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Zomrel kňaz – Kristov slu-
žobník, správca Božích tajom-
stiev, zomrel duchovný pastier, 
ktorý v našej obci slúžil celých 
štyridsaťtri rokov. Tu v tomto 
prostredí prežil najväčšiu časť 
svojho života.

Teraz sme sa zhromaždi-
li okolo jeho rakvy, aby sme 
sa s ním rozlúčili a poďakova-
li Pánu Bohu za službu, ktorú 
z jeho milosti v našej farnosti 
mohol tak dlho vykonávať. Ide 
však o kresťanské lúčenie. Lú-

čenie, ktoré je spojené s vierou 
a nádejou na život v nebeskom 
kráľovstve. 

Dnešné zhromaždenie má 
však celkom iný charakter, na 
aký sme boli zvyknutí. Veď 
už nepočujeme mohutný hlas 
pána farára, ktorý vyznel naj-
mä pri speve na svätej omši. Už 
nepočuť slová v kázni, ktorý-
mi nás vyzýval k Bohu a láske 
k ľuďom. Dnešné stretnutie je 
sprevádzané žiaľom pri rakve 
nebohého pastiera. 

Drahý zosnulý veľadôstojný pán farár Štefan Vasilík!
V týchto pohnutých okamihoch posledného lúčenia mi 

prichodí vysloviť posledné zbohom za všetkých, ktorých ne-
smierne bolestne zasiahol Váš odchod do večnosti. Darmo 
sme si priali stisk Vašej ruky, keď v júni by ste sa dožili 95 ro-
kov života. Lúčim sa s Vami v mene veriacich tejto farnosti, 
ale aj v mene občanov obce.  

Navzdory nesmiernemu utrpeniu ste niesli definitívny ko-
niec svojho pozemského údelu s obdivuhodnou trpezlivos-
ťou, pokorou, ale najmä hlbokou vierou. Okrem vďaky Vám 
sľubujeme aj modlitbu. Sľubujeme Vám nasledovanie slov, 
ktorými ste sa snažili prehĺbiť našu lásku k Bohu i k ľuďom. 
V týchto chvíľach zverujeme Vás milosrdenstvu Stvoriteľa 
a odovzdávame Vás prozreteľnosti nášho Pána.

Odpočívajte v pokoji.!

Posledná rozlúčka so zosnulým veľadôstojným pánom 
farárom Štefanom Vasilíkom v rímskokatolíckom 
kostole sv. Jána Krstiteľa

Milé smútočné zhromaždenie!
(z príhovoru starostu obce)
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Krátke správy

O tom, aká vzácna je krv, 
najlepšie vedia rozprávať chorí. 
Nenahraditeľná tekutina, ktorá 
zachraňuje ľudské životy. A tú 
vzácnu tekutinu nemožno vy-
robiť ani v 21. storočí.

Krv možno podať chorým, 
len ak ju máme, ak ju získa-
me od zdravých. A tak chorí sú 
odkázaní na pomoc zdravých. 
Aj tých zdravých ľudí je me-
dzi nami dosť, len mnohí majú 
mnoho povinností. Mobilná 
odberová jednotka Národnej 
transfúznej služby v Poprade 
vyvíja rôzne aktivity, len aby sa 
stretla so zdravými, aby od zdra-
vých získala krv pre chorých.

V obci Hranovnica majú 
chorí oporu, nachádzajú po-
moc. Opakované výjazdy a od-
ber krvi v tejto obci je stále 
úspešnejší. Darcov pri výjaz-
doch, vďaka aktivitám pracov-
níčok pobočky ĆK z tejto obce, 
pribúda. Ako úspešný mož-
no hodnotiť  výjazd a odber 
krvi v tejto obci 8.marca 2009, 
keď k odberu prišlo 28 darcov, 

Hranovnické kvapky – desať litrov krvi
nie, ktoré pripravi-
li organizátori od-
beru. Treba verejne 
poďakovať  pani Eve 
Rothovej, Marianne 
Kopáčovej, Vierke 
Kiktovej, Márii Ga-
valierovej za túto hu-
mánnu aktivitu. Vďa-
ka všetkým darcom za 
ich vzácnu tekutinu - 
za krv. Sme radi, že 
uvedomelých a zdra-

vých ľudí v tejto obci je dosť.
Náš výjazd sa skončil do-

hodou - v jeseni sa k vám, milí 
darcovia, vrátime,  

MUDr. Pavel Repovský
vedúci lekár NTS SR 

Poprad

z ktorých 21 aj krv darovalo. 
Asi desať litrov krvi sme do-
viezli na pracovisko z úspeš-
ného odberu. Odber prebiehal 
v príjemnom prostredí   obec-
ného úradu. Darcov po odbere 
čakalo občerstvenie aj pohoste-

• Výbor Združenia býva-
lých urbarialistov, ich dedičov 
a obyvateľov obce, pozemkové 
spoločenstvo Hranovnica zvo-
láva XVII. valné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční 25. apríla 
2009 o 14.00 hodine v kinosá-
le kultúrneho domu. Na tomto 
zhromaždení  bude predsedom 
podaná výročná správa o čin-
nosti Združenia v roku 2008. 
Stanovisko k riadnej účtovnej 
závierke a návrh rozdelenia 
zisku za rok 2008 podá dozor-
ná rada. Výbor prosí členov, 
ktorí sa zhromaždenia nemôžu 
zúčastniť, aby poverili osobu 
splnomocnením, ktorým sa 
zástupca pri prezentácii môže 
preukázať.

• V druhú májovú nedeľu sa 
už tradične v obci konajú osla-
vy pri príležitosti Dňa matiek. 
Tohto roku obecný úrad v spo-
lupráci s vedením základnej 
školy, materskej školy, divadel-
níkmi  Ozveny zo Stráž a róm-
skeho súboru Romathan z Ko-
šíc pripravujú program osláv, 
ktorý je rozdelený na niekoľko 
dní.

9. máj 2009 – sobota, vystú-
penie detí z materskej školy 
o 15.00 hodine,

10. máj 2009 – nedeľa, di-
vadelné predstavenie Cigánča 
o 15.00 hodine,

12. máj 2009 – utorok, vy-
stúpenie žiakov zo základnej 
školy po 16.00 hodine,

17. máj 2009 – nedeľa, vy-
stúpenie rómskeho divadelné-
ho súboru Romathan.

• Dvadsiate siedme zasad-
nutie obecného zastupiteľstva 
sa bude konať 29. mája 2009 so 
začiatkom o 19.00 hodine. Na 
zasadnutí sa bude preroková-
vať záverečný účet obce za rok 
2008.

