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V predposlednú  jú lovú  nede-
ľu sa konal už 31. ročník futbalo-
vého turnaja Memoriál E. Ben-
ka. K trom družstvám Hornád-
skej doliny Družstevník Spišské 
Bystré (účastník V. ligy), Druž-
stevník Kravany okresná súťaž), 
FC Marco Climatech Hranov-
nica (okresná súťaž) sa pridala 
aj rezerva FK Aquacity Poprad 
(okresná súťaž), ktorá bola favo-
ritom tohto turnaja. 

Kráľovskou cestou
V sobotu  25. augusta 2007 

usporiada obecný úrad V. ročník 
„Púť Kráľovskou cestou“ ako Me-
moriál tragicky zosnulých mla-
dých Hranovničanov. Zúčast-
niť tejto púte sa môže každý, kto 
si trúfa prejsť v horskom teréne 
dvadsaťsedem kilometrov s výško-
vým prevýšením štyristopäťdesiat 
metrov. Zraz účastníkov púte je o 
7.00 hod. pred obecným úradom.

Názorná ukážka
prípravy kompostovania 

bola predvedená občanom 
v sobotu 21. júla 2007. Občania 
po takto získaných poznatkoch 
budú môcť využiť kompostéry, 
ktoré dostávajú do domácnos-
tí zakúpené z projektu „Zlep-
šenie nakladania s odpadmi 
v obci“, financovaného z pros-
triedkov EÚ. Ukážku predvie-
dol aktivista Braňo Monok zo 
skupiny Priatelia Zeme.

Výsledky ankety
uverejnenej na webovej 

stránke obce dali jednoznač-
né vyjadrenie o spokojnosti so 
stránkou www.hranovnica.sk. 
Z dvestotridsať návštevníkov 
ankety prevážna väčšina sto-
osemdesiatdva, čo predstavuje 
79 %, uviedlo, že novospustená 
stránka sa im páči. Opačný ná-
zor malo štyridsatpäť návštev-
níkov, čo je 20 %, keď uviedli, 
že stránka sa im nepáči. 

Memoriál E. Benka

HranOvnický
spravOdajca
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Obec na webovej stránke 
www.hranovnica.sk ponuka 
služby pre občanov a podni-
kateľov, kde si môžu umiestniť 
svoje inzeráty.

Podmienky inzercie:
• O pridanie inzerátu na 

túto stránku môže požiadať 
akákoľvek fyzická, alebo práv-
nická osoba, ktorá má trva-
lý pobyt v Hranovnici, sídlo 
resp. podnikateľskú činnosť 

vykonáva na území obce.
• Inzercia je bezplatná.
• Doba zverejnenia inzerátu 

nie je limitovaná.
• Obsah inzerátu, prípadne 

doplňujúcu fotografiu je po-
trebné doručiť na obecný úrad.

• Inzerujúci sa zaväzuje, že 
v prípade neaktuálnosti inze-
rátu oznámi túto skutočnosť 
na obecný úrad a jeho inzerát 
bude zmazaný.

Inzercia na webowej stránke

Bol by som veľmi rád, keby 
sa všetky neobývané rodin-
né domy na ulici Slovenského 
národného povstania dočka-
li svojich obyvateľov, terajších 
vlastníkov. Neobývané rodin-
né domy na tejto ulici sú vo 
veľmi zlom stave, padá z nich 
omietka, sú neupravené, fasá-
dy nevymaľované. Terajší stav 
ulice vytvára veľmi zlý dojem 
o celej obci. 

Zisťoval som u kompetent-
ných orgánov mesta, nebol to 
však primátor, čo je na tom 
pravda, že z ich strany je zá-
ujem o staršie rodinné domy 
v obci. Dostal som jednoduchú 
odpoveď: „Takýmto riešením 
situácie s neprispôsobivý-
mi občanmi sa nezaoberalo 
zastupiteľstvo ani rada mes-
ta“. Podotýkam však, že ak by 
v budúcnosti sa vedenie mes-

Osídlia sa staršie rodinné domy?
Starosta obce s primátorom mesta uzavrel dohodu, že v obci sa 

odkúpia neobývané staršie rodinné domy, do ktorých sa nasťahu-
jú neprispôsobiví občania v hmotnej núdzi z mesta. Na tento šum 
v obci, ktorý sa nesie najmä z reštauračných zariadení, reaguje 
starosta obce Ing. Martin Benko.

ta rozhodlo takto konať, o kú-
pe resp. prenájme rodinného 
domu, mesto by jednalo vý-
lučne s vlastníkom.  Obec ani 
starosta pri tomto rozhodovaní 
nemá žiadne kompetencie ur-
čovať ako má, resp. musí vlast-
ník s danou nehnuteľnosťou 
nakladať.

