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Rok 2010 sa do štatistík zapíše ako 
rok prírodných katastrof. Ničivé požia-
re, ale najmä záplavy a prívalové dažde 
nám ukázali, že príroda sa riadi inými 
zákonitosťami, aké im chce vnútiť člo-
vek. Nebolo tomu inak ani v našej obci. 
Povodeň v júni nám dala signál, že v prí-
rode to nie je všetko v poriadku. 

V našej obci nám svoju ničivú silu 
ukázala rieka Vernárka. Spôsobila ško-
dy nielen na jej opravených brehoch 
v strednej časti obce, ale aj na neuprave-
nom toku v Rómskej časti na Mlynskej 
ulici. 

Veľmi príjemným Vianočným pre-
kvapením bola dotácia zo štátneho roz-
počtu vo výške 119 956 €, ktorú obec do-
stala 15. decembra 2010. Veľmi tvrdou 
podmienkou však bolo vykonať realizá-
ciu prác do konca marca 2011.

S prípravou na čerpanie uvedenej do-
tácie sa začalo už počas Vianoc. Hľadal 
sa vhodný projektant na vypracovanie 
projektovej dokumentácie. Na začiat-
ku januára sa zvolalo pracovné jednanie 
za účasti správcu toku, ktorým je povo-
die Bodrogu a Hornádu, pracovníkov 
Obvodného úradu životného prostre-
dia v Poprade, projektanta a zástupcu 
rybárskeho spolku. Účastníci posúdili 
stav spôsobených škôd a navrhli riešiť 
opravu brehov poškodenej časti od ma-
terskej školy až k Delta baru zo štátnej 
dotácie.

Ďalšie dni v mesiaci január a febru-
ár sa využili na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie, vybavenie povolenia. 
Taktiež prebehlo výberové konanie na 
dodávateľa stavebných prác.

Keďže bola veľká obava, že termín 

nebude môcť byť dodržaný z dôvodu 
nevhodných pracovných podmienok 
v zimných mesiacoch, už v januári bola 
podaná žiadosť o predĺženie termínu re-
alizácie prác.

Vzhľadom na priaznivé poveternost-
né podmienky firma MOPAX, s.r.o., za-
čala s realizáciou prác už koncom mesia-
ca február. Práce boli dokončené pred 
Veľkonočnými sviatkami.

Realizácia vykonaných prác predsta-
vovala finančnú čiastku 119 852,66 €. 

Zlý stav ostaných upravených ako aj 
neupravených brehov rieky Vernárka si 
vyžaduje ich úpravu čím skôr. Na reali-
záciu týchto opráv bude potrebné nájsť 
nové finančné zdroje, pretože samotný 
rozpočet obce je na pokrytie nákladov 
opravy nepostačujúci.

starosta obce

Štátnou dotáciou sa odstránila časť povodňových škôd  
a skrášlilo prostredie v okolí Vernárskeho potoka
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Informujeme
• Ôsme zasadnutie obecné-

ho zastupiteľstva sa uskutoční 
27. mája 2011 v miestnosti Klu-
bu obce so začiatkom o 19.00 
hod. Hlavným bodom progra-
mu bude schválenie záverečné-
ho účtu obce. Dôležitým bodom 
programu bude aj úprava rozpoč-
tu obce č.2 na rok 2011.

• Na kultúrnom poduja-
tí usporiadanom pri príležitos-
ti Dňa matiek folklórna skupina 
LUČKA  uviedla do života CD-
-ečko „Hranovnica moja, jak se 
mi beleje“. Záujemcovia o CD-eč-
ko si môžu zakúpiť na obecnom 
úrade u p. Zuzany Juráčkovej tel. 
052/7883276, mobil 0905832264. 

• Pre školský rok 2011 – 2012 
na zápis do Materskej školy-obec 
bolo podaných pätnásť prihlášok. 
Nevybavené boli dve žiadosti, 
novoprijatých detí bolo trinásť. 
V novom školskom roku sa plá-
nuje vyučovanie v dvoch triedach 
so štyrmi učiteľkami. Celkom 
zapísaných detí je štyridsaťdva, 
z toho detí pred vstupom do zák-
ladnej školy je trinásť a deti mlad-
šie ako tri roky sú tri.

• V školskom roku 2011 – 
2012 v Materskej škole-osada je 
zapísaných štyridsaťjeden detí, 
z ktorých je sedemnásť detí pred 
vstupom do základnej školy. 
Mladšie deti ako tri roky nie sú 
zapísané.

• Mládežnícka púť Muráň-
-Levoča sa bude konať tohto roku 
už po dvadsiatykrát. Do našej obce 
prídu pútnici vo štvrtok 30. júna 
2011 večer o 18.00 hod. V tento ve-
čer bude v rímskokatolíckom kos-
tole o 21.00 hod. nočná adorácia. 
V piatok 1. júla 2011 o 9.00 hod. 
bude svätá omša. Organizátori po-
zývajú na adoráciu a svätú omšu 
aj veriacich farnosti. V tomto čase 
môžu veriaci doniesť aj svoje pros-
by v písomnej forme. Pútnici po-
tom prosby našich veriacich pone-
sú spoločne so svojimi prosbami 
na Levočskú horu.

• V poslednú aprílovú so-
botu sa konalo Valné zhromaž-
denie pozemkového spoločen-
stva Urbariátu. V nasledujúcom 
štvorročnom volebnom období 
povedie spoločenstvo novozvo-
lený predseda Tomáš Šavel. Na 
pomoci mu bude výbor v tom-
to zložení: Fedor Miloš, Gajan 
Martin, Malatinová Mária, Šavel 
František, Raček Michal, Ing. 
Roth Ján, Urban Martin, Valluš 
Martin.

K opätovnému obnoveniu 
činnosti propagačnej komisie, 
ktorá pôsobila vo volebnom 
období 2002-2006 (komisia 
vnútornej správy) nás viedlo 
niekoľko dôvodov. Predovšet-
kým je to rozmach rôznych 
médií, v ktorých je možné po-
skytovať informácie občanom. 
Kým v minulosti sa informá-
cie v obci šírili vybubnovaním 
(neskôr obecným rozhlasom) a 
na výveskách v obci, v súčas-
nosti sú to okrem nich hlavne 
cenovo dostupné printové (tla-
čené) a elektronické médiá (in-
ternet), ktorých nárast zazna-
menávame aj v našej obci. 

Samozrejme, že neodmysli-
teľnou možnosťou je aj „šepka-
ná propaganda“, ktorá sa šírila 
a bude šíriť stále, ale tá nie je 
predmetom nášho pojednania.

Ďalším dôvodom, ktorý nás 
viedol k obnoveniu činnosti ko-
misie, bola snaha zapojiť do in-
formovania v obci čo najväčší 
okruh ľudí, predovšetkým po-
slancov Obecného zastupiteľstva 
a predstaviteľov kultúrno-spolo-
čenských a športových organizá-
cií či občanov vôbec. Teda pra-
covať spoločne tak, ako k tomu 
vyzýval starosta obce v slávnost-
nom príhovore na prvom zasad-
nutí Obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom období 2002-
2006 pracovalo v tejto komisii 
7 ľudí (podľa tiráže v novinách: 
M. Benko, M. Gajan,  J. Krett,  
M. Bednár,  A. Fišerová, L. Mi-
chalík, ktorého neskôr nahra-
dil  Peter Roth, uvádzame bez 
titulov). V nasledujúcom obdo-
bí 2006-2010 sa tento kolektív 
zúžil na troch (opäť podľa tirá-

že a bez titulov: M. Benko, M. 
Gajan a M, Kopáčová). K nim je 
potrebné pripočítať aj autorov, 
ktorí sa z rôznych dôvodov pod 
svoje články nepodpísali. Zhr-
nieme ich pod spoločný názov 
Anonym. Tento Anonym napí-
sal v roku 2010 až 45 článkov z 
celkového počtu 72 príspevkov. 
Teda až 63% informácií nemá 
autora a občan nevie, či príspe-
vok napísal niekto, kto sa podie-
ľa na danej činnosti, či je to iba 
pozorovateľ, alebo dokonca ob-
čan z inej dediny či mesta. Iba 
27 článkov má svojho autora. 
Za podpísaný príspevok pova-
žujeme aj skratku mena. Veď ak 
niekto píše o šachu a je podpí-
saný ppr, dá sa dovtípiť, že ide 
o predsedu klubu, o Červenom 
kríži evro, že je to predsedníčka 
ČK a o činnosti Lúčky ŠmMa, 
že ide o umeleckú vedúcu. Po-
dobne to bolo aj v roku 2009, 
kedy Anonym napísal 46 člán-
kov z celkového počtu 69 a ne-
zmenený trend majú aj prvé dve 
čísla z roku 2011, kedy je to 13 
príspevkov z 23.

