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Púť Kráľovskou cestou
Tohoročná Púť Kráľovskou 

cestou ako Memoriál tragicky 
zosnulých Hranovničanov sa 
plánuje usporiadať 30. augus-
ta 2008. Tento už šiesty ročník 
nám dáva znova príležitosť pu-
tovať po cestách našich pred-
kov, keď na poľovačkách do-
prevádzali bulharského cára 
Ferdinanda Goburga. Zároveň 
je tu možnosť vykonať obetu za 
tragicky zosnulého súrodenca, 
kamaráta, svojho blízkeho.

Prekonali strach
V mesiaci máj prebehla v na-

šom klube návšteva horolezec-
kej steny K2 v nákupnom cen-
tre MAX. Kurzu sa zúčastnilo 
22 starších i mladších detí, kto-
ré prekonávali strach z výšok, 
a hlavne samých seba. Veď ces-
ta k cieľu viedla hlavne cez silu 
v rukách a snahu pozrieť sa na 
kamarátov z dvanásťmetrovej 
výšky. Všetkým sa táto športová 
činnosť páčila. Celú akciu na je-
seň znova zopakujeme.

Púť Muráň – Levoča
Znovu je tu chvíľa, na kto-

rú sa mnohí tešíme. Trasa Mu-
ráň – Levoča je pripravená na 
putovanie mladých ľudí. Svo-
ju pravidelnú zastávku už po 
sedemnástykrát budú aj tento 
rok mať v našej farnosti. Prí-
chod do obce a farnosti je plá-
novaný vo štvrtok 4. júla 2008 
o osemnástej hodine. Pre nás to 
bude čas radosti z ich prítom-
nosti a opätovná možnosť otvo-
riť svoje srdce dokorán.

Nočná hasičská súťaž
DHZ usporiada v areáli 

Lúčka v sobotu 21. júna 2008 
„Nočnú hasičskú súťaž“. Pre-
zentácia súťažiacich je do 19.30 
hodiny. Súťažiť sa bude v dis-
ciplíne hasičský útok s vodou. 
Sprievodnou akciou tejto súťa-
že bude hod pneumatikou do 
diaľky a zhadzovanie hasiaceho 
prístroja hadicou B na vzdiale-
nosť 8 m. Príjemné posedenie 
pri hudbe a mesiačiku až do 
rána garantuje usporiadateľ.
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Nakoľko nemajú veľa mož-
ností na spoločné stretávanie 
sa, využívajú aj areál základnej 
školy. V odpoludňajších hodi-
nách na školskom ihrisku hra-
jú futbal, basketbal, k dispozí-
cii majú aj sieť na volejbal. Je 
dobré, že svoj voľný čas väčšina 
z nich trávi pri športe.

No nájdu sa medzi nimi aj 
takí, ktorí sem prichádzajú 
z iných dôvodov. Tieto deti či 
mládež sa zdržiavajú v priesto-
roch vchodu do školskej šatne, 
kde okrem fajčenia a požívania 
iných omamných látok poško-
dzujú aj majetok školy a obce. 
Vedenie základnej školy v mar-
ci vymenilo staré vchodové 
dvere za nové plastové v hod-
note sedemdesiattisíc korún. 
Pre týchto mladých ľudí zrejme 
poškodzovanie cudzieho ma-
jetku nič neznamená, pretože 
ich celé poškodili nápismi cen-
trofixami a ohorkami cigariet. 
Rovnakým spôsobom poškodili 
aj okná na riaditeľni. Nelení sa 
im ani poprenášať pripravený 
stavebný materiál na vybudo-
vanie hygienického zariadenia 
od vedľajšej budovy ku vcho-
du do šatne a tu ich porozbíjať. 
Dokonca si spomínaný vchod 
zamieňajú za toalety. Uplynu-
lý víkend zničili aj volejbalovú 
sieť, ktorá slúžila všetkým mla-

Výtržníctvo v areáli základnej školy
Opäť je tu jar, obdobie v roku, kedy sa nám príroda ukazuje 

vo svojej najkrajšej podobe. Zohrievajúce lúče slniečka lákajú 
čoraz častejšie nás všetkých von do prírody, aby sme v nej načer-
pali nové sily. Nie je tomu inak ani s mládežou v našej obci.

dým ľuďom, ktorí majú záujem 
o zmysluplné využívanie voľ-
ného času. Títo teraz doplati-
li na vandalizmus svojich tzv. 
„kamarátov“. Miestni vandali, 
inak ich nazvať nemožno, snáď 
zo svojej nevedomosti alebo 
„frajeriny“ poškodili aj vedľaj-
šiu budovu školy, v ktorej má 
učebňu OU Kežmarok, hano-
biacimi nápismi a znakmi, čím 
sa dopustili trestného činu. Čo 
je na celej veci zarážujúce, je 
fakt, že spomínaných priestup-
kov sa dopúšťajú deti a mládež, 
ktorí nie sú žiakmi základnej 

školy obce. Mená niektorých 
výtržníkov sú známe, ich rodi-
čia budú pozvaní na pohovor 
k starostovi obce.

Z uvedených dôvodov ria-
diteľstvo základnej školy po 
dohode so starostom obce a ob-
vodným oddelením polície pri-
stúpilo k nasledovným opatre-
nia:

1. Vstup do areálu základnej 
školy je zakázaný po 20.00 ho-
dine.

2. Zakazuje zdržiavať sa 
v priestoroch vchodu do šatne.

3. Dovolený je vstup do areálu 
školy len za účelom športového 
využívania školského ihriska.

Mgr. Ľubica Šifrová
zást. riad. školy

Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
30.mája 2008 za prítomnosti ôsmich poslancov. Ospravedlnila 
sa poslankyňa Mgr. Mária Uhrinová. Hlavným bodom zasad-
nutia bolo prerokovanie  nedostatkov zistených pracovníkmi 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad pri kon-
trole zdravotného strediska.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na prerokovanie k uvedené-
mu bodu starosta obce predložil 
záznam z výkonu pracovníkov 
Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v Popra-
de ako aj rozpočet stavebných 
prác na vykonanie stavebných 
úprav pre odstránenie ziste-
ných závad z kontroly. Rozpo-
čet vypracovaný Ing. Štefanom 
Rothom predstavoval finančnú 
čiastku 3 059 388 Sk. V týchto 
nákladoch boli zahrnuté tieto 
práce: zateplenie objektu po-
lystyrénom EPS 70 f hrúbky 
50 mm, oprava sokla, výmena 

