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Na podnet Ing. Kozáka, riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
(PSK), bude vypracovaná projektová dokumentácia pre výstavbu kruhovej križovatky I/67 a
III/018157 v našej obci (pri pomníku). Projektová dokumentácia
má byť vyhotovená do 30. júna
na náklady PSK. Jej spracovateľom je Ing. Štefan Labuda.

Množstvový zber...

Voľba riaditeľa ZŠ

Púť Muráň – Levoča

komunálneho odpadu sa
bude vykonávať v obci od 1.
júla 2007. Súhlas s jeho zavedením prijalo obecné zastupiteľstvo na piatom zasadnutí,
ktoré sa konalo 22. júna 2007.
Kampaň na tento nový zber
vykonala skupina Priatelia
Zeme v rámci projektu „Nakladanie s odpadmi v obci“,
ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ.

V stredu 6. júna zasadala školská rada v zložení: PaedDr. Villimová, Mgr. Bašistová, Faško, A. Horváthová, M.
Horváthová, Bangová, Kaločayová, Gajan, V. Horváth, F.
Horváth k voľbe riaditeľa ZŠ.
Pri voľbách bola úspešná Mgr.
Mária Škovierová, keď získala
šesť hlasov a stala sa riaditeľkou ZŠ na ďalšie volebné obdobie 2007 – 2012.

V dňoch 3. až 8. júla 2007
sa uskutoční už šestnásty ročník pešej púte Muráň – Levoča.
Mládež z celého Slovenska sa
schádza na Muráni, aby spoločne putovali na Levočskú horu.
Do našej obce prídu pútnici vo
štvrtok 5. júla, v druhý deň putovania, po zdolaní ťažkej a namáhavej dvadsaťdvakilometrovej trase z Telgártu. Prepokladaný príchod je o 18.00 hodine.
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V piatok 22. júna sa konalo piate zasadnutie obecného.
Hlavný kontrolór obce podal
správu o plnení uznesení prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva, správu z kontroly vedenia účtovnej evidencie
obecného úradu, predložil plán
kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2007.
Manažér projektu „Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci“ podal správu o zavedení
množstvového zberu komunálneho odpadu v obci od 1. júla
2007.
Starosta obce podal informáciu o stave podaných žiadostí obce na finančné dotácie,
o plánovaných stavebných akciách v obci, kultúrnych a spoločenských podujatiach v treťom štvrťroku. Informoval o
usmernení Okresného riaditeľ-

stva Hasičského a záchranného zboru v Poprade na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
pri zbere a skladovaní obilnín
a objemových krmovín.
Poslanci prerokovali taktiež
žiadosti:
Martina Valluša a Petra Mittera o odkúpenie pozemku.
Dcérocirkvi ev.a.v. o finančný príspevok.
Vladimíra Kopala o schválenie predloženého investičného zámeru.
ZO včelárov Spišské Bystré
o finančnú dotáciu na zakúpenie viacúčelového prístroja.
DHZ o preplatenie materiálu použitého na opravu buniek
na Lúčke.
Rímskokatolíckeho farského úradu o dotáciu na úhradu
nákladov za prepravu pútnikov
autobusom do Levoče.

Deduška dobodali včely na smrť
Takéto a podobne titulky sme mohli v médiách čítať, keď nášho občana Emila
Mišagu na jeho vlastnej záhrade dobodal roj včiel tak, že
skončil v nemocnici. Na otázku „Či môžem mať na svojom
pozemku včely a v akej vzdialenosti od suseda“ sme vybrali z rubriky „Právnik radí“ (internet) odpoveď JUDr. Ľudovíta Kolníka.
V poslednom čase sa množia prípady, keď na podnet občanov určujú obecné zastupiteľstva podmienky chovu domácich

