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Záverečný účet obce
V rozpočtových príjmoch 

33 589 tis. a výdavkoch 33 315 
tis. poslanci obecného zastupi-
teľstva schválili záverečný účet 
obce za rok 2007. Súhlasili s ce-
loročným hospodárením bez 
výhrad. Taktiež schválili z pre-
bytku hospodárenia 274 tis. od-
vod do rezervného fondu 27 tis. 
a odvod na kapitálový účet 247 
tis. Sk. S takýmto výrokom od-
porúčal uzavrieť hospodárenie aj 
hlavný kontrolór obce a audítor.

Podáva sa projekt
Veľmi obťažnou cestou cez 

internet si obec zabezpečila 
termín rezervácie predloženia 
projektu „Prístavba telocvič-
ne s učebňovou časťou pre Zá-
kladnú školu Hranovnica“ na 
Ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky.  Projekt v predpokla-
danom finančnom náklade 52 
mil. Sk sa na ministerstvo podá 
24. apríla 2008 od 8.00 hod. do 
10.00 hodiny.  

Obecný klub mládeže
Obecné zastupiteľstvo na svo-

jom štrnástom zasadnutí schvá-
lilo zriadenie Obecného klubu 
mládeže. Hlavnou činnosťou klu-
bu bude využívanie voľného času 
detí a mládeže obce. Klub bude 
zameraný na kultúrnu, športovú 
a výtvarnú aktivitu.  Členom klu-
bu sa môže stať každé dieťa, ale aj 
občan, dobrovoľník zabezpeču-
júci činnosť klubu. Kontaktnou 
osobou klubu je pracovníčka p. 
Marianna Kopáčová.

Najlepší sa odmenia
Redakčná rada vypisuje na 

tento rok súťaž o najlepší  prí-
spevok v obecných novinách. 
Príspevok je potrebné doručiť  
na obecný úrad p. Marianne 
Kopáčovej, alebo využiť mailo-
vú adresu obechranovnica@lj.
sk do 10. decembra 2008. Re-
dakcia si však vyhradzuje právo 
úpravy, krátenia alebo neuverej-
nenia príspevku. Najlepší dopi-
sovatelia budú odmenení vec-
nými cenami.
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Krátke správy

V úvode zasadnutia sa pre-
jednala úprava rozpočtu zá-
kladnej školy, keď normatívne 
finančné prostriedky vo výške 
11 089 tis. Sk sa rozčlenili na:

a) normatívne výdaje na 
mzdy s odvodmi vo výške 8 716 
tis. Sk,

b) normatívne výdaje na 
prevádzku vo výške 1 923 tis. 
Sk,

c) kapitálové výdaje vo výš-
ke 450 tis. Sk.

V ďalšom bode rokovania 
starosta obce predložil návrh 
na modernizáciu športového 
areálu základnej školy. Jedná 
sa o vybudovanie multifunkč-
ného ihriska s bežeckou drá-
hou. Na ihrisku s umelou trá-
vou o rozmeroch 44 x 22 m sa 
okrem futbalu bude môcť hrať 
tenis a volejbal. Celý areál sa 
plánuje aj osvetliť a oplotiť. Na 
financovaní tejto výstavby sa 
bude podieľať základná škola 
kapitálovými výdajmi v roku 
2008 a v roku 2009, ďalej obec 

bude žiadať nenávratný finanč-
ný príspevok NEFO fondu 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Aj obec prispeje finanč-
nými príspevkami z rozpočtu 
na rok 2008 a 2009. Počíta sa aj 
bezplatným poskytnutím sta-
vebných mechanizmov a do-
pravných prostriedkov od pod-
nikateľov p. Elemíra Chovana 
a p. Stanislava Palgutu. Staros-
ta obce vyslovil nádej, že v júni 
2009 na Športových hrách Hor-
nádskej doliny sa bude strihať 
páska pri uvedení do prevádz-
ky nového moderného športo-
vého areálu základnej školy. 
Tento areál bude slúžiť nielen 
žiakom školy, ale aj športovej 
mládeži obce.

Po predloženom stanovisku 
hlavného kontrolóra obce, a au-
dítora poslanci obecného za-
stupiteľstva schválili  Závereč-
ný účet obce za rok 2007, ktorý 
v rozpočtových príjmoch činil 
33 589 362,- Sk a výdavkoch 
33 314 730,- Sk v členení na:

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.marca 2008 

za prítomnosti všetkých poslancov. Hlavným bodom rokovania bolo schvá-
lenie záverečného účtu obce za rok 2007 a schválenie hospodárenia.

- bežné príjmy 33 584 212,- Sk,
- bežné výdaje 26 370 618,- Sk
- kapitálové príjmy 5050,- Sk
- kapitálové výdavky 6 944 112,- 
Sk

Obecné zastupiteľstvo sú-
hlasilo s celoročným hospodá-
rením za rok 2007 bez výhrad.

Na zasadnutí sa neschvá-
lil predaj pozemku Martinovi 
Vallušovi, bytom Poprad, keď 
za hlasovali len štyria poslan-
ci: Marcel Husár, Marián Kol-
ba, Ing. Ján Roth a PaedDr. Ján 
Krett.

Poslanci obecného zastupi-
teľstva súhlasili s uskutočne-
ním osláv 100. výročia narode-
nia Prof. PhDr. Jozefa Štolca, 
ktoré sa má uskutočniť v tretí 
septembrový týždeň. V rámci 
osláv sa plánuje s umiestením 
pamätnej tabule na rodinný 
dom, usporiadanie prednesu 
poézie a prózy žiakov základ-
ných škôl Hornádskej doli-
ny, vydanie knižnej publiká-
cie o živote tohto jazykovedca 
a slávnostná konferencia.

Na zasadnutí sa ďalej schvá-
lila:

- dotácia pre MS SČK vo 
výške 5 000,- Sk na humanitnú 
činnosť,

- dotácia pre ZŠ na úhradu 
nákladov autobusovej dopravy 
tematického zájazdu deviatich 
tried,

- účtovný rozvrh základnej 
školy a účtovný rozvrh účtov-
níctva obce,

- rozšírenie organizačnej 
štruktúry obecného úradu 
o pracovné miesto – pracovník 
inžinierskej činnosti

- smernica č. 1/2008 o po-
stupe pri vyplňovaní, predkla-
daní, vyhodnocovaní a ucho-
vávaní majetkového priznania 
a o konaní vo veciach majetko-
vého priznania.