Pre vlastníkov, ktorí sa roz-
hodujú, čo s nehnuteľnosťou 
urobiť, predkladám riešenie te-
rajšieho vlastníka p. Petra Šid-

lovského a p. Marietu Kittri-
chovú. Ich pekne upravené ob-
jekty nám môžu byť vzorom, 
ako sa vysporiadať s probléma-
mi, ako prispieť ku skrášleniu 
celej hlavnej ulice. Rozhodnu-
tie, ako ďalej s nehnuteľnosťou, 
je vo vašich rukách. Správnym 
rozhodnutím, a o to vás prosím, 
prispejte ku skrášleniu ulice, 
k zlepšeniu životných podmie-
nok na hlavnej ulici, ktorá je 
vizitkou života obce.

Na základe prijatého uznese-
nia obecného zastupiteľstva, obec-
ný úrad žiadal o úpravu pracov-
ného času na pošte v obci, keď žia-
dal rozšírenie služby pre verejnosť 
na dva dni v týždni (utorok, štvr-
tok) do 17.00 hod.  Regionálne 
poštové centrum Poprad zaslalo 
stanovisko z ktorého v skrátenej 
forme vyberáme.

Slovenská pošta, a.s., posky-
tuje poštové služby na základe 
zákona č. 507/2001 Z.z. v zne-
ní neskorších predpisov. Pri 
určovaní požiadaviek na dos-
tupnosť sa prihliada na objek-
tívne možnosti ich poskytova-
nia v závislosti od technických 

Hlavnou úlohou poslanca je 
všestranná starostlivosť o roz-
voj obce, a tým aj o jej obyvate-
ľov.  Keď chce plniť túto úlohu, 
musí dobre poznať nielen prob-
lémy občanov ale vedieť ich aj 
správne riešiť. Poslanec Marián 
Kolba, ktorý je v obecnom za-
stupiteľstve už druhé voleb-
né obdobie na predložené dve 
otázky odpovedal nasledovne.

1. Ktoré problémy trápia ob-
čanov najviac a je ich potrebné 
riešiť prioritne? 

a) Bezpečnosť chodcov na 
hlavnej ceste,

b) Znečistenie potoka Ver-
nárka, zvoz komunálneho od-
padu – zlepšovať systém.

2. Predstavy  o ich rieše-
niach. 

a) Dobudovanie chodníkov, 
zníženie rýchlosti na 40 km/
hod., meranie rýchlosti, zave-
denie elektronického merania 
na začiatku a konci obce.

b) Prečistenie koryta, osade-
nie mreží, pravidelné čistenie 
aj s odvozom. Osveta v obec-
nom rozhlase pre všetkých ob-
čanov. Osveta Rómov v rámci 
triedenia odpadu.

Dôležité je správne riešiť

Predlžené hodiny len v stredu
možností verejnej siete a od 
ekonomickej únosnosti ich po-
skytovania. V spádovej oblas-
ti, ktorá má menej ako 5000 
obyvateľov, stanovuje hodiny 
pre verejnosť na pošte najme-
nej jeden deň v týždni, t.j. v na-
šom prípade v stredu do 17.00 
h. Predĺžené hodiny pre verej-
nosť sú v stredu a poštová služ-
ba je zabezpečená v plnom roz-
sahu hodín pre verejnosť vráta-
né poštového platobného sty-
ku.

Na základe uvedeného neu-
važujeme na pošte Hranovnica 
v dohľadnej dobe o úprave ho-
dín pre verejnosť.

 V akom štádiu spracovania 
sa nachádza Územný plán obce 
(ÚPN-O) obstarávateľka Ing. 
Hudzíková uviedla.