Pre volebné obdobie boli do 
propagačnej komisie  zvolení 
(bez titulov): P. Roth, J. Krett, 
M. Kopáčová, M. Bednár a M. 
Valluš. Samozrejme, že k nim 
treba pripočítať zástupcu vyda-
vateľa M. Benka – starostu obce.

Je na veľkú škodu, že staros-
tove slová o spolupráci zostali 
iba slovami vyrieknutými do 
prázdna a propagačná komisia 
nebola prizvaná k tvorbe pr-
vých dvoch čísel Hranovnic-
kého spravodajcu. Taktiež ne-
bola prizvaná ani k doplneniu 
webovej stránky obce, kde sa 

Propagačná komisia – Áno? či Nie!
ocitli záznamy zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, tvor-
bu a zverejnenie ktorých po-
slanci v snahe objektivizovať 
informácie z rokovania, zakot-
vili do Rokovacieho poriadku. 
Tieto záznamy sa však na in-
ternet dostali v dobe, keď Ro-
kovací poriadok nebol podpí-
saný starostom a zverejnenie 
záznamov nemalo žiadny práv-
ny podklad. A opäť tu chýbal 
autor videa a osoba zodpoved-
ná za úplnosť a nezasahovanie 
do záznamu.

Keďže členovia komisie ne-
boli prizvaní k propagácii obce, 
schválilo Obecné zastupiteľstvo 
uznesenie č. 44/2011, podľa kto-
rého sa zastupiteľstvo „uzná-
ša na tom, že všetky výstupy v 
elektronických a printových 
médiách, s výnimkou krátkych 
správ, ktoré vydáva alebo na 
ktorých sa podieľa obec, budú 
pred zverejnením prehodno-
tené v propagačnej komisii“, 
aby sme sa vyhli napríklad ta-
kým omylom, ako sa stal pri 
vydávaní zborníka venovaného 
prof. Štolcovi. Tu sa na obálku 
knihy dostala fotografia, ktorú 
v žiadnom prípade nemôžme 
stotožniť s obcou Hranovnica. 
Na naše veľké sklamanie aj toto 
uznesenie nebolo zo strany sta-
rostu akceptované a druhé čís-
lo Spravodajcu vyšlo bez účasti 
členov komisie.

Aj napriek kladnému hodno-
teniu toho, že k video záznamom 
pribudol autor, vyvstáva otázka: 
Potrebujeme propagačnú komi-
siu, alebo naďalej bude informá-
cie o dianí v obci podávať predo-
všetkým neznámy autor?

Predchádzajúci článok (bez autora) „Propagač-
ná komisia – Áno? Či Nie!“ som dostal na mailo-
vú obecnú adresu na  základe dvojnásobnej žiados-
ti, keď som oslovil predsedu propagačnej komisie 
s požiadavkou, aby napísal článok do novín o plá-
novaných úlohách a činnosti propagačnej komisie.

Reagovať podrobnejšie na tento článok mi 
nedovoľuje už obmedzený priestor v novinách. 
V článku sú aj pripomienky, ktoré môžu zlepšiť 
kvalitu novín. 

Hľadať odpoveď na základnú otázku z predchá-
dzajúceho článku „Propagačná komisia – Áno? Či 
Nie!“ si myslím, že najskôr patrí na zasadnutie 
(doteraz komisia ešte nezasadala) samotnej komi-
sie. Schválení členovia obecným zastupiteľstvom 
(starosta obce do komisie nemôže patriť, rozpor 
s tvrdením v článku) spolu s predsedom by mali 

rozhodnúť, akou propagačnou činnosťou chcú 
pomôcť obci, poslancom, občanom, športovcom, 
spoločenským organizáciám. Veď okrem propa-
gácie v obecných novinách, webovej stránke, vý-
vesných skrinkách pred obecným úradom, obec-
nom rozhlase existujú ešte ďalšie nevyužívané 
alebo menej využívané možnosti. Samozrejme už 
jestvujúce propagácie môžu členovia propagačnej 
komisie svojou činnosťou zlepšiť. Pripúšťam, že aj 
v obecných novinách môže dôjsť k zmene, resp. 
doplnení členov redakčnej rady ako aj k zmene 
šéfredaktora a obsadiť novými členmi propagač-
nej rady, novým šéfredaktorom. Títo členovia sa 
však stanú členmi redakčnej rady, nebudú obecné 
noviny len prehodnocovať, ale budú zodpovední 
aj za ich tvorbu a obsah. V tom je podstatný roz-
diel činnosti a zodpovednosti.         starosta obce

Áno? či Nie! – závisí od predsedu a členov komisie
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  a) Komisia ekonomická, 
správy majetku obce a ochra-
ny verejného poriadku:

 predseda Ing. Vincent Hu-
sár, Štúrova 484, sekretár Kon-
koľová Katarína, OcÚ, členo-
via: Marián Gajan, SNP 139, 
Ladislav Michalík, Rovná 10, 
Peter Valluš, Sládkovičova 405,

b) Komisia výstavby, 
územného plánovania, život-
ného prostredia a protipovod-
ňovej prevencie: 

predseda Marcel Husár, 
Sládkovičova 426, sekretár 
Zuzana Juráčková, OcÚ, členo-
via: Marián Kolba, Víťazstva 
591, Ing. Štefan Roth, Poprad,

c) Komisia vzdelávania, 
kultúry, mládeže, športu, 
zdravotného a sociálneho za-
bezpečenia:

predseda PaedDr. Mgr. 
Ján Krett, Hviezdoslavova 

284, sekretár Mária Vallušo-
vá, OcÚ, členovia: Miloslav 
Fedor, Sládkovičova 454, Ing. 
Ján Roth, Hviezdoslavova 285, 
Mária Greňová, Štúrova 482, 
PaedDr. Helena Vallušova, 
Sládkovičova 435, Martin Ora-
vec, Hviezdoslavova 333,

d) Komisia starostlivosti o 
Rómsku komunitu:

predseda Dušan Bango, 
SNP 183, sekretár Vladimír 
Horváth, OcÚ, členovia: Jozef 
Šarišský, SNP 183, Vladimír 
Horváth, Hviezdoslavova 253,

e) Komisia propagačná:
predseda PhDr. Peter Roth, 

PhD., Budovateľská 542, sekre-
tár Marianna Kopáčová, OcÚ

členovia: Ing. Michal Bed-
nár, Budovateľská 507, PaedDr. 
Mgr. Ján Krett, Hviezdoslavo-
va 284, Ing. Martin Valluš, M. 
R. Štefánika 543.

Sčítanie je upravené v zá-
kone č. 263/2008 Z. z. o sčíta-
ní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011. Z neho vyplýva 
povinnosť každého obyvateľa 
zúčastniť sa sčítania a poskyt-
núť údaje. Rozhodujúcim dátu-
mom sčítania je 21. máj 2011.

V obci sa vytvorilo sedem 
sčítacích obvodov. V týchto 
sčítacích obvodoch sú poverení 
títo sčítací komisári: Horváth 
Vladimír, Chovanová Pavla, 
Juráčková Zuzana, Majerová 
Katarína, Rothová Alena, Mgr. 
Vallušová Ľubomíra, Ing. Val-
luš Martin 

Prvá návšteva komisára
Sčítací komisár nesmie 

vstúpiť do domácnosti, ak ho 
na to obyvateľ nevyzve. Záro-
veň komisár nesmie prísť klo-
pať na dvere pred 13. májom a 

po 6. júni. 
Pri prvej návšteve komisár 

prinesie sčítacie tlačivá a obál-
ky s identifikátormi a overo-
vacími heslami, ktoré môže 
prevziať jedna dospelá osoba. 
Komisár sa zároveň opýta na 
vzťahy medzi obyvateľmi a ne-
chá v domácnosti toľko tlačív, 
koľko ľudí tam býva. 

Ak sa občan sčíta elektro-
nicky, navštívi ho komisár len 
raz. Ostatní, ktorí sa budú sčí-
tať tradične, sa s ním môžu do-
hodnúť na termíne. Komisár 
tiež príde do domácností, kto-
ré sa od 21. mája do 29. mája 
nesčítali elektronicky, aj keď 
to uviedli pri jeho prvej náv-
števe. 

Sčítací komisári sa zároveň 
musia pýtať len to, čo majú 
uvedené vo formulároch, ne-

Sčítací komisári nám opäť zaklopú na dvere
Vážení občania, blíži sa ďalšie sčí-

tanie obyvateľov, domov a bytov, kto-
ré sa uskutočňuje pravidelne raz za 
10 rokov. Toto sčítanie sa uskutoční v 
roku 2011 vo všetkých krajinách EÚ 
a získané údaje bude možno porovná-
vať. Uvádzame Vám niekoľko informá-
cií o zabezpečení sčítania obyvateľov 
v našej obci.

smú si vymýšľať otázky, ani 
preformulovať existujúce. 

