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Na desiatom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční 16. novembra 2007, 
bude sa prejednávať Všeobec-
ne záväzné nariadenie (VZN) 
č. 1/2007, ktorým sa vyhlási 
záväzná časť Územného plánu 
obce Hranovnica. Týmto VZN 
sa schvália zásady a regulatí-
vy územného rozvoja, stanovia 
sa plochy pre verejnoprospeš-
né práce na vykonanie delenia 
a sceľovania pozemkov. 

25-ročné jubileum 
V nedeľu 18. novembra 2007 

pri príležitosti 25-ročného ju-
bilea Chrámového spevoko-
lu Hranovnica a slávnostného 
požehnania CD sa odslúži ďa-
kovná svätá omša, ktorú bude 
celebrovať v chráme sv. Jána 
Krstiteľa o 9.30 hodine správ-
ca rímskokatolíckej farnos-
ti Mgr. Jozef Ferneza. Na tej-
to svätej omši na orgáne bude 
hrať Bc. František Drozd, or-
ganista zo Svitu.

150-ročné jubileum
Evanjelický a.v. dcérocirkev-

ný zbor pri príležitosti 150. vý-
ročia posvätenia kostola uspo-
riada slávnosť, ktorá sa bude ko-
nať 25. novembra 2007 o 10.00 
hod. v evanjelickom a.v. chrá-
me Božom v Hranovnici. Pri 
tejto príležitosti bude vydaná 
aj kniha. Autorom textovej čas-
ti je nebohý Ivan Gablík. Tlač  
a grafickú úpravu tejto pub-
likácie vykonal TOPART 96 
spol.s.r.o.

Územný plán obce

HranOvnický
spravOdajca
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Zobrali na vedomie infor-
matívnu správu o plnení uzne-
senia zo zasadnutia a sprá-
vu z kontroly vedenia účtov-
nej evidencie obecného úradu 
vykonanej v dňoch 21.9.2007 
a 17.10.2007, ktorú predlo-
žil hlavný kontrolór obce Ing. 
Martin Orolin, keď konštato-
val, že pri kontrole neboli zis-
tené závažné nedostatky, po-
kladničný limit nebol prekro-
čený, došlé faktúry sú priebež-
ne preplácané.

Schválilo vyraďovaciu ko-
misiu majetku obce, ktorej 
predsedom sa stal Elemír Cho-
van, členmi sa stali Marián Ga-
jan, Mária Vallušová, Vladimír 
Horváth. Taktiež sa schválili 
inventarizačné komisie na vy-
konanie inventarizácie majet-
ku k 31.12.2007.

Poslanci zobrali na vedomie 
aj informatívnu správu a Regi-
onálnom operačnom programe,  

ktorú predložil projektový ma-
nažér Ing. Peter Franko. Vy-
svetlil poslancom, aké sú mož-
nosti čerpania finančných pros-
triedkov v jednotlivých opatre-
niach ROP.  

Na zasadnutí sa prejedná-
vala žiadosť MUDr. Kabá-
ta, MUDr. Kardoša a MUDr. 
Mozolíkovej o výmenu okien, 
vchodových dverí, zriadenia 
kočikárne pre kojencov na 
zdravotnom stredisku. Prija-
tým uznesením sa odporučilo 
stavebnej komisii prehodnotiť 
žiadosť nájomcov zdravotného 
strediska a spresniť rozsah nut-
ných prác. Na základe spresne-
nia rozsahu starosta zadá vy-
pracovanie zjednodušenej do-
kumentácie s predpokladaný-
mi nákladmi, ktoré finančná 
komisia zapracuje do rozpočtu 
obce na rok 2008.

Po prerokovaní žiadosti 
Martina Malatina a Ingrid Ma-

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Na deviatom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 26. októbra 2007, boli prítomní všetci poslanci. 