Pätnáste zasadnutie,
mimoriadne sa konalo 18. 

apríla 2008. Svoju účasť ospra-
vedlnil zástupca starostu obce 
Marián Gajan ako aj hlavný 
kontrolór obce Ing. Martin 
Orolin.

Toto mimoriadne zasad-
nutie zvolal starosta obce na 
základe požiadavky šiestich 
poslancov, ktorí navrhli do 
programu jediný bod. Preroko-
vanie žiadosti Martina Valluša 
o odkúpenie pozemku  s evi-
denčným číslom 3351/15, kto-
rý sa nachádza v časti Dubina 
(tento odpredaj neprešiel na 
štrnástom zasadnutí). V deň 
zasadnutia k predmetnému po-
zemku si podal žiadosť o odkú-
penie aj Peter Chovan.

V diskusia vystúpila aj eko-
nómka obecného úradu Bc. 
Anna Husárová. Uviedla, že 
navrhovaná cena je veľmi níz-
ka. V minulom období sme 
predávali pozemky za 70,- Sk/
m2. Pozemok, aj keď je na Du-
bine je lukratívny.

Poslanci napokon prijali 
uznesenie navrhnuté Ing. Já-
nom Rothom. Šiestimi hlasmi 
schválili odpredaj pozemku 
o výmere 5 341 m2 Martinovi 
Vallušovi bytom Rastislavova 
3489/24 Poprad. Stanovila sa 
predajná cena 30,- Sk/m2. 

Zo záznamu z výkonu štát-
neho zdravotného dozoru 
v zdravotníckom zariadení vy-
beráme niektoré uvedené sku-
točnosti:

- vstupná drevená časť 
strediska, dvere, steny, po-
dlahy a strop je v havarijnom 
stave. V celom stredisku sa 
nachádzajú opotrebované, 
poškodené, netesniace okná. 
V spoločných priestoroch sa 
nachádza poškodená opotre-
bovaná, podlahová krytina, 
zastaralé a poškodené prahy 
dverí,

- drevené schodište je po-
kryté gumolitom s ochrannými 
kovovými lištami, kde je mož-
nosť pošmyknutia,

- v spoločných priestoroch 
na chodbách a schodišti sú ste-
ny znehodnotené popraskanou 
omietkou,

- v celom zariadení sa na-
chádzajú radiátory s popraska-
ným náterom bez možnosti re-
gulácie,

- na prvom poschodí sa na-

• Najbližšie šestnáste zasad-
nutie obecného zastupiteľstva 
sa plánuje na tridsiaty máj 2008 
t.j. piatok o 19.00 hodine.

• Osemdesiatjeden domác-
nosti využilo finančnú podporu 
obce na pripojenie internetu. 

Havarijný stav priestorov
MUDr. Mária Pompová a pani Ľudmila Krempaská, pracovníčky 

Regionálneho úradu a verejného zdravotníctva v Poprade, vykonali na 
zdravotnom stredisku obhliadku zameranú na technický stav priestorov.

chádzajú zariadenia na osobnú 
hygienu personálu a pacientov, 
ktoré slúžia pre obe ambulan-
cie. V predsienke bolo rozbité 
okno a nie je tu prívod teplej 
vody. 

- vnútorné vybavenie am-
bulancie a čakárne je zastaralé, 
opotrebované,

- na prízemí v zariadení pre 
osobnú hygienu sa nachádza 
poškodené okno a nie je prívod 

teplej vody, na mise WC sa ne-
nachádza sedadlo,

- upratovacia komora je bez 
výlevky a vetrania.

Uvedená časť vybratých zis-
tených skutočností pri obhliad-
ke nám dáva obraz, že technic-
ký stav priestorov strediska je 
v havarijnej situácii. S problé-
mami zdravotného strediska sa 
budú poslanci zaoberať na naj-
bližšom zasadnutí. Na obhliad-
ku stavu a návrhu riešenia sú 
poslanci pozvaní starostom 
obce na 26. 4. 2008.
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28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pra-
covníkov. Je spätý s menom učiteľ národov – Jana Amosa Komenského. 
Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez 
rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.

Učiteľom úprimná vďaka

V ideách tohto učiteľa hu-
manizácie a demokratizácie 
školy pokračujú učitelia aj dnes. 
Tak je tomu aj v našej obci na 
základnej škole, materských 
školách, detašovaných trie-
dach odborného učilišťa, trie-
dach špeciálnej základnej ško-
ly. Aj napriek tomu, že učitelia 
prežívajú dobu, ktorá školstvu 
príliš nepraje, záleží im na tom, 
aby pripravili do života vzdela-
ných schopných mladých ľudí. 
Títo si však prácu učiteľa vedia 
oceniť až keď dospejú. Vtedy 
skutočne ohodnotia vzťah, kto-
rí k nim učitelia mali. Spome-
nú si na pohladenie pani uči-
teľky v materskej škole, ktorá 
suplovala ich mamu. Spome-

nú si na pani učiteľku, ktorá 
ich trpezlivo učila čítať a písať 
a otvorila im cestu k poznáva-
niu. Ocenia získané zručnosti 
a odborné vedomosti, ktoré im 
vštepoval odborný učiteľ.

Všetci však musíme uznať, 
že svojim učiteľom sme pripra-
vili radostné, ale i ťažké chvíle, 
že ich práca nekončí zvonením 
a že aj učitelia majú vlastné ro-
diny, vlastne deti, o ktoré sa 
treba tiež starať. Takýmto ná-
vratom do žiackych čias si vy-
tvárame obraz o poslaní učite-
ľa, jeho zodpovednej práci, za 
ktorú aj touto cestou všetkým 
učiteľom vyslovujeme úprim-
nú vďaku.

starosta obce

Herné aktivity formujú 
most medzi rozvíjajúcim sa 
myslením dieťaťa a jeho von-
kajším okolím. Pre dospelých 
je hra len odbočovanie od 
hlavných úloh dňa. Pre deti je 
však hlavnou prácou dňa hra, 
je to hlavný dej, kde si dieťa 
osvojuje zručnosti, vedomosti 
a formuje si svoj postoj k nim. 
Predstava dospelých o hre je 
aj tá, že hra je opakom práce, 
že je nedôležitá a je možno len 
mrhaním času. Hra so spoloč-
níkmi rozvíja citové spoluži-
tie a spoločenské postavenie. 