zvierat a uvedenú problematiku
riešia vydávaním všeobecných
záväzných nariadení. Sú aj prípady, keď žiadajú vyjadrenia
odborníkov na včelársku problematiku. Úvodom treba uviesť, že
náš právny poriadok nemá žiadny právny predpis, ktorý by riešil umiestňovanie včelstva a včelárenie. Zákon o chove včiel doteraz nebol prijatý. Teda každý
občan, ktorý cíti, že sú obmedzované jeho práva, môže sa domáhať na Ústavnom súde Slovenskej republiky, aby tento rozhodol.
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Znovu je tu chvíľa, na ktorú sa naši občania veľmi tešia. Trasa Muráň – Levoča je pripravená na putovanie mladých ľudí. Svoju pravidelnú zastávku budú mať tohto roku vo štvrtok 5. júla. Pre domácich
to bude čas radosti z prítomnosti. Po roku opäť možnosť zvítanie sa zo
známymi. Možnosť otvoriť svoje srdce dokorán, poskytnúť im svoje zariadenia na hygienickú očistu po dlhej ceste. Nuž teda milí pútnici, vítajte v Hranovnici!

Plánované stavebné akcie
Rekonštrukcia vodovodného
radu Hranovnica – ul. SNP,
Hviezdoslavova
– investor Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad, predpokladaný náklad 4,2
mil. Sk,
– existujúce potrubie vodovodného radu na ulici SNP a
Hviezdoslavovej je toho času v
zlom technickom stave,
– rozsah prác na ulici SNP
od č. 72 (potraviny Konzum)
po číslo domu 118 (Jozef Lačný), 260 bm,
– rozsah prác na ulici Hviezdoslavova od. č.d. 301 (Štefan
Hlavčák) po číslo domu 261

(Michal Gažura), 400 bm,
– predpokladaný termín realizácie výmeny potrubia 15. júl
až 31. august 2007,
– ukončenie zemných úprav
31. október 2007.

Kruhová križovatka I/67
a III/018157
- investor Prešovský samosprávny kraj, predpokladaný
náklad 8 mil. Sk,
- príprava projektovej dokumentácie 30. júna 2007,
- termín realizácie stavby do
konca roku 2007,
- požadované práce od obce premiestnenie pomníka.

Ochrana úrody pred požiarmi
V roku 2006 sa v okrese Poprad zaznamenalo 58 požiarov v poľnohospodárskom odvetví, ktoré spôsobili priame škody vo výške 991 500,- Sk. Z celkového počtu 233 požiarov zaznamenaných
v okrese v roku 2006 je to teda viac ako jedna pätina požiarov.

V rámci aktivačných prác kosenie verejných priestranstiev a cintorínov vykonáva Vlado Šarišský.

Leto je nielen obdobím
zberu a skladovania objemových krmovín a obilnín, ale
aj obdobím prázdnin a obdobím zvýšeného počtu vzniku
požiarov. Je však na nás všetkých, ale najmä na podnikateľských subjektoch hospodáriacich na pôde, venovať zvýšenú pozornosť zabezpečovaniu ochrany pred požiarmi
na úrovni obce, ale aj rodiny.
Chráňme si svoj majetok pred

požiarmi, ale nech nám nie je
ľahostajná ochrana ani susedovho majetku ako aj ochrana majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom ukladá
v mesiaci júl vykonať preventívne požiarne kontroly u podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde, ktoré nie sú
zaradené do kontrolnej činnosti orgánov štátneho požiarneho
dozoru.
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Množstvový vrecový zber
V roku 2006 obec vyprodukovala 558 ton komunálneho
odpadu. Vyprodukovaný odpad pozostával hlavne z týchto
jednotlivých zložiek:
- objemový odpad 266 t
- zmesový odpad 234,5 t
- papier 17,4 t
- sklo 8,1 t
- plasty 4,6 t
V súčasnom období separácia komunálneho odpadu
sa vykonáva prostredníctvom
firmy Brantner, s.r.o. Poprad.
S touto firmou má obec uzavretú zmluvu na zber plastov,
skla, papiera, nebezpečného
odpadu a elektronického odpadu. Z celkového množstva vyprodukovaných odpadov triedený odpad predstavuje len 5,5
%. Je to však málo a to aj napriek tomu, že v obci sú vytvorené dostatočné podmienky na
to, aby sme dosiahli oveľa lepšie výsledky.
Cieľom projektu „Zlepšenie nakladania s odpadmi v ob-

ci Hranovnica“, ktorý obec realizuje s podporou Európskej
únie je:
a) zavádzanie separovaného
zberu odpadov,
b) podpora kompostovania
v obci.
Pre splnenie cieľa uvedeného v bode a) sa od 1. júla 2007
zavedie vrecový množstvový
zber komunálneho odpadu. Pri
zavedenom množstvovom zbere bude každý občan platiť podľa skutočne vyprodukovaného
množstva odpadov (meraného
v litroch). Nebude platiť za odpad v poloprázdnych nádobách
a kontajneroch ostatných obyvateľov obce a ani za vytriedené suroviny.
Pre splnenie cieľa uvedeného v bode b) sa do domácností rozdajú kompostéry,
ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov projektu.
Občania takto budú môcť vykonávať kompostovanie bioodpadu.