Proces obstarania Územné-
ho plánu obce (ÚPN-O) sa na-
chádza v záverečnej fáze. K do-
pracovanému materiálu sa  te-
raz získava súhlas k budúcemu 
možnému použitiu poľnohos-
podárskej pôdy na nepoľnohos-
podárske účely k  ÚPN-O od 
Krajského pozemkového úra-
du v Prešove. Potom sa celá 
dokumentácia predloží na pre-
skúmanie Krajskému staveb-

nému úradu v Prešove. Ten v 
lehote 30 dní posúdi celý pro-
ces obstarania, či prebehol v 
zmysle legislatívnych ustano-
vení a či predložený  materiál 
rešpektuje zámery štátu vy-
plývajúce z nadriadenej územ-
noplánovacej dokumentácie, v 
ktorom odporučí alebo neod-
poručí materiál schváliť. Ak 
obec získa odporúčajúce stano-
visko, môže materiál predložiť 
na schválenie  obecnému zastu-
piteľstvu, ktoré musí rešpekto-
vať časové termíny ako pri sch-
vaľovaní VZN.  

ÚPN-O v záverečnej fáze 

http://www.hranovnica.sk
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V rámci projektu „Zlepše-
nie nakladania s odpadmi v 
obci Hranovnica“, ktorý je fi-
nancovaný z finančných pros-
triedkov EÚ, vybudovala obec 
kompostovisko v časti Dubi-
na. Pre mnohých občanov je 
táto skutočnosť nevysvetliteľ-
ná a kladú otázku „Prečo tak 
ďaleko?“

Prvou verziou osadenia 
kompostoviska bol areál poľ-
nohospodárskeho družstva. Pri 
rokovaní s predsedom druž-
stva však vyšlo najavo, že druž-
stvo nie je vlastníkom pozem-
kov a nemôže dať obci potreb-
nú plochu pre kompostovisko 
do prenájmu.

Navrhlo sa druhé miesto 
osadenia, a to areál školskej 
záhrady. Na základe žiadosti 
obce a súhlasného vyjadrenia 
Obvodného úradu životného 
prostredia v Poprade ako prí-
slušného orgánu Štátnej sprá-
vy ochrany prírody a kraji-
ny, odpadového hospodárstva, 
na základe súhlasného stano-
viská štátnej ochrany príro-
dy SR Správy národného par-
ku Slovenský raj bolo vydané 
rozhodnutie obcou Gánovce 
(stavebný úrad pre našu obec) 
o využití územia. Stavebný 
úrad v konaní posúdil zme-
nu využitia stavby podľa § 37 
stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestenie zodpovedá hľa-
diskám starostlivosti o život-
né prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani ži-
votné prostredie neohrozuje. 
Týmto rozhodnutím sa povoli-
la výstavba obecného kompos-
toviska na parcelách č. 1562/4 
a 1562/7 o ploche 180 m2 . 

Na začiatku realizácie vý-
stavby obecného komposto-

viska v jeseni 2006 však dva-
násť občanov bývajúcich na 
Školskej ulici podalo petíciu 
na zastavenie výstavby obec-
ného kompostoviska. Ako dô-
vod uviedli, že likvidácia od-
padu bude narušovať kvalitu 
životného prostredia obyvate-
ľom blízkeho okolia, nakoľko 
kompostovisko je založené na 
princípe hnilobného procesu, 
v priebehu ktorého sa bude ší-
riť zápach, hlodavce, muchy, 
hmyz a iné negatívne javy s 
tým spojené. Taktiež pri mani-
pulácii s odpadom sa bude vy-
skytovať vo výraznejšej inten-
zite prašnosť, hluk a nežiadu-
ce skládky. Toto všetko bude 
znepríjemňovať život občanom 
Hranovnice, najmä starším ob-
čanom.

Obecné zastupiteľstvo pre-
rokovalo petíciu občanov na 
svojom zasadnutí 16. novem-
bra 2006. Prijatým uznesením 
vyhovelo občanov a pozastavi-
lo výstavbu obecného kompos-
toviska v areáli školy. 

Predpokladalo sa, že pri ďal-
šom návrhu umiestenia obec-
ného kompostoviska v obci 
sa taktiež stretne s nepocho-
pením  občanov. Rozhodnu-
tie preto padlo na časť Dubina, 
kde je vlastníkom pozemkov 
obec. Po podaní žiadosti obec 
Gánovce ako príslušný staveb-
ný úrad vydala rozhodnutie o 
využití územia.  V rozhodnutí 
využitia územia boli zohľadne-
né kladné vyjadrenia Obvod-
ného úradu životného prostre-
dia v Poprade, Štátnej ochra-
ny prírody Správy národného 
parku Slovenský raj, Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva v Poprade.

