišli pomer-
ne skoro po Vianociach. Pre-
to to premostenie zrodu no-
vého života a víťazstva nad 
hriechom a smrťou vytvára 
zrozumiteľnú mozaiku. Bo-
žie dielo stvorenia bolo na-
rušené zneužitím slobodnej 
vôle človeka. Poznáme mno-
horaké formy ľudskej zloby, 
ktorá chce ničiť vzťahy me-

dzi ľuďmi, človekom a Bo-
hom. Vnímame svoju veľko-
sť aj úbohosť zároveň.

Dominantnou myšlienkou 
Veľkej noci je víťazstvo. Sa-
mozrejme, to nie je možné 
bez zápasu. Človek nebol 
schopný poraziť vlastnými 
silami rozkladnú a ničiacu 
silu zla, a preto mu prišiel 
na pomoc spoluhráč, kto-
rý vybojoval konečný výsle-
dok. Láska nemôže zanik-
núť, pravda sa nedá okla-
mať, smrť nemôže zničiť du-
chovný princíp v človeku, 
ktorý nepodlieha rozkladu 
ako hmota.

Prežívame svätý rok milo-
srdenstva. V každom člove-
ku je zakomponované dob-
ro, obraz Boha. Kto dokáže 
urobiť aspoň malý krôčik k 
zmene života, Boh  ich uro-
bí „milión“, aby mu pomo-
hol nanovo objaviť stratené. 
Môže to byť viera, zmysel ži-
vota, rodina, láska, nezávis-
losť od omamných látok, na-
príklad od alkoholu a mno-

hé ďalšie straty.
Dnešný svet má obrovský 

potenciál zapojiť sa do toh-
to zápasu. Ale v skutočnosti 
ho má každý človek. Kristus 
zdôrazňuje príchod veľko-
nočného rána po tmavej noci 
a statočnom boji.

Niektorí chcú prisúdiť Ježi-
šovmu evanjeliu, dosvedče-
nému jeho životom, a napo-
kon aj smrťou, len čisto kul-
túrny význam. V skutočnos-

ti ide o osobný, až intímny 
vzťah, ktorý má potom ne-
obmedzený dosah na spo-
ločnosť a na celé dejiny.

Ježišova obeta, zmŕtvych-
vstanie, jeho posolstvo a ur-
čite aj sviežosť jari nech nám 
prinesú novú inšpiráciu a 
chuť víťaziť nad zlom v akej-
koľvek podobe. Neprivaľme 
kameň, lásku nemožno po-
chovať. Mgr. Jozef Ferneza, 

správca farnosti

V Í Ť A Z S T V O

Ilustračná koláž – domenicmarando.blogspot.com
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SPOLOCENSKA
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:
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Simeon Horváth, 
  Hviezdoslavova 253/85
Ondrej Bango, Mlynská 572/20
Ashley Horváthová, SNP 206/142
Katarína Žigová,
  Hviezdoslavova 251/86
Estera Plachetková, Mlynská 580/25
Nikolas Horváth, Hranovnica
Aleš Čonka, SNP 604/139
Dušan Pačan, Mlynská 578/24
Valentína Bartošová, SNP 197/138
Natália Pačanová, SNP 207/143
Valéria Grace Jínová,
  Budovateľská 507/6
Timea Kočková, SNP 214/151A
Marek Kočko, Mlynská 236/11
Dávid Hamrozy, SNP 213/151

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

?

?

?

?

?

za obdobie január - marec

Nešťastná sezóna, alebo...

PhDr. Peter Roth, PhD.

Martina Malatina, vo veku 82 rokov
Štefana Oravca, vo veku 74 rokov
Máriu Šimčákovú, vo veku 66 rokov
Ing. Juraja Friedmanna, vo veku 84 rokov
Emíliu Braxatorovú, vo veku 81 rokov

Končiaca sa sezóna 2015 - 2016 (chýba 
ešte zápas Bijacovce – Hranovnica v 5. 
lige) sa do histórie hranovnického šachu 
zapíše smutnými vetami. Môžeme po-
vedať, že ide pravdepodobne o naj-
horšiu sezónu od vzniku šacho-
vého klubu (1998), resp. od po-
stupu do 3. ligy v roku 1996. 
Družstvo, ktoré v sezóne 2013 
-2014 túto súťaž pohodlne vy-
hralo, teraz bojovalo o udrža-
nie sa.