V druhý novembrový týždeň firma EUROVIA Cesty Košice 
uložila živičný koberec na miestnu komunikáciu Gajanky. Tým-
to sa zlepšil prístup k rodinným domom na tejto ulici. Potrebná 
zemná úprava pozdĺž tejto komunikácie sa však bude môcť urobiť 
až v budúcom roku. Ukončením tejto stavebnej akcie sa nielen 
zlepšia životné podmienky občanov bývajúcich na tejto ulici, ale 
skrášli sa vzhľad vstupu do obce.

Uloženie živičného koberca

latinovej o výstavbu rodinné-
ho domu obecné zastupiteľstvo 
odporučilo:

- stavebnej komisii vypraco-
vať zadávacie podmienky na 
vypracovanie Urbanistickej 
štúdie na výstavbu rodinných 
domov nového stavebného ob-
vodu Zafrajtoch,

- starostovi obce zabezpečiť 
dokumentáciu Urbanistickej 
štúdie Zafrajtoch,

- finančnej komisii zapraco-
vať náklady na zhotovenie Ur-
banistickej štúdie Zafrajtoch 
do rozpočtu obce na rok 2008.

K prerokovaniu žiadosti Pod-
tatranského múzea spolufinan-
covania pri reštaurovaní mangľa 
a vydania publikácie o modro-
tlačiarovi Elemírovi Montškovi 
požadujú poslanci špecifikovať 
veľkosť a množstvo publikácie a 
jej celkové náklady. Pri reštauro-
vaní mangľa je potrebné uviesť 
finančný podiel z celkovej čias-
tky na reštaurovanie.

K žiadosti firmy Marco Cli-
matech o odkúpenie pozemkov 
z areálu ihriska sa taktiež má 
vyjadriť a žiadosť prehodnotiť 
stavebná a finančná komisia.

Znova sa prerokovala nová 
žiadosť Jozefa Vaľka o odkúpe-

nie pozemku. Neprešiel návrh 
podaný ekonómkou OcÚ, kto-
rý po jednaní vo finančnej ko-
misii mal zamietavú podobu. 
Na základe pozmeňujúceho ná-
vrhu, ktorý predniesol PaedDr. 
Ján Krett, bol schválený odpre-
daj pozemku Jozefovi Vaľkovi 
par. čísla 407 o výmere 219 m2, 
keď za tento návrh hlasovalo 
päť poslancov. 

Opakujúcim sa bodom ro-
kovania bolo Miestne múzeum 
v Hranovnici, keď schválené 
uznesenie na siedmom zasad-
nutí týkajúce sa zriaďovateľskej 
listiny a organizačného poriad-
ku nebolo podpísané starostom 
obce z dôvodu právnych ne-
dostatkov. Tento bod sa dostal 
do programu na základe požia-
davky poslankyne Márie Uhri-
novej.  V prijatom uznesení sa:

- schválila zriaďovateľská lis-
tina a organizačný poriadok 
Miestneho múzea v Hranovni-
ci, v ktorých boli vytýkané ne-
dostatky odstránené,

- súhlasilo sa s vymenova-
ním PhDr. Petra Rotha PhD. 
za riaditeľa Miestneho múzea 
v Hranovnici (zároveň je šta-
tutárnym zástupcom príspev-
kovej organizácie), ktorému sa 
uložilo zaregistrovať múzeum 
na Ministerstve kultúry SR.   

Slovenská republika eviduje 
takmer 90 % poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi, ktorí sú uchá-
dzači o zamestnanie.  V našej 
obci je v mesačnom priemere 
340 občanov v hmotnej núdzi z 
priemerného počtu 235 občanov 
uchádzačov o zamestnanie. Veľ-
ká časť tejto skupiny občanov má 
nízku alebo nemá žiadnu moti-
váciu začleniť sa do sveta práce. 
Sú to najmä ľudia, kde chýbajú 
základné pracovné návyky a čas-
to aj pocit vlastnej zodpovednos-
ti za svoju situáciu.