Prečo kompostovať?

Bioodpad v odpadovom hospodárstve je kvantitatívne najvýznamnejšou skupinou odpadov (podľa rôznych prieskumov
tvorí 30 – 45 % z celkovej hmotnosti odpadov) a spôsob nakladania s ním môže pozitívne i negatívne ovplyvniť základné zložky životného prostredia. Na Slovensku, ale aj v našej obci, ale aj
v našej obci sa bioodpad v drvivej väčšine zneškodňuje spolu
s ostatnými zložkami odpadu
(sklo, papier, plasty, nebezpečný
odpad...) na skládkach odpadov
a v spaľovniach odpadov.
Samosprávam z toho vyplýva povinnosť zaviesť v systéme odpadového hospodárstva
obce také opatrenia, ktoré zabránia, aby sa zelený bioodpad
dostával do nádob na komunálny odpad alebo aby sa spaľoval

Prijaté unesenie OZ
Obecné zastupiteľstvo na piatom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2007, prerokovalo aj
zvýšenie účinnosti triedenia komunálneho odpadu v obci. Prijalo
uznesenie, v ktorom súhlasilo so
zavedením vrecového množstvového zberu v obci od 1. júla 2007.
Zároveň schválilo poplatok 6,- Sk
za 15 l vrece, 12,- Sk za 30 l vrece
a 24,- Sk za 60 l vrece.

na záhradách, resp. verejných
priestranstvách.
Rizika bioodpadu
Sám o sebe je vo väčšine prípadov bioodpad neškodná látka, ale jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých
a nekontrolovateľných reakcií na skládkach a odpadov a v
spaľovniach odpadov.
Spaľovanie v záhradách
Nemalým zaťažením pre životné prostredie a zdravie ľudí je
aj pálenie bioodpadu v záhradách
a v domácnostiach. Hlavne v jesenných a jarných mesiacoch je
celé Slovensko a niekedy aj naša
obec potiahnutá dymovými oblakmi. Tento dym je produktom
nedokonalého spaľovania. Obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid
uhoľnatý (je jedovatý, schopné
viazať sa na krvné farbivo – homoglobín, atým znemožniť prenos kyslíka krvou, čo môže viesť
k vnútornému uduseniu), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové
látky (polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch boli prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky) a
v niektorých prípadoch aj jedny z
najnebezpečnejších látok – rakovinotvorné dioxiny.
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Postup pri vrecovom množstvovom zbere
1. Vrecia namiesto nádob
Do zmesového odpadu patrí odpad, ktorý sa nedá vytriediť v rámci triedeného zberu
napr. hrubo znečistené suroviny, prach špina, popol, cigaretové nedopalky, faxový papier, mäsité zvyšky jedál, kostí,
obuv atď.
Zmesový komunálny odpad
je potrebne ukladať do plasto-

vých vriec s obecnou potlačou
(nie priamo do zberných nádob
ako doteraz). Doterajšie zberné
nádoby budú slúžiť na dočasne
uskladnenie plných plastových
zberných vriec.
2. Kupovanie vriec a nálepiek
s identifikačnou kartou
Zakúpiť bude možné tri
druhy vriec: 15, 30 a 60 litrové. Každý si bude môcť kúpiť