V úvode zasadnutia hlav-
ný kontrolór obce podal ústnu 
informatívnu správu o plnení 
prijatých uznesení obecného 
zastupiteľstva. Prijatým uzne-
sením zobrali poslanci túto 
správu na vedomie.

V druhom bode programu 
starosta obce informoval po-
slancov o voľbách prezidenta 
republiky, ktoré sa budú ko-
nať 21. marca 2009, prípadne 
druhé kolo volieb bude 4. aprí-
la 2009. Pre tieto voľby sa v ob-
ci vytvoria dva volebné okrsky. 
Starosta uviedol, že členov do 
okrskových komisií môžu de-
legovať len parlamentné stra-
ny. Delegovaný však môžu byť 
aj zástupcovia petičných výbo-
rov jednotlivých kandidátov.

Hlavný kontrolór obce 
v ďalšej časti programu predlo-
žil poslancom písomnú správu 
z kontroly, ktorá bola zamera-
ná na kontrolu pokladničnej 
hotovosti, pokladničných do-
kladov, realizovaných úhrad, 

knihy došlých faktúr. Taktiež 
predložil plán kontrolnej čin-
nosti na prvý polrok 2009.

Piati poslanci (dvaja sa zdr-
žali hlasovania): Bobovská, Fe-
dor, Husár, Roth a Palguta hla-
sovali za predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspe-
vok v rámci opatrenia 2.2 OP 
KaHR operačného programu 
na realizáciu projektu „Moder-
nizácia verejného osvetlenia 
v obci Hranovnica“. V tomto 
projekte z predpokladaných 
celkových nákladov 248 723,69 
€ (7 493 049,- Sk) obec by mala 
päťpercentnú spoluúčasť, čo 
predstavuje finančnú čiastku 
12 436,18 € (374 652,- Sk).

Poslanci schválili návrh, 
ktorý predložil starosta obce, 
a to vykonať likvidáciu budovy 
(Gminský lemhals). Likvidácia 
sa však bude môcť vykonať až 
po vypracovaní dokumentácie 
a vydaním rozhodnutia staveb-
ným úradom na búracie práce 
objektu.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dvadsiate piate  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa kona-

lo 30. januára 2009. Na tomto zasadnutí nebol prítomný zástup-
ca starostu obce Marián Gajan, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil. 
Po úvodnom privítaní poslancov a hostí starostom obce sa schvá-
lil program zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli schválení 
Marcel Husár a Marián Kolba. 

Pre novovytváraný stavebný 
obvod Pri cintoríne poslanci 
schválili cenový návrh na za-
kúpenie pozemkov. Schvále-
ná cena pozemku pre stavebné 
účely je 5 €/m2 a pre ochranné 
pásmo 2 €/m2. Pri tomto hlaso-
vaní sa PaedDr. Ján Krett zdr-
žal hlasovania, ostaní hlasovali 
za. 

Únii nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska Podtatran-
skej organizácii v Poprade bol 
schválený sponzorský finanč-
ný príspevok vo výške 70 € na 
nákup pomôcok potrebných 
pre zrakovo postihnutých ob-
čanov. 

Na zasadnutí sa prejednáva-
la aj žiadosť občanov z ulice Ví-
ťazstva a Hviezoslavovej, ktorí 
požadujú výstavbu chodníka 
vedľa štátnej cesty, a to od vstu-
pu do obce až po križovatku. 
Poslanci po prerokovaní odpo-
ručili stavebnej komisii vypra-
covať zadávacie podmienky pre 
vypracovanie štúdie.

Dvadsiate šieste mimo-
riadne zasadnutie sa konalo 6. 
marca 2009. 

Na tomto zasadnutí poslan-
ci schválili nájomnú zmlu-
vu medzi obcou Hranovnica 

a záchrannou službou EMER-
GENCY MEDICAL SERVI-
CE – EMS, s.r.o. Poprad o pre-
nájme nebytových priestorov 
v objekte na ihrisku. Zmluva 
bola schválená na obdobie od 1. 
apríla 2009 do 30. apríla 2010. 

V krátkom programe po-
slanci taktiež schválili odkúpe-
nie pozemku na vysporiadanie 
časti cestnej komunikácie v lo-
kalite Dubina za kúpnu cenu 
118 € od vlastníčky nehnuteľ-
ného majetku Ing. Máriei Pal-
gutovej. 

Okrem Slavomíra Chromého, ktorého vidíme na zábere pri 
odbere krvi s manželkou, krv darovali ešte títo občania: Jana 
Kolbová, Zdenka Kolbová, Daniel Mayer, Veronika Husárová 
st., Róbert Suržín, Martina Šebestová st., Pavol Skokan, Tomáš 
Prachniar, Mária Sabová, Marián Kikta, Magdaléna Kiktová, 
Valéria Turňová ml., Matúš Hrabovský, Marek Valluš, Peter 
Roth ml., Ľubomír Mičko, Veronika Husárová ml., Milan Tö-
köly, Viera Kiktová.
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V týchto voľbách sa najväčšej 
priazni aj v našej obci mohol te-
šiť Ivan Gašparovič, ktorý získal 
246 hlasov, čo predstavuje 45,38 
%. Na druhom mieste, tak ako to 
bolo aj vo výsledkoch SR, s poč-
tom 207 hlasov skončila Ive-
ta Radičová, keď získala 38,19 
%. Na treťom mieste, už nepo-
stupujúcej pozícii do druhého 
kola volieb,  skončil František 
Mikloško, keď získal 45 hlasov, 
čo predstavuje 8,3 %. So 16-timi 
hlasmi skončila Zuzana Marti-
náková na štvrtom mieste. Piata 
priečka patrí Milanovi Melní-
kovi, keď získal 12 hlasov. Dag-
mar Bollová a Milan Sidor zís-
kali po dva hlasy a skončili na 
poslednom mieste.

Keďže v prvom kole pre-
zidentských volieb ani jeden 
z kandidátov nezískal pre zvo-
lenie nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých voličov SR, 

4. apríla 2009 sa uskutočnilo 
druhé kolo, do ktorého postú-
pili prví dvaja z prvého kola. 

V druhom kole platili pre vo-
ličov v obci tie isté organizačné 
podmienky ako v prvom kole. 
Vytvorené boli taktiež dva vo-
lebné okrsky, dve volebné miest-
nosti. Výber kandidátov sa však 
znížil na dvoch, a to na Ivana 
Gašparoviča a Ivetu Radičovú. 