Klub je skupina väčši-
nou tri až osem detí a vzniká 
v mestách a na dedinách, kde 
nie je silná organizovanosť 
detí. Naši dobrovoľní pracov-
níci s deťmi, medzi ktorými 
sa nájde mládež od 15 rokov, 
mladí talentovaní ľudia i skú-
sení dospelí, sa venujú deťom 
na úkor svojho voľného času. 
Sme tu predovšetkým pre deti. 
Deťom sa venujeme priamo, 
snažíme sa napomáhať ich roz-
voju obohacovaním ich mimo-

Nájdite si cestu k nám – staňte sa naším členom 
školského času.

Pripravujeme pre deti (a s 
deťmi) aj rozmanité podujatia, 
ako napríklad výlety, exkur-
zie, divadelné vystúpenia. Už 
sa nám podarilo takto priložiť 
ruku k dielu pri príprave det-
ského karnevalu pre deti na-
vštevujúce školy v Poprade, 
nacvičiť a následne predviesť 
divadielko (Traja anjeli z ne-
ba), pripraviť menší program 
jarných prázdnin a v pláne 
máme i iné aktivity. Možno sa 
niekomu bude zdať, že sú to 
len krátkodobé nepodstatné 
veci. My sme však toho názoru, 
že každé stretnutie s rovesník-
mi alebo s inými deťmi môže 
detskú dušičku len obohatiť 
o nové skúsenosti. Deti sú nú-
tené sa prispôsobiť väčšine ako 
aj učiť sa zodpovednosti ako za 
seba, tak i za iných.

Naším cieľom bude tiež 
podnecovať mladých ľudí, ale 
aj rodičov a starých rodičov 
k dobrovoľnej práci s deťmi, 
v spolupráci s partnerskými 
mládežníckymi organizácia-

mi im poskytnúť vzdelávanie 
a získanie vlastných praktic-
kých skúseností.

Všetkým, ktorí nám s deťmi 
pomohli doteraz, ako aj tým, 
ktorí si cestu k nám nájdu v bu-
dúcnosti,  patrí obdiv a vďač-
nosť, hoci oni by sa celkom ur-
čite zaobišli aj bez toho.

Odpovede na otázky typu 
–prečo, načo klub, ste mohli 
nájsť v tomto článku. Otázku 
– začo, riešime spôsobom – čo 
dom dal a otázku – dokedy, 
jej odpoveď si každý musí hľa-
dať v sebe a osobnom prístupe 
k ponúknutej možnosti. Závisí 
už len na Vás, ako nájsť cestu 
k nám a stať sa členom Obec-
ného klubu mládeže. 

BenZ

Prvý aprílový piatok pri prí-
ležitosti osláv narodením veľ-
kého dánskeho rozprávkara 
Hansa Christiana Andersena 
som sa zúčastnila na „rozpráv-
kovej noci“, ktorá dostala po-
menovanie práve po ňom.

Stretli sme sa vo vestibule 
obecného úradu. Bolo nás vyše 
tridsať deti rôzneho veku. Ta-
kéto stretnutie sa v našej obci 
konalo po prvý raz. Na začiatku 
sme počúvali rozprávku P. Dob-

šinského „O Veternom kráľovi“ 
v podaní pána učiteľa Maní-
ka. Mnohé deti hlavné postavy 
z nej mravce a včely napodob-
ňovali celý večer. Potom nasle-
dovalo maňuškové divadielko.

Spať sme nešli, lebo o pol-
noci sa začalo hľadanie po-
kladu, ktorý sme našli pri 
policajnej stanici. Bola to 
truhlica plná čokoládových 
dukátov. Niektoré deti sa po-
tom uložili späť v knižnici 

a klubovni. Pre 
tých, ktorí vydr-
žali, zábava po-
kračovala dis-
kotékou, ktorá 
bola na javisku. 
Nadránom sme 
sa uložili späť 
všetci.

Ráno pred od-
chodom čakalo na 
každého noclaž-
níka malé sladké 
prekvapenie v po-
dobe rozprávko-
vej tortičky. Zaži-
la som večer plný 
hier a dobrodruž-
stiev.

Monika 
Gajanová

Noc s Andersenom

Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť (PPVS) 
a.s. Poprad na základe žiadosti 
zo dňa 25. februára 2008 dosta-
la od obce predlženie povolenia 
na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie na Hviezdoslavo-
vej ulici. Jedná sa o rozkopávku 
cesty na uvedenej ulici od čísla 
domu 263 po 305, kde budú po-
kračovať práce na rekonštrukcii 
vodovodného radu a prípojok. 
Rekonštrukčné práce na vodo-
vodnom rade mala PPVS ukon-
čiť už v minulom roku do 30. 
októbra 2008. Do uvedeného 
termínu sa však stavba nezreali-
zovala. Nový termín ukončenia 
je 31. júl 2008. Do tohto termí-
nu sa vykonajú aj spätné úpravy 
terénu.

Predlžená 
realizácia
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Kontrolou bol zisťovaný ob-
sah v žltých vreciach. Ich ob-
sah bol v mnohých prípadoch 
neuspokojujúci, pretože vo vre-
ciach sa našiel: papier, kelímky 
od mliečnych výrobkov, hubky 
od riadu, jutové vrecia, znečis-
tené vreckovky, polystyrén od 
nakúpených výrobkov, znečis-
tené vrecia, znečistené igelity, 
obaly od keksov, fólie z dezer-
tov, zvyšky koberca, sieťky od 
ovocia, zhnité zvyšky z domác-
nosti vo vrecúšku, odpad zo 
stavebných prác.

Zistené nedostatky pri se-
parácii odpadu sú opakujúce 
u tých istých domácností a or-
ganizácií, aj keď títo boli po pr-
vej kontrole písomne upozor-
není starostom obce. Môžeme 
teda konštatovať, že pretrvá-
vajúce nedostatky nie sú z ne-
vedomosti, ale z ľahostajného 
prístupu k separácii odpadu. Je 
potrebné si uvedomiť, že svo-
jou ľahostajnosťou spôsobuje-
me problémy iným. V tomto 
prípade firme Brantner, kto-
rá musí za zložitých a ťažkých 
podmienok naše nedostatky 
odstrániť. Musíme si uvedomiť, 

že ak pri zvoze nám pracovníci 
firmy Brantner vyložené vrece 
nezoberú, je to len naša chyba, 
výsledok ľahostajného prístu-
pu k separácii odpadu, pretože 
vo vreci sa nachádza to, čo tam 
nepatrí.