Štyri dôvody, prečo zavádzame
vrecový množstvový zber
1.Zvýšenie motivácie triediť
a kompostovať odpad
V obci sa neplatí za vrecia na
vytriedené suroviny a za ich zvoz
a recykláciu. Čím viac občania
svojich odpadov vytriedia alebo si skompostujú – tým menej
vriec na zmesové odpady budú
musieť kupovať a o to nižšie budú
ročné náklady za odpady.
Triediť a kompostovať sa
finančné vyplatí každému občanovi.
2. Zvýšenie účinnosti triedeného zberu surovín
V roku 2006 sa v obci vytriedilo v rámci triedeného zberu z celkového množstva vyprodukovaných odpadov len
5,5% surovín. Je to veľmi málo,
a to aj napriek tomu, že v obci
sú vytvorené dostatočné podmienky, aby sme dosiahli oveľa
lepšie výsledky. Je dôležité, aby
sa do triedeného zberu zapojili
všetci a vo väčšej miere.
Každý, kto bude poctivo
odpady triediť, to pocíti aj na
vlastnej peňaženke.
3. Zníženie množstva skládkovaných odpadov

V roku 2006 sme až 94,5%
komunálnych odpadov z obce
vyviezli na skládku odpadov,
kde sa bez ďalšieho využitia
nenávratne uložili. Bolo to 558
ton odpadu, ktoré teraz budú
dlhodobo zaťažovať životné
prostredie a predstavovať zdravotné riziká nielen pre nás, ale
aj budúce generácie. Odpady
uložené na skládku nás taktiež
zbytočne oberajú o peniaze. Je
to najhoršie, čo sa s odpadmi
dá urobiť. Za uloženie jednej
tony odpadu obec zaplatí 880,Sk s DPH.
4. Spravodlivejšie poplatky za
odpady
Aj nakladanie s odpadmi je
služba, za ktorú musí každý občan platiť. Platba by však mala
byť podobne spravodlivá, ako
je to pri iných službách (plyn,
voda, elektrika...). Pri vrecovom množstvovom zbere bude
každý platiť podľa skutočne vyprodukovaného množstva odpadov (meraného v litroch).
Nebude už platiť občan poloprázdne nádoby a kontajnery
ani za vytriedené suroviny.

toľko vriec a takých veľkých,
koľko bude potrebovať pre svoju potrebu. Vrecia sú priesvitné, aby bolo možné kontrolovať, či odpady sa dobre triedia.
Vytriedené odpady sa budú od
občanov odvážať firmou Brantner podľa zberného kalendára zdarma. Platiť sa bude len za
zmesový odpad.
Obecný úrad vystaví pre
každého platiteľa poplatku za
odpady (pre celú domácnosť)
jednu identifikačnú kartu (ID
karta) s čiarovým kódom.
Od 1. januára 2008 občanovi obec nevyrubí platobným
výmerom miestny poplatok za
odpady, ale so svojou ID kartou si bude zakupovať vrecia
na obecnom úrade.
Od 1. júla do 31. decembra
2007 sa bude cena vriec odpočítavať z už zaplateného poplatku za druhý polrok 2007.
Ak suma za vrecia, ktoré zakúpite do konca decembra 2007,
bude vyššia ako váš zaplatený
poplatok (záloha) za druhý polrok 2007, túto sumu doplatíte,
naopak, ak bude nižšia, nevyčerpané peniaze sa vám vrátia,
resp. vrecia na triedený zber
budete i naďalej dostávať zdarma.
Na zmesové odpady si budete kupovať len toľko vriec,
koľko budete skutočne potrebovať (spravodlivosť). Počet
vriec a ich veľkosť prispôsobíte množstvu svojich odpadov.
Pracovníčka obecného úradu
si Vás na základe identifikačnej karty elektronický zaeviduje (aby sa vedelo, kto si vrecia
kupuje a kto nie) a ku každému zakúpenému vrecu dostanete aj nálepku s čiarovým kódom. Tieto nálepky sa taktiež
elektronicky zaevidujú k Va-