Účasť voličov v druhom 
kole sa oproti prvému zlep-
šila, keď bola k urnám prišlo 
767 voličov, čo predstavuje 40, 
81 %. Ani táto zlepšená účasť 
v druhom kole však nedosiah-
la účasť v porovnaní s účasťou 
v Slovenskej republike, ktorá 
bola až 51,67 %. 

S počtom 439, čo predsta-
vuje 58,22 %  z počtu plat-
ných hlasov, skončil na prvom 
mieste Ivan Gašparovič a tým 
prekročil aj dosiahnuté percen-

Zhodné poradie kandidátov 
na prvých dvoch miestach
Tretie priame voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré 

boli vyhlásené šéfom parlamentu Pavlom Paškom, sa konali 21. 
marca 2009. Z 1874 voličov obce k volebným urnám  vo dvoch vo-
lebných okrskoch prišlo len 545, čo predstavuje účasť 29 %. Túto 
slabšiu účasť možno pripísať obmedzenej právomoci prezidenta, 
ale predovšetkým je to však veľká pasivita voličov.

to hlasov v porovnaní s počtom 
získaných hlasov v Slovenskej 
republike, ktoré bolo 55,53 %.

Iveta Radičová, ktorá získa-
la 315 hlasov, skončila na dru-
hom mieste.

Pri porovnaní prvého 
a druhého kola v obci môžeme 
konštatovať, že tí, ktorí sa zú-
častnili len druhého kola, resp. 
tí, čo v prvom kole hlasovali za 
nepostupujúcich kandidátov, 
viac hlasovali za Gašparoviča. 
Tomu z 246 hlasov v prvom 
kole sa v druhom kole zvýšil 
počet hlasov o 193 hlasov, pri-
čom 315 hlasov pre Ivetu Radi-
čovú v druhom kole bol zvýše-
ný len o 108 hlasov.

Veríme, že novozvolený 
prezident Slovenskej republi-
ky Ivan Gašparovič prinesie aj 
nové zmeny, že prekročí každo-
dennosť politických šarvátok. 
Koalícia s opozíciou sa handr-
kuje o detailoch a predbieha 
v tom, kto a kedy prinesie aké 
riešenia, uniká pritom podstata. 

Každým dňom je totiž jas-
nejšie, že nemalé množstvo 
opatrení, ktoré sa prijímajú, 
nie sú dostatočné. Občania stá-
le prichádzajú o prácu, vyhliad-
ky fabrík sú z týždňa a týždeň 
horšie. Dúfajme, že na tejto 
nutnej zmene vývoja prispeje 
novozvolený prezident svojimi 
návrhmi. 

V druhý týždeň mesiaca január sa stretli dopisovatelia do obecných 
novín v Klube obce. Na stretnutí sa ich zúčastnilo dvadsaťšesť zo štyrid-
saťdva pozvaných. V príhovore starosta obce zdôraznil veľký význam 
obecných novín, ktoré majú pri komunikácii predstaviteľov obce s občan-
mi, pri podávaní informácií zo života obce, ale aj ich výchovného účin-
ku. Vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí svojimi článkami v minulom 
roku prispeli k skvalitneniu novín. Taktiež uviedol, že redakčnej rade 
bolo veľmi ťažko vyhodnotiť jednotlivé príspevky tak, ako to bolo sľúbené 
a vybrať na ocenenie ten najlepší. 

Rozhodnutie redakčnej rady nevyhodnocovať príspevky, ale zvolať 
všetkých na spoločné posedenie, ocenili aj samotní dopisovatelia. Veď pri stret-
nutí mohli spoločne nielen hodnotiť úroveň novín, ale nájsť aj nové nápady pre 
ich oživenie a skvalitnenie, ktoré môžu využiť v najbližšom období. 

Na zábere starosta obce odovzdáva ďakovný list Márii Greňovej, kto-
rá sa podieľala na kvalite obecných novín svojimi príspevkami. 

Máloktorá obec sa môže po-
chváliť vlastnými obecnými no-
vinami tak ako my. Náš „Hra-
novnický spravodajca“ slúži 
ako komunikačný prostriedok 
predstaviteľov našej obce s ob-
čanmi. Prostredníctvom neho 
sa každý z nás dozvedá o dia-
ní v obci, o pripravovaných 
akciách, spoločenských a kul-
túrnych podujatiach. Naopak, 
každý občan našej obce má 
možnosť prispieť svojím názo-
rom, príspevkom do obecných 
novín, a tak upozorňovať na 
zistené nedostatky, ale aj kla-
dy, propagovať svoju činnosť, 
má možnosť dať o sebe vedieť.

Prečo prispievam do obec-
ných novín? Hranovnický 
spravodajca dáva možnosť aj 
nám, zamestnancom mater-
skej školy, informovať verej-
nosť o dianí v našej materskej 
škole. Vďaka nemu môžeme 
priblížiť všetkým občanom 
život detí v materskej škole, 
oboznámiť ich s akciami, kto-

ré s deťmi organizujeme, po-
chváliť sa, čo najmenší z obce 
dokážu. Dáva nám možnosť 
verejnosti dokázať, že pobytom 
v materskej škole získava die-
ťa nielen výchovu a vzdelanie, 
ale prostredníctvom hry, ktorá 
je ich prirodzenou a dominujú-
cou činnosťou, ich pripravuje-
me pre život, že sa snažíme vý-
znamne obohacovať a formovať 
osobnosť detí v každej oblasti, 
a to či už v telesnej oblasti, po-
hybových a poznávacích proce-
soch, citovej a sociálnej oblasti. 
Väčšina akcií, ktoré s deťmi or-
ganizujeme, sa realizuje v spo-
lupráci s obecným úradom, 
s ktorým má materská škola 
veľmi dobrú spoluprácu. 

Dúfam, že „Hranovnický  
spravodajca“ zostane aj naďalej 
jedným z prostriedkov informo-
vanosti v našej obci a v budúc-
nosti získa čoraz viac prispievate-
ľov aj svojich verných čitateľov.

Mária Greňová
riaditeľka MŠ

Príspevkami informujeme 
o živote materskej školy
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Dnešnú situáciu v kory-
te rieky Vernárka každý občan 
dobre pozná. Čo v nej nachá-
dzame – odpad všetkého dru-
hu. Na veľmi zlú situáciu v tejto 
rieke nás v minulom roku upo-
zornil Obvodný úrad životného 
prostredia v Poprade. Pohrozil 
finančnou pokutou v prípade, 
že urýchlene nedôjde k náprave, 
keď sa koryto rieky nevyčistí. 