Pre objasnenie, čo do žltých 
vriec môžeme vhadzovať nájde-
me v letáku „Trieďme odpad 
v Hranovnici“, ktorý bol do 
domácností rozdaný v minu-
lom roku. Možno poniektorí 
už tento leták nemajú k dispo-
zícii, preto pre ozrejmenie z le-
táku vyberáme časť zo šiestej 
strany.

Do žltých vriec vhadzu-
jeme stlačené a čisté plasty 
a čisté kovy:

- Plastové PET a PE fľaše od 
minerálok, malinoviek, vína, 
kofoly, oleja, octu aviváže, si-
rupov, ... LDPE a HDPE číre 
záhradné fólie, igelitové tašky 
a mikroténové vrecká, ...

- Hliníkové viečka od jogur-
tov, smotany, hliníkové oba-
ly od čokolády, syra, kovové 
viečka, alobaly, konzervy, ple-
chovice, kovové vrchnáčiky od 
fliaš, ...

Nedostatky pretrvávajú
Dvadsiateho februára 2008 vykonala pracovníčka akciovej spoloč-

nosti Brantner Ing. Bilošová ďalšiu kontrolu triedenia odpadu – plastov. 
Kontroly sa zúčastnila aj pracovníčka obecného úradu p. Gajanová.

Využite ponuku
Záujmom nielen obce, ale aj občanov by malo byť, aby ore-

zané konáre nekončili niekde v priekope, či pri potoku Vernár-
ka, prípadne vo veľkoobjemovom kontajneri.

Obec ponúka aj tento rok bezplatne použitie štiepkovača. 
Termín zapožičania je potrebné dohodnúť s pracovníkom obec-
ného úradu p. Jozefom Uhrínom (najlepšie o 7.00 hod. pred ko-
tolňou materskej školy). Získané štiepky z jarného orezávania 
stromov a kríkov veľmi vhodným biologickým odpadom pri do-
mácom kompostovaní.  

Proces rozkladu biologického odpadu je potrebné sledovať . Neuspo-
kojivý priebeh rozkladu na obecnom kompostovisku, keď sa zistila nad-
merná vlhkosť, si vyžiadala vykonať jediné riešenie - kopu obrátiť . Kaž-
dé obracanie zvyšuje aktivitu baktérií, teplotu a tým urýchľuje rozklad. 
Pri obracaní by sme mali sledovať zápach a vlhkosť.

Už tradične si 22. apríl pri-
pomíname ako Deň Zeme. 
Bolo to totiž práve 22. apríla 
v roku 1970, keď vedci hlavne 
ekológovia v USA ovplyvnení 
fotografickými a telegrafický-
mi snímkami z kozmu doku-
mentujúcimi krehkosť a zra-
niteľnosť Zeme demonštračne 
vyzvali ku spoločnému, celo-
svetovému úsiliu za ochranu 
Zeme so všetkým, čo ju robí je-
dinečnou.

Do roku 1990venovali po-
zornosť Dňu Zeme predo-
všetkým na americkom konti-
nente. Skutočne svetovým sa 
stal v roku 1990, kedy začalo 
iniciatívne a koordinačne pô-
sobiť Medzinárodné ústredie 
Dňa Zeme so sídlom v Stan-
forde Kaliformia, USA. V tom-
to roku sa pri príležitosti Dňa 
Zeme aktivizovalo viac ako 200 
miliónov ľudí v štátoch sveta 
vrátane vtedajšej ČSFR. Po-
stupne vznikali aj regionálne 
a národné ústredia na celej ze-

meguli. Dnes vo svete mocne-
jú názory, aby každý deň bol aj 
Dňom Zeme.

Na včasnom propagovaní 
a informovaní verejnosti Dňa 
Zeme sa už od jari 1999 hlav-
nou mierou podieľa koordi-
načné centrum Earth Day Ne-
twork so sídlom v Seattli, USA. 
Na začiatku roku 2000 dosiahol 
výsledok snáh centrá 3200 pri-
hlásených organizácií a skupín 
zo 166 krajín sveta vrátane Slo-
venskej republiky, reprezento-
vanej tromi organizáciami.

Na úrovni krajín sa ku Dňu 
Zeme angažujú aj vládne usta-
novizne od ministerstiev cez 
informačné agentúry, tlačové 
a elektronické média, komunit-
né samosprávy, akadémie vied, 
školy ako aj mimovládne orga-
nizácie prostredníctvom širokej 
škály ochranárskych aktivít.

Minister životného prostre-
dia SR Jaroslav Izák a medzi-
národná ochranárska organi-
zácia Greenpeace vyhlásili pri 

Svetový deň zeme – 22. apríl, každý rok...
príležitosti Dňa Zeme výzvu 
„Vyčistime si Slovensko“. Pri 
cestách sa vyskytuje veľa drob-
ného odpadu. Je to výsledok 
našej bezohľadnosti a ľahostaj-
nosti k životnému prostrediu. 
Zastavme nezodpovedné kona-
nie jednotlivcov.

Tento výňatok z webovej 
stránky patrí aj pre našu obec. 
Veľa drobného odpadu máme 
nielen pri cestách, ale hlavne 
v toku rieky Vernárka. Prijmi-
me výzvu ministra životného 
prostredia. Vyčistime si našu 
obec a kataster. Nech každý deň 
v roku je našim Dňom Zeme.

Je niekoľko legálnych spôso-
bov ako naložiť so starými, ne-
chcenými elektrospotrebičmi, 
ktoré už nepotrebujete a zbytoč-
ne vám zapĺňajú vaše pivnice, 
priestor v hospodárskej budove: 

a) môžete ho odovzdať pri 
kúpe nového elektrospotrebiča 
- formou spätného odberu vo 
vybraných predajniach elek-
trospotrebičov, ktoré sú zapo-
jené do systému ENVIDOM. 
Na značke elektrospotrebiča 
ani na mieste pôvodného náku-

Kam so starými elektrospotrebičmi?
pu pritom nezáleží. Ak predaj-
ca uskutočňuje spätný odber, 
prevezme od vás starý spotrebič 
bezplatne. Spätný odber však 
môže odmietnuť v prípade, že 
odovzdávané elektrozariadenie 
neobsahuje základné kompo-
nenty, obsahuje nenáležitý od-
pad, alebo keď z dôvodu konta-
minácie predstavuje riziko pre 
zdravie a bezpečnosť personálu.  
Podľa zákona o odpadoch pre-
dajca nemá povinnosť usku-
točňovať spätný odber, preto 
v prípade, že si u neho nekúpite 
nový výrobok, môže spätný od-
ber starého taktiež odmietnuť. 