plastových okien a vstupných 
dverí vrátane vonkajších a vnú-
torných parapetov a vysprávok 
ostení, prístavba murovaného 
prístrešku vstupu do objek-
tu s pôdorysom 5x3m. Ďalej 
v rozpočte sa uvažovalo so sta-
vebnými úpravami v objekte 
s výmenou keramickej dlažby, 
opravy komína, opravy omiet-
ky vstupu do garáže, úpravy 
ambulancie MUDr. Kabáta 
pozastavujúcej  zo samostatnej 
miestnosti pre príjem pacien-
tov a samostatnej miestnos-
ti pre vyšetrenie,  rozšírenie 

ambulancie MUDr. Kardoša, 
dvojpodlažnej prístavby pre 
sociálne zariadenie pacientov. 
Počas rokovania padli rôzne 
návrhy od vybudovania nového 
zdravotného strediska  v areáli 
základnej školy až k návrhu vy-
užitia jestvujúcich priestorov 
v obci (obecný úrad, hasičská 
zbrojnica, objekt Urbariátu). 
Poslanci napokon po dôklad-
nom zvážení všetkých možnos-
tí schválili predložený rozpočet 
stavebných úprav zdravotného 
strediska a odporučili starosto-
vi obce stanoviť etapy staveb-
ných úprav vzhľadom na fi-
nančné možnosti obce.

Poslanci  schválili výstavbu 
objektu pre detašované triedy 
Stredného odborného učiliš-
ťa v Kežmarku. Projekt stav-

• Sedemnáste zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa plá-
nuje uskutočniť 27. júla 2008 
o 19. hodine v miestnosti Klu-
bu obce. V programe zasadnu-
tia je prerokovanie čerpania 
rozpočtu za prvý polrok 2008 
a návrh úpravy rozpočtu obce 
na rok 2008. Ďalej bude na 
schválenie predložený návrh 
VZN o podávaní a riešení sťaž-
ností. Prerokuje sa aj plán za-
vedenia eura v obci.

• Novým pracovníkom sta-
vebného úradu sa od 12. júna 
2008 stala Ing. Daniela Dzu-
rovčinová. Nástupom novej 
pracovníčky zmenili sa aj úrad-
né hodiny. Na stavebnom úra-
de budú úradné hodiny kaž-
dý pondelok od 7.30 do 11.00 
a odpoludnia od 13.00 do 15.00. 
Telefónne spojenie zostáva ne-
zmenené 052/78 83 307.

• Architektonické štúdio 
Atrium spustilo verejný por-
tál www.uzemneplany.sk. Táto 
webová stránka má za úlohu 
sprístupniť informáciu pre ob-
čanov, investorov  či architek-
tov o územných plánoch obcí. 
Cieľom  projektu je odbreme-
niť samosprávu od náročnej 
agendy spojenej s informáciou 
o územnom pláne, na ktorú 
obec nemá kapacity, možnosti 
ani technológiu.  Obec rokuje 
so zástupcami štúdia o umies-
tení Územného plánu obce 
Hranovnica na uvedenej we-
bowej stránke.

Krátke správy

by rieši túto výstavbu ako prí-
stavbu k jestvujúcemu objektu, 
v ktorom sa prevádza pracovné 
vyučovanie žiakov základnej 
školy a taktiež výučba žiakov 
SOU.  V projekte sa uvažuje 
s prízemnou budovou, v ktorej 
sa vybudujú dve učebne so so-
ciálnym zariadením pre chlap-
cov, dievčatá a učiteľov. Vy-
kurovanie týchto priestorov je 
samostatnou kotolňou. Výstav-
ba objektu sa bude realizovať 
v rámci praxe žiakov odborné-
ho učilišťa. Náklady na mate-
riál zabezpečí SOU zo svojich 
vlastných prostriedkov, prí-
padne zabezpečí na výstavbu 
dotáciu.

Na zasadnutí sa taktiež 
schválila rekonštrukcia kotolne 
v budove futbalového štadióna, 
ktorej realizácia podľa rozpočtu 
si bude vyžadovať 307 018 Sk.

http://www.uzemneplany.sk
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V dopoludňajších hodinách 
po uvítaní na obecnom úrade 
starostom obce skupina zavíta-
li do materskej školy v osade, 
kde sa zoznámila s deťmi a ich 
rodinami. V prvej časti progra-
mu zameraného na zdravotnú 
osvetu študenti predviedli teo-
reticky a prakticky prvú pomoc 
a sanáciu. Poukázali na najčas-
tejšie ochorenia v rómskych 
osadách – ich príznaky, preven-
cia a liečba, výživa a jej vplyv na 
zdravie, ako zdravo a chutne sa 
stravovať, čo je dôležité pre ži-
vot, správna výživa pre matky 
s deťmi, dôležitosť očkovania, 
dôležitosť kojenia, starostlivosť 

a hygiena o svoje telo, hygiena 
ústnej dutiny, umývanie a čis-
tenie zubov. V krátkej diskusii 
mali možnosť matky porozprá-
vať o skúsenostiach a zážitkoch, 
s ktorými sa stretli. Ďalšou úlo-
hou bola výtvarno-zdravotná 
vzdelávacia aktivita pre matky 
s deťmi „Šťastné rodiny“. Mat-
ky mali možnosť vyjadriť svo-
jou kresbou vlastné záujmy, čo 
rady robia, čo ich zaujíma, ako 
trávia a využívajú svoj voľný 
čas. Rodiny pracovali v skupi-
nách alebo samostatne. Hoto-
vé kresby podpísali svojím me-
nom a priezviskom. Ich prácu 
študenti a profesori ohodnotili 

O rok prídeme znova

veľmi pozitívne a za ich snahu 
odmenili malým darčekom – 
hygienickými potrebami.

Druhá časť programu “Ume-
lecké dielne“ bola v popoludňaj-
ších hodinách. Študenti s profe-
sormi sa vybrali na exkurziu do 
osady, navštívili rómske príbyt-
ky a bližšie sa zoznámili s ro-
dinami. Pri výklade základov 
hudby pod vedením prof. Sarah 

Meredith si Rómovia prišli na 
svoje. Veď hudba a tanec sú dô-
ležitou súčasťou života. Výtvar-
né dielne, ktorých sa zúčastnili 
deti, ale aj ďalší obyvatelia osád, 
viedla výtvarníčka Katina Daa-
nen. Nástenná maľba v rómskej 
osade mala tému „Žiarivé ko-
munity“.  Účastníci výtvarnej 
dielne preberali základnú teó-
riu maľovania, ktorú si vyskúša-
li v praxi, na stenách rodinného 
domu pani Heleny Pačanovej. 
Bola veľmi povďačná za ich 
umelecké dielo.