Tohto roku sa však upozor-
nenie na živelné skládky odpa-
dov v chránenom území a jeho 
okolí, konktrétne na brehoch 
vodného toku rieky Vernárka 
ako aj v samotnom koryte, zo-
pakovalo, tentoraz od Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej re-
publiky, správy Národného par-
ku Slovenský raj. 

Nepriaznivým stavom v ko-
ryte rieky Vernárka ako aj na jej 
brehoch sa zaoberalo aj obecné 
zastupiteľstvo na svojom dvad-

Musíme si však uvedomiť, 
že týmto svojím správaním po-
rušujeme Občiansky zákonník, 
podľa ktorého nikto nesmie nad 
mieru prípustnú pomerom ob-
ťažovať susedov hlukom, pra-
chom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami a pod.

Spaľovanie odpadu je aj po-
rušovanie zákona o odpadoch, 
v zmysle ktorého je to zakáza-
né. Od 1. januára 2006 platí zá-
kaz zneškodňovania odpadu zo 
záhrad, parkov, cintorínov, či 
verejnej zelene spaľovaním ale-
bo ukladaním na skládky. 

Zákon o ochrane pred po-
žiarmi zas hovorí, že sa nesmie 
zakladať oheň tam, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa 
nesmú vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov.

V tohoročnom marcovom 
liste Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného 
zboru v Poprade je obecný 

úrad vyzývaný, vzhľadom na 
hroziace riziko vzniku požia-
rov, vykonávať preventívnu, 
výchovno-vzdelávaciu a pro-
pagačnú činnosť zameranú 
na ochranu majetku pred po-
žiarmi smerom k občanom 
a mládeži. Využiť pre túto 
úlohu dostupné komunikačné 
prostriedky, a to obecný roz-
hlas a obecné noviny.

Máme si uvedomiť, že pri 
spaľovaní v záhradkách sa 
uvoľňujú toxické látky ako 
napr. oxid uhoľnatý, dráždivý 
čpavok, uhľovodíky, dechto-
vé látky a mnohé ďalšie zdra-
viu škodlivé látky. Pri spaľova-
ní odpadov doma sa uvoľňujú 
škodlivé látky ešte vo vyšších 
koncentráciách.

V obci máme vytvorené 
podmienky, aby sme nemuse-
li vykonávať likvidáciu biolo-
gicky rozložiteľných odpadov 
spaľovaním. V rámci projektu 

Spaľovaním odpadu neškodíme len susedom
Príchod jari sa nevyznačuje len tým, že slniečko nám dlhšie 

svieti, dni sú dlhšie a teplejšie, zazelená sa nám príroda. Toto ob-
dobie roka je sprevádzané aj tým, že svoje záhrady vyčisťujeme 
od lístia, konárov, zvyškov rastlín, čiže od tzv. zeleného a drev-
ného odpadu, ktorý zhromažďujeme na jedno miesto. Obyčajne 
potom nasleduje jeho spaľovanie v záhrade.

podporeného aj z európskych 
fondov naše domácnosti ob-
držali kompostéry. Likvidácia 
zeleného odpadu sa môže takto 
zhodnocovať kompostovaním. 
Lístie, trávu a drevnú hmotu 
môžeme spoločne s bioodpa-
dom z kuchyne (zvyšky jedál, 
odpad z čistenia ovocia a zele-
niny) použiť na výrobu kom-
postu. 

Obec aj tohto roku bude 
i naďalej poskytovať štiepko-
vače drevnej hmoty zdarma. 
Zapožičanie štiepkovača je po-
trebné dojednať tentoraz u pá-

na Martina Gajana (Družstev-
ná č. 390). 

Využime všetky prostriedky, 
ktoré máme k dispozícii a ne-
spaľujme odpad. Chráňme si 
svoje okolie pred vznikom po-
žiarov, ktoré prinášajú so sebou 
škody na majetku. Spaľovaním 
odpadu neškodíme len suse-
dom, že im zašpiníme vyvešané 
prádlo, ale aj zhoršujeme život-
né prostredie pre všetkých. 

Chráňme si  svojím kona-
ním životné prostredie nielen 
pre seba, ale aj pre budúce ge-
nerácie.

Problém čistého toku vyrieši len čistenie?
V minulosti bola Vernárka riekou čistej vody. Tí skôr narodení sa za-

iste pamätajú na to, ako sa z rieky Vernárka vo vedrách nosila voda pre 
dobytok. Ako sa voda z tejto rieky používala pri bielení plátna vyrobe-
ného na domácich krosnách. Mnohí túto rieku  využívali aj na kúpanie, 
a tak prežívali pri vode radosť z letných prázdninových mesiacov. Bo-
hužiaľ, dnes na čistú vodu v rieke Vernárka zostala už iba spomienka. 

siatom siedmom zasadnutí. 
V prijatom uznesení odporuči-
lo starostovi obce spropagovať 
v obecných novinách dôležitosť 
ochrany prírody a v rámci akti-
vačných prác zabezpečiť zlepše-
nie čistenia brehov rieky ako aj 
koryta rieky Vernárka. 

Upozornenie na stav, ktorý 

v rieke Vernárka je, zo strany 
štátnych orgánov, ale aj zo stra-
ny niektorých občanov, nerieši 
zásadný problém, a to ochranu 
pred znečisťovaním vodného 
toku. 

Pre ochranu toku rieky sa 
v minulom roku pri Mikušovej 
pílnici vybudovala zábrana, na 
ktorej sa mal zachytávať odpad 
z hornej časti obce. Z tejto zá-
brany sa mal odpad denne vybe-
rať do kontajnera. Za veľkej kri-
tiky, prečo sa to buduje v tejto 
časti, že bude z toho kontajnera 

veľký zápach, zábrana vydržala 
sotva dva týždne. 

Po tomto pokuse nasledovalo 
len ďalšie čistenie v rámci akti-
vačných prác, ktoré niektorí ob-
čania ako aj náhodne prechádza-
júci obcou vôbec nepostrehnú, 
pretože v koryte je toho odpa-
du stále dosť. Jedni rieku čistia, 
druhí znovu hádžu odpad do 
rieky. Opakujúci sa nekonečný 
kolotoč. 

Pri pohľade na túto skutoč-
nosť naskytá sa však otázka. Vy-
rieši problém čistého toku rie-
ky koryta a jej brehov pri tomto 
stave len čistenie? Väčšina z nás 
odpovie, že nie. Myslím si aj ja, 
že majú úplnú pravdu. Veď keď 
každý z nás bude dávať odpad 
tam, kde patrí, nenájdeme ho ako 
teraz v toku a na brehoch rieky.