 Neúspešnú sezónu akoby pred-
znamenala skutočnosť, že sme nemohli 
zabezpečiť účasť „B“ družstva vo 4. lige 
a začlenili sme ho až do 5. ligy. Na výko-
ne „A“ družstva sa odrazila kontumačná 
prehra v prvom kole s Margecanmi a ne-
šťastná domáca prehra v druhom kole s 
Prakovcami. Nasledovali tri ďalšie pre-

ˇ ´

60 rokov
Kvetoslava Šarišská, 
  Hviezdoslavova 254/83
PaedDr. Helena Vallušová,
  Sládkovičova 435/51
Ján Štolc, Štúrova 487/21
Terézia Benková, SNP 64/31A61
Jozef Bobovský,
  Hviezdoslavova 286/61A
Mária Sedmáková, Sládkovičova 445/61
Jozef Ščuka, Hviezdoslavova 254/83






70 rokov
Anastázia Kočková, 
  Hviezdoslavova 249/89
Anna Martinková, Sládkovičova 434/52
Milan Barborka, Hviezdoslavova 290/60




80 rokov
Monika Malatinová, Školská 459/1
Mária Maličká, Víťazstva 384/30

hry, a tak sme sa v polovici súťaže ocit-
li na poslednom mieste tabuľky bez zis-
ku bodu. 

Zvrat k lepšiemu nastal medzi 6. a 9. 
kolom, kedy sme dvomi víťazstvami 

(Levoča a Bijacovce) a dvomi re-
mízami (Vernár a Slovinky) zís-
kali 8 bodov, ktoré v konečnom 
účtovaní stačili na 10. miesto a 
udržanie sa v súťaži.

Ako ukázal priebeh tejto se-
zóny, do budúcej sezóny bude 

potrebné urobiť niekoľko zmien, 
hlavne v zostave, ale aj v prístupe hrá-
čov k jednotlivým zápasom. V opačnom 
prípade sa môže tohtoročný scenár zopa-
kovať a nemusí to byť s takým šťastným 
koncom. 

Ako sme už spomínali, „B“ družstvo 
sme zaradili až do 5. ligy, kde hrá iba šesť 

účastníkov. Tu podáva-
lo solídne výkony a pred 
posledným kolom sa na-
chádza na 3. priečke tabuľ-
ky a isté je, že už neklesne 
nižšie. S jeho účinkovaním 
môžeme vyjadriť spokoj-
nosť, pretože splnilo hlav-
nú úlohu, pripravovať hrá-
čov pre účinkovanie v „A“ 
družstve, teda v 3. lige. 

Zostáva nám iba veriť, že 
táto sezóna bola iba varo-
vaním, z ktorého sa doká-
žeme poučiť a nasledujúca 
sezóna bude patriť k tým, 
v ktorých sa odrazí ozajst-
ná sila hráčov klubu,  aj 
družstva. 

DRUŽSTVO kôl + = - B S

1
LŠ  Stavcentrum 
Poprad 11 11 0 0 33 73

2 KdV Kežmarok 11 10 0 1 30 65,5
3 OŠK Margecany 11 7 1 3 22 54,5
4 Slovan Smižany 11 6 2 3 20 46,5
5 Slovan Gelnica A 11 5 1 5 16 44,5
6 Partizán Vernár 11 4 3 4 15 45
7 ŠO Slovinky 11 4 1 6 13 40,5
8 ŠK Prakovce 11 4 0 7 12 35
9 Štart Levoča 11 3 1 7 10 36
10 ŠK Hranovnica 11 2 2 7 8 30
11 ŠK Bijacovce 11 2 1 8 7 32,5
12 Slovan Gelnica B 11 2 0 9 6 24

Konečná tabuľka 3. ligy