Komisár je povinný vyplniť 
tlačivá presne podľa pokynov 
obyvateľa, ak tento nerozumie 
otázkam alebo má iný problém. 

Sčítací komisár Vám odo-
vzdá:

• tlačivá A. Údaje o obyva-
teľovi pre každého člena do-
mácnosti

• tlačivo B. Údaje o byte je-
den za každý byt

• tlačivo C. Údaje o dome, 
ale len v prípade, že bývate v 
rodinnom dome

• „Identifikátory“ (nálepky, 
ktoré sa nalepia na tlačivá)

Zároveň sa komisár opýta 
na rodinné väzby v domácnos-

ti. Napríklad, kto je na čele do-
mácnosti a kto sú ďalší členovia 
domácnosti (dcéra/syn, druh/
družka a pod.)

Zber vyplnených tlačív 
Po 21. máji 2011 opätovne 

navštívia sčítací komisári Vašu 
domácnosť – tentoraz s cie-
ľom prevziať už vyplnené tla-
čivá. Tieto sa zanesú na obec-
ný úrad, ktorý ich spracuje do 
štatistických tabuliek. Tlačivá 
budú následne odovzdané Šta-
tistickému úradu SR, ktorý ich 
bude počas nasledujúcich ro-
kov analyzovať. 

Ochrana osobných údajov
Všetci sčítací komisári sú 

povinní chrániť tlačivá a ne-
smú za žiadnych okolností 
sprístupňovať tretím osobám 
údaje z tlačív.

Komisie obecného zastupiteľstva 
na volebné obdobie 2010 – 2014

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo 
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zlo-
žené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb  zvole-
ných obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Pre volebné 
obdobie 2010 – 2014 poslanci zriadili päť komisií v tomto zložení:

Vyjadrenie právnika  
k uzneseniu č. 44/2011

Na šiestom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva poslanci 
na návrh poslanca PhDr. Petra 
Rotha PhD. schválili k výstu-
pom v elektronických a prin-
tových médiách uznesenie č.  
44/2011. Jeho znenie je nasle-
dovné:  

Obecné zastupiteľstvo po 
prerokovaní uznáša sa na tom, 
že všetky výstupy v elektronic-
kých a printových médiách, 
s výnimkou krátkych správ, 
ktoré vydáva, alebo na ktorých 
sa podieľa obec, budú pred zve-
rejnením prehodnotené v pro-
pagačnej komisií.

Na siedmom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bolo 
starostovi obce vytknuté, že 
uznesenie č. 44/2011 neplní, 
pretože mimoriadne vydanie 
Hranovnického spravodajcu 
č. 2/2011 nebolo pred jeho vy-
daním predložené propagač-
nej komisii na prehodnotenie. 
Toto neplnenie vytýka aj au-
tor článku „Propagačná komi-
sia – Áno? či Nie!“, uvedeného 
v tomto čísle.

Keďže starosta obce má 
k výkladu tohto uznesenia ako 
aj k jeho plneniu iný pohľad, 
požiadal právnika JUDr. Laj-
čákovú o vyjadrenie k schvá-
lenému uzneseniu č. 44/2011. 
Táto svoje vyjadrenie zaslala 
mailovou poštou. Jeho znenie 
je nasledovné: 

Uznesenie č. 44/2011.
V znení, aké má toto uzne-

senie, najskôr pripomína zria-
denie cenzúrneho orgánu, cez 
ktorý musia prejsť všetky vý-
stupy zverejňované vo ..., všet-
ky výstupy  v elektronických 
a printových médiách ...

Uznesenie nie je v súlade 
s Ústavou SR, nie je v súlade 
s tlačovým zákonom, napr. § 4 
a 15c a § 5 a nie je v súlade ani 
so zákonom o Obecnom zriade-
ní § 13 ods. 2 písm. d.

 Neviem, ako je riešená 
otázka vydavateľa, ale môže 
byť výlučne starosta ako orgán 
obce, to bližšie osvetlí registrá-
cia periodika na Ministerstve 
kultúry (§ 11 tlačového záko-
na) pokiaľ ide o tlač. Ostatné 
médiá napr. internet  využí-
va obecné zastupiteľstvo ale-
bo starosta platí § 5 tlačového 
zákona.

Uznesenie je podľa môjho 
názoru adresované iba obec-
nému zastupiteľstvu, starostu 
obce v poskytovaní informá-
cií toto uznesenie nijako ne-
viaže.

Pokiaľ by sa informácie 
z obecného zastupiteľstva zve-
rejnené v médiách odchyľova-
li od obsahu prijatých rieše-
ní, potom má právo starosta, 
ktorýkoľvek poslanec aj obec-
né zastupiteľstvo v zmysle§ 7 
tlačového zákona – právo na 
opravu, alebo - § 8 právo na 
odpoveď alebo podľa § 9 právo 
na dodatočné oznámenie.

JUDr. Lajčáková
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Dňa 3. a 4. februára 2011 
sa  na ZŠ konal zápis detí  do 
l. ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 
51 detí, ktoré prišli v doprovo-
de svojich rodičov. V triede ich 
už očakávali pani učiteľky, kto-
ré si ich rozdelili na skupinky 
a absolvovali s nimi pripravené 
úlohy. Spočítavanie guličiek na 
obrázku, pomenovanie farieb, 
geometrických útvarov a zvie-
ratiek. Deti recitovali básničky 
a spievali pesničky, ktoré po-
znali. Mali aj  možnosť v pra-
covnom liste vyfarbovať obľú-
bené predmety.  Za odmenu 
dostali darček, zhotovený naši-
mi žiakmi a malú sladkosť.

Zápisu sa zúčastnili p. uči-
teľky l. stupňa . Zodpovedné 
za jeho priebeh boli p. uči-
teľky Mgr. Mária Lazaráko-

vá a Mgr. Monika Alexová. 
Na základe psychologického 
vyšetrenia bolo sedem detí 
prijatých do prvého roční-
ka a ostatné boli zaradené do 
nultého ročníka. 

„Zriadenie nultých roční-
kov na našej škole sa nám veľmi 
osvedčilo. Sú prínosom hlavne 
pre žiakov, ktorí majú dostatok 
času na osvojenie učiva, rozvoj 
grafomotoriky, komunikácie 
a sebaobslužnej práce.  Žiaci 
sa učia prostredníctvom hier 
a zážitkového učenia s využi-
tím interaktívnej tabule a pro-
striedkov IKT“, povedala nám 
riaditeľka školy Mgr. Mária 
Škovierová. Absolvovanie nul-
tého ročníka sa žiakovi započí-
tava do školskej dochádzky. 

(mala)

Zápis detí do l. ročníka pre 
školský rok 2011/2012

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. decembru 2010

vekové kategórie počet obyvateľov
z toho

mužov žien
0 - 3 roky 236 123 113

4 - 6 rokov 158 82 76
7 - 15 rokov 392 203 189
16 - 18 rokov 120 56 64
19 - 62 rokov 1 641 879 762

62 a viac rokov 277 116 161
Spolu: 2 824 1 459 1 365

Štatistika obyvateľstva k 31. 12.:

rok počet 
obyvateľov

z toho
mužov žien

1996 2 218 1 135 1 083
1997 2 252 1 154 1 098
1998 2 291 1 175 1 116
1999 2 316 1 191 1 125
2000 2 340 1 209 1 131
2001 2 456 1 253 1 203
2002 2 481 1 270 1 211
2003 2 524 1 298 1 226
2004 2 570 1 325 1 245
2005 2 626 1 359 1 267
2006 2 641 1 510 1 131
2007 2 660 1 371 1 289
2008 2 705 1 402 1 303
2009 2 783 1 441 1 342
2010 2 824 1 459 1 365

S rokmi nadobudnutou ru-
tinou im pomáhal kolektív 
dobrovoľníkov tvorený  pre-
vážne z členov výboru Miest-
neho spolku SČK pod vedením 
Evy Rothovej – predsedníčky  
MS SČK v Hranovnici (M. Ko-
páčová, V. Kiktová a M. Gava-
lérová).  Zapisovali, vysvetľo-
vali, ak bolo treba, povzbudili 
i pomohli. Spolu s kolektívom 
profesionálnych pracovníkov 
vytvorili priateľskú atmosféru. 
Darcom pred odberom ponúkli 
čaj a  po odbere im dali pohár 
vína, keksíky a kávu. 