Vybudované kompostovis-

Prečo tak ďaleko?

ko takto môže slúžiť so zave-
dením technológie aeróbne-
ho kompostovania, bude rie-
šiť šetrné nakladanie, respek-
tíve zhodnotenie biologicky 
rozložiteľných komunálnych 
odpadov trávnej biomasy, lís-

tia, drevnej hmoty z verej-
ných priestranstiev obce ako 
aj možnosť pozberových zvyš-
kov z pestovania ovocia a zele-
niny zo záhrad, z domácností, 
ktoré nebudú vykonávať vlast-
né kompostovanie.

Mnohí občania, najmä po 
orezaní stromov, majú problém 
ako zlikvidovať odstrihnuté ko-
náre stromov. Zaberajú veľký ob-
jemový priestor, štiepanie seke-
rou na malé časti je veľmi pracné. 
Už pri jesennej úprave stromov a 
následnej likvidácii drevín však 
môžete využiť štiepkovače záh-
radného odpadu, ktoré vlastní 
obecný úrad.

Štiepkovače záhradného od-
padu sú určené na likvidáciu 
materiálu rastlinného pôvodu, 
rastlinných zbytkov, drevnatých 
častí. Zjemnením uvedeného od-
padu dostaneme častice vhodné 
k následnému použitiu pre kom-
postovanie ale aj na výrobu mul-
čovacej hmoty prípadne aj ako 
štiepky na kúrenie.

Obecný úrad má k dispozí-
cii pre občanov dva štiepkova-
če. Jeden je pre štiepkovanie do 
priemeru 40 mm na elektrický 
pohon (dvojfázový prúd). Ob-
sluha je veľmi jednoduchá a po 
oboznámení pracovníkom obec-
ného úradu si môže štiepkovanie 
vykonať každý občan sám. Dru-

hý štiepkovač je do priemeru 50 
mm. Tento štiepkovač je ako 
prídavné zariadenie na traktor. 
Obsluhu tohto štiepkovača však 
môže už len poverený pracovník 
obecného úradu.

Zapožičanie elektrického štiep-
kovača ako aj štiepkovanie je po-
trebné dohodnúť s pracovníkom 
obecného úradu p. Jozefom Uhri-
nom, ktorý elektrický štiepkovač 
občanovi odovzdá aj od neho pre-
vezme pričom ho poučí o obsluhe 
a manipulácie, zároveň sa dohod-
ne aj o čase zapožičania. Prácu so 
štiepkovačom na traktore, môže 
vykonávať len poverený pracov-
ník, ktorým je p. Jozef Uhrin. S 
týmto pracovníkom je potrebné 
dohodnúť aj termín šiepkovania.

Drevný odpad uvedeného 
druhu je biologický odpad, kto-
rý nepatrí do objemového kon-
tajnera. Využite ponúkané služ-
by obecného úradu na likvidá-
ciu drevnatého odpadu a získané 
štiepky kompostujte. Tento spô-
sob nakladania s odpadmi je veľ-
mi vhodný nielen pre obec, ale aj 
pre občanov. 

Likvidácia drevnatých častí
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Musím priznať, že dojmy 
z prítomnosti mladých pútni-
kov v našej farnosti boli a sú 
veľmi pekné. Verím, že aj účast-
níci púte si z krátkeho poby-
tu v Hranovnici odniesli krás-
ne zážitky. Pri rozlúčke som 
spomenul princíp neviditeľnej 
ruky z ekonomiky ako obraz  
vzájomného úžitku či oboha-
tenia v súvislosti s ich prítom-
nosťou v obci a v rodinách.

Tradícia pešej púte Muráň-
Levoča, ktorú absolvuje mlá-
dež z celého Slovenska, ale aj 
zo zahraničia, má hlbší význam, 
než len prázdninovú turistickú 
a športovú aktivitu. Je to sym-
bol putovania životom za všet-
kým, čo je hodnotné, ale predo-
všetkým za Kristom, a to nejde 
bez úsilia a prekonávania seba 

a prekážok. Dosiahnutie cieľa 
však stojí za to. 