S cieľom riešenia naznače-
ných problémov zvýšenia mo-
tivácie uchádzačov o zamest-
nanie, najmä uchádzačov o za-
mestnanie poberajúcich dáv-
ku v hmotnej núdzi, vznikol v 
spolupráci Ministerstva práce 
sociálnych veci a rodiny SR a 
Ústredia práce sociálnych veci 
a rodiny Národný projekt „ 
Aktivácia nezamestnaných a 
nezamestnaných s nízkou mo-
tiváciou odkázaných na dávku 
v hmotnej núdzi“. Hlavným 
cieľom je podpora udržiavania 
pracovných návykov uchádza-
čov o zamestnanie s dôrazom 
na dlhodobo nezamestnaných 
a nezamestnaných v hmotnej 
núdzi, ako prostriedok zvyšo-
vania ich zamestnanosti.

V obci sa aktivačná činnosť 
vykonáva v rozsahu 12 hodín 
týždenné, štyri hodiny denne 
počas troch dní. V priebehu 
roka sa zúčastňuje v priemere 
95 uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí sú rozdelení do piatich 
skupín, pričom jedna skupina 
pracuje doobeda, druhá poobe-
de. Vykonávajú sa práce a čin-
nosti, ktoré sú určené na zlepše-
nie ekonomických podmienok, 
sociálnych podmienok, kultúr-
nych podmienok a životného 
prostredia obyvateľov obce. 

Obci poskytuje úrad práce, 
sociálnych veci a rodiny prís-
pevok vo výške 800 Sk na jed-
ného uchádzača o zamestna-
nie. Tento príspevok sa môže 
použiť na: úhradu nákladov na 
ochranné a pracovné pomôcky, 
úrazové poistenie uchádzačov 
o zamestnanie, na úhradu prá-
ce zamestnanca (koordinátora/
organizátora), ktorý organizuje 
aktivačnú činnosť.

Aktivačná činnosť je spolu-
finacovaná Európskou úniou z 
prostriedkov Európskeho so-
ciálneho fondu a zo štátneho 
rozpočtu. Obec má uzavretú 
zmluvu o vykonávaní aktivač-
nej činnosti s Úradom práce so-
ciálnych veci a rodiny v Popra-
de do 31.12.2007.

Aktivačná činnosť
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Jednou z úloh koncepčného 
rozvoja našej materskej školy 
na školský rok 2007 – 2008 je 
aj skvalitňovanie environmen-
tálnej výchovy detí prehlbova-
ním poznatkov a zvyšovaním 
vedomostí u detí  organizova-
ním environmentálnych hier, 
výletov do prírody a zapájaním 
sa do projektu triedenia odpa-
du v obci.

Hra na „malých ochranárov 
prírody“ sa deťom veľmi za-
páčila. Jej prostredníctvom sa 
oboznamujú so spôsobmi och-
rany životného prostredia, ve-
dia, aké nebezpečenstvo spô-
sobujú skládky odpadu v pô-
de a vode. Vo svojich triedach 
materskej školy pomáhali uči-
teľkám pri farebnom označova-
ní krabíc, kde príkladne trie-
dia odpad a navzájom sa upo-
zorňujú pri jeho nedodržaní. 

Pre mnohých občanov nech sú 
naši malí škôlkari príkladom 
pri triedení odpadu.

Od októbra sme sa zapoji-
li aj do celoštátneho environ-
mentálneho projektu „EKO-
PAKY“ – zber viacvrstvových 
nápojových obalov od mlieka, 
džúsov a ovocných štiav. Kaž-
dé ráno prichádzajú deti do 
materskej školy s rozžiarený-
mi očkami, hrdým úsmevom 
a s balíčkom tetrapakov. Do 
zberu takto zapojili celé rodi-
ny – svojich rodičov, starých 
rodičov, tety aj susedov. Nie-
ktoré prinášajú tetrapaky vzor-
ne zviazané, opláchnuté a roz-
rezané a tak sa zväčšujú počty 
tetrapakov. Na konci mesiaca 
sme po odvážení mohli konšta-
tovať, že celková váha zozbiera-
ných tetrapakov v našej mater-
skej škole bola 30 kilogramov.