Po skončení oficiálnej čas-
ti vzdelávacieho programu sa 
všetci presunuli do kultúrneho 
domu, kde rómske deti pre hos-
ti pripravili kultúrny program. 
Záverom a vyvrcholením tohto 
programu bol spoločný tanec 
na javisku, kde všetci svojím 
hudobno-pohybovým preja-
vom vyjadrili radosť, nadšenie 
a zábavu. 

Posledná veta hostí z Wis-
consinu v preklade znelá „O 
rok prídeme znova“.

Lenka Šifrová
učiteľka MŠ

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) 
spolupracuje s Univerzitou Wisconsine – Gren Bay už tri roky. 
Skupina štrnástich študentov a dvoch profesorov z univerzity 
pripravila v spolupráci s ACEC vzdelávací program zameraný 
na osvetu v oblasti zdravia a umeleckej dielne. S týmto progra-
mom študenti vystúpili v rómskych osadách východného Slo-
venska. Vedenie asociácie spolu so študentmi a profesormi 
navštívili aj našu obec 29. mája 2008. 

Obec bude zohrávať v ko-
munikácii s občanmi a rôzny-
mi subjektmi na svojom území 
významnú úlohu pri zavedení 
eura, a to aj v prípade dobrej 
vedenej celoslovenskej kampa-
ne. Predstavitelia a pracovníci 
obce budú pri svojej každo-
dennej činnosti konfrontova-
ní s otázkami zavedenia eura 
v širšom než len miestnom 
rozsahu a musia byť na to pri-
pravení.

Euro sa zavedie 1. januára 
2009 systémom „veľký tresk“, 
to znamená súčasne do bez-
hotovostného aj hotovostného 

styku bez prechodného obdo-
bia. (Prvé krajiny eurozóny za-
vádzali euro postupne, najprv 
v bezhotovostnom styku od 
roku 1999, neskôr v hotovost-
nom styku od roku 2002). 

Duálne zobrazovanie cien, 
t.j. vyjadrovanie peňažných 
hodnôt v korunách  aj eure sú-
časne, bude povinné jeden me-
siac po stanovení konverzné-
ho kurzu, pravdepodobne od 
augusta 2008. Táto povinnosť 
pretrvá 12 mesiacov po zave-
dení eura. Duálne zobrazova-
nie sa vyžaduje všade tam, kde 
sa občanovi uvádza peňažná 

čiastka, teda okrem cien v ob-
chodoch aj mzdy, dôchodky, 
sociálne dávky, bankové účty, 
faktúry, cenové ponuky, kata-
lógy atď. Ceny budú prepočí-
tané podľa konverzného kurzu 
a zaokrúhlené na najbližší eu-
rocent.

Duálny obeh, t.j. možnosť 
súčasného používania sloven-
ských aj eurových bankoviek 
a mincí, bude v oblasti hoto-
vostného styku trvať veľmi 
krátko, od 1. do 16. januára 
2009. Po skončení duálneho 
obehu sa slovenské koruny ne-
budú môcť používať.

V auguste duálne zobrazovanie?

Obec ako subjekt verejnej 
správy preberá zodpovednosť 
za hladké prevedenie eura na 
úseku všetkých kompeten-
cií, právomoci a úloh, ktoré 
budú zavedením eura dotknu-
té, a to voči externým aj inter-
ným partnerom. Ako zriaďo-
vateľ príspevkovej organizácie 
preberá obec zodpovednosť za 
účinnú pomoc pri zabezpeče-
ní všetkých krokov a postupov, 
ktoré umožnia týmto organi-
záciám hladké zavedenie eura 
v ich podmienkach  a zároveň 
za výkon dohľadu pri plnení 
plánu obce ako aj vlastného 
plánu. Obec preberá zodpo-
vednosť aj ako zamestnávateľ. 
Predovšetkým za podrobné in-
formovanie svojich zamestnan-
cov o pripravovanom duálnom 
zobrazovaní platov a o jeho 
pravidlách, ako aj spôsobe pre-
počítania miezd podľa schvále-
ného konverzného kurzu. 

Obec pri zavedení eura je 
zodpovedná v týchto šiestich 
oblastiach:

a) legislatívno-právna, kto-
rá pozostáva zo všeobecnej ob-
lasti, legislatívnych noriem, 

Funkcia obce pri zavedení eura
Zavedenie eura v našej republike sa rýchlo blíži – predpo-

kladaný termín 1. január 2009 nie je tak vzdialený, ako by sa na 
prvý pohľad mohlo zdať. Ak chce obec zvládnuť zavedenie eura 
hladko, bez vážnejších problémov a napätia, je tu už posledné 
obdobie, v ktorom zostáva na prípravu toľko času, aby obec do-
kázala zvládnuť všetkých šesť oblasti svojej zodpovednosti.

zmluvných vzťahov, majetku 
a majetkových podielov,  

b) ekonomická oblasť zahŕňa 
v sebe rozpočet obce, účtovníc-
tvo, inventarizáciu majetku, dane 
a poplatky a finančné doklady,

c) hospodársko-administratív-
na, kde je finančno-administra-
tívna dokumentácia, ľudské zdro-
je a hotovostný peňažný obeh,

d) technická oblasť týkajú-
ca sa informačných systémov 

obce hlavne ich úprava pri za-
vedení eura, 

e) komunikácia, keď hlav-
ným cieľom komunikácie s ob-
čanmi je dosiahnuť stav, aby 
bol každý občan o všetkých sú-
vislostiach, ktoré pre neho zo 
zavedením eura vyplynú, in-
formovaný, 

f) dohľad a kontrola nad za-
vedením eura v miestnych pod-
mienkach.

Za zvládnutie úloh, ktoré 
súvisia so zavedením eura, sú 
zodpovedné obidva orgány sa-
mosprávy t.j. starosta obce a za-
stupiteľstva, a to každý v rozsa-
hu svojich kompetencií.
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List tohto znenia od ano-
nymného oznamovateľa sme 
dostali na obecný úrad. Aj 
keď bol list anonymný spĺňal 
podmienky jeho prešetrenia. 
Prejednanie tohto priestupku 

v zmysle zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny patrí Obvodnému úradu 
životného prostredia v Popra-
de. Preto som informoval ten-
to orgán štátnej správy. S jeho 

Odpoveď starostu na anomný list
Vážený pán starosta,
Zasielam Vám fotografie dvoch „podrezaných“ stromov za ro-

dinným domom Milana L. na Školskej ulici. Veď to nie možné, 
aby si niekto takéto niečo beztrestne urobil len preto, aby mu na 
jeho „anglický“ trávnik vo dvore nenapadlo lístie z týchto stro-
mov. Sú poslané aj na vyššie štátne inštitúcie a budem pozorne 
sledovať odozvu obecného úradu. Pošlem to aj orgánu činnému 
v trestnom konaní, lebo to pokladám za porušenie zákona.

pracovníkom Ing. Antonínom 
Haratykom sme 9. mája 2008 
spolu vykonali miestne ziste-
nie.