Hustota mladých v obci 
počas prítomnosti pútnikov 
vzrástla. Obohatením pre far-
nosť bol koncert skupiny The 
Raindown. Výpovede, ktoré 
odzneli v piesňach, sa dotýka-
li ciest mladých ľudí a hudob-
ný štýl na vysokej úrovni po-
dobný Coldplay prispel k to-
mu, že to zarezonovalo nie len 
v ušiach, ale aj v srdciach obe-
censtva. Neskoro večer sa náš 
kostol naplnil tými, ktorí si 
nenechali ujsť chvály pod ve-
dením Jána Buca a jeho týmu 
z Komisie pre mládež Spiš-
skej diecézy. Modlitba zdvoj-
násobená spevom, adorácia 
a Eucharistické požehnanie 
znamenali výdatnú posilu na 

Postrehy z pobytu pútnikov
Tohto roku už po šestnástykrát spoločenstvo viac ako dvesto 

mladých pútnikov púte „Muráň – Levoča“, medzi ktorými boli aj 
štyridsiati zo Srbska, zavítali do našej obce. Ich prítomnosť preží-
val po prvýkrát správca farnosti Mgr. Jozef Ferneza, ktorý svoje 
dojmy vyjadril takto.

púti, aj tej celoživotnej. Na 
druhý deň v piatok bola mlá-
dežnícka sv. omša a po nej roz-
lúčka s pútnikmi.

Radi privítame pútnikov aj 
nabudúce a už teraz sa na nich 
úprimne tešíme.

Mgr. Ferneza                                                                                         

V prvú júlovú sobotu sa 
dvadsaťštyri veriacich našej 
obce, medzi ktorými nechý-
bala ani mládež a nestor púte 
Štefan Husár, vybralo na pe-
šiu púť do Levoče. Na Ma-
riánskej hore sa potom stret-
li s ďalšími pútnikmi z obce, 
ktorí sa dopravili autobu-
som v nedeľu ráno.  Pri pre-
žívaní duchovného spoločen-
stva ich zaujala hlavne homí-
lia kardinála Jozefa Tomku, 
ktorá mala hlboký duchovný, 

ale aj spoločenský význam. Z 
tejto homílie uverejňujeme 
časť vybratú z Katolíckych 
novín.

Slováci si zo Západu osvo-
jujú len úpadkové trendy. „Ne-
stranný a dobroprajný pozorovateľ, 
akým je pápež Benedikt XVI., nás 
upozornil, že naše vzácne cyrilo-
metodské dedičstvo, ktoré komu-
nistický režim nedokázal zničiť, je 
vážne nahlodávané kvasom cha-
rakteristickým pre západné spo-
ločnosti – konzumizmom, hedo-

Treba prosiť o obnovu viery nizmom (čiže pôžitkárstvom), lai-
cizmom, relativizmom. Namiesto 
kultúry ducha nastupuje pseudo- 
kultúra takzvaného nového chá-
pania človeka i spoločnosti a 
usporiadania verejného a politic-
kého života, ako keby Boha nebo-
lo, ako keby človek žil iba z chle-
ba a bohatstva, ako keby len kapi-
tál a peniaze mali právo rozhodo-
vať o tom, čo je dobré a čo zlé, ako 
keby najvyšším zákonom bolo na-
hrabať si čím viac a skôr, a to aj 
korupciou, klamstvom, aj poško-
dením iných.

Slováci si zo Západu osvoju-
jú práve to, čo západnú civilizá-
ciu privádza do úpadku. Pripra-
vujú sa zákony, ktoré sú priamym 
útokom na rodinu, manželstvo, na 
ľudský život od počatia až po pri-
rodzenú smrť.

Čo sa dnes servíruje v bulvá-
roch a niektorých programoch a 
vaše deti to hltajú a hľadajú v 
televízií, na internete? Nemrav-
nosť je lákavá, ale je ako slad-
ký jed, ako droga, je to klamné 
pozlátko.

Treba nám prosiť o obno-
vu viery, o smelosť verejne ju aj 
vyznávať a brániť, o odvahu če-
liť novému náporu, o chuť hľa-
dať a lepšie poznať Ježiša Krista. 
Príklad Panny Márie a Alžbety 
dáva podnet aj na iné vážne za-
myslenie.“

Gaboltov je známe pútnické 
miesto košickej diecézy v okrese Bar-
dejov. V prvú augustovú nedeľu sem 
putujú Rómovia, ktorí putovali odp-
radávna. Putovanie je súčasťou ich 
historickej tradície. Aj putovanie za 

Urobíme spoločne veľkú vec
duchovným zážitkom je Rómom 
vlastné rovnako ako iným ľuďom. 
Púť Rómov do Gaboltova je známa 
ako Rómska púť. Po jedenástich ro-
koch na Slovensku sa stala tradíciou. 
Ľudia tu nachádzajú nové inšpirá-
cie pre svoj každodenný život.