b) v prípade, že si nekupu-
jete nový spotrebič, môžete 
svoj starý spotrebič odniesť na 
pevne zriadené zberné miesto.  
Najbližšie pevne zriadené 
zberné miesto je v Poprade. 
Nachádza sa vo firme Brant-
ner, s.r.o. Poprad na adrese 
ulica Nová 76,

c) odovzdať prostredníc-
tvom zberových akcií. V na-
šej obci to bude 27. júna 2008 
a vykoná ho firma Brantner, 
s.r.o. Poprad. Potrebné je však 
v uvedený deň vyložiť starý 
elektroodpad na priedomie za-
včasu ráno. Elektrospotrebič 
však musí byť kompletný.  

http://envidom.sk/ed_predajcovia.php
http://envidom.sk/ed_predajcovia.php
http://envidom.sk/ed_predajcovia.php
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Celá táto udalosť či novinka 
sa začala koncom novembra mi-
nulého roku. Udialo sa to v ži-
vote mladých menšia – neveľká 
zmena, keď sme sa dozvedeli, 
že v našej farnosti sa chystá bir-
movka. Mladí ľudia, teda my 
študenti a žiaci, sa spolu s pá-
nom farárom Mgr. Fernezom 
a za pomoci pani katechétky 
PaedDr. Vallušovej  a Mariky 
Gavalérovej začali pripravovať 
na sviatosť birmovania, ktorá 
završuje a dopĺňa krst.

Všetci mládežníci – birmo-
vanci, sme sa stretávali v bu-
dove základnej školy. Dostali 
sme „preukazy“ na podpisy zo 
svätých omší, aby naši animá-
tori mali prehľad, či chodíme 
do kostola a, samozrejme, aj na 
svätú spoveď. 

Keďže nás birmovancov 
bolo tak trochu viac,  boli sme 
rozdelení do troch skupín. 
Každá skupina mala svojho 
animátora a každá táto skupina 
mladých ľudí bola zároveň iná 
a výnimočná.

Určite mi dá veľa birmovan-
cov za pravdu, ak napíšem, že 
sme boli občas hluční a správa-
li sa, akoby sme mali päť a nie 
šestnásť až osemnásť rokov. To 
nám musia naši animátori od-
pustiť, ale často sa asi stávalo, 
že v danú chvíľu to nebolo pre 
nás zaujímavé a v ten moment 
nepotrebné k životu. Každý 
z nás však bral tieto náuky in-
dividuálne. Niekto to bral ako 
povinnosť tam byť, hoci by bol 
radšej niekde vonku s kamarát-
mi. Niekto to bral vážne ako 

správny birmovanec, teda ako 
prípravu a vstup do kresťan-
skej dospelosti. Myslím, že po-
niektorí z nás istotne nevedeli, 
prečo sú vlastne na tej náuke, 
čo sa to vlastne učia a na čo im 
to v živote bude. Avšak nikto 
z nás nemusel chodiť na náu-
ky a do kostola. Bolo to dob-
rovoľné. V prvom rade sme si 
asi museli položiť otázku, či to 
chcem ja, nie moji rodičia, starí 
rodičia, či krstní rodičia, či pán 
farár. V prvom rade ja. Bolo to 
slobodné rozhodnutie každého 
z nás.

Druhým krokom k rozhod-
nutiu bola potrebná návšteva 
kostola a účasť na náukách, aby 
sme mali dostatočnú prípravu 
prijať dary Ducha svätého pri 
tejto sviatosti.

Slobodné rozhodnutie každého z nás Každú nedeľu a sviatok na 
omši? Myslím, že každý uzná, 
že sa mu nie vždy chcelo ísť. 
Priznám sa, že aj ja som si po-
vedala  v nedeľu ráno, že čo sa 
stane, ak nedôjdem. Nakoniec 
som aj tak vstala a do kostola 
šla. Je to obeta, ktorá by nema-
la byť z donútenia alebo z toho, 
že musím ísť, pretože potrebu-
jem na preukaz podpis. Malo 
by to byť preto, že to chcem ja, 
že sa chcem prísť porozprávať 
s Ježišom. 

Ako však opísať a priblížiť 
to, čo sme prežívali? Každé 
stretnutie, každá náuka bola 
o niečom inom. Raz to bolo 
o Božom prikázaní, raz o svia-
tosti, inokedy o Biblii. Dostá-
vali sme nové poznatky, ktoré 
sme nepoznali i ktoré sme už 
vedeli. 

Celá naša príprava nebola 
jednoduchá. Aspoň z pohľadu 
nás – birmovancov. Bola to ne-
ľahká cesta, ktorou sme museli 
prejsť, aby sme sa dopracovali 
a dostali k cieľu. Túto prípravu 
sme zavŕšili a spečatili závereč-
nou skúškou, ktorá sa konala 5. 
apríla 2008 na farskom úrade. 

Prežívané obdobie bolo ná-
ročné ako pre nás tak aj pre 
našich animátorov. Chcem sa 
za všetkých birmovancov po-
ďakovať, že to s nami vydržali 
a že mali takú úžasnú trpezli-
vosť a vytrvalosť. Myslím, že 
toto všetko, čo sme spolu zaži-
li ostane v spomienkach a naj-
krajšou ostane z nedele 13. 
apríla 2008, kedy sme prijali 
sviatosť birmovania a dary Du-
cha svätého.

Janka Pustovková

Na Zelený štvrtok, deň pred 
ukrižovaním, Ježiš slávil s apoš-
tolmi prvú svätú omšu v deji-
nách. Vtedy ustanovil Sviatosť 
oltárnu, Eucharistiu. Spásonos-
ná obeta, ktorú na Veľký piatok 
uskutočnil smrťou na kríži, sa 
v Cirkvi sprítomňuje pri kaž-
dej svätej omši. Dokonca mô-
žeme prijímať samého Krista 
pod spôsobom chleba a vína. 
Ježiš nás uisťuje: „Toto je ten 
chlieb, ktorý zostúpil z neba. 
Kto je tento chlieb, bude žiť 
naveky.“ Prijímajúci oltárnu 
sviatosť, náležite disponovaný, 
dostáva skutočnú posilu, osla-
bujú sa v ňom zlé sklony a stá-
va sa preň zdrojom apoštolskej 
horlivosti a duchovnej radosti. 