Nech tento článok je upo-
zornením pre občanov, ktorí 
znečisťujú tok rieky, ale naj-
mä občanov z Mlynskej ulice, 
že komunálny odpad patrí do 
smetných nádob. Každý, kto 
znečisťuje tok rieky odpadom 
v zmysle zákona o odpadoch, 
sa dopúšťa priestupku, za ktorý 
môže byť trestne stíhaný. 

starosta obce
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Prišli sme z Hranovnice rozlúčiť sa s Vami
Na poslednú rozlúčku s vdp. 

Štefanom Vasilíkom, ktorá sa ko-
nala v jeho rodnej obci Chmeľ-
nica, pricestovali veriaci z našej 
obce v plne obsadenom autobuse 
a poniektorí aj na vlastných au-
tách. V kostole svätého Andreja 
zádušnú svätú omšu celebroval 
otec biskup Mons. F. Tondra. Na 
konci svätej omše vystúpil za ve-
riacich obce pán A. Maník, ktorý 
vo svojom príhovore uviedol:

Vaša Excelencia biskupi 
Mons. F. Tondra, Mons. A. 
Imrich, vdp. v kňazskej službe, 
rehoľné sestry, vážené smútoč-
né zhromaždenie!

Prišli sme z Hranovnice, 
kde nebohý náš najdôstojnejší 
duchovný otec úspešne pôsobil 
štyridsaťtri rokov.

Veľadôstojný duchovný otče! 
Váš život doplával k brehom 

večnosti. Zastavil sa čas. Hra-
novnica sa ponorila do smút-

NEKROLÓG ZA 
MAMOU

Ako vždy ...
V sobotu som bol v Hra-

novnici navštíviť babku – ako 
vždy. Bol to taký typický ob-
rázok posledných rokov: v ku-
chyni – ako vždy – na stole tác-
ka s maškrtami pre návštevy 
– očakávané i náhodné, v izbe 
pri stole babka s ružencom 
v rukách ... Ako vždy reaguje 
až na druhý, či tretí pozdrav ... 
a ako vždy vetou: „Počkaj, dám 
si ucho...“

Nasleduje „babkovské“ po-
núkanie. Neviem, kde sa to vy-
učuje, ale zo skúsenosti viem, 
že to ovládajú všetky naše bab-
ky. Ponúkajú – čo je navarené, 
čo je v chladničke, čo je v špaj-
ze, ... všetko ... a ako vždy – as-
poň trikrát.

Preberieme svoje diagnózy, 
dozviem sa, čo je nové v Brati-
slave, v Prešove, ako pokračujú 
susedia v rekonštrukcii, spo-
menieme tých, čo nás minulý 
týždeň predbehli ...

Rozlúčime sa ... ako vždy. 
...aj v nedeľu som bol v Hra-
novnici. V kuchyni – tácka 
s dobrotami pre návštevy – ako 
vždy ... V izbe na stole ruženec 
a babkine „ucho“. 

... babka tam nebola – ako 
vždy predtým ...

... zabolelo – ako nikdy pred-
tým ...                           ErnVall

ich, sobášili, uvádzali do života 
i odprevádzali do večnosti. 

Ako verný Kristov bojov-
ník svojím racionálnym uva-
žovaním, silou Ducha Sväté-
ho a pevnou vierou  kráčali ste 
odvážne do Božieho chrámu 
k Bohostánku, odkiaľ ste od-
víjali vlastný duchovný život 
statočného kňaza, každoden-
ný pokoj a Božiu lásku. Ňou 
ste vlievali dôveru svojim ve-
riacim. Takto denne sme spo-
lu kráčali dejinami Hranovnice 
za štyridsaťtri rokov.

Dnes Vám Pán zastavil po-
zemský čas. Vy odchádzate na 
druhý breh k Pánovi do nebies. 
A ešte naposledy prosíme Vás 
o odpustenie, ak sme Vám nie-
kedy spôsobili zármutok.  Bo-
lesťou zajatí skláňame sa pred 
majestátom Božej vôle, pretože 
sme si istí, že sa na konci vekov 
všetci stretneme.

Odpočinutie večné daj mu, 
Pane. 

A svetlo večné nech mu 
svieti. Nech odpočíva v pokoji. 

Amen. 

Vo Veľkom týždni Rímsko-
katolícka cirkev slávi tajomstvá 
spásy, ktoré uskutočnil Kristus 
v posledných dňoch svojho ži-
vota. Veľký týždeň sa začína 
Kvetnou nedeľou, čiže Nede-
ľou utrpenia Pána, v ktorej sa 
spája predzvesť kráľovského 
triumfu Ježiša Krista so zves-
ťou o jeho umučení. Večernou 
omšou na pamiatku Pánovej 
večere sa začína Veľkonočné 
trojdnie, ktoré pokračuje cez 
Veľký piatok utrpenia a smrti 
Pána a cez Bielu sobotu, vrcho-
lí Veľkonočnou vigíliou a uza-
tvára sa vešperami Nedele Pá-
novho zmŕtvychvstania.  

Podstatou Zeleného štvrtka je 
spomienka na ustanovenie svia-
tosti oltárnej i sviatosti kňazstva. 

Večerná svätá omša je tiež známa 
obradom umývania nôh dvanás-
tim mužom. Na znak spoluúčas-
ti s utrpením Krista prestávajú 
zvoniť zvony a namiesto nich sa 
používajú rapkače.. Ich zvuk sa 
ozve až po slávnostnej Glória na 
Bielu sobotu. Otvorený prázd-
ny svätostánok, zhasnuté več-
né svetlo, obnažovanie oltárov 
symbolizujú opustenosť Krista 
v Getsemanskej záhrade.

Trojdnie pokračuje Veľkým 
piatkom – dňom utrpenia, ukri-
žovania a smrti Ježiša Krista. 
Všetci veriaci sa postia od mäsi-
tých pokrmov a najesť sa možno 
za deň len raz dosýta. Je to deň 
osobitne zasvätený spomien-
ke Ježišovho utrpenia a smr-
ti na kríži. V jeho centre stojí 

ku. Preto prosím: Otče náš, 
ktorý si na nebesiach, posväť 
sa meno tvoje, príď kráľovstvo 
tvoje, buď vôľa tvoja ako v ne-
bi tak i na zemi! ... dnes, zajtra 
i po všetky dni. 

Ty si Pán času. Ty rozhod-
neš o všetkom našom myslení 
i konaní, Ty si kráľom vekov. 
Veľmi Ťa prosíme, vypočuj 
naše prosby a udeľ večný po-
koj nášmu duchovnému otcovi 
vdp. Vasilíkovi a priveď ho do 
blaženej radosti v nebi.