Škôlkari sú príkladom

Medzi najusilovnejších zbe-
račov za mesiac október patrili:

1. Danko Mayer 71 ks, 2. 
Zuzka Justhová 62 ks 3. Kris-
tínka Vallušová 52 ks, 4. Sabin-
ka Prachniarová 45 ks, 5. An-
drejka Alžbetkinová 44 ks

Sme radi, že aj naša mater-
ská škola realizáciou tohto pro-

jektu prispeje nielen k zvýše-
niu environmentálneho pove-
domia našich najmladších zve-
rencov, ale hlavne, že prispie-
vame k skvalitneniu životného 
prostredia v ktorom naše deti 
budú vyrastať.

Mária Greňová
riaditeľka MŠ

V poslednom letáku „Skú-
senosti po dvoch mesiacoch za-
vedenia vrecového množstvo-
vého zberu“, ktorý obec vyda-
la v rámci projektu Zlepšenie 
nakladania s odpadmi v obci 
Hranovnica, ktorého cieľom je 
podpora zavádzania separova-
ného zberu odpadov a podpora 
kompostovania v obci bol aj in-
formačný lístok. 

Tento lístok mohli obča-
nia využiť na podnetné otázky 
ohľadom fungovania vrecové-
ho množstvového zberu a kom-
postovania. Ponuka redakcie 
Hranovnického spravodajcu 
odpovedať na relevantné otáz-
ky v obecných novinách zostala 
však bez spätnej väzby. Do re-
dakcie sa nedostal naspäť žiad-
ny informačný lístok. Niektorí 
zaiste jednoducho zareagujú na 
túto situáciu. Niet otázky, nie 
je potrebná odpoveď. 

Redakčná rada sa však s ta-
kýmto riešením nestotožňuje. 

Uvedomuje si závažnosť situ-
ácie pri nakladaní s odpadom 
v obci. Vyčlenila jednu strán-
ku obecných novín, aby tak-
to mohla občanov informovať 
a odpovedať im aj na podnetné 
otázky. 

Veľmi radi v redakčnej rade 
privítame od občanov aj rôzne 
príspevky o pozitívnych, ale aj 
negatívnych javoch zavedenia 
vrecového množstvového zbe-
ru. Obecné noviny môžu byť 
prípadne aj možnosťou obo-
známenia občanov so svojimi 
skúsenosťami kompostovania 
biologického odpadu v domác-
nostiach. 

Je však potrebné o tom všet-
kom napísať a tak sa podeliť so 
svojimi poznatkami, skúsenos-
ťami s ostatnými občanmi obce. 
Takto môžeme prispieť k zlep-
šeniu nakladania s odpadmi, 
čím si zabezpečíme dobré ži-
votné prostredie pre život v ob-
ci nás všetkých.

Výsledok týždňa zberu
V priebehu týždňa zberu, ktorý bol v čase od 22. do 27. októbra sa naz-

bieral jeden veľkoobjemový kontajner objemového odpadu (koberce, starý 
nábytok atď.). Z nebezpečného odpadu to bolo 170 kg odpadového oleja, 
560 kg akumulátorov, 41 ks žiariviek a 25 kg znečistených obalov. Zo-
zbieraný textil sa v plnej naloženej Avii Furgon odviezol do Žákoviec.

Na webovej stránke obce 
prebehla anketa, v ktorej sa 
bolo potrebné vyjadriť, či zave-
denie vrecového množstvové-
ho zberu odpadu je pre občana 
z finančného pohľadu výhodný. 
Na túto otázku až 63 % odpove-
dalo, že tento zber pre občana 
je veľmi nevýhodný. 

Výsledok tejto ankety na we-
bovej stránke nekorešpondu-
je s dosiahnutou skutočnosťou 
uloženého odpadu na skládku. 
Z vybratej evidencie sa zistilo, 
že za obdobie júl až september 
2007 došlo oproti rovnakému 
obdobiu roku 2006 k zníženiu 
objemového odpadu o 26,82 
ton a u zmesového odpadu 
o 51,24 ton, čiže obec uložila 
na skládku celkom o 78,06 ton 
odpadu menej. Samozrejme, že 
zníženiu uloženého množstva 
na skládku má vplyv na zníže-
nie finančných nákladov.