Sv. Augustín nás povzbudzuje, 
aby sme pri slovách „telo Kris-
tovo“ otvorili okrem úst aj srd-
ce vzácnemu hosťovi, ktorý nás 
chce svojou prítomnosťou obo-
hatiť.

V našej farnosti prijme Spa-
siteľa do svojho vnútra prvý 
raz v živote 44 detí, a to v ne-
deľu 11. mája. 2008. Vyžadu-
je sa, aby dieťa vedelo rozlíšiť 
chlieb a víno pred premenením 
od tela a krvi Ježiša Krista pod 
spôsobmi chleba a vína po pre-
menení, okrem toho aj prime-
rané vedomosti z náboženstva, 
prípravu na prvé prijatie svia-
tosti pokánia a od rodičov spo-
luprácu a zodpovedný prístup. 

  Jozef Ferneza                                                                          

Otvoriť aj srdce hosťovi

Milí bratia a sestry, milí bir-
movanci,

Pán Boh nás stvoril na obraz 
Boží. Chce, aby sme žili ľudský 
dôstojný život. Človek dostal 
veľkú dôstojnosť od Boha. Tej 
dôstojnosti môžeme povedať 
aj tak, že dostal ľudskú česť. 
Každý, kto sa narodí, je čestný. 
Ľudskú česť dostal na to, aby ju 
nedotknutú niesol celým živo-
tom a doniesol až do večnosti 
pred Božiu tvár.

Čo je základným pilierom 
ľudskej dôstojnosti? Základ-
ným pilierom ľudskej dôstoj-
nosti musí byť naša vnútor-
ná spravodlivosť, ktorá bude 

spočívať vo vyváženosti medzi 
túžbou mať sa dobre a medzi 
túžbou byť dobrým. To zname-
ná, ak je v človekovi len túžba 
mať sa dobre a pritom nechce 
byť dobrý, vtedy je vnútorne 
nespravodlivý a stratí ľudskú 
dôstojnosť. 

Mať sa dobre znamená mať 
právo. Byť dobrý znamená mať 
povinnosti, plniť si povinnosti. 
Medzi právom a povinnosťami 
musí byť vyváženosť. Kto po-
zná iba svoje práva a nestará sa 
o povinnosti, je nespravodlivý 
človek a nemá ľudskej dôstoj-
nosti, stráca svoju česť. A pre-
to prosím Vás, birmovanci, aby 

Zachovajte si ľudskú česť a dôstojnosť
Z  rúk pomocného biskupa Andreja Imricha prijalo sviatosť birmova-

nia a dary Ducha Svätého deväťdesiat birmovancov. Z tejto slávnostnej 
svätej omše uvádzame časť jeho homílie.

ste sa nad tým zamýšľali. Ak 
chcete mať česť, pred Bohom 
pocit dobrého svedomia, musí-
te mať túžbu byť dobrými.

Milí birmovanci!
Nech sviatosť birmovania 

Vám pomôže k túžbe byť dob-
rý. To znamená môj životný 
postoj bude postoj spravodli-
vého muža, spravodlivej ženy. 
Chcem byť dobrý, aby som sa 
mal dobre. Túto vyváženosť si 
budem chrániť. Túžba byť dob-
rý musí byť silnejšia ako mať 
sa dobre. Nech Vás Duch Svä-
tý sprevádza svojou silou, aby 
ste si ľudskú česť, ľudskú dôs-
tojnosť zachovali po celý život. 
Amen.
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Piatok  25. apríla  2008
VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2

USA -  2007
Votrelci a Predátori si ten-

tokrát rozdajú v malom ame-
rickom mestečku, kde stros-
kotá za podivných okolností 
loď, ktorá sa pokúšala na kon-
ci prvého dielu odletieť z našej 
planéty.

Žáner: akčné scifi. Odpo-
rúčaná prístupnosť: MP –15, 
slovenské titulky, 

Piatok  9. mája 2008 
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Francúzsko, Španielsko, 
Nemecko – 2008

Asterix a Obelix sú späť. 
Odvážny mladý Gal sa váš-
nivo zaľúbi do gréckej prin-
ceznej Iriny. Spolu s Asteri-
xom a Obelixom sa vydá do 
Grécka s cieľom vyhrať olym-
pijské hry ale aj srdce prin-
ceznej Iriny.

Žáner: rodinná komédia. 
Odporúčaná prístupnosť: MP 
–12, český dabing.

Piatok  23. mája 2008 
MEDVÍDEK
ČR – 2007

Príbeh zo súčasnej Prahy 
rozpráva o osudoch troch ka-
marátov, ktorí sa poznajú už 
od školských lavíc.

Žáner: komédia. Odporú-
čaná prístupnosť: MP –12, 98 
min.

Piatok  6. júna  2008 
P.S. Milujem Ťa

USA 2007
Holly a Gerry patria 

k šťastným manželským pá-
rom. Gerryho smrť je šokom 
pre Holly. Pár dní po jeho 
smrti však dostane od neho 
list, ktorý jej má pomôcť vrá-
tiť sa späť do života. Po čase 
dostáva ďalšie listy a pomo-
cou nich objavuje nový zaují-
mavejší život.

Žáner: romantický film. 
Odporúčaná prístupnosť: MP 
–12, české titulky.

Zmena programu vyhradená!