Prišli sme z Hranovni-
ce rozlúčiť sa  s Vami na čele 
s dôstojným pánom farárom 
Mgr. Jozefom Fernezom, so 
starostom obce Ing. M. Ben-
kom, s kňazmi, ktorých ste vy-
chovali: s vdp. J. Hlavčákom, 
vdp. M. Husárom a kaplánom 
F. Benkom. Prišla aj pani ka-
techétka, členovia chrámového 
spevokolu a mnoho veriacich 
rozlúčiť sa so svojím duchov-
ným pastierom, ktorý obetoval 
za nás takmer pol storočie. 

Za ten veľký, dlhý čas ste 
vykonali u nás penzum prá-
ce na duchovnom, misijnom i 
kultúrnom poli. Sú to celé ge-
nerácie veriacich, ktorých ste 
svätým krstom prijímali do 
katolíckej Cirkvi, vychovávali 

Slávenie Veľkonočných sviatkov
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťan-

ského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú 
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jar-
nú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné 
sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan 
(náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského náro-
da z egyptského otroctva.

Kristov kríž a úcta k nemu. Je 
to deň pôstu, pokánia a jediný 
deň roka, kedy sa neslávi eucha-
ristická obeta. Namiesto nej sa 
koná liturgia umučenia Pána, 
ktorá pozostáva z bohoslužby 
slova, slávnostnej modlitby ve-
riacich, poklony Svätému krížu 
a sv. prijímania. 

Obrady Bielej soboty sa ko-
najú po západe slnka v rámci 
tzv. Veľkonočnej vigílie, kto-
rá je oslavou Kristovho zmŕt-
výchvstania.  V súčasnosti sa 
obrady začínajú obradom svet-
la – požehnania veľkonočné-
ho ohňa a veľkonočnej sviece 
(paškalu), ktorá je stredobo-
dom veľkonočnej slávnosti. 
Potom nasleduje chválospev, 
v ktorom sa ospevuje dnešná 
slávnostná noc. Veľkonočná vi-
gília obsahuje aj ďalšie prvky – 
predĺženú bohoslužbu slova, li-
turgiu krstu, obnovu krstných 
sľubov, po 40-dňovej prestávke 
opäť zaznie víťazný spev Alelu-
ja! A obrad vzkriesenia.  
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3. apríla  2009 o 19.00 hod.
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM

Fín/Dán/Nem/Írsko 2008
Veselý príbeh pre celú rodi-

nu o malom sobíkovi Mikovi 
a jeho kamarátoch. Niko verí, 
že otec, ktorého nikdy nepo-
znal, je jedným zo svetoznámej 
letky Santa Clausa.

Žáner: animovaný, rodin-
ný, dobrodružný. Odporúčaná 
prístupnosť: MP,  80. min., slo-
venský dabing

24. apríla  2009 o 19.00 hod.
SÚMRAK
USA 2008

Filmový príbeh, o ktorom 
ste snívali, natočený podľa 
svetového bestselleru, príbeh, 
s ktorým večnosť začína teraz!

Žáner: romantický horor. 
Odporúčaná prístupnosť: MP 
12,  122 min., české titulky

15. mája  2009 o 19.00 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 

LETECH
ČR 2008

Pozývame vás na stretnutie 
s hviezdami vášho obľúbené-
ho filmu po 25 rokoch, ktoré 
vás pobaví, rozosmeje i dojme. 
S bývalými stredoškolákmi 
prichádzajú do Krkonoš aj ich 
deti – súčasní stredoškoláci, 
a tak sa minulosť konfrontuje 
so súčasnosťou, deti s rodičmi 
a spomienky s realitou.

Žáner: komédia zo života. 
Odporúčaná prístupnosť: MP 
12, 104 min. 

29. mája  2009 o 19.00 hod.
ALKÝRA

USA 2008
Dlho očakávaný, napínavý 

film, rozpráva skutočný príbeh 
plukovníka Clausa von Stauf-
fenberga (Tom Cruise), ktorý 
stál na čele protinacistického 
sprisahania s hlavným cieľom 
– likvidáciou Adolfa Hitlera.

Žáner: dráma. Odporúčaná 
prístupnosť: MP 12,  121 min., 
slovenské titulky

Zmena programu  
vyhradená! 

Program kina
apríl – máj

Všetko sme pripravili tak, 
ako má byť. Vyzdobili sme trie-
du balónmi rôznych farieb, fa-
rebnými reťazami, serpentína-
mi, konfetami a lampiónmi. 
Deti boli na nepoznanie. Len 
pár minút stačilo rodičom na to, 
aby sa z ich detičiek stali naozaj  
živé rozprávkové a filmové by-
tosti ako: prasiatko, roztomilé 
princezné, dobré víly, futbalis-
ti, červená čiapočka, Pipi dlhá 
pančucha, čertík Bertík, dvojič-
ky, sivý vĺčik, šašovia, smrtka. 
Na náš karneval sa prišla pozrieť 
aj maska z ďalekého Talianska. 
Záhadná pani  v dlhom plášti 
s očarujúcou maskou na tvári. 
Po úvode sa začala veľká zába-
va – diskotéka. Vyhrávali nám 
veselé pesničky, ktoré urobili 
všetkým výbornú náladu. Všet-
ky masky sa dali do pohybu.

Čas bol neúprosný a skoro 
po dvoch hodinách sa náš kar-
neval skončil. Všetci sa už tešia 
na ďalšie stretnutie o rok.

Lenka Šifrová
učiteľka MŠ

Deti boli na nepoznanie
„Dnes je u nás slávnosť veľká,

pre zvieratká vyhráva veľká muzika.
Išlo prasa, krava, kôň, kohút, sliepka, pes.
Išli všetky zvieratká na maškarný ples.“

Bola streda 11.februára 
2009, keď sa deti v rómskej 
materskej škole pripravovali 
na veľkú slávnosť – detský kar-
neval.

Čo je karneval? Podľa na-
šich detí: „Je to deň, kedy sa 
tancuje, zabáva, všade je dobrá 
nálada spojená s príjemnou at-
mosférou.“

Mesiac marec sa v našej ko-
munikácii častejšie spája so 
slovom kniha. Tento mesiac je 
v školách a verejnom živote ve-
novaný knihe.