Na tohtoročnej púti sa zú-
častnili aj Rómovia našej obce 
v počte dvadsaťšesť. Je to men-
ší počet ako po minulé roky. 
Aj keď boli iba malá kvapka 
v mori, medzi dvetisíc Róma-
mi sa nestratili. Tí,  ktorí sa 
tu prišli pomodliť, aby dosta-
li silu čestne žiť. Tí, ktorí boli 
na tejto púti prítomní, domov 
si zaiste doniesli bohatý du-
chovný zážitok. Veď pred sláv-
nostnou svätou omšou, ktorú 
celebroval Mons. Štefan Sečka, 
prezentovali jednotlivé farnos-
ti bohatý duchovno-kultúrny 
program, v ktorom vystúpili 
deti a mládež zo Svidníka, Štr-
by, Pečovskej Novej Vsi, Ha-
nušoviec a bardejovskej Po-
štárky. 

Okrem štábu Slovenskej 
televízie navštívili pútnické 
miesto aj mnohé iné média, 
medzi nimi aj poľská televízia 
z Krakova. Samozrejme, že tu 
nechýbali kňazi, rehoľné ses-
try, všetci tí, ktorí sa venujú 
Rómom.

 Pre všetkých, ale aj pre Ró-
mov našej obce zostáva úloha 
naplniť prosbu otca biskupa. 
O rok nech každý tohtoročný 
pútnik privedie na toto pút-
nické miesto o jedného člove-
ka viac. Urobíme spoločne veľ-
kú vec.
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Piatok  24. augusta 2007
HAPPY FEET

Austrália/USA – 2006
Príbeh malého tučniaka Mum-

bla narodeného v ríši tučniakov ci-
sárskych, príslušníci ktorého si par-
tnerov hľadajú piesňou.  Nanešťas-
tie Mumble vôbec nevie spievať...

Žáner: animovaný rodinný 
muzikál. Odporúčaná prístup-
nosť: MP-12, dĺžka 108 min. 
Český dabing.

Piatok  31. augusta 2007
ŠARLOTINA PAVUČINKA

Hlavným hrdinom filmu je 
malé prasiatko, ktoré zistí, že príslo-
vie  „v núdzi poznáš priateľa“ naozaj 
platí. Ako prvá mu pomôže malá 
Fern, ktorá mu krátko pred tým, 
ako príde na svet, zachráni život.

Žáner: rodinný dobrodružný. 
Odporúčaná prístupnosť: MP, 
dĺžka 97 min.

Piatok  7. septembra 2007
SMRTONOSNÁ PASCA 4

USA – 2007
Štvrte pokračovanie úspešnej 

série s Willisom. Najnovší diel je 
nekompromisný predovšetkým 
vizuálnou štylizáciou scén, keď 
John likviduje vrtuľníky a stí-
hačky vo vzduchu.

Žáner: thriller. Odporúčaná 
prístupnosť: MP - 12.

Piatok  14. septembra 2007
DANNYHO TRINÁSTKA

USA – 2007
Pokračovanie Dannyho dva-

nástky.
Žáner: akčná krimi komédia. 

Odporúčaná prístupnosť: MP-12, 
dĺžka 122 min. Slovenské titulky.

Piatok  21. septembra 2007
SHREK TRETÍ

USA – 2007
V Shrekovi Treťom bude po-

riadne veselo, a to sme ešte ne-
spomenuli draslíkov, rozkoš-
ných potomkov Oslíka a Dra-
čice a jedno prekvapenie, ktoré  
Fiona pred všetkými tají.

Žáner: animovaná komédia. 
Odporúčaná prístupnosť: MP, 
dĺžka 90 min. Slovenský dabing.

Zmena programu vyhradená!