šej identifikačnej karte. Každé vrece bude teda evidované
a každé bude mať aj svoj čiarový kód. Nálepky stačí na vrecia
nalepiť tesne pred ich zberom
na dobre viditeľnom mieste.
3. Snímanie nálepiek a zvoz
vriec
Nálepku, ktorú dostanete
k vrecu si nalepíte na príslušné
vrece určené na odvoz. Pracovníci prepravcu odpadov zosnímajú ručným prenosným terminálom z každého vyloženého vreca čiarový kód uvedený
na nálepke a až potom ho naložia. Vrecia bez nálepky sa nebudú brať. Po skončení zvozu
sa údaje z prenosného terminálu odovzdajú na obecnom
úrade (aby sa vedelo – kedy,
kto koľko a akých vriec vyložil, teda kto, koľko odpadov vytvoril).
Zberové nádoby s vrecami
na odpad je potrebné vykladať
pred svoj rodinný dom, bytovku, firmu ku okraju cesty v deň
zvozu. Prvý deň zvozu bude
9. júla 2007. Vrecia musia byť
zviazané s nálepkou. Nezviazané vrecia nebudú pracovníkmi
zobraté. Zvoz vriec s odpadom
bude 1x za dva týždne v pondelok. V prvých mesiacoch sa
podľa potreby bude vykonávať
zvoz 1x za týždeň a to v pondelok. Zvoz odpadu bude taktiež
vyhlasovaný v obecnom rozhlase. Vrecia s druhotnými surovinami zbierané v rámci triedeného zberu sa budú odvážať
firmou Brantner vo štvrtok
podľa zberového kalendára.
V prípade upresnenia vrecového množstvového zberu
sa môžete informovať na obecnom úrade u p. A. Rothovej alebo p. Z. Juráčkovej v úradných
hodinách osobne alebo telefonicky na čísle 788 32 76.
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Niečo o Obecnej knižnici...
Obnova knižného
fondu
Účelovo viazanú dotácia vo výške 15 000,- Sk na
realizáciu projektu s názvom „Obnova knižného fondu Obecnej knižnice Hranovnica – nákup kníh“
poskytlo Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky Obecnej
knižnici. Obec je oprávnená
použiť dotáciu do 31. decembra 2007. Zároveň sa zaviazala,
že tento projekt bude spolufinacovať piatimi percentami t.j.
finančnou čiastkou 1500,- Sk.
Na tento rok poslanci obecného zastupiteľstva schválili na obnovu knižného fondu
30 000,- Sk. Knižnica pre obnovu knižného fondu v roku 2007
teda bude mať k dispozícií celkom 45 000,- Sk. Táto finančná

Knižný fond v knižnici tvorí 10 953 kníh. Krásna literatúra pre deti je tu v počte 4 341
kníh, pre dospelých je to 4 105
kníh. Odbornú literatúru pre
deti tvorí 650 kníh a pre dospelých je to 1 857 kníh. Od roku
2004 je knižný fond spracovaný počítačovým programom
LIBRIS.
Registrovaní
čitatelia

čiastka je doposiaľ najväčšia.
V roku 2006 bolo zakúpených
137 kníh v hodnote 27 000,- Sk.
V roku 2005 za 30 000,- Sk bolo
zakúpených 117 kníh a v roku 2004 sa zakúpilo 175 kníh
v hodnote 36 000,- Sk.

V roku 2008 bude môcť
knižnica pravdepodobne čerpať aj finančné prostriedky
z Prešovského samosprávneho kraja. Tu sa uvažuje zaviesť dotáciu pre knižnice 10,Sk na občana.

Trvá školský rok desať mesiacov?
„Pre mnohých žiakov základnej školy v obci asi nie“.
Takto sa vyjadrila riaditeľka
školy Mgr. Škovierová, pri záverečnom hodnotení školského roku 2006/2007. Žiaci základnej školy za celý školský
rok vymeškali 41 340 vyučovacích hodín, čo na žiaka predstavuje priemer 145 hodín. Z tohto počtu je 2 796 neospravedlnených v priemere na žiaka 10
hodín. Veľmi pekným príkladom a vzorom pre všetkých
však môžu traja žiaci. Matúš
Čonka z I.A, Michaela Čonko-

vá zo IV.B a Peter Kolba z IX.A,
ktorí nevymeškali žiadnu vyučovaciu hodinu za celý školský rok. Týmto žiakom riaditeľka školy udelila pochvalu za
vzornú dochádzku.
S dochádzkou veľmi úzko
súvisí aj prospech žiakov. Tí,
ktorí sa pravidelne pripravovali na vyučovanie, sa ich snaženie odzrkadlilo aj na celkovom hodnotení. Žiaci so samými jednotkami na vysvedčení,
Matej Valluš, Simona Kočková, Katarína Kočková, Martin Bango, Slávka Mistríková

z II.A, Kamil Bašista zo IV.A,
Anna Kolbová z IX.A nech sú
vzorom pre ostatných spolužiakov.
V závere riaditeľka školy
pripomenula žiakom, aby dbali na svoju bezpečnosť počas
prázdnin pri hrách doma alebo na dovolenke, aby sa v septembri vrátili zdraví a oddýchnutí znova do školy. Školský
areál počas prázdnin nech im
slúži k hrám, pritom však je
potrebné myslieť na to, že areál má slúžiť všetkým a nemáme
si ho ničiť.