Pri miestnom zistení orgán 
štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny konštatoval, že v k.ú. 
Hranovnica na Školskej ulici 
za rodinným domom č. 603 do-
šlo k poškodeniu 2 ks stromov 
topoľ čierny s obvodom kmeňa 
240 a 260 cm. Uvedeným ko-
naním došlo k porušeniu usta-
novenia § 47 ods. 1 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane príro-
dy krajiny. Ďalej pri miestnom 
zisťovaní orgán štátnej správy 
uviedol, že vykoná ďalšie kroky 
na zistenie páchateľa a došetre-
nie tejto nezákonnej činnosti.

Výsledok ďalších krokov 
orgánu štátnej správy na zis-
tenie páchateľa tejto nezákon-
nej činnosti je v takýchto prí-
padoch každému vopred viac 
menej známy. Pre nedostatok 
usvedčujúcich dôkazov zostáva 
páchateľ neznámy. Tak to je aj 
v tomto prípade.

Prečo som volil túto ces-
tu a odpovedám anonymné-

mu oznamovateľovi? Pretože s 
podobnými prípadmi sa stre-
távam častejšie, keď od obča-
nov počujem: na cintoríne sú 
porozbíjané kahance, na Lúč-
ke je vysypaný biologický od-
pad,  v rieke Vernárka pláva 
komunálny odpad, do kontaj-
nera sypalo cudzie auto odpad 
a pod.. To všetko sú len tvrde-
nia o priestupkoch, ale pácha-
teľ ostáva neznámy. Zistiť pá-
chateľa orgánu štátnej správy, 
policajnému oddeleniu, sta-
rostovi obce bez usvedčujúcich 
dôkazov je ťažké. Tieto usved-
čujúce dôkazy však niektorí 
občania poznajú. Radšej však 
mlčia. Nebolo to tak aj v tomto 
prípade, že anonymný oznamo-
vateľ páchateľa pozná? Radšej 
napísal, budem sledovať odo-
zvu obecného úradu. Celá zále-
žitosť sa týmto nevyriešila, voči 
páchateľovi nebude právne ko-
nanie, k náprave nedôjde.

Spolupráca občana pri 
ochrane životného prostre-
dia nespočíva len v oznámení 
o porušovaní zákona, ale naj-
mä v predložení usvedčujúcich 
dôkazov, ak sú mu známe. Len 
voči známemu páchateľovi sa 
dá konať.

Kompetencia obce pri ochrane drevínProblematiku starostli-
vosti ako aj ochrany drevín 
upravuje zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny. Obec ako orgán ochra-
ny prírody vykonáva v prvom 
stupni štátnu správu vo ve-
ciach ochrany drevín, v rám-
ci ktorej vydáva súhlas na vý-
rub drevín podľa § 47 ods. 3 
tohto zákona. Podľa § 71 uve-
deného zákona obec vykoná-
va štátny dozor vo veciach 
ochrany drevín 

Podmienky za akých or-
gán ochrany prírody môže vy-
dať súhlas na výrub drevín je v 
ustanovení § 47 ods. 3 zákona 
o ochrane prírody a krajiny a 
§ 17 ods. 12 a 13 vykonávacej 
vyhlášky. Orgánom na vydanie 
súhlasu výrubu drevín, kto-
rá je v intraviláne je obec. Ak 
je drevina v extraviláne potom 
orgánom na vydanie súhla-
su je Obvodný úrad životného 
prostredia v Poprade.

Rozhodnutie na výrub dre-
vín sa vydáva na základe žia-
dosti, ktorá v zmysle vykoná-
vacej vyhlášky musí podľa § 17 
ods. 10 obsahovať:

a) meno, priezvisko a tr-
valý pobyt alebo názov alebo 

obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania žiadateľa,

b) katastrálne územie, par-
celné číslo a druh pozemku, na 
ktorom drevina rastie a kópiu 
katastrálnej mapy alebo iný do-
klad umožňujúci identifikáciu 
dreviny v teréne,

c) súhlas vlastníka, správcu 
prípadne nájomcu (ak mu také-
to oprávnenie vyplýva z nájom-
nej zmluvy) pozemku, na kto-
rom dreviny rastú, ak žiadateľ 
nie je jeho vlastníkom (správ-
com, nájomcom),

d) špecifikáciu dreviny, 
ktorá sa má vyrúbať, najmä jej 
druh, počet, zdravotný stav, 
obvod kmeňa meraný vo výške 
130 cm nad zemou alebo tesne 
pod miestom jeho rozkonáre-
nia, ak túto výšku nedosahuje, 
alebo výmeru krovitého poras-
tu,

e) odôvodnenie žiadosti.
Ak žiadosť na výrub dre-

vín nemá predpísané náleži-
tosti alebo nie je úplná, obec 
by mala podľa § 19 ods. 3 zá-
kona o správnom konaní vy-
zvať žiadateľa, aby v určenej 
lehote doplnil. Súčasne by ho 

mala poučiť, že ak v stanove-
nej lehote žiadateľ neodstráni 
nedostatky podania, tak ko-
nanie zastaví.

Súhlas na výrub dreviny 
obec, resp. obvodný úrad môže 
vydať po splnení štyroch pod-
mienok:

1. dreviny musia byť posú-
dené z hľadiska: ekologických 
funkcií dreviny, estetických 
funkcií dreviny, vplyvov na 
zdravie človeka,

2. súhlas na výrub drevín 
možno vydať len v odôvodne-
ných prípadoch: zlého zdra-
votného stavu, keď má drevina 
malú pravdepodobnosť preži-
tia, nevhodných hygienických 
podmienok v bytových a ne-
bytových priestoroch, naruše-
nia stability stavby koreňovým 
systémom dreviny,

3. súhlas možno vydať len so 
súhlasom vlastníka (správcu, 
nájomcu) pozemku, na ktorom 
drevina rastie, ak žiadateľom 
nie je vlastník pozemku,

4. až po vyznačení vyznače-
ní dreviny určenej na výrub. 
Vyznačenie pozostáva znakom 
kruhového tvaru s priemerom 

5 cm na kmeni vo výške 1,3 
m. Krovité porasty určené na 
výrub sa vyznačujú plošne a 
nezameniteľné vhodným spô-
sobom. Povinnosť označiť dre-
viny, ktoré sú určené na výrub, 
sa vzťahuje ešte pred vydaním 
súhlasu na ich výrub.