Program kina

V nedeľu 22. 7. 2007 sa na 
miestnom futbalovom ihrisku 
uskutočnil ďalší ročník futba-
lového memoriálu. Základná 
organizácia Slovenského zvä-
zu chovateľov v Hranovnici 
na ňom predstavila výsledky 
svojich chovateľských aktivít. 
Prispela tak k spestreniu sa-
motného diania a bola lákad-
lom hlavne pre najmenších 
návštevníkov. Tí si s radosťou 
a spontánnosťou im vlastnou 
prezerali vystavené exponáty 
hydiny, králikov, holubov či 
exotického vtáctva a okrasnej 
hydiny. Mali možnosť si zvie-
ratka pohladiť či nakŕmiť ich. 
No nielen deti si našli chvíľu 
na prezretie vystavených zvie-
rat. Aj tí skôr narodení sa pri-
stavili pri chovateľoch a pre-
hodili zopár slov o chovoch či 
zvieratách, veď na dedine je v 
podstate každý chovateľ. Mno-

Obecný úrad v 
spolupráci s farským 
úradom 25. augusta 
2007 usporiada už V. 
ročník Púť Kráľov-
skou cestou. Na túto 
púť organizátori po-
zývajú všetkých, kto 
chce v tento deň pre-
žívať spoločenstvo, 
radosť z pohľadov na 
prekrásnu prírodu. 

Naši dôchodco-
via (len tí, ktorí majú 
problém zvládnuť 
trasu peši) môžu vy-
užiť dopravu Aviou.  
Záväzne sa však mu-
sia prihlásiť u pani 
Gajanovej osobne 
alebo telefonicky na 
číslo 788 3306 do 24. augus-
ta 2007. 

Program:
7.00 – zraz účastníkov pred 

kostolom
7.30 – privítanie účastníkov 

na Hranovnickom Plese
9.00 – zraz dôchodcov pred 

kostolom a odchod Aviou na 
Smrečiny

9.30 – uctenie tragicky zo-
snulých na Koľváči  v druhej 
svetovej vojne

12.00 – svätá omša na Smre-
činách obetovaná za mladých 

Púť Kráľovskou cestou 2007

tragicky zosnulých Hranovni-
čanov

12.45 – podávanie občerstve-
nia

13.30 – pokračovanie v púti
16.30 – odchod autobusom z 

Pustého Pola
17.30 – kladenie kytíc na 

hroby tragicky zosnulých mla-
dých Hranovničanov.

Čo Vám môže priniesť Púť 
Kráľovskou cestou?

• spomenúť si na našich 
predkov, ktorí slúžili bulhar-
skému cárovi Ferdinandovi 
Coburgovi, keď sa zdržiaval v 

hranovnických lesoch,
• priniesť obetu dlhej chôdze, 

páľavu dňa, daždivého počasia 
za tragicky zosnulého kamaráta, 
príbuzného, svoje vlastné dieťa,

• na Koľváči spomenúť si 
na obete druhej svetovej vojny, 
keď tu svoje životy položili prí-
slušníci povstaleckej jednotky, 

• pri svätej omši na Smreči-
nách modliť sa za tragicky zosnu-
lých mladých Hranovničanov,

• v tichosti lesa sa zamyslieť 
nad smerovaním svojho živo-
ta, obdivovať Stvoriteľa krásnej 
prírody.

Propagačná 
výstava

hí z nich boli pred časom  tiež 
aktívni chovatelia a niektorí 
sa možno opäť pridajú do na-
šich radov. S radosťou priví-
tame aj nových zanietencov, 
veď chov zvierat je ušľachtilý 
a krásny, aj v súčasnosti finan-

čne náročný koníček. Možno 
práve táto propagačná výsta-
va ich k tomu podnieti, veď jej 
hlavným cieľom bolo širokej 
verejnosti ukázať krásu, ktorá 
je okolo nás, v našich záhra-
dách a dvoroch.        D. Benko
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Spoločenská 
kronika Činnosť futbalového 

klubu si nevieme predsta-
viť bez usporiadania futba-
lového turnaja Memoriál E. 
Benka. Tohoto roku to bol 
už 31. ročník. Turnaj po 
prvom odohranom zápase 
otvoril Ing. Martin Benko, 
starosta obce. Vo svojom 
príhovore spomenul tragic-
kú udalosť futbalistov, kto-
rá sa odohrala 30. mája 1976 
pri ceste na futbalový zápas 
do Smižian. Dopravná ne-
hoda si vyžiadala dva mla-
dé ľudské životy. Zahynul mladý nádejný 
futbalista Eduard Benko a mladá dievčina 
obdivovateľka futbalu Anna Rothová. 

Za príjemného letného počasia boli do-
siahnuté tieto výsledky.