Pri pátraní, prečo a odkedy je 
marec Mesiacom knihy, musíme 
sa vrátiť ďaleko do slovenskej 
histórie, kde nájdeme sloven-
skú postavu – Martina Hreben-
du Hačavského (*10.3.1796 –  
16.3.1880). Tento legendárny ší-
riteľ slovenskej a českej knihy sa 
narodil aj zomrel v marci. Hoci 
bol slepý, natoľko miloval knihy, 
že sa mu stali osudom. Precho-
dil nielen celé Slovensko, ale aj 
Prahu, Viedeň, zbieral staré tla-
če a rukopisy a zachraňoval ich. 
V roku 1832 už mal 150 kníh, 
medzi ktorými nechýbala Kol-
lárova „Slávy dcéra“ či Šafáriko-
ve „Slovanské starožitnosti“ a iné 
cenné spisy. Sám bol tvorcom 
veršov. Svoju súkromnú zbierku 
venoval Matici slovenskej a pr-
vému slovenskému Gymnáziu 
v Revúcej.

Marec ako Mesiac knihy 
bol prvýkrát v bývalom Čes-
koslovensku vyhlásený v roku 
1955 na počesť Mateja Hreben-
du,  ako snaha o udržanie a pod-
pora trvalého záujmu o knihy. 

Dnes už úlohu Mateja Hre-
bendu – šírenie kníh a knižnej 

Dobrá kniha robí deň krajším a encyklopédie. Evidujeme dosť 
čitateľov v strednom produktív-
nom veku, hlavne ženy, ktoré 
obľubujú ľahké spoločenské ro-
mány ako relax po celodennej 
práci.

Nedá mi nespomenúť tých 
čitateľov, ktorí navštevujú kniž-
nicu len zriedka a nereagujú na 
upomienky. Je to len nepatrný 
počet z celkového počtu, ale 
mohlo by dôjsť k náprave. Veď 
knihy sú pre každého a chcú si 
ich prečítať aj ostatní čitatelia. 

Zároveň chcem pozdra-
viť svojich aktívnych čitateľov 
a popriať im veľa pekných chvíľ 
strávených pri dobrej knihe. 
Našou snahou je stále dopĺňať 
náš knižný fond o nové knihy 
pre všetky kategórie čitateľov. 
Dúfam, že sa nám to darí. Tak 
čítajte, vzdelávajte sa, a hlavne 
utvárajte si vlastné názory. Kni-
ha je priateľ slobodnej mysle.

Veľmi radi uvítame u nás 
nových čitateľov, ktorí sa roz-
hodnú, že si ten čas na knihu 
nájdu. Každý je u nás vítaný 
bez rozdielu veku. Pre tých, 
ktorí váhajú stať sa členmi obec-
nej knižnice, zaiste urýchli ich 
rozhodnutie zamyslenie sa nad 
citátom Kathleena Norissa:

„Už len pomyslenie na to, že 
na konci dňa na mňa čaká dobrá 
kniha, robí deň krajším“

Marianna Kopáčová

kultúry plnia knižnice, ktoré 
sprístupňujú svoje knižné fon-
dy čitateľom po celý rok.

A čím sú pre nás knihy dnes? 
Ako pre koho. Pre jedných sú 
drahocennými pokladmi a pre 
tých druhých len dekoráciou 
na poličke. Napriek interne-
tovej sieti sa bez nich nezaobí-
deme. Majú pre človeka veľký 
význam. 

Ako pripútať najmä deti ku 
knižkám? Čítajte deťom kni-
hy od malička. Zájdite s nimi 
do knižnice, nájdite si čas na 
usmernenie ich záujmu o kni-
hy. Pestovať ich pozitívny vzťah 
ku knihe môžete začať aj v našej 
Obecnej knižnici, ktorej knižný 
fond k 1.1.2008 predstavoval 11 
115 kníh. V priebehu roka bol 
fond obohatený nákupom o 162 
kníh v celkovej hodnote 30 000,- 
Sk. V minulom roku knižnicu 
navštevovalo 274 aktívnych za-
registrovaných čitateľov, z toho 
bolo 126 do 15 rokov. Okrem 
toho máme aj neaktívnych čita-
teľov, ktorí v roku 2008 neboli 
registrovaní. 

Aktívnym čitateľom  v uply-
nulom roku bolo poskytnutých 
9 774 kníh.  Podľa  štatistiky mô-
žem konštatovať, že viac čítajú 
dievčatá ako chlapci. Chlapcov 
zaujímajú hlavne náučné knihy 
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Vo februári a marci  
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Sabová Otília, Sládkovičova 550

Čonka Ján, Mlynská 225
Liptaj Milan, Školská 603
Liptaj Jozef, Štúrova 481
Čonková Mária, SNP 209

60 rokov
Priščáková Božena, Budovateľská 503

Čonková Etela, Mlynská 241
70 rokov

Raček Michal, Štúrova 470
Hamrozeková Mária, SNP 179
Bašista Viktor, Víťazstva 374

Orolinová Mária, SNP 44
Mičko Eduárd, Školská 465

Hlavčák Rudolf, Štúrova 486
75 rokov

Sabová Mária, SNP 117
Slavkovská Oľga, SNP 154

Benko Jozef, Sládkovičova 419
Braxatorová Emília, Hviezdoslavova 357

80 rokov
Benko Ján, SNP 45

Mišagová Jolana, SNP 161

Novorodenci 
Mária Horváthová, Hviezdoslavova 255

Martin Koky, Hviezoslavova 265
Dominika Kótaiová, SNP 189

Gabriela Pavličková, Budovateľská 522
Milan Hlavčák, Štúrova 486

Iveta Čonková, SNP 217
Pavol Šarišský, SNP 184

Miroslav Žiga, Hviezdoslavova 245
Kristína Bartošová, Hviezdoslavova 248

Boris Horváth, Mlynská 566
Dávid Harvan, Hviezdoslavova 227
Dávid Pačan, Hviezdoslavova 245

Dávid Pačan, SNP 212
Marcela Horváthová, SNP 199

Aleš Mišalko, SNP 194
Zuzana Rusnáčková, Družstevná 394
Michal Horváth, Hviezdoslavova 253

Dominika Pačanová, Mlynská 227
Filip Pačan, Hviezdoslavova 259

Patrik Horváth, Hviezdoslavova 246
Lucia Šarišská, Mlynská 239 

Na večný odpočinok  
sme odprevadili

7. januára 2009 Annu Alžbetkinovú
vo veku 67 rokov

27. februára 2009 Štefana Husára
vo veku 65 rokov

28. februára 2009 Annu Benkovú
vo veku 80 rokov

17. marca 2009 Máriu Vallušovú
vo veku 82 rokov

20. marca 2009 Annu Mičkovú
vo veku 84 rokov

24. marca 2009 Jána Šidlovského
vo veku 47 rokov

26. marca 2009 Ladislava Šavela
vo veku 49 rokov

Spoločenská kronika

V pláne činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru (DHZ) v Hranovnici na ten-
to rok je aj zvyšovanie odbornosti svojich 
členov. Preto výbor DHZ v spolupráci s 
Okresným výborom dobrovoľnej požiar-
nej ochrany (OV DPO) v Poprade pripra-
vil 21. februára 2009 v hasičskej zbrojnici 
školenie s následnými skúškami. Účastní-
ci po splnení podmienok mohli získať hod-
nosť „Vzorný hasič II. stupňa“ a „Vzorný 
hasič III. stupňa“. 