Niektorí občania namieta-
jú, že sa pri tomto zavedenom 
zbere vytvárajú divoké sklád-
ky a tým dochádza k zníženiu 
uloženého odpadu na skládku. 
To tvrdenie občanov podnieti-
lo projektového manažéra Ing. 

Božoňa k monitorovaniu oko-
lia obce, ktorý vo svojej moni-
torovacej správe uviedol: vy-
tvorenie nových skládok som 
neobjavil, zistil som však v nie-
ktorých lokalitách len miestne 
znečistenie odpadmi.

Po týchto informáciách sa 
nám však naskytá otázka. Kde 
sa komunálny odpad tratí? Od-
poveď na túto otázku rýchlo 
nájdu tí občania, ktorí využíva-
jú dodané kompostéry na kom-
postovanie biologicky rozloži-
teľného odpadu. Veď tento pod-
ľa štatistických údajov tvorí 44 
% komunálneho odpadu. Tak-
tiež zníženie uloženia odpadu 
sa dosiahlo dokonalejším sepa-
rovaním komunálneho odpadu.

Tí občania, resp. podnikate-
lia, ktorí v ankete hlasovali, že 
vrecový množstvový zber od-
padu je pre občana z finančné-
ho pohľadu nevýhodný nech 
začnú s triedením odpadu 
a kompostovaním biologicky 
rozložiteľného odpadu. Skoro 
zistia, že platia len za skutoč-
ne vyprodukovaný, vytriedení 
odpad. Systém spravodlivejší 
a výhodnejší.

Bez spätnej väzby

Anketa nekorešponduje
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V nedeľu 21. októbra 2007 
v evanjelickom a.v. chráme 
Božom vo Švábovciach sa ko-
nala slávnosť inštalácie zboro-
vej farárky Zuzany Vaľovskej. 
Samotnú inštaláciu vykonal 
brat senior Matis z Batizo-
viec s dvoma asistentmi bra-
tom farárom Meňkym z Mi-
chaloviec a sestrou farárkou 
Hájnikovou z Iliašoviec.

Po súhlasnom vyhlásení 
prevziať úrad a po sľube, že 
bude vykonávať úrad pravdivo 
a úprimné, že bude zvestovať 
slovo Božie v Duchu evanjelic-
kej cirkvi a. v., s vedomím ko-
nať tak, aby zo všetkého s čis-
tým svedomím mohla zodpove-
dať pred Bohom a pred ľuďmi, 
bola bratom seniorom Zuza-
na Vaľovská uvedená do úradu 
zborového farára.  

Po tomto uvedení do úradu 
obdŕžala od seniora:

- chrámový kľuč, symbol 
zvrchovaného práva a dozoru 
na poriadok v chráme Božom 
a pri službách Božích,

- Svätú bibliu, Písmo sväté 
prameň viery a pravidlo života 

Jednota 
rozmanitosti

Už  niekoľko  mesiacov  prebie-
hajú v synodálnych bunkách, tak-
tiež  v  bunke  našej  farností,  rozp-
ravy  k  jednotlivým  tematickým 
okruhom.  Otec  biskup  prostred-
níctvom slova biskupa vlastne za-
hajuje  jednotlivé  tematické  okru-
hy. Obsahom 7. tematického okru-
hu  je  jednota  rozmanitosti.  Z  to-
hoto  okruhu  vyberáme  časť  slova 
biskupa.

Sme svedkami manželských 
napätí v mnohých rodinách, 
nepriateľská „dusnota“ je na 
mnohých pracoviskách, jestvu-
je  medzi nami mnoho škrie-
pok a roztržiek. V tejto situácií 
si máme viac uvedomiť, že jed-
nota patrí medzi také dôležité 
hodnoty, ako je pravda a láska. 
Jednota neznamená, že by sme 
mali byť všetci rovnakí, to by 
bola nefunkčná uniforma. Ak 
by boli v spoločnosti všetci pe-
kári alebo všetci stolári či ková-
či, život v obci by nefungoval. 
Ak je v spoločnosti primerane 
zastúpené každé povolanie, po-
tom sa môže vytvoriť užitočná 
jednota v rozmanitosti. 