Hranovnica – Poprad B 3:7 (1:3)
V prvom úvodnom stretnutí turna-

ja narazili hostitelia na popradskú rezer-
vu. Táto už v prvých desiatich minútach 
vytvorila dvojgólový náskok po hrubých 
chybách domácej obrany s brankárom. Re-
zerva po zmene strán pokračovala v dobrej 
hre, po pekných akciách zvyšovala svoj ná-
skok. V závere sa domácim predsa však po-
darilo zmierniť prehru.

Góly za domácich: 17. a 76. Smolár  
(1 z 11 m), Gajan. Zostava domácich: Sa-
sák – Valluš, Gajan, Hlavčák, Džurný – Po-
spíšil, Brož, Odrobina, Bednár – Smolár, 
Kovalčík, striedal Petrenka.

Kravany – Spišské Bystré 5:1 (1:0)
O prekvapenie v druhom stretnutí sa 

postaralo družstvo Kravian, účastník ok-
resnej súťaže, ktoré v susedskom derby 

Futbalový turnaj Memoriál E. Benka

vysoko porazilo družstvo Spišské Bys-
tré. Strelcami gólov za víťazné družstvo 
boli Čečot 2, Michlík, Frisík a Rusnák. Za 
družstvo Spišské Bystré strelcom gólu bol 
R. Čižmár.

Hranovnica – Spišské Bystré 2:4 (2:2)
Stretnutie porazených tímov malo 

v úvode vyrovnaný priebeh. O dramatické 
momenty nebola núdza. V prvom polčase 
hostitelia doťahovali náskok súpera. Dru-
há polovica duelu sa však už niesla v réžii 
družstva Spišské Bystré. K tomuto im do-
pomohlo aj prestriedanie. Dve individuál-
ne akcie veterána F. Budaja skončili v sieti 
hostiteľov a tak z víťazstva v tomto stret-
nutí  a s tretím miestom v turnaji sa tešilo 
Spišské Bystré.

Góly za domácich: Gajan, Oravec. Zo-
stava domácich: Sasák – Bendík, Val-
luš, Odrobina, Hlavčák – Pospíšil, Gajan, 
Brož, Bednár – Smolár, Oravec. Striedali: 
Petrenka, Džurný, Kovalčík.

Poprad B – Kravany 3:1 (1:0)
Rezerva Popradu od začiatku stretnutia 

plnila úlohu favorita. Diktovala tempo hry 
a svojho súpera do vážnejších príležitosti 
nepustila. V závere, keď sa zdalo, že víťaz-
stvo Popradčanov bude rozdielom triedy, 
v poslednej minúte zmiernil prehru Kra-
vancov gólom Dragoš.

Víťazstvom v tomto finálovom stret-
nutí sa družstvo Popradu B stalo víťazom 
31. ročníka futbalového turnaja Memoriál 
Eduarda Benka. Na druhom mieste skon-
čilo družstvo z Kravian.

Na záver tohoto športového poduja-
tia sa prezident FK Marco Klimatech 
p. Stanislav Palguta družstvám poďako-
val za účasť na tomto turnaji a poprial im 
v novej nastávajúcej sezóne veľa športo-
vých úspechov.

V mesiaci júl a august  
svoje jubileá oslávili

50 rokov
Horváth František, SNP 580

Pačan Jozef, Mlynská 228
Juráčková Mária, Sládkovičova 452

60 rokov
Čonková Agnesa, SNP 197

Fedor Juraj, SNP 58

75 rokov
Farkašovská Klára, Sládkovičova 420

80 rokov
Vallušová Mária, Hviezdoslavova 345

85 rokov
Palgutová Anna, Družstevná 391

Viktor Michal, SNP 151

94 rokov
Valluš Štefan, Hviezdoslavova 274

Novorodenci  
v Hranovnici

Martin Husár, Sládkovičova 426
Kristína Mišalková, SNP 194

Pavol Horváth, Hviezdoslavova 255
Monika Lacková,  

Hviezdoslavova 245
Monika Pačanová, Mlynská 226

Eduard Harvan, Hviezdoslavova 253
Matias Skokan, SNP 39

Na večný odpočinok  
sme odprevadili
6. júla 2007 Mareka Žigu 

vo veku 24 rokov
13. júla 2007 Jána Račeka 

vo veku 67 rokov
26. júla 2007 Jána Kedžucha

vo veku 80 rokov

Testament  
matky Terezy
Daj svetu to najlepšie, čo máš,  

a udrú ťa do tváre. Ale aj tak daj svetu  
to najlepšie, čo máš!

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra  
zabudne. Ale aj tak rob dobre! 
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