Tohto odberu sa zúčastni-
lo 29 občanov, z ktorých 6-im 

krv neodobrali zo zdravotných 
dôvodov. Celkove tak darova-
lo krv 23 darcov. Boli to: Vie-
ra Kiktová, Róbert Suržin, 
Daniel Mayer, Zdenka Kol-
bová, Júlia Malatinová, Rasti-
slav Gajan, Jaroslava Gajanová, 
Jana Hradecká, Tomáš Prach-
niar, Anna Kolbová st., Marián 
Černický, Mária Černická, Te-
rézia Biesová, Ján Bies, Lenka 
Liptajová, Marián Roth, Mi-
lan Tőkőly, Mária Dzivjaková, 
Marek Valluš, Martin Kolba. 
Medzi nimi boli aj traja, kto-
rí darovali krv prvýkrát. Boli 
to Hradecký Marek, Kolbová 
Anna ml., Gajan Martin.  Do-

Rekordne v počte 
uskutočnených odberov

V nedeľu 6. marca 2011 Miestny spolok SČK v Hranovnici v 
spolupráci  s Národnou transfúznou službou v Poprade pod vede-
ním MUDr. Repovského už po siedmykrát zorganizoval hromad-
ný odber krvi v Klube obce. Pán doktor so svojím „tímom“ riadil 
celý odber s istotou. 

posiaľ najvyššia účasť zo sied-
mich uskutočnených odberov  
organizátorov mimoriadne po-
tešila a potvrdila, že naši obča-
nia vedia podporiť takéto hu-
manitné akcie. 

Veľmi pekne pôsobilo, keď 
prišla komplet celá rodina, 
alebo manžela prišla podporiť 
manželka alebo opačne. Mimo-
riadne nás teší, že si takýto od-
ber krvi v našej obci našiel ces-

tu aj k mladým ľuďom a vytvára 
tak predpoklady pre vznik dl-
hodobej tradície. Ešte raz vrelá 
vďaka, Hranovničania! 

Odbery sa v obci konajú 
pravidelne 2x v roku – na jar 
(marec) a v jeseni (september-
-október). V miestnom spolku 
sú veľmi obetaví a ochotní ľu-
dia, ktorí si na nich vždy dajú 
záležať. Veľmi dobre sa s nimi 
spolupracuje.                      evro

Veková štruktúra obyvateľstva 
Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva obce je nesmierne 

dôležité pre formovanie sociálneho zabezpečenia, školskej, vzde-
lávacej a zdravotnej politiky. Z uvedených tabuliek  zadefinovať 
jednotlivé potreby. Taktiež môžeme porovnať nárast obyvateľov 
v jednotlivých rokoch.



5 Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

Naša základná škola sa pod 
patronátom obce taktiež za-
pojila do tejto akcie a prispela 
k ochrane prírody a čistote na-
šej Zeme akciou ,,Vyčistime 
si chotár našej obce“. Aj my  
chceme byť ľuďmi, ktorí našej 
planéte budú pomáhať, a nie ju 
ohrozovať.

Akciu sme začali pripome-
nutím Dňa Zeme, ktorý pripa-
dá na 22. apríl. Prečo je potreb-
né si tento deň pripomínať? 
Deň Zeme si pripomíname aj 
preto, aby sme si raz do roka 
(ak už nie častejšie) pripome-
nuli svoju závislosť na cenných 
daroch, ktoré sú nám prostred-
níctvom Zeme poskytované. 

Je potrebné, aby sme si čoraz 
hlbšie uvedomovali, že zemské 
zdroje nie sú nevyčerpateľné a 
rovnováha všetkého živého na 
tejto planéte je vzácna, obdivu-
hodná, no veľmi krehká. Kreh-
kejšia, než ktokoľvek z nás do-
káže v plnej miere postihnúť 
svojím poznaním či cítením.

A tak ľudstvo zatiaľ pácha 
na tejto svojej dojke a ochran-
kyni ťažko odpustiteľné, sebec-
ké bezprávie, ktorého dosah 
ani tí najcitlivejší a najmúdrej-
ší z nášho stredu nedokážu v 
celej jeho mnohorakosti spät-
ného pôsobenia predvídať. 

Geniálna dokonalosť ne-
spočetných väzieb vzájomnej 
užitočnosti všetkého živého i 
zdanlivo neživého, čím je Zem 
obdarovaná, by nás mala napĺ-
ňať nie krátkozrakým sebec-

kým  majetníckym nutkaním 
ovládať a drancovať; ale nao-
pak - nemým úžasom, obdivom 
a pokornou túžbou učiť sa od 
Zeme a chrániť jej poklady pre 
budúce generácie ľudí a ostat-
ných tvorov. 

Prvá oslava Dňa Zeme bola 
v San Franciscu v roku 1970, 
keď vedci, predovšetkým eko-
lógovia v USA ovplyvnení fo-
tografickými a telegrafickými 
snímkami z kozmu dokumen-
tujúcimi krehkosť a zrani-
teľnosť Zeme, demonštračne 
vyzvali k spoločnému celosve-
tovému úsiliu za ochranu 
Zeme so všetkým, čo ju robí 
jedinečnou. Až v roku 1990 sa 
k Amerike pripojil aj zvyšok 
sveta a 22. apríl sa stal Sveto-
vým dňom Zeme. Miléniový 
Deň Zeme bol v roku 2000 a 
svoje akcie počas neho usporia-
dalo 5000 environmentálnych 
skupín z rekordných 184 kra-
jín sveta.

A tak každoročne, ako si na 
Deň Zeme pripomíname jej je-
dinečnosť, si aj zároveň  uve-
domujeme znečistenie nášho 
životného prostredia, ktoré 
ohrozuje pôdu, vzduch i vodu. 
Obmedziť znečisťovanie život-
ného prostredia môžu len me-
dzinárodné platné zákony a 
spoločné úsilie ľudí.

Preto i my,  učitelia základ-
nej  školy, sa snažíme vštiepiť lás-
ku k našej matičke Zemi do sŕdc 
našich žiakov. Učíme ich o ohro-
zených druhoch  rastlín a živo-

Vyčistime si Slovensko – vyčistime si chotár našej obce
Pri príležitosti ,,Dňa Zeme“ Ministerstvo životného prostredia 

SR vyhlásilo akciu,, Vyčistime si Slovensko“. Celoslovenská ak-
cia so zameraním na čistenie prírody, zber odpadu a iných nečis-
tôt Vyčistime si Slovensko má za cieľ podporiť v obyvateľoch rôz-
nej vekovej kategórie cit k ochrane prírody, zvýšiť ich ekologické 
povedomie a zároveň reálne vyčistiť okolie ich životného priesto-
ru, o ktoré sa dlhodobejšie nik nestará. 

číchov, o miznúcich ekosysté-
moch, o zlom správaní sa človeka 
k prírode i o snahách ochranárov 
i prírodovedcov o zachovanie bo-
hatstva i krás našej Zeme pre nás 
i budúce generácie.

Na hodinách odpovedáme 
na otázky, čo sú biopotraviny, 
bioenergia, ekovýrobky, od-
pad, separácia, recyklácia,  su-
rovina  a pod.

Žiaci vedia, že odpad sa 
nemá vyhadzovať do lesa, na 
lúky, do potokov a jazier.

Vedia, že jeden občan Sloven-
ska ročne vyprodukuje asi 290 
kg komunálneho odpadu,  kto-
rý končí väčšinou na skládkach  
(čiernych), že sa málo separuje – 
čím by sa získali druhotné suro-
viny (papier, plasty, kovy...) a čis-
tejšia a zdravšia by bola príroda.

Ale žiaľ, neuvedomujeme si 
to ani my dospelí, ani deti. Stačí 
sa poobzerať po okolí. Nik z nás 
nemyslí na dôsledky, keď od-
hodí plast do potoka,  že ten sa 
nerozloží a skončí v mori. Plas-
tový odpad vo svetových oceá-
noch vytvára plastové ostrovy. 
Ten je nebezpečný pre rastliny 
i živočíchy a ostáva len dúfať, že 
si s tým príroda akosi poradí. 

V prvý aprílový týždeň sa v 
Batizovciach konal prvý roč-
ník súťaže MATÚŠ 2011. Táto 
súťaž bola zameraná na mladé 
talenty základných škôl. Sú-
ťažiaci sa predviedli v speve, 
tanci, hre na hudobný nástroj 
a iných disciplínach. Súťaže 
sa zúčastnili aj žiaci zo zák-
ladnej školy našej obce. Žiaci 
pod vedením asistentky Anny 
Horváthovej súťažili v dvoch 
kategóriách – tanec a spev. Pri 
speve rómskej piesne dopre-
vádzal dievčatá hrou na gitare 

žiak siedmeho ročníka Dušan 
Gabriš. 