K takému krásnemu jubileu 
prináleží úprimné a srdečné 
blahoželanie, čo je prejav úcty, 
vďačnosti a priania požehnania 
do budúcnosti. Zbor pri kosto-
le Narodenia sv. Jána Krstite-
ľa má za sebou úctyhodnú eta-
pu svojej existencie spojenú 
s úspechom, ale aj ťažkosťami. 
Tak to už v živote chodí. 

Hudba a spev majú v litur-
gii nezastupiteľné miesto. Hľa-
diac na formy bohopocty do 
ďalekej minulosti, ba až k po-

čiatkom, musíme tejto forme 
modlitby pripisovať úplne  vý-
nimočné postavenie. Starozá-
konné žalmy a hymny sprevá-
dzajú vyvolený ľud v dejinách 
spásy. Novozákonné chvá-
lospevy, napríklad Magnifi-
kat, či Benediktus a celá prax 
liturgie cirkvi ponecháva hud-
be a spevu prvoradú funkciu 
spomedzi všetkých druhov 
umenia. Ľudský duch potre-
buje slobodu a rozlet, až nie-
kde k výšinám nadprirodze-

Nech Pán Boh odmení námahu
na preto často nenachádza slo-
vá a povznáša sa ponad všet-
ko pozemské až tam, kde nie 
je ničím obmedzovaný. Jedna 
z možností, ako to vyjadriť, je 
súzvuk tónov, či lyrické plesa-
nia a jasanie. 

„Kto spieva, dvakrát sa mod-
lí“, citujeme často. Koľko mod-
litieb zahŕňa vo svojej histórii 
25-ročné pôsobenie chrámové-
ho zboru...

Ing. Jozef Valluš, kantor 
a člen zboru, vo svojom člán-
ku „25 rokov chrámového zbo-
ru“ v časopise Prameň uvádza, 
že hranovnický chrámový spe-
vokol vznikol v roku 1982. Pri 
jeho zrode stál pán učiteľ Ru-
dolf Kukla. Členovia zboru boli 
pôvodne spevákmi folklórne-
ho súboru Lúčka, ktorý založi-
la pani Mária Šmelková, čo sa 
udialo v roku 1981. „Najväč-
šiu zásluhu na vzniku posled-
nej verzie zboru má vdp. Štefan 
Vasilík, ktorý neúnavne pôsobil 
na ľudí,...“ dodáva Jozef Valluš.  
Všetky podujatia v chráme i mi-
mo neho tvoria bohatú mozaiku 
služby Bohu, ľuďom, ale aj spo-
ločných zážitkov. 

V katechéze Jána Pavla II. 
k chválospevu z Knihy proroka 
Daniela 3, 52-57 sa nachádzajú 
slová, aktuálne aj pri tejto prí-
ležitosti: „Predmetom chvály...
je predovšetkým Božie meno, 
slávne a sväté, ohlasovanie kto-
rého zaznieva v chráme,...Kňa-
zi a ľud, keď rozjímajú vo viere 
o Bohu, ktorý je na tróne svoj-
ho kráľovstva, cítia nad sebou 
pohľad, ktorý preniká priepasti 
a toto vedomie dá im vyraziť zo 
srdca chválu: Zvelebený...zve-
lebený...Boh, ktorý tróni nad 
cherubmi a svoj príbytok má 
na nebeskej oblohe, je predsa 
blízky svojmu ľudu, ktorý sa 
preto cíti chránený a bezpeč-
ný.“

Vo farnosti má pôsobenie 
chrámového zboru nezastupi-
teľnú pozíciu. Nech Pán Boh 
odmení námahu každého čle-
na počas uplynulých 25 rokov 
a veríme že ich spev bude za-
znievať Bohu na chválu a ľu-
ďom na povznesenie ducha 
ešte dlhé roky. Ďakujeme aj za 
zvečnenie časti diela hranov-
nického chrámového zboru na 
CD pre budúce generácie.