A zas nás
opúšťajú
Vo štvrtok 21. júna 2007
sa deti rozlúčili s materskou
školou. Ich záverečné vystúpenie v obradnej miestnosti na obecnom úrade prinieslo niekoľko sĺz nielen deťom,
ale aj učiteľkám a niektorým
matkám. Celú rozlúčka sa zakončila umiestnením svojho
tabla za sklon predajne Jednoty a občerstvením v Klube
obecného úradu. Niekoľko fotografií z tejto rozlúčky si môžete pozrieť na webovej stránke www.hranovnica.sk. A zas
nás opúšťajú, povzdychla si
riaditeľka materskej školy
p. Greňová...

Rozdelenie knižného
fondu

Na zábere učiteľ Ondrej Villim zo Stredného poľnohospodárskeho
učilišťa Kežmarok odovzdáva vysvedčenie Eve Pačanovej, žiačke detašovanej triedy v Hranovnici, ktorá so samými jednotkami skončila prvý
ročník v odbore praktická žena.

Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa
Knižného a výpožičného poriadku knižnice. Zaevidovaných je celkom 280 čitateľov,
z toho je 126 čitateľov do 15 rokov, 43 čitateľov je študentov.
Dospelých čitateľov a dôchodcov je 111. Členské poplatky
za kalendárny rok je pre dospelých 30,- Sk, pre študentov SŠ,
VŠ 20,- Sk, pre deti do 15 rokov 10,- Sk. Dôchodcovia členské poplatky neplatia.
Výpožičná
doba
Pondelok, štvrtok 8.00 –
11.00 a 13.00 – 18.00.
V mesiaci júl je obecná knižnica zatvorená z dôvodu inventarizácie knižného fondu.

Plán podujatí na
tretí štvrťrok 2007
5. júl – Púť mládeže Muráň – Levoča, zabezpečuje
OcÚ
22. júl – 31. ročník futbalového turnaja Memoriál E.
Benka, zabezpečuje FK Marco Climatech
29. júl – O pohár obce, súťaž požiarnikov, zabezpečuje
DHZ
5. august – Púť Rómov do
Gaboltova, zabezpečuje OcÚ
15. august – Deň Rómskych detí, zabezpečuje OcÚ
25. august – 5. ročník Púť
Kráľovskou cestou, zabezpečuje OcÚ
8. september – Súťaž mladých požiarnikov, zabezpečuje DHZ
9. september – Turnaj o
pohár obce v šachu, zabezpečuje ŠK
Júl – august - akcie pre
mládež, zabezpečuje kultúrna komisia
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Spoločenská
kronika
V mesiaci jún životné
jubileá oslávili:

50 rokov
Michalík Ladislav, Rovná 10
Fedor Miloslav, Sládkovičova 454
Pačanová Mária, Mlynská 243
60 rokov
Liptajová Terézia, SNP 127
Čonková Emília, Hviezdoslavova
Gavalérová Anna, SNP 52
Gajanová Anna, Družstevná 390
70 rokov
Čonková Paulína, SNP 200
75 rokov
Novotná Anna, Hviezdoslavova 311
Javorská Anna, Hviezdoslavova 277
80 rokov
Kedzuch Ján, Víťazstva 386
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SKONČILA ŠACHOVÁ SEZÓNA
V minulom čísle Hranovnického spravodajcu sme priniesli výsledky skončených šachových líg dospelých a žiakov.
Spravidla po tom nalsledovala už iba hodnotiaca Výročná schôdza a sezónu sme považovali za ukončenú. Tak tomu bolo až
do roku 2002, keď z podnetu rímskokatolíckeho farského úradu došlo k vzniku
šachového turnaja v deň zoslania Ducha
svätého – na Turíce. Tak vznikol Turičný
turnaj, na ktorý boli pozvaní všetci milovníci kráľovskej hry, ktorá rezentuje hlavne bystrosť ducha a logické myslenie. Turnaj, ktorý sa delil na dve kategórie – hráčov, ktorí sa šachovej hre venujú aktívne
a hráčov, ktorí šach hrajú iba rekreačne, si
pomerne rýchlo získal svojich priaznivcov.
Pravidelne od roku 2002 sa ho zúčastňuje okolo 40 – 50 hráčov z rôznych klubov
zo Spiša, ale aj mimo neho (napr. Pohorelá,
Jelšava a pod).
Na tohoročné Turíce sa konal už jeho
VI. ročník. Zúčastnilo sa ho celkovo 40
hráčov z 11 klubov. Žiaľ postupne v tur-