Program kina
máj – jún

Mesiac knihy sa spája aj 
s návštevou knižnice, kam 
sme sa vybrali s p. riaditeľkou 
Máriou Greňovou a učiteľkou 
Luciou Vallušovou: „Čo je 
to knižnica ?“ -  zneli otázky. 
O všetkom nám porozprávala 
a do sveta kníh nás pozvala p. 
Marianna Kopáčová, ktorá nás 
milo privítala. Najprv sme si 
poprezerali priestory knižnice 
- „...Ajajaj, toľko kníh!“ Potom 
sme si spoločne porozpráva-
li o prečítaných rozprávkach, 
ktoré deti poznajú z materskej 
školy. Vypočuli sme si rozpráv-
ku, ktorú nám prečítala teta 
Marianna. Najviac sme sa pote-
šili, keď sme si mohli zalistovať 
v knihách a zároveň sa medzi 
sebou porozprávať o tom, čo 
všetko sme v nich videli. V zá-
vere návštevy nechýbali bás-
ničky, ktoré deti zarecitovali. 
Bolo zaujímavé sledovať, ako 
si škôlkari so záujmom pre-
zerali požičané knihy, aj keď 
ešte nevedia čítať. Bolo vidieť, 
že ich knihy zaujali. Je dobré, 
že už od takého veku sa môžu 
deti zoznámiť s knihou a pesto-
vať si k nej kladný vzťah. Tete 
Marianke ďakujeme za pútavé 
čítanie a rozprávanie, ukážku 
krásnych detských kníh ako 
aj ilustrácií, ale všetko sa od-
razu nedá. Knihy musíme po-
znávať postupne. Najskôr po-

Kniha je stále nenahraditeľná
Stalo sa už tradíciou, že mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, 

ale aj s Mesiacom knihy.  Kniha. Zdroj vzdelania - najväčší priateľ rozum-
ného človeka. Zdroj múdrosti. Patrí všetkým. Malým, mladým, starším.

Na prvý pohľad sa zdá, že 
v dnešnej dobe nie je obľúbená. 
Ľudia sa viac venujú televízii, 
videám, internetu. No aj tak. 
Napriek „dnešným modernos-
tiam“ má svoje miesto pri vý-
chove detí a je stále nenahradi-
teľná. 

My všetci mladí rodičia si 
prajeme, aby kniha bola pria-
teľkou detí! Nie úmorom. Deti 
k nej musíme viesť úplne od 
začiatku. Od útleho veku. Ak 
chceme, aby sa deti stali čita-
teľmi s názorom, že „kniha je 
priateľom človeka“, musíme 
ich motivovať prvotnými zážit-
kami z čítania. Čítanie by ne-
malo byť strastiplným precvi-
čovaním písmen a úmorným 
spájaním slabík. Naopak. Deti 
by mali pocítiť, že čítanie je 

ich potešením a zábavou. Aby 
v textoch našli za-
ujímavosti, ktoré 
ich oslovia a pred-
stavili im nový 
svet - svet fantázie. 
A o to ide. Na tom 
pracujeme a o to 
sa usilujeme  my 
učiteľky materskej 
škôlky v obci.

Aby stretávanie 
sa a práca s kni-
hou bola pre deti 
zaujímavá a moti-
vujúca, vytvorili 
sme v oboch odde-
leniach MŠ – tzv. 
„škôlkarské malé 
knižnice“. Veselou 
a hravou formou 
sa deti dozvedajú, 

ako sa s knihou zaobchádza a 
pracuje. Každý deň si v malej 
knižnici prezeráme obrázko-
vé knihy a leporelá. Recituje-
me básničky a čítame rozpráv-
ky. 

Počas týždňa jarných prázd-
nin sa u nás v obci dialo niečo 
nové. Namiesto vysedávania 
pred počítačom či televíziou 
sme sa mohli my deti stretnúť 
netradične, v klubovni Obec-
ného úradu. 

Dospeláci z klubu nám tam 
pripravili na výber veľa spolo-
čenských hier, ako aj  hlavola-
mov a hádaniek, pingpongový 
stôl, pastelky, šach, dostihy, no 
najväčšiemu záujmu sa tešilo 
švihadlo, kriedy a človeče, ne-
hnevaj sa. A veru, videli sme, 
ako sa vedia poniektorí riadne 
nahnevať. 

V peknom počasí si menšie 
deti kreslili na chodníku, ale-
bo hrali zaujímavú hru, kde sa 

plietli ruky i nohy a bola z to-
ho riadna sranda. Toto netra-
dičné stretnutie  sa uskutočni-
lo dvakrát. V pondelok si prišlo 
klubovňu obzrieť len desať detí 
a vo štvrtok už nebolo počuť 
vlastného slova, ani si kde sad-
núť, všade sa to hemžilo deťmi. 
A keď nás tam už toľko bolo, do-
hodli sme si výlet do Tatier. Ale 
o ňom už píše ďalší klubista, 
lebo tak to vyzerá, že sa poma-
ly rozrastá a obmieňa zloženie 
nášho malého spoločenstva.

Ja, ale i moje kamarátky ve-
ríme, že sa pri podobnej akcii 
ešte stretneme, ale už sa nebu-
deme pri ,,človeče, nehnevaj 
sa“ hnevať. Možno.

Martina Benková

Teória bez praxe by nebola ničím...

Jarné prázdniny trochu inak

prezeráme obrázky -  a keď sa 
naučíme čítať, určite sa k nim 
vrátime. A keďže sa na návšte-
vu nechodí s prázdnou rukou, 
neprišli sme ani my a doniesli 

sme pekné kresby s námetom 
rozprávky a vyzdobili  nimi 
steny knižnice. 

Dovidenia, teta Kopáčová!
Aj keď človek žije modernú 

dobu, knihu nikdy neopustí. 
Bc. L. Vallušová

Podtatranské múzeum 
v Poprade vydalo publiká-
ciu s názvom Farbiar Elemír 
Montško a jeho dielňa, kto-
rej autorkou je Mgr. Monika 
Tkáčová. 

Publikácia je venovaná jedi-
nečnej, unikátnej, ucelenej zbierke 
predmetov, ktoré súvisia s výrobou 
a využívaním modrotlače. Zbierky 

pochádzajú z modrotlačiarskej diel-
ne Elemíra Montška z Hranovnice, 
ktorá ako jedna z posledných mod-
rotlačiarskych dielní na Spiši fungo-
vala v 70-tych rokoch 20. storočia. 

Nákup tejto publikácie 
sprostredkuje aj obecný úrad. Zá-
ujemcovia sa môžu nahlásiť u p. 
Marianny Kopáčovej na tel. čísle 
77 95 139.   