5. Pri vydávaní súhlasu na 
výrub drevín je obec povinná 
podľa § 17 ods. 12 vykonávacej 
vyhlášky prihliadať aj na:

- druh a zdravotný stav dre-
viny,

- funkciu a význam dreviny 
pre životné prostredie,

- uskutočniť výrub v období 
vegetačného pokoja,

- stanovisko štátneho orgá-
nu, v našom prípade to je Štát-
nej správa Národného parku 
Slovenský raj so sídlom v Spiš-
skej Novej Vsi.

Na konanie o vydanie súhla-
su na výrub drevín sa vzťahuje 
zákon o správnom konaní, čo 
znamená, že obec je povinná v 
rozhodovacom procese postu-
povať podľa tohto zákona, ako 
aj to, že výrub je nožné usku-
točniť až po právoplatnosti roz-
hodnutia obce.
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Úspešnosť dvoch rokov kon-
firmačnej prípravy dokázali 
konfirmandi na skúške z kon-
firmačného učenia deň pred-
tým – v sobotu. Pred očami 
všetkých prítomných dokazo-
vali nielen svoje vedomosti, ale 
aj osobnú vieru. To, že sa sna-
žili vedomostiam porozumieť, 
dokazuje ich snahu spoznať 
základy viery. Tie vedomos-
ti, ktoré sú základom prípravy 
na konfirmáciu, si mnohí ľudia 
pamätajú celý svoj život. Všetci 
veríme, že rovnako to bude aj 
pri tohoročných konfirman-
doch. 

V nedeľu konfirmandov vie-
dlo do kostola predsedníctvo 
cirkevného zboru – zborový do-
zorca a zborová farárka. Kon-
firmandi vchádzali za zvuku 
organu a trúbky a dnu ich vítal 
plný chrám Boží. Kázeň Slova 
Božieho – teda konfirmačný 
príhovor – bol určený špeciál-
ne im. Odznel na základe textu 
z knihy proroka Jonáša – muža, 
ktorý odmietal Božie poslanie, 
utekal pred Božou tvárou a 
skončil v bruchu ryby. A len 

tam, v problémoch, v zdanlivo 
neriešiteľnej situácii, sa začal 
modliť. Boh sa postaral o jeho 
záchranu, a tak Jonáš šiel tam, 
kde bol poslaný. Neprestal mať 
však námietky voči Božím roz-
hodnutiam, neprestal byť tvr-
dohlavý a neústupčivý.  Pre-
to sa kniha Jonáš, ako jediná 
v Biblii, končí Božou otázkou 
na Jonáša. Rovnako sa končil aj 
konfirmačný príhovor. To, ako 
budú naši konfirmandi pokra-
čovať ďalej, je pre nás otázkou, 
na ktorú majú oni – dúfajme, že 
pozitívnu – odpoveď. 

Po konfirmačnom prího-
vore nasledovali konfirmačné 
otázky, v rámci ktorých vyzná-
vali konfirmandi svoju vieru – 
teraz už každý sám za seba. Po-
tom prijali spoločné a následne 
každý osobné konfirmačné po-
žehnanie. 

Pre každého konfirmanda je 
pri osobnom požehnaní pripra-
vená konfirmačná rozpomien-
ka s jeho menom, dátumom a 
biblickým textom, vybratým 
špeciálne pre neho. Konfir-
mačné texty vyberajú farári pre 

Prejavili túžbu po Večeri Pánovej
Prvý deň v júni sa vo Švábovciach uskutočnila slávnosť kon-

firmácie. Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mla-
dých ľudí medzi dospelých členov cirkvi. Tohto roku sa týkala 
desiatich konfirmandov – piatich chlapcov a piatich dievčat. 

každého konfirmanda osobit-
ne, s prihliadnutím na jeho vý-
nimočnosť, výnimočnosť jeho 
viery a cesty ku Bohu. Konfir-
mačné texty sprevádzajú kaž-
dého konfirmovaného nielen 
pár rokov, ale celý život.  

Slávnosť konfirmácie obo-
hatili samotní konfirmandi 
– žalmami a tiež čítaním úvah 
o vlastnej viere, o konfirmač-
nej príprave a o tom všetkom, 
čo majú nielen za sebou, ale aj 
pred sebou. Úvahy konfirman-
dov sú stále výborným obo-
hatením samotnej slávnosti a 
tiež osobným svedectvom, kto-
ré v mnohom môže ísť príkla-
dom. 

Dôležitou súčasťou konfir-
mácie je aj moment, keď kon-
firmandi prvýkrát pristupu-
jú k sviatosti Večere Pánovej. 
Vedomosti, ktoré sa na kon-
firmačnej príprave učili, sa aj 
takto posunú do roviny osob-
nej skúsenosti s Bohom, s Je-
ho dobrotou a láskou. Dúfa-
me, že práve tento deň bol pre 
nich okamih, keď začnú  kon-
firmandi, teraz už dospelí čle-
novia nášho cirkevného zboru, 
túžiť po Večeri Pánovej stále 
viac. Túžba po Večeri Pánovej 
je prejavom zdravej, dýchajú-

cej viery a práve za to všetko sa 
pri našich tohoročných konfir-
mandoch modlíme. 

Celý náš zbor je hrdý na na-
šich konfirmandov; sme vďač-
ní Bohu, že to neboli len vedo-
mosti, ale aj láska Božia, ktorá 
sa dotýkala ich srdca, a v nádeji 
čakáme, že ich viera bude na-
ozajstným svetlom, že celý ich 
život bude im a ich blížnym na 
požehnanie a Bohu na chválu. 

Zuzana Vaľovská 
zborová farárka 

Darovať a ďakovať sú ako 
vdych a výdych. Sú rečou srd-
ca, ktoré burcuje naše tvorivé 
sily. Tento výrok je od Hansa 
Wallhofa. 

Milý pán farár, prvá časť 
tohto výroku je o Vás. Vy ste po 
celý rok naše deti učili pozná-
vať pravdu viery, lásku k Bohu, 
desatoro Božích prikázaní, pri-
pravovali ste ich na prvé sväté 
prijímanie. Z Vašich úst zazneli 
múdre slová, ktoré boli výzvou 
do budúcna nielen pre naše deti,  
ale aj pre ostaných Rómov. Títo 
sa vo veľkom počte zúčastnili 
slávnosti prvého svätého prijí-
mania svojich detí.