Túto možnosť využilo celkom sedem-
násť členov, z toho trinásť hasičov na zís-
kanie odbornosti tretieho stupňa a šty-
ria členovia na získanie druhého stupňa. 
Skúška na získanie odbornosti pozostáva-
la z písomných testov a ústnej skúšky.. Pre 
získanie odbornosti druhého stupňa bolo 
však ešte potrebné vypracovať  aj písomne 
úlohu na podmienky našej DHZ, ktorú za-
dal OV DPO v Poprade.

Zvýšili si odbornosť, 
ale získali aj putovný pohár

V skúšobnej komisii boli J. Fris, F. 
Kundis, J. Ludvig a F. Jakubek. Táto ko-
misia po skončení skúšok vyhodnoti-
la priebeh ako aj vedomosti uchádzačov 
a konštatovala, že 

a) požiadavky pre udelenie odbornos-
ti Vzorný hasič III. stupňa splnili: Michal 
Bobovský, Richard Malatin, Peter Jozefčák, 
Ján Šavel, Peter Oravec, Katarína Očkaiko-
vá, Tomáš Šavel, Ján Sabo, Patrik Spišiak, 
Michal Spišiak st., Róbert Malatin, Martin 
Malatin 542 a Dominik Palguta,

b) požiadavky na získanie odbornos-
ti Vzorný hasič II. stupňa splnili: Martin 
Šavel, Ján Malatin, Jozef Malatin 508 a Vi-
liam Malatin.

V tretiu februárovú nedeľu sa družstvo 
mužov DHZ zúčastnilo halového futbalo-
vého turnaja v Spišskom Bystrom. Muž-
stvo išlo nielen obhajovať prvenstvo z mi-
nulého roku, ale aj získať putovný pohár, 

nakoľko to by už bolo v poradí tre-
tie víťazstvo v turnaji.

Cieľ sa podarilo dosiahnuť. 
Mužstvo sa prebojovalo až do finá-
le turnaja, v ktorom si zmerali sily 
s domácim družstvom. Výhrou, po 
dramatickom zápase, v pomere 3:1 
sa stali nielen víťazmi turnaja, ale 
získali aj putovný pohár.

Predseda DHZ blahoželá čle-
nom k získaniu odznaku Vzorný 
hasič a taktiež ďakuje aktérom fut-
balového turnaja za dobrú repre-
zentáciu.

František Jakubek
predseda DHZ

„První vyhrání z kapsy vyhání“, toto 
české príslovie akoby úplne vystihlo účasť 
našich šachistov v 2. lige. Domáci hráči za-
čali víťazstvom s Michalovcami 6:2 a po re-
míze 4:4 na pôde neskoršieho víťaza ligy Sa-
binova sa zdalo, že by udržanie sa v súťaži 
mohlo mať reálny základ. Túto nádej živili 
šachisti ešte pred posledným zápasom, keď  
bola ešte nádej, že sa boj o záchranu skon-
čí úspešne. Nestalo sa a družstvo zostúpilo 
do 3. ligy. Vývoj v extralige a 1. lige napo-
kon rozhodol, že ho do 3. ligy odprevadili aj 
družstvá Gelnice, Sp. N. Vsi a Košíc „D“. 

Pred súťažou sme získali posily vo V. 
Kopnickom, J. Strompovi, F. Knežníko-
vi a J. Kanošovi. Z nich hlavne prví traja 
boli pre družstvo výrazným prínosom, keď 
napríklad F. Knežník získal 6 bodov z 10 
partií. Naši hráči už okrem spomínaného 
víťazstva nad Michalovcami zvíťazili nad 
Sp. N. Vsou  4,5:3,5 a remizovali v Sabino-
ve. Naopak prehrali 6:2 s Prešovom, Kež-
markom a Gelnicou, 6,5:1,5 s Humenným 
a Košicami „C“,  5,5:2,5 s ATU Košice 
a Košicami „D“ a 8:0 s V.Kapušanmi. 

Za Hranovnicu v priebehu súťaže na-
stúpili V. Kopnický – 3 body z 10 zápa-

sov, J. Krajňák 1/3, J. Stromp 3/5, J. Kanoš 
0,5/2, M. Reťkovský 3/8, M. Fedor 1,5/10, 
F. Knežník 6/10, Š, Hlavčák 2/5, Ľ. Min-
dok 3/6,  Š. Fedor 2/8, M. Bobovský 0,5/5, 
P. Roth ml. 2/5, D. Benko  0/1, P. Roth st. 
0/1.

Napriek vypadnutiu hodnotí vedenie 
Šachového klubu účasť v druhej lige ako 
prínosnú. Hlavne preto, že sa stretli s kva-
litnejšími súpermi, medzi ktorými nechý-
bali ani hráči hrajúci extra ligu. Hráči si 
vyskúšali iný systém hry – dva zápasy za 
dva dni, spoznali svoju silu a zistili, kde sú 
ich slabiny. Súťaž ukázala, akým smerom 
je potrebné sa uberať, aby sme sa pokúsi-
li opätovne postúpiť o niekoľko sezón (do 
našej skupiny s nami vypadli Gelnica a Sp. 
N. Ves, ktoré budú mať ten istý cieľ). Pre-
dovšetkým pôjde o stabilizovanie kádra 
hlavne z domácich hráčov, aby v prípa-
de postupu bola minimálna potreba po-
síl z iných klubov. Všetky poznatky bude 
možné využiť k skvalitneniu činnosti od-
dielu v nasledujúcich sezónach. Dá sa pre-
to povedať, že účasť v 2. lige bola  prínos-
ná predovšetkým z pohľadu do budúcnosti 
hranovnického šachu.                         (ppr)

Ročné pôsobenie šachistov v II. lige
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Zo života našej obce

Mladšie deti z materskej školy na karnevale Staršie deti z materskej školy na karnevale

Hra deti na Detskom obecnom karnevale Cirkevní predstavení  počas Ekumenického dňa

Posledná rozlúčka veriacich s vdp. Vasilíkom Asistencia hasičov pri  rozlúčke s vdp. Vasilíkom