Prestávku pred vyhodno-
tením, počas ktorej sa porota 
radila, si súťažiaci spríjemni-
li spevom a tancom. Víťazom 
prvého ročníka súťaže MATÚŠ 
2011 sa stala žiačka Základnej 
školy Štrba, ktorá sa predstavi-
la krásnou hrou na husliach. 

Aj keď naši súťažiaci ne-
získali cenu, z účasti na súťaži 
mali veľkú radosť a povedali si, 
že nie je dôležite zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa.                     HorA

Na súťaži v Batizovciach predviedli tanec a piesne

My, učitelia základnej ško-
ly, nechceme ostať len pri teó-
rii, ale chceme učiť deti i v pra-
xi, preto sme spolu s obcou 
zorganizovali akciu  ,,Vyčistí-
me si chotár našej obce“.

Žiaci sa dobre zhostili úlohy 
ochranárov a vyčistili náš cho-
tár i brehy Vernárky a zozbie-
rali cca 40 vriec odpadu.

Pri príležitosti Dňa životné-
ho prostredia chceme ešte raz 
urobiť podobnú akciu a vyčis-
tiť Vernárku a jej okolie. Boli 
by sme milo prekvapení, ak by 
sa v potoku a v chotári nenašiel 
žiaden plast, textil.          (anor)
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So zverejňovaním video-
záznamu na webovej stránke 
začala aj naša obec. Doposiaľ 
pri bezobslužne vyhotovených 
troch videozáznamov napevno 
inštalovanou zapožičanou ka-
merou od firmy LJ SERVICE 
prinieslo niekoľko pozitívnych 
výsledkov. Vyskytli sa však aj 
nedostatky, najmä na šiestom 
zasadnutí, keď bezobslužná vi-
deokamera nastavená pred za-
sadnutím nasnímala len časť za-
sadnutia. 

Na webovej stránke prebehla 
aj anketa k nainštalovaným vide-
ozáznamom. Do tejto ankety sa 
k dátumu 3. apríl 2011 zapojilo 
sto občanov. Sedemdesiatjeden 
občanov na otázku: „Považujete 
za prospešné pre občanov zve-
rejňovať videozáznamy z obec-
ného zastupiteľstva na interne-
te?“, odpovedalo áno, pozriem 
si to. Len devätnásť občanov sa 
vyslovilo, že samotný priebeh 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva ich nezaujíma. Desiati ob-

Prekvapilo Vás poverenie 
za zástupcu starostu obce, aj 
keď podľa počtu získaných 
hlasov na poslancov ste nebo-
li medzi prvými tromi?

Zmena legislatívy v záko-
ne o obecnom zriadení, ktorá je 
v účinnosti od 1. apríla 2010, 
umožnila starostovi obce vybrať 
si za svojho zástupcu zo všetkých 
poslancov, toho poveriť do 60 dní 
odo dňa zloženia sľubu a oznámiť 
poslancom. Starosta to tak uro-
bil na zasadnutí, ktoré sa usku-
točnilo 11. januára 2011. Prečo 
práve mňa oslovil? Máme veľa 
spoločných názorov na riešenie 
postupnosti problémov v obci, ako 
aj ich riešenia a to zrejme viedlo 
starostu obce k takémuto rozhod-
nutiu. Musím povedať pravdu, že 
jeho oslovenie prekvapilo aj mňa. 
Chcem Vás však ubezpečiť, že mi 
veľmi záleží na ďalšom smerovaní 
a rozvoji obce. Smerovanie vývoja 

Videozáznam z obecného zastupiteľstva na webe
Zverejňovanie videozáznamu zo zasadnutia obecného zastu-

piteľstva je všeobecne považované za veľký krok smerom k obča-
novi, pretože občan má možnosť si nielen prečítať výsledky za-
sadnutia (prijaté uznesenia), ale má možnosť vidieť, o čom a ako 
rozhodujú volení zástupcovia občanov, a tak má priamo možnosť 
sa presvedčiť, ako občana daný poslanec zastupuje v poslanec-
kom zbore, ako presadzuje niektoré názory, požiadavky. 

čania považujú zverejňovanie za 
prospešné, ale na štvorhodinové 
pozeranie nemajú čas.

Pozitívny výsledok ankety 
však ukazuje, že vo vyhotovovaní 
videozáznamov je potrebné po-
kračovať, pretože občania majú 
záujem, čo a ako sa prejednáva 
na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva. Je však potrebné zlepšiť 
samotnú kvalitu záznamu sníma-
nia dvoma videokamerami a tak-
tiež zlepšiť prehľadnosť vyhotove-
ného videozáznamu prípadným 
jeho rozdelením podľa jednotli-
vých bodov programu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

Zverejňovanie zasadnutí 
obecného zastupiteľstva si však 
vyžaduje nielen jednorazové 
investičné náklady na zakú-

Zástupcom starostu obce sa stal Miloslav Fedor
V predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach bol zástup-

com starostu obce Marián Gajan. Pre volebné obdobie 2010 – 
2014 starosta obce Ing. Martin Benko poveril za svojho zástup-
cu Miloslava Fedora. Naša redakcia novému zástupcovi starostu 
obce položila niekoľko otázok.

penie menej kvalitných IP ka-
mier či web kamier, ale aj pre-
vádzkové náklady na úpravu 
prehľadného záznamu. 

Záujem o dianie na zasadnu-
tí zo strany občanov je. Občan 
má možnosť akejsi kontroly a 
má spätnú väzbu. Zároveň bliž-
šie spoznáva nielen jednotlivých 
volených poslancov, ale celkovo 
prácu obecného zastupiteľstva 
a starostu obce. Ostáva však na 
poslancoch a starostovi obce nájsť 
v obecnom rozpočte finančné 
prostriedky na zhotovenie video-
záznamov zo zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, pretože schválený 
rozpočet na rok 2011 v novembri 
2010 s týmto nepočítal. Je tu však 
možnosť vyčleniť finančné pro-
striedky na májovom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.

starosta obce

ako aj život v obci v predchádza-
júcich volebných obdobiach pova-
žujem za správny.

Čo považujete riešiť v no-
vom volebnom období za pri-
oritu?

Jednou z priorít sú protipovod-
ňové opatrenia, ktoré sa už zača-
li pripravovať na konci minulého 
volebného obdobia a zo štátu v de-
cembri bola poskytnutá štátna dotá-
cia. V súčasnosti sa realizuje stavba 
„Oprava povodňových škôd na 
Vernárskom potoku“, kde obec 
obdržala štátnu dotáciu vo výške 
119 956 €. Túto stavbu realizuje 
firma MOPAX, spol. s.r.o. Poprad 
a po vyhovení žiadosti Krajským 
úradom životného prostredia sa ak-
cia ukončí 31. mája 2011.

Ďalšou realizovanou stavbou je 
„Vybudovanie systému preven-
tívnych protipovodňových opat-
rení pre zabezpečenie zníženia 
rizík povodní“. Realizátorom tejto 
stavby na Dubinskom potoku (areál 
DHZ) je firma EKOSTAV, s. r. o., 
Oščadnica, ktorá má už veľké skú-
senosti pri budovaní vodozádržných 
systémov na území Kysúc. Je to pi-
lotný projekt realizovaný v dvadsia-
tich troch obciach Slovenska a dotá-
cia predsedníčky vlády je vo výške 
40 000 €.

V nasledujúcom období je po-
trebné riešiť protipovodňové opatre-
nia na Štúrovej, Budovateľskej a 

Hviezdoslavovej ulici. Je potrebné 
pokračovať aj v oprave brehov Ver-
nárskeho potoka pri čerpaní finanč-
ných prostriedkov z eurofondov.

Medzi ďalšie priority patrí bez-
pečnosť občana, ochrana obecné-
ho majetku a občana. Tu by som 
chcel presadiť nielen vybudovanie 
kamerového systému, ale podpo-
riť starostu obce pri zabezpečení 
finančných prostriedkov z iných 
zdrojov, ako je obecný rozpočet.

Dôležitou prioritou je začať bu-
dovať infraštruktúru v pripravova-
nom stavebnom obvode Cintorín-
ska. Dopravná situácia v obci si 
vyžaduje vybudovanie chodníka na 
ulici SNP a Hviezdoslavovej ulici 
pre zvýšenie bezpečnosti chodcov.  

Ako vnímate uznese-
nie z posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, čo 
sa týka výstavby viacúčelové-
ho ihriska a cestnej komuni-
kácie na Mlynskej ulici?