Slová druhej časti výroku 
sú určené nám Rómom. Využí-
vame k tomu aj obecné noviny 
a aj touto cestou sa chceme po-

ďakovať Vám, pán farár, za 
najkrajší sviatočný deň na-
šich detí pri prvom svätom 
prijímaní. Vám patrí veľká 
vďaka, pán farár. Zo srdca 
Vám prajeme veľa zdravia, 
šťastia a sily do nasledujú-
cich rokov pri  učení  našich 
detí a mládeže o Bohu a ich 
príprave do kresťanského ži-
vota.

Naše poďakovanie patrí 
aj Dr. Helene Vallušovej, ka-
techétke a učiteľke, ktorá sa 
tiež podieľala na príprave detí 
k prvému svätému prijímaniu, 
birmovke, organizácii tohto 
sviatočného dňa a vedie deti 
k Bohu po celý školský rok.

Ďakujeme tiež chrámové-
mu spevokolu, miništrantom, 
p. kostolníkovi a všetkým osta-

Aj tento rok prichádza možnosť 
spojiť príjemné s užitočným v po-
dobe odpustu. Z ľudského hľadis-
ka ako rodinné stretnutie, oslava, 
oddych, zamyslenie, či poučenie. 
Z nadprirodzeného významu tre-
ba spomenúť duchovné očistenie, 
získanie odpustkov, načerpanie 
novej posily z prameňa Božieho 
slova, sviatostí a od patróna far-
nosti Jána Krstiteľa.

Nie je na škodu pripomenúť si 
jeho stručný životopis. Pochádzal 
z Judei, kde sa narodil v rodine 
starozákonného kňaza Zachariá-
ša a jeho matka sa volala Alžbe-
ta, zároveň bol v príbuzenskom 
zväzku s Ježišom Kristom. Zná-
my je tým, že žil na púšti prísnym 
asketickým životom. Na prelome 
rokov 28 a 29 začal verejne učiť 
o prichádzajúcom Božom kráľov-
stve. V rieke Jordán udeľoval krst 
na znak pokánia a túžby po zme-
ne života. Poukázal na Ježiša ako 
na očakávaného Mesiáša. Nebál 
sa verejne odsúdiť nemravný ži-
vot kráľovského dvora a kritizoval 
neplatný manželský zväzok krá-
ľa Herodesa Antipasa s bratovou 
ženou Herodiadou, za čo zapla-
til životom. Zomrel vo veku niečo 
nad tridsať rokov. Stal sa prvým 
svätým, ktorý bol uctievaný v ce-
lej Cirkvi.

Kontrast medzi tým, čo sa nám 
páči, o čom radi počúvame a roz-
právame a samotným životom je 
niekedy priepastný. Aj Jána pa-
novník rád počúval a napriek 
tomu ho nechal zabiť. Sila cha-
rakteru a nekompromisné postoje 
zdobili Krstiteľa. Či chceme alebo 
nie, toto potrebuje aj dnešná doba.

Nech je aj tohtoročný odpust 
farnosti Hranovnica všetkým zú-
častneným príjemný a užitočný 
zároveň.

Jozef Ferneza
správca farnosti

Veľká vďaka, pán farár!
V druhú májovú nedeľu na slávnostnej svätej omši pri-

stúpilo v kostole svätého Jána Krstiteľa dvadsaťosem róm-
skych detí k prvému svätému prijímaniu. Do redakcie sme 
dostali list s požiadavkou uverejniť ho v obecných novinách. 
V liste,  z ktorého časť vyberáme bolo uvedené:

ným, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom prispeli k celému priebe-
hu tejto slávnosti.

Posledná časť výroku nech 
ostáva pre nás všetkých výzvou 
do ďalšieho života. Táto vý-
zva nech nás vedie k burcova-
niu tvorivých síl k spoločnému 
a pokojnému životu nielen far-
nosti, ale aj celej obce.

 Vladimír Horváth
Anna Horváthová

Spojme príjemné  
s užitočným
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..stál raz veľký hrad, ob-
klopený vysokými, košatými 
stromami. Takto sa začína roz-
právka, ale i deň detí pripra-
vený obecným klubom mláde-
že, ktorý sa konal v sobotu 31. 
mája v areáli základnej školy.

Pri príležitosti ich malého 
sviatku, sa mohli netradične 
zahrať a zašportovať si spolu 
s kamarátmi. Malé deťúrence 
si skúšali svoje pršteky v od-
ťahovaní farebných autíčok 
do garáže a darilo sa im. Naj-
obliehanejší vojenský výcvik 
s podliezaním, preliezaním, 
skákaním a behom nebol len 
pre chlapcov, v skúškach ob-
stáli i dievčatá. Šikovnejší sa 
rozcvičili behom v sedemmí-
ľových čižmách, naberačka-
mi vyprázdňovali rybník, aby 
v ňom mohli chytiť šťavnaté 
jabĺčko priamo vodníkovi z la-

vóra. Kto dobre hádzal loptič-
ky a kruhy na cieľ, môže byť 
strelcom, kto dokázal správne 
zašnurovať domotanú baganču, 
môže byť pri vojsku navigáto-
rom. Po návšteve pánov poli-
cajtov z nášho strediska v Hra-
novnici, si to však poniektorí 
chlapci rozmysleli. Budú kuk-
láčmi, aspoň tieto prázdniny. 
Zahrať si stolný tenis pod stro-
mami v tráve mohol byť naj-
krajší zážitok pre priaznivcov 
tohto športu.

 Škoda len, že dážď neod-
pozoroval od detí nič. Nemal 
presné oko, ani trpezlivosť, 
spadol skôr a ukončil mraven-
čiu prácu všetkých, ktorí v are-
áli ZŠ zbierali trblietky radosti, 
možno i sladkosti. Ďakujeme 
všetkým prítomným deťom 
i rodičom, že si našli čas a pri-
šli medzi nás.                   BenZ

Kde bolo, tam bolo,

Týmito úprimnými slova-
mi, plnými lásky a vďaky, sa 
v nedeľu 18. mája 2008 v kino-
sále kultúrneho domu prihovo-
rili svojim mamičkám, starým 
mamám a tetám deti materskej 
školy pri príležitosti osláv Dňa 
matiek.