Farbiar Elemír Montško
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V marci a apríli  
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Lačný Martin, Sládkovičova 446

Horváthová Ružena, SNP 604
Bango Ján, SNP 188

60 rokov
Slavkovský Jozef, Víťazstva 382

Liptaj Jozef, SNP 96
Brošková Oľga, Víťazstva 383

70 rokov
Valluš Jozef. Štúrova 475
Liptajová Mária, SNP 100

75 rokov
Olejárová Zuzana, Rovná 4
Malatin Alfréd, Rovná 17
Kukla Rudolf, SNP 164

80 rokov
Šarišská Margita, SNP 185

98 rokov
Greňová Anna, Hviezdoslavova 327

Novorodenci 
Natália Oličová, Hviezdoslavova 257

Roman Šarišský, Mlynská 232
Mária Šarišská, Hviezdoslavova 251

Ján Šarišský, Hviezdoslavova 245
Daniela Žigová, Mlynská 231

Konštatín Cyril Mornár, Sládkovičova 443
Ján Čonka, SNP 184

Na večný odpočinok  
sme odprevadili

1.marca 2008 Adolfa Horvátha
vo veku 78 rokov

10. marca 2008 Eduarda Husára
vo veku 72 rokov

25.marca 2008 Luciu Horváthovú
vo veku 22 rokov

Spoločenská kronika

1. Uvažoval si ako hrajúci kapitán pred 
sezónou o prípadnom postupe družstva do II. 
ligy? 

Dlhodobo sme sa umiestňovali na po-
predných priečkach III. ligy, ale na prven-
stvo v súťaži sme nemysleli.

2. Hneď v prvom kole družstvo narazilo 
na silné Margecany, ktoré zostúpili z II. ligy. 
V druhom kole sa stretlo s veľmi silným druž-
stvom z Prakoviec. V treťom kole to bolo sused-
ské derby s LŠ Poprad. Výkony hráčov prispeli 
k tomu, že s tak silnými družstvami sa v úvode 
nestratil ani bod?

Na tieto zápasy sme nastupovali faktic-
ky v základnej zostave a kvalita spolu s bo-
jovnosťou hráčov rozhodli o našich víťaz-
stvách.

3. Po ktorom kole si začal veriť, že prven-
stvo v súťaží už neunikne? Ktorí hráči sa po-
dieľali na veľmi peknom úspechu?

Po výhre nad LS Poprad., ale nepodce-
nili sme žiadneho súpera, to sa nám nevy-
platilo v minulých sezónach. Hlavne o tom 
rozhodli hráči základnej zostavy Seelinger, 
Krajňák, Reťkovsky, Fedor M, Hlavčák, 
Mindok, Boroš, Fedor Š, Bobovský, ale aj 
všetci hráči ,ktorí nastupovali a hrali zod-
povedne. Aj touto cestou im ďakujem za 
reprezentáciu obce a šachového klubu.

4. Obec doteraz prispievala na činnosť 
čiastkou 40 tis korún ročne. Koľko potrebných 
finančných prostriedkov predpokladáte na 
účinkovanie v II. lige? Uvažujete získať spon-
zorské príspevky aj od iných?

V našej obci funguje solídna šachová zá-
kladňa dvoch družstiev dospelých. Výbor-

né výkony podávajú aj žiaci vo svojej súťaži 
a v IV. lige. Vďaka podpore obce. Vyššia 
súťaž si vyžiada aj vyššie náklady, ktoré sa 
budeme snažiť získať aj od sponzorov z na-
sej obce a regiónu.

5. S ktorými družstvami sa stretnete v II. 
lige? Je súpiska družstva postačujúca na úspeš-
né účinkovanie, alebo dôjde k nejakej zmene?

Druhá liga je na oveľa vyššej úrovni 
ako III.liga a účinkujú v nej Košice (tri 
družstvá), Prešov, V. Kapušany, Kežma-
rok, Svit, Spišská Nová Ves, Michalovce, 
Humenné. Súpisku musíme posilniť, aby 
sme aspoň v domácom prostredí boli dôs-
tojným reprezentantom obce. Na zaver sa 
chcem poďakovať za podporu tejto krásnej 
hry všetkým občanom nasej obce.

Dosiahnuté výsledky v III. lige súťažného 
ročníka 2007/2008

Hranovnica – Margecany 6:2
Prakovce - Hranovnica 1,5:6,5
Hranovnica – LŠ Poprad 5:3
Levoča – Hranovnica 2:6
Hranovnica – Stará Ľubovňa 7,5:0,5
Spišské Bystré – Hranovnica 1:7
CVČ Poprad - Hranovnica 1:7
Hranovnica – Spišské Vlachy 5,5:2,5
Bijacovce – Hranovnica 2:6
Hranovnica – Smižany 6:2
Markušovce – Hranovnica 1,5:6,5
Za dosiahnutým pekným úspechom 

družstva treba vidieť niekoľkoročnú dob-
rú prácu tohto klubu. V klube sa venujú aj 
mládeži, keď jednotlivci dosahujú pekné 
výsledky vo svojich súťažiach. Taktiež na-
stupujú v B družstve, ktoré hrá v IV. lige.

Najúspešnejšia sezóna v histórii oddielu
Víťazstvom 6,5 : 1,5 v poslednom kole v Markušovciach zavŕšili šachisti najúspeš-

nejšiu sezónu v doterajšej histórii tohto oddielu. V súťažnom ročníku 2007/2008 sa 
stali víťazmi III. ligy, keď v jedenástich stretnutiach nenašli premožiteľa a získali 
plný počet bodov. Na niekoľko našich otázok nám odpovedal Štefan Hlavčák.

Zkuste výstup na K2
Obecný klub mládeže pripravuje na me-

siac máj 2008 pre deti a mládež do 18 ro-
kov „Horolezecký kurz“ na lezeckej stene 
K2 v nákupnom centre v Poprade.

Kurz bude prebiehať pri nahlásení as-
poň 5-tich účastníkov na jedno stretnutie. Pri 
aktuálnej cene jedného zlezenia steny 30,-Sk 
dostanú účastníci lezeckého kurzu zľavu do 
výšky 40%, to znamená, že cena zakúpeného 
lístka bude 17,- Sk. Stretnutia budú prebie-
hať cez víkendy, a to podľa dohody v  sobotu, 
alebo nedeľu. Podľa požiadaviek sa neskôr 
upresní i čas odchodu do Popradu. Vyučovať 
budú inštruktori K2  v Poprade platnou li-
cenciou pre výkon tejto práce.

Záujemcovia o tento druh športovej ak-
tivity nech sa nahlásia u pani Marianny 
Kopáčovej  v obecnej knižnici do 28. aprí-
la. 
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Okamihy zo života našej obce

Montáž stožiara pre internetizáciu Hornádskej doliny Súťaž žiakov základných škôl v mini volejbale

Zo stretnutia KF Marco Climatech - Stráže Poslankyňa NR SR Monika  Gibalová s členmi KDK

Deti pri hre počas podujatia „Andersenova noc“ Poďakovanie birmovancov za udelenie sviatosti