Tento zámer taktiež podporu-
jem. Veď naša mládež potrebuje 
vhodné podmienky na športova-
nie a nesmieme zabudnúť ani na 
zlepšenie životných podmienok 
našich rómskych spoluobčanov. 
Uznesenie hovorí už o realizácii, 
začať však je potrebné s projekto-
vou dokumentáciou. Podporujem  
starostu obce, ktorý chce hľadať 
možnosti získania finančných pro-
striedkov aj z iných zdrojov.  Po-
kladám za dôležité nielen termín 
realizácie stavby, ale využitie hľa-
dať finančné prostriedky z iných 
zdrojov a z vlastného rozpočtu 
obce uhradiť len povinnú spoluú-
časť (5 až 10 % z celkových ná-
kladov). Pri rozhodovaní by sme 
sa mali zaoberať aj názorom pani 
Krajčovej, učiteľky telesnej výcho-
vy na základnej škole, ktorá pri 
poslednom stretnutí vyslovila, že 
obci ako aj žiakom základnej ško-
ly by viac pomohla telocvičňa.

Redakcia ďakuje za rozho-
vor.
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Symbolom tejto aktivity sa 
stal SUD VODY,  do ktorého je 
potrebné vodu zadržiavať  pod-
ľa možnosti tam, kde padne – 
na záhrade , v lese, na poliach.

Že neostalo iba pri sudoch 
a sľuboch sa utvrdzujem pri 
prechádzkach v okolí našej 
obce. Na Dubinskom potoku 
a jeho potôčikoch boli vybu-
dované malé hrádze, odborne 
nazývané „Zádržné hrádzky“.   
Ich budovaniu predchádzalo 
tak veľmi potrebné vyčistenie 
potoka od dofúknutých alebo 
dovlečených „civilizačných“ 
nečistôt  a oslobodenie koryta 
od nežiaduceho zarastenia.     

Predpokladám,  že hrádz-
ky sú vybudované po odbornej 
stránke správne, na správnom 

mieste a so zabezpečením ich 
správnej funkcie. Z môjho laic-
kého pohľadu chcem skonšta-
tovať, že sú to aj pekné , do prí-
rody zapadajúce malé objekty, 
na ktorých vidieť aj určitú  kre-
ativitu budovateľov. Oceňujem 
tiež využitie materiálu nachá-
dzajúceho sa  priamo v tomto 
prostredí alebo  blízkom oko-
lí. Na vybudovanie hrádzok sú 
striedavo použité  rôzne mate-
riály, ako je kameň, smreková 
guľatina, vŕbová guľatina, vŕ-
bové prútie, či perodrážkové 
foršty. Podľa vhodnosti sú  gu-
ľatiny uložené vodorovne ale-
bo zvisle. Na otázku, aká je ži-
votnosť použitých materiálov 
v tomto prostredí, si zodpove-
dať neviem. 

Názor k zádržným hrádzkam
„Zbieraním dažďovej vody chráňme sa pred povodňami, su-

chom, klimatickou zmenou, ale chráňme aj susedov,“ zaznela 
oficiálna výzva na podujatí „OSUD VODY“ 12.decembra 2010  
v Hranovnici za prítomnosti predsedníčky vlády a významných 
odborníkov vlády aj mimovládnej neziskovej organizácie „Ľudia 
a voda“.  

Hrádzky sú malé i väčšie, 
ale na každej je vidieť, že je za-
komponovaná do terénu tak, 
aby pri pribúdaní vody v rám-
ci svojich možností zadržala 
resp. zabezpečila vsiaknutie 
čo najväčšieho množstva vody. 
Keď je vody málo, hladina v 
hrádzke poklesne, pretože stačí 
pretekať spodným výpustom.  
Takto je znovu pripravená na 
„väčšiu“ vodu.  

Chcem veriť tomu, že vybu-
dované hrádzky Dubinského 
potoka z domáceho použité-
ho materiálu majú svoj zmysel 
a že prispejú pri ochrane pred 
povodňami... Domnievam sa 
však, že tá najväčšia práca pro-
tipovodňových aktivistov ešte 
len čaká pri odstraňovaní les-
ných „stokov“ v pásme nad 
Dubinským potokom. 

fa

Nevážime si to, čo dostá-
vame priamo ako požehnanie 
zhora a naopak, ak je toho prí-
liš veľa, zabúdame na to, že aj 
my môžeme tomu zabrániť, 
aby tá pohroma nebola veľmi 
krutá.

Bola krásna nedeľa, keď sme 
sa vybrali na našu pravidel-
nú prechádzku, a to práve jed-
ným potôčikom smerujúcim 
z Lúčky nahor pod les. Práve 
na týchto potôčikoch sú vybu-
dované protipovodňové opat-
renia, ktoré zabránia, aby veľ-
ká voda valiaca sa z lesa mohla 
byť zachytená, aby tok vody bol 
usmernený a voda nedostala 
ničivú silu. Je to pekné aj z es-

tetického hľadiska a aj preto, že 
pri budovaní hrádzí bol použi-
tý materiál z nášho okolia: dre-
vo, prútie, kameň.

Iste si poniektorí z vás pove-
dia, veď čože môže urobiť voda 
v takom malom potôčiku, keď 
ledva tečie. Ale teraz je obdobie 
sucha, vody je veľmi málo. No 
celkom iná situácia bude, až 
príde prudká búrka alebo dlho-
dobé dažde. Aj keď sme v obci 
zažili minuloročnú povodeň, 
nebola to taká, ako si každý pa-
mätá zábery z TV. Ta hrozná 
situácia, keď človek je rád, že 
si dokáže zachrániť holý život i 
keď stráca všetky hodnoty, kto-
ré si vytvoril. 

Posúďte sami, čo je krajšie a lepšie
Nie je to tak dávno, čo do našej obce zavítala premiérka vlády, 

aby odštartovala program  OSUD VODY. Veru tej vody, na kto-
rú všetci svorne nadávame, keď je jej veľa, ale aj keď je jej málo. 

Preto si vážme to, čo je vy-
budované, čo nás môže ochrá-
niť pred veľkou vodou.

Vážme si to aj preto, že je to 
niečo nové, čo nám môžu oko-
lité obce závidieť.

Zároveň je to aj skultúrne-
nie nášho najbližšieho oko-
lia, kde môžeme nabrať novú 
energiu do nášho uponáhľa-
ného sveta. Navrhujem, aby 
boli v tomto okolí osadené ta-
bule s popisom, kde sa presne 
nachádzame, čím je to miesto 
príťažlivé aj z biologického 
hľadiska. Veď je tam veľa stro-
mov, kvetov a ostatných rast-
lín ako i živočíchov, o kto-
rých my možno ani netušíme. 
Vytvorme z tohto prostredia 
miesto, kam sa budeme radi 
vracať, aby sme spoznali krá-
su svojej domoviny s prekrás-
nymi výhľadmi na Tatry, Slo-
venský raj. Nepozerajme sa na 

to, že je to smetisko, kde mô-
žeme vyviesť odpady z našich 
domovov. Na to sú určené iné 
skládky. Vážme si to, čo pre 
nás urobili iné ruky, ktoré vy-
tvorili dielo. Nás nič nestojí, 
ale znamená veľa.  

Učme deti a vnukov vážiť si 
prostredie, v ktorom žijú, vá-
žiť si hodnoty, ktoré pre nich 
vytvárajú iné ruky. Vložme 
teda svoju energiu do ochrany 
a zhodnotenia vybudovaného 
diela, ktoré chráni nielen naše 
domovy, ale aj naše zdravie. 
Neničme si to a žime tak, aby 
nás príroda nebila viac, ako si 
to svojím postojom k nej neraz 
aj zaslúžime. 

Pre zhodnotenie zasielam 
dva pohľady na to, ako si váži-
me svoje okolie a ako sa správa-
me k prírode. Posúďte sami, čo 
je krajšie a lepšie.

Maja A.
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Program kina  
na máj a jún

piatok 13. mája 2011 o 19.00 hod.
REŤAZOVÁ SPRÁVA

Film rozpráva príbeh stredo-
školákov, ktorí všetci dostanú rov-
naký list s varovaním, že pokiaľ 
ho nepošlú ďalej, zomrú. Na za-
čiatku varovanie ignorujú, pokiaľ 
dvaja z nich, ktorí list nepreposla-
li, zomrú. Inteligentná Jessie za-
čne mať podozrenie, že medzi ich 
smrťou a reťazovým listom exis-
tuje spojitosť a rozpúta sa súboj 
s časom. Študenti sú nútení zistiť, 
akým spôsobom ich vrah sleduje. 
Dokážu jeho besnenie zastaviť 
alebo je jedinou možnosťou preži-
tia preposlanie zlovestného listu?