Všetky deti materskej školy, 
malé i staršie, sa usilovne pri-
pravovali na toto vystúpenie: 
„Veď budeme pekne vyoblieka-
ní, budeme na javisku a všetci 
budú pozerať len na nás, mož-
no nám aj zatlieskajú...“ tešili 
sa chlapci a dievčatá. A naozaj. 
Maličkí, aj keď niektorí so sl-
zičkou v očku, to zvládli pekne. 
Recitovali básne, spievali pies-

ne a zahrali aj „zajačkové“ di-
vadielko. Čo na tom, že niekto-
rým drobcom sa chcelo zakývať 
z javiska svojim rodičom, ale-
bo Barborke sa v parádnych 
šatočkách povykrúcať, inému 
v tú chvíľu bolo treba prečistiť 
noštek, alebo upraviť vestičku, 
Kubko si stihol aj trošičku za-
snívať. Aj napriek tomu boli 
všetci roztomilí.

Staršie deti to zobrali naozaj 
vážne. „Veď my sme už školáci, 
a ukážeme vám, čo vieme“. Ich 
básne, piesne, scénka s kvietoč-
kami a „tanček“ našich mažo-
retiek sa tiež prítomným páčili, 
za čo deti odmenili potleskom. 
A že boli aj nejaké chybičky? 

Keď si šťastný, tlieskaj rukami
„ Vy, ľúbiace mamky, viete sa rozdávať a nemyslieť na seba. 

Prežívate s nami dobré i zlé, vždy sa o nás strachujete a pomá-
hate nám. V neistote nám poradíte a úsmevom nás pohladíte.“

Ale veď my sme ešte detičky!
No a záver programu? Pies-

ne a pohybová hra: „Keď si 
šťastný, tlieskaj rukami..“ vy-
zvala do tanca a spevu nielen 
deti na javisku, ale všetkých 
prítomných v kinosále. Na-
koniec deti odovzdali svojim 

mamkám darček, ktorý spolu 
s pani učiteľkami pripravovali 
v materskej škole s veľkou lás-
kou a vďakou. Tento slávnost-
ný deň nám bude pripomínať 
DVD, ktoré nahrali rodičia 
Roškovci a darovali materskej 
škole.                     E. Uhrinová

Burza pre všetkých
Obecný klub mládeže pozýva všetkých, ktorí doma schová-

vajú niečo vzácne do zbierky, ale i tých, ktorí si už stihli vytvoriť 
svoju vlastnú zbierku zaujímavých vecí a chcú ju doplniť, alebo 
len tak ukázať na obdiv druhým na výmennú a predajnú burzu. 
Napríklad známok, obrúskov, odznakov, kariet, kameňov, mušlí, 
opaskov, lyžičiek, dušičkových šálok, kníh, kaktusov, rybičiek, 
gombíkov, škatuliek, bábik, autíčok, či iných zaujímavých vecí.

Burza sa  uskutoční dňa 23. augusta – sobota od 17. 00. hod. do 
19.00.hod v klubovni obecného úradu. Je vhodné sa vopred pri-
hlásiť u pani Marianny Kopáčovej v knižnici, ako i prísť na burzu 
o hodinu skôr, o 16.00.hod. do klubovne a pripraviť si vystavova-
nú zbierku.

Tešíme sa, že svojou účasťou prídete i vy podporiť vystavujú-
cich, burza je prístupná širokej verejnosti.

V piatok 13. júna k nám zaví-
tal na ,,družobnú“ návštevu det-
ský oddiel Dúha z Košíc, ktorý 
viedol Mgr. Peter Novák - Žra-
lok. Sedem detí v rôznom veku 
prišlo rozdávať smiech a pohyb.

Po prvom spoznávacom ve-
čeri nám domácim bolo hneď 
jasné, že úlohu hostiteľa zvlád-
neme len veľmi ťažko, nakoľ-
ko nevlastníme toľko kamarát-
skych trikov ako oni. Zaskočili 
nás svojou otvorenosťou,  spon-
tánnosťou, ktorá k ich veku 
patrí a obrovskou hravosťou.

Košický oddiel je turistic-
ko-športový a vo svojej batoži-
ne priniesol so sebou i niekoľ-
ko zaujímavých hier pre deti 
i dospelých, aké sme doposiaľ 
nepoznali. Veľmi radi nám 
ukázali, ako sa hrá ringo, lak-
ros, indiacu, tieto hry sú ur-
čené na ihriská a trávniky, ale 
i kartovú hru na motívy divo-

kého západu bang, či skladač-
ku carcassone. Našli si svojich 
obdivovateľov i u nás.

V sobotu sme spoločne nav-
štívili vodopád Skok vo Vyso-
kých Tatrách. Túra deti dosta-
točne unavila, no nie natoľko, 
aby si večer nevymysleli ešte 
jeden spoznávací pochod de-
dinou.

Ani v nedeľu pre nás počasie 
neprinieslo slnečnú chvíľku, 
stále mrholilo. Naposledy sme 
sa spoločne zahrali na škol-
skom dvore a v klube obecné-
ho úradu, aby sme si poobede 
povedali dovidenia. 

Chvíle rozlúčky boli smut-
né, prišli aj slzy a smútok, že 
všetko prešlo tak rýchlo a pek-
ný víkend sa zrazu končí. 

Ďakujeme pánu starosto-
vi, že nám umožnil dôstojné 
ubytovanie detí v priestoroch 
obecného úradu.              BenZ

Hravá návšteva
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V máji a júni  
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Bednár Jozef Bc., Sládkovičova 455
Pačan Štefan, Hviezdoslavova 245

Koky Ján. Hviezdoslavova 265
Ovšanik Miroslav, Sládkovičova 400

60 rokov
Koščová Mária, Hviezdoslavova 326

Husár Marián, Sládkovičova 402
70 rokov

Chovanová Mária, Družstevná 397
Michlík Jozef, Hviezdoslavova 267

75 rokov
Kikta Ján, Rovná 20

Vallušová Anna, Rovná 11
80 rokov

Fedorová Katarína, SNP 58
Malatin Ján, Sládkovičova 427

95 rokov
Friedmannová Anna, SNP 57

Novorodenci 
Dominika Vallušová, Štúrova 559
Lukáš Pokoš, Hviezdoslavova 251

Dominik Pačan, SNP 186
Filip Pačan, SNP 217

Marek Malatin, Štúrova 485
Martina Pačanová, Mlynská 234

Matej Hropko, SNP 160
Slavomír Horváth, Mlynská 230
Ema Rothová, Sládkovičova 432

Patrik Pačan, Hviezdoslavova 251
Martin Pačan, SNP 207

Na večný odpočinok  
sme odprevadili

15. apríla 2008 Helenu Pačanovú
vo veku 52 rokov

18. apríla 2008 Annu Greňovú
vo veku 98 rokov

25. apríla 2008 Michala Pavligu
vo veku 86 rokov

28. apríla 2008 Annu Maškulkovú
vo veku 78 rokov

9. mája 2008 Kláru Farkašovskú
vo veku 76 rokov

16. mája 2008 Máriu Liptajovú
vo veku 99 rokov

23. mája 2008 Františka Pačana
vo veku 54 rokov

Spoločenská kronikaPrázdniny a dovolenky, ale aké?