naji klesá počet hráčov, ktorí sa nevenujú šachu aktívne. V tomto roku ich bolo
iba 5 a nie je vylúčené, že postupne táto
kategória zanikne. Palmu víťazstva si odniesol Juraj Krajňák z Kežmarku, ktorý
získal 6,5 boda zo 7 možných. Ten istý
počet bodov získal aj druhý v poradí Peter Jeleň z ŠK Liptov a tretie miesto obsadil Ján Krajňák zo Svitu, ktorý hráva
aj za hranovnické „A“ družstvo. V kategórii neaktívnych hráčov zvíťazil Peter
Vernarec z Vernára pred Jankom Krettom z Hranovnice a Kristiánom Štrbianom z Vernára.
Šachisti Hranovnice zasadnú za šachové stoly až 9. septembra, keď sa turnajom
O pohár obce Hranovnica začne nová šachová sezóna, pričom ligové boje započnú
v mesiaci október. Medzitým sa však uskutoční turnaj o Majstra okresu Poprad a niekoľko ďalších šachových turnajov v bližšom či vzdialenejšom okolí. Takže skočnila vôbec šachová sezóna?
ppr

Vstup do roklín

Využite aj túto ponúkanú možnosť
a navštívte rokliny Slovenského raja.
Traduje sa, že menom RAJ nazvali prvýkrát kartuziánski mnísi svoj kláštor na
Skale útočišťa – dnešnom Kláštorisku, keď
ho po 200 ročnom pôsobení v roku 1543
opúšťali. Pomenovanie Slovenský raj bolo
prvýkrát použité potom pred vyše 80 – timi
rokmi v časopise Krásy Slovenska.
Prázdniny a dovolenky nám prinášajú množstvo príjemne strávených okamihov a radosť z prežívania oddychu. Nech
tento pocit sa vám dostane aj pri návšteve
roklín Slovenského raja a nech raj sa semtam vyskytne aj v našich medziľudských
vzťahov.

85 rokov
Štolc Ján, Štúrova 487
94 rokov
Fridmannová Anna, SNP 57

Novorodenci v Hranovnici
Martin Horváth, Mlynská 236
Nikola Pušpacherová, Mlynská 232
Anna Holubová, SNP 194
Sofia Gajanová, SNP 139
Alex Žiga, Hviezdoslavova 245
Viktor Holub, Hviezdoslavova 257
Lucia Čonková, Mlynská 225
Katarína Bangová, SNP 203

Na večný odpočinok
sme odprevadili
1. júna 2007 Irenu Pačanovu
vo veku 67 rokov

Testament matky
Terezy
Ak robíš dobre,
ľudia ťa obvinia zo sebeckých
a postranných pohnútok.
Ale aj tak rob dobre!

Občania Hranovnice majú vďaka účasti obce v združení Mikroregión Slovenský
raj voľný vstup do všetkých roklín Slovenského raja z východiskového centra Podlesok. Pri vstupe je potrebné zaplatiť len
poistenie 5,- Sk a preukázať sa občianskym preukazom. Obec je členom združenia v ktorom sú taktiež: Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Hranovnica,
Letanovce, Mlynky, Spišské Tomašovce,
Spišský Štiavnik, Stratená, Vernár a Vydrník. Do tohto združenia patrí aj Horská záchranná služby, Správa národného parku
Slovenský raj a Združenie podnikateľov.
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