Žáner: horor, thriller. Od-
porúčaná prístupnosť: MP 15, 
96 min, titulky, USA, 2010

piatok 27. mája 2011 o 19.00 hod.
RODINKA

Film Rodinka je voľným po-
kračovaním „Takovej normální 
rodinky“. Rodina rieši so svojráz-
nym humorom rôzne problémy: 
Ako sa zbaviť dobrej, ale príliš zve-
davej susedky? Ako splodiť potom-
ka? Ako dopadli Zdeněk a Káča 
na tanečných kurzoch pre pokroči-
lých? Prečo sa Andulka schováva 
pred svokrou? Aký poklad zane-
chala babička rodine? Prečo Pavle 
miznú z práčky ponožky? Prečo sa 
rodinný pes volá Alarm? Kto „za-
mordoval“ vianočných kaprov?...

Žáner: rodinná komédia. 
Odporúčaná prístupnosť: MP 7, 
80 min, česká verzia, ČR, 2010

piatok 24. júna 2011 o 19.00 hod.
RANGO

Skôr než si začal vravieť Ran-
go a vytvoril si množstvo mýtov o 
svojich hrdinských kúskoch. Žil 
chameleón v havajskej košeli. Nič 
mu nechýbalo, snáď okrem trochu 
akcie. Tej si začne naplno užívať, 
keď sa náhodou ocitne uprostred 
púšte. Jeho ďalšie kroky vedú do 
mesta s názvom Prach. V tunajšej 
krčme si chameleón vymyslí meno 
Rango a pár hrdinských historiek. 
Dostane potom šerifskú hviezdu a 
povinností, medzi nimi aj nájde-
nie zdroja pitnej vody a odstráne-
nie zabijakov. Teraz bude iba na 
Rangovi, či hrdinské reči preme-
ní v činy, alebo zahodí hviezdu a 
kolty, a utečie späť do civilizácie.

Žáner: animovaná komédia. 
Odporúčaná prístupnosť: MP, 
107 min, slovenský dabing, 
USA, 2010
Zmena programu vyhradená!

...je piatok 25. februára ...a 
do škôlky je prístup len s mas-
kou a dobrou náladou...

POZOR, POZOR, 
PRÁVE DNES

ZAČÍNA SA VEĽKÝ PLES.
Berte masky, je tu bál,
fašiangový karneval.

Opäť po roku  sa materská 
škola premenila na rozpráv-
kovú krajinu, ktorej súčasťou 
bolo 30 detí. Triedy sa rozjas-
nili girlandami a balónmi a 
naplnili sa maskami. Boli tu 
princezné, kovboji, Snehu-
lienka, Spider-Mani, Batmani, 
Woody, hokejista a veľa iných 
krásnych masiek. 

Držali sme sa tradície: „Ak 
karneval - tak s maskou.“  Túto 
tradíciu neporušili ani pani 
učiteľky. Až potom, keď boli 
deti pripravené (namaľované 

fúzy, briadky, líčka)  a čakali, 
kedy to začne, sa pani učiteľ-
ky  vzdialili, aby sa o chvíľočku 
zjavila  „Veselá obloha“ v podo-
be slnka – p. uč. Janka, hviezdy 
– p. uč. Gabika a  mesiaca- p. 
uč. Lucka. 

Za oknami smiech a tanec,      
fašiangový harmatanec.           

Kde je Peťko a kde Laura,       
moja dobrá kamarátka?
Ukrytí sú všetci známi,

každý chce byť nepoznaný.
Už sú všetky masky v kruhu

 a takto sa predstavujú:
„Veselá obloha“ privítala pes-

trú zmes masiek a po promená-
de nasledovalo ich predstavo-
vanie. Ešte len potom začala 
zábava! Deti – pardon, masky 
– sa veselili. Hudba a tanec sa 
striedali s nenáročnými súťa-
žami. Aj tie najostýchavejšie 

Pracujeme s deťmi aktívne 
už piaty rok a ak sa pozrieme na 
naše aktivity spätne, neurobili 
sme toho pre deti málo. Niekto-
ré stretnutia si môže záujemca 
pozrieť v archíve správ na inter-
netovom portáli našej obce. 

Po pánu farárovi Mgr. Pav-
lovi Adamčiakovi sme sa ujali 
každoročne konať detský kar-
nevalový podvečer v B clube, 
ktorý mala tento rok nahradiť 
karnevalová oslava na obecnom 
úrade. Na žiadosť novej kultúr-
nej komisie sme museli od toh-
to zámeru tri dni pred uskutoč-
nením odstúpiť. Pripravujeme 
ju v iný termín. Ale to je len 
začiatok spoločných stretnutí 
v tomto roku. Spoločne sa uvi-
díme na očakávanej akcii ,,Noc 
s Andersenom“, ku ktorej už 
tradične prizývame hostí rôz-
nych obecných organizácií. 
Čaká nás Deň detí a zopár vý-
letov za poznaním kultúrnych 
a spoločenských zaujímavostí. 

Zopakujeme si návštevu 
Skalnatého plesa, v Sloven-
skom raji prejdeme trasu Le-
tanovský mlyn a ako darček 
k piatemu roku fungovania 
klubu chceme deťom pripraviť 
ozajstnú stanovačku. 

Cez prázdniny sa budeme 
stretávať pravidelne v klube 

Nemudruj, chop sa okamihu a uč sa od tejto chvíle
Klub mládeže v obci, zriadený obecným zastupiteľstvom, chce 

prezentáciou svojej činnosti prispieť nielen k informovanosti ob-
čanov, ale aj touto formou pozvať ďalších záujemcov k svojim čle-
nom. Do redakcie nám bol doručený nasledujúci článok.

obecného úradu pri spoločen-
ských hrách. 

Možno nájdeme sponzora, 
ktorý by nám prispel na cestu 
do Prešova a Košíc a oplatili 
by sme návštevu kamarátom 
z rovnakého klubu mládeže 
ako sme my a poniektorí by 
prvýkrát mali možnosť vidieť 
tieto mestá. 

Pomoc blízkej osoby deti 
najviac motivuje k aktívnej 
činnosti, a preto veľká vďaka 
hŕstke rodičov za pomoc pri or-
ganizovaní podujatí. Poďako-
vanie patrí i obecnému úradu 
za ústretovosť vo finančných 
a priestorových záležitostiach. 

Nedá sa zabudnúť na začiatok 
fungovania klubu, kde bez po-
moci Ing. Marečáka by sme ne-
mohli rozbehnúť také aktivity, 
na ktorých dnes staviame čin-
nosť a členskú základňu.

Nosnou myšlienkou je deti 
zabaviť, nájsť im program vo 
voľnom čase, smerovať ich 
k láske k prírode, športu. Chce-
me, aby sa deti z našej obce 
Hranovnica poznali, aby si 
v prípade potreby vedeli navzá-
jom pomôcť a správali sa tak, 
ako sa patrí, lebo všade sluš-
nosti viditeľne ubúda.

Tak teda, ako sme na tomto 
mieste už písali dávnejšie, hra 
je prínosom pre človeka. Obo-
hacuje ho o priateľstvo a ra-
dosť. Nech to takto cíti každý, 
kto príde medzi nás!      ZdBen

Škôlkársky karneval deti postupne strácali zábrany 
a spolu s ostatnými si  zašantili. 

Celé dopoludnie sa tancovalo, 
súťažilo a to si vyžiadalo aj svoju 
daň – v podobe prázdnych bru-
šiek a smädných hrdielok. Keď 
hudba stíchla, tak sa do vedenia 
dostali tety kuchárky, ktoré pri-
pravili fašiangové šišky. 

Pre mnohé deti to bol ich 
prvý karneval, dúfame, že si 
ho naozaj užili a prežili pekný 
deň.  Každá maska bola odme-
nená, no najkrajšou odmenou 
boli rozžiarené detské očká.   

Masky veselé, originálne, 
domácej výroby i zapožičané, 
dobrá nálada, žiaden úraz, mož-
no trochu zvýšená konzumácia 
sladkostí, no najmä detské šan-
tenie. To bola atmosféra piatko-
vého dňa na Škôlkárskom kar-
nevale v MŠ „Bocianik“. 