„Často sa ma pýtajú na čitateľských be-
sedách, kde, v ktorej krajine sa mi najviac 
páčilo,“ hovorí spisovateľ R. Moric a po-
kračuje: „Čitatelia čakajú odpoveď, v kto-
rej by mal byť ďaleký exkluzívny kraj. Po-
vedzme Brazília, Kuba ... A ja ich obyčajne 
sklamem ... Lebo ešte som nepoznal kraj-
šiu krajinu, ako je naše rodné Slovensko, 
ako sú slovenské hory, doliny, štíty, stráne 
či rokliny.“

Každý z nás má svoj domov, rodný kraj, 
kam sa aj po rokoch rád vracia, pohľadom 
ohmatáva miesta, ktoré ho sprevádzajú po 
celý život.

Nášmu oku najmilšie a srdcu najbliž-
šie okrem Vysokých Tatier je fantastické 
územie Slovenského raja. Prírodný klenot 
Slovenska. Ak sme trochu vnímaví, náš po-
hľad objaví tam neobyčajnú prírodnú sce-
nériu, nádherné rokliny, obdivuhodné zá-
kutia, horské riavy, vyhľadávané kaňony, 
tiesňavy či čarokrásne planiny-sťa ume-
lecké obrazy vo výstavných sieňach. Str-
mé stráne a riečne doliny znásobujú krá-
su „rajskej“ prírody, ktorú turisti-pútnici 
s hlbokou pokorou uznávajú, že príroda 
má vzdor i krásu, že príroda, najväčší Boží 
chrám, majestát Stvoriteľa, je žriedlom 
pokoja, prameňom zdravia, tvorcom prí-
rodnej nádhery. Ona poľudšťuje tvrdých 
a bezohľadných, krotí mocných, aby do-
kázala, že je darom rovnako pre všetkých, 
aby presvedčila, že ponúka lásku, pokoj, 
radosť, pohodu a ticho-všetko svoje bohat-
stvo – nie za peniaze, ale zadarmo dáva do 
služieb človeka.

Čo mi prináša pobyt v prírode? Predo-
všetkým slúži integrálnemu rozvoju člove-
ka, zuchľachťuje jeho správanie, posilňuje 
vôľu a cit. V prírode človek dozrieva du-
chovne i morálne, získava mravné hodno-
ty, ktoré spoločnosť veľmi potrebuje. Učí 
solidarite, poriadku, odvahe i cnostiam, 
ktoré posúvajú ľudí k vyšším kvalitám. 

V prírode človek dozrieva
Príroda pomáha prekonávať pokušenie ľa-
hostajnosti a egoizmu. Pestuje spravodli-
vosť, vernosť a bratstvo v spoločenských 
vzťahoch. Tento životný štýl môže byť na-
ším jedinečným príspevkom k budovaniu 
širšieho a ozajstnejšieho bratstva medzi 
obyvateľmi Európy, ktoré vzniká pred na-
šimi očami. Tým pobyt v prírode, turistika 
a iné múdre aktivity v prírode pomáhajú 
meniť kvalitu života.

Slovenská horolezecká legenda Franti-
šek Kele hovorí: „Kto vystupuje do vyšších 
nadmorských polôh, má šancu hlbšie vní-
mať dielo Stvoriteľa.“

Všetci vnímame vôňu prírody, dych 
Zeme. Ona je ako rodná mať, ktorá nám 
s láskou ponúka požehnanie. Aj škovrá-
nok nám nad hlavou trepoce, znežňuje 
srdce trilkami zo svojej čarovnej fujarky. 
Aj ostatné nebeské vtáctvo rozosieva mno-
horakú symfóniu jari, akoby otváralo slá-
vobránu plnú viery vo vznešenosť a več-
nosť života.                                           AMk 

Spokojnosť  
znamená potlačiť v sebe 

 túžbu mať stále viac a viac.  
Znamená to,  

že sme Božími správcami toho,  
čo vlastníme.

Donald M. Geiger

Popri mnohých našich cestách a výle-
toch máme počas prázdnin a dovoleniek 
viac času zájsť do krásnej, očarujúcej prí-
rody, ktorá je vôkol nás. Poloha našej obce 
nám túto možnosť dáva pre každého z nás. 
Leží v ochrannom pásme Slovenského 
raja. V území, ktoré svojimi výnimočnými 
prírodnými krásami je jedným z najkraj-
ších národných parkov v Strednej Európe. 
Pri svojich potulkách môžeme vidieť tento 
kraj, ktorý po stáročia Stvoriteľ formoval 
do súčasnej podoby a vytvoril dielo hod-
né obdivu. Rokliny s vodopádmi, jaskyne, 
priepasti, vápencové bralá, horské planiny, 

očarujúca a zároveň vzácna flóra i fauna. 
Naša obec je členom mikroregiónu 

„Slovenský raj“. Členstvo v tomto združe-
ní zabezpečuje občanom bezplatný vstup 
na turistické cesty zo strediska Podlesok. 
Stredisko je ideálnym nástupovým mies-
tom do roklín Suchá Belá a Veľký Sokol, 
tiež do kaňonu Prielom Hornádu.

Naplánujme si teda turistickú trasu 
v Slovenskom raji, využime tohoročné 
prázdniny a dovolenku na pobyt v krásnej 
prírode, ktorý nám prinesie nielen načer-
panie nových síl do života, ale aj lepšie spo-
znanie rodného kraja.  

„Keby som sa len mohol dostať z toho začarovaného kruhu“, tak si povieme mno-
hokrát cez rok s túžobným pohľadom upretým na kalendár, lebo každodenný jedno-
tvárny život nás oslabuje, cítime sa stiesnení, stresovaní. Ďaleko preč, niekam na 
krásnu pláž na juhu, k vode alebo do osviežujúcich hôr! – myslíme si neraz. A ten čas 
je tu. Čas dovoleniek a prázdnin.
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Okamihy zo života našej obce

Deti materskej školy počas  Dňa detí. Prvoprijímajúce deti s rodičmi pred farou 

Družstvo hasičov na súťaži vo Svite Prvoprijímajúce deti pri svätej omši

Radosť detí na stene K2 v MAXI Práca žien v rámci aktivačnej činnosti