Lucia Vallušová
učiteľka MŠ
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V januári až marci 2011  
svoje jubileá oslávili

50 rokov
Lopušeková Jarmila, Školská 556 

Pačanová Marta, SNP 216
Štolcová Zdeňka, Budovateľská 508

Horváthová Mária, Mlynská 567

60 rokov
Štolc Jozef, Sládkovičova 422
Švagerková Helena, SNP 46

Krull Jozef, Mlynská 240
Rusnák Milan, Budovateľská 507

70 rokov
Benko Jozef, Budovateľská 505
Valluš Jozef, Sládkovičova 406

Jolana Liptajová, Hviezdoslavova 356

75 rokov
Malatinová Monika, Školská 459

Maličká Mária, Víťazstva 384

80 rokov
Fašková Ľudmila, SNP 176

85 rokov
Valluš Juraj, Rovná 13

92 rokov
Dutková Anna, Hviezdoslavova 294

Novorodenci
Patrícia Žigová, Mlynská 231

SimonaČonková, Mlynská 230
Simona Pušková, SNP 181

Jaroslav Pecha, Mlynská 244
Michal Luščík, Hviezdoslavova 307
Jaroslav Žiga, Hviezdoslavova 259

Sára Hamrozyová, SNP 213
Helena Pačanová, Hviezdoslavova 251

Michal Horváth, Mlynská 225
Filip Barilla, Budovateľská 502

Jana Gáborová, Hviezdoslavova 246
Pavol Horváth, Mlynská 232
Violeta Horváthová, SNP 214

Diana Luščíková, Hviezdoslavova 307
Simona Hamrozyová, SNP 207

Dávid Hamrozek, SNP 608

Na večný odpočinok
sme odprevadili

12. januára 2011 Helenu Pačanovú
vo veku 59 rokov

14. januára 2011 Jozefa Rotha
vo veku 72 rokov

23. marca 2011 Gejzu Šarišského
vo veku 72 rokov

26. marca 2011 Katarínu Malatinovú
vo veku 81 rokov

27. marca 2011 Františeka Muchu
vo veku 80 rokov

Spoločenská kronika

Lorenz Seelinger – hrával na 1. šachovnici v „A“ družstve. 
Od budúcej sezóny by sa mal stať členom ŠK Hranovnica.

Už pred začiatkom 3. ligy bolo zrejmé, 
že o víťazovi sa rozhodne medzi družstva-
mi, ktoré v posledných dvoch sezónach 
hrali o súťaž vyššie: Gelnica A, Spišská 
Nová Ves, Prakovce a Hranovnica. No už 
prvé kolo prinieslo prekvapenie v podo-
be remízy Gelnice A v Levoči. Ďalšie pre-
kvapenie sa zrodilo hneď v nasledujúcom 
kole, keď Prakovce prehrali s 
CVČ Poprad a po prehre v tre-
ťom kole s Hranovnicou doma 
boli Prakovce prakticky z boja 
o víťazstvo vyradené (čo potvr-
dili prehrou v piatom kole s 
Popradom). 

Vo štvrtom kole  porazila 
Spišská Nová Ves Gelnicu A a 
tá strácala už päť bodov na ve-
dúce duo Spišská Nová Ves -  
Hranovnica. Nasledujúce kolo 
prinieslo nečakanú prehru 
Spišskej Novej Vsi s Gelnicou 
B a Hranovnica viedla tabuľ-
ku s náskokom troch bodov. 
Na prvom mieste vydržala do 
siedmeho kola, kedy prehrala s 
Gelnicou A a opäť sa delila o prvé miesto so 
Spišskou Novou Vsou s dvojbodovým ná-
skokom pred Gelnicou A. 

Zdalo sa, že o víťazovi rozhodne vzá-
jomný súboj Spišská Nová Ves a Hranov-
nica, ktorý sa uskutočnil v deviatom kole 
a v ňom Hranovnica vysoko prehrala na 
pôde Spišskej Novej Vsi (zaujímavé, že lós 
určil našim hráčom hrať so všetkými sú-
permi z boja o prvé miesto na pôde súpera). 

Keď sa už zdalo, že nič nemôže zobrať 
prvé miesto hráčom zo Spišskej Novej Vsi, 
prišla v poslednom kole víťazná chvíľa aj 
pre družstvo Prakoviec, ktoré nečakane 
zvíťazilo v Spišskej Novej Vsi a z víťazstva 
a postupu do 2. ligy sa napokon tešilo druž-
stvo Gelnice A.  Do 4. ligy vypadol dlho-
ročný účastník tejto súťaže – družstvo zra-
kovo postihnutých hráčov z Levoče.

Za Hranovnicu hrali: Lorenz Seelinger 
4,5/5, Vladimír Kopnický 3/7, Ján Krajňák 
4,5/7, Miroslav Reťkovský 3/6, Marián Fe-
dor 5,5/10, Ľubomír Mindok 6,5/11, Šte-
fan Fedor 3/5, Štefan Hlavčák 4,5/6, Milan 
Bobovský 5/10, Ján Lopušek, st. 5/10, Ju-
raj Kenedich 1/1, Peter Roth, st. 2/4, Sta-
nislav Hlavčák, st. 1/3, Ján Lopušek, ml. 
3/3 (uhrané body/počet zápasov). 

Naproti tomu „B“družstvo začalo 
svoju súťaž tak, ako keby chcelo poznať 
všetky výsledky. Po prehre v Poprade s 
družstvom LŠ Poprad B zvíťazili v Bija-
covciach a remizovali so Slovinkami. Po 
následnej výhre s Gelnicou C sa usadili 
na štvrtej priečke, ktorú si remízou v Kež-
marku a víťazstvami so Spišskou Teplicou, 

ŠACHISTI SI MIERNE POLEPŠILI
V priebehu mesiaca apríl ukončili svoje súťaže šachisti Šachového klubu Hranov-

nica. Oproti minuloročnej sezóne si trochu polepšili, keď „A“ družstvo obhájilo tretiu 
priečku v 3. lige a „B“ družstvo skončilo štvrté, čo je mierne zlepšenie oproti piatemu 
miestu z minulej sezóny. 

Výsledná tabuľka III. liga
1. Slovan Gelnica „A“ 11  9   1  1   59.5 28 
2. MŠK Sp. Nová Ves 11  9   0  2   57.0 27 
3. ŠK Hranovnica 11  8   1  2   51.5 25 
4. CVČ Poprad 11  7   0  4   45.0 21 
5. ŠK TJ LŠ VD Poprad 11  5   1  5   42.5 16 
6. ŠK Prakovce 11  5   0  6   46.5 15 
7. ŠOMŠK St. Ľubovňa 11  4   1  6   43.0 13 
8. OŠK Margecany 11  4   1  6   41.5 13 
9. ŠK Bijacovce 11  4   0  7   37.0 12 
10. TJ Slovan Smižany 11  2   2  7   38.5   8 
11. Slovan Gelnica „B“ 11  2   2  7   31.5   8 
12. Štart Levoča 11  2   1  8   34.5   7

Výsledná tabuľka IV. liga
1. CVČ Spišská St. Ves 9 9 0 0 55.0 27 
2. ŠO Slovinky 9 7 1 1 46.0 22 
3. ŠK VD Poprad LS B 9 6 1 2 47.0 19 
4. ŠK Hranovnica 9 5 2 2 45.5 17 
5. ŠK Bijacovce B 9 3 1 5 29.0 10 
6. Slovan CVČ Gelnica 9 3 0 6 29.0   9
7. ŠK CVČ Lendak 9 2 2 5 33.5   8 
8. KdV Kežmarok C 9 2 2 5 33.5   8 
9. Poprad CVC B 9 2 0 7 19.5   6 
10. ŠO Spišská Teplica 9 1 1 7 21.0   4

CVČ Poprad B, Lendakom udržali až do 
posledného kola. 

V záverečnom kole im ešte svitla nádej 
v prípade víťazstva v Spišskej Starej Vsi 
obsadiť tretie miesto. Ako sa ukázalo, ten-
to cieľ bol nad ich sily a na pôde už isté-
ho víťaza 4. ligy neuspeli a udržali si štvrtú 
priečku. Do 3. ligy postúpili družstvá Spiš-

skej Starej Vsi a Sloviniek a súťaž neopus-
til nikto. 

Za Hranovnicu hrali: Štefan Fedor 4/5, 
Štefan Hlavčák 1/1, Milan Bobovský 3,5/9, 
Daniel Benko 1/1, Gabriel Ondrušek 2,5/8, 
Ján Lopušek, st. 2/4, Juraj Kenedich 3/6, 
Peter Roth, st. 2,5/4, Stanislav Hlavčák, st. 
7/9, Štefan Gajan 5/8, Ján Lopušek, ml. 6/7, 
Marek Bukovinský 6/8.  

ppr.
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Život v obci fotoobjektívom

Mladšie deti s učiteľkami na školskom karnevale pri MŠ Staršie deti s učiteľkami na školskom karnevale pri MŠ

Členovia DHZ pri obnovenej starej hasičskej striekačke Vdp. Jozef Ferneza pri posviacke starej hasičskej striekačky

Deti materskej školy pri vystúpení na Deň matiek Uvedenie do života CD-ečka „Hranovnica moja, jak se mi beleje“