Jozef Ferneza
správca farnosti

Slávnosť inštalácie
na zvestovanie slova Božieho, 

- sviatostné nádoby krstnú 
kanvicu, paténu a kalich na 
prisluhovanie sviatosti podľa 
ustanovenia nášho Pána Ježi-
ša Krista,

- chrámovú agendu, knihu 
predpisov a úprav o Bohoslu-
žobnom živote,

- kamžu – ktorej čistota viaže 

k čistote učenia a vernej službe 
Pánovej cirkvi v tomto zbore.

Na tejto inštalácií sa zúčast-
nili aj veriaci našej obce, kto-
rí radostne prežívali slávnosť 
uvedenia Zuzany Vaľovskej do 
úradu zborovej farárky Cirkev-
ného zboru evanjelickej cirkvi 
a.v. Švábovce, do ktorého patrí 
aj dcérocirkev Hranovnica.
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25-ročné jubileum

To je text úvodnej pies-
ne, ktorú naspieval chrámový 
spevokol na CD nosič pri prí-
ležitosti svojho 25-ročného 
jubilea. Toto CD, ktoré obsa-
huje celkom 37 piesní, bude 
požehnané pri ďakovnej svä-
tej omši. Záujemcovia si ho 
môžu zakúpiť, resp. objednať 
na dobierku na obecnom úra-
de u pani Vallušovej, tel. číslo 
052/7883266.

Piesne na CD 
nosiči
Zaradoval som sa,  
keď mi povedali,

že do domu Pána spolu pôjdeme.
Radovala som sa,  
keď mi povedali,
že do domu Pána  
všetci pôjdeme,
privítať Pána,  

nech mu je sláva, sláva, sláva.

Schválené 
ocenenia

Činnosťou chrámového spe-
vokolu sa zaoberalo obecné za-
stupiteľstvo na deviatom zasad-
nutí. Ocenilo jeho doterajšiu 
prácu a na návrh starostu obce 
v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia schválilo udelenie:
Cenu obce Ing. Jozefovi Val-

lušovi, organistovi a zakladate-
ľovi spevokolu,
Cenu  obce  im memoriam Ru-

dolfovi Kuklovi, zakladateľovi 
a dirigentovi spevokolu,
Cenu  starostu obce Beáte Ma-

níkovej, dirigentke spevokolu

Podľa Skutkov apoštolov 
spev je vždy znakom radujúce-
ho sa srdca (sk 5,46). Preto i sv. 
Augustín právom hovorí: „Kto 
miluje, ten spieva“, a už oddáv-
na je známe príslovie: „Dva 
razy sa modlí, kto dobre spie-
va“.

Pri príležitosti jubilea hra-
novnického spevokolu prijmi-
te moje poďakovanie. Prešla 
som veľa krajín, zúčastnila som 
sa na mnohých bohoslužbách 
v týchto krajinách, ale tam vo 
svete som bola vždy mysľou 
v hranovnickom kostole, kde 
spieva spevokol. A ako krásne 
spieva! V tom speve sa ozýva 
ochota, obetavosť, akou spevá-
ci a ich dirigent s organistom 
oslavujú Pána Boha. Vo veľa 
kostoloch sveta to bola liturgia 
bez spevu a spevokolu. Preto 
chcem povzbudiť spevákov, di-
rigentku a organistu – spievaj-
te! Nie každý to vie. Je to dar, 
ktorý ste dostali od Pána Boha. 

Nedá sa mi nespomenúť 
spevákov a vedúcich spevoko-
lu, ktorých Pán povolal z toh-
to sveta do večnosti. Za čias to-
tality si veľa vytrpeli pre spev, 
ktorým oslavovali Pána Boha 
a povzbudzovali nás ostaných, 
aby sme vytrvali vo viere. Oni 

„Kto spieva, dvakrát sa modlí“, 
hovorí svätý Augustín. Spev 
nie je len na rozveselenie člo-
veka, vyjadrenie radosti a ná-
plňou zábavy. Spev, ale hlav-
ne duchovný, pozdvihuje dušu 
k Bohu, skvalitňuje modlitbu, 
zvýrazňuje hlbšie slovo, pripú-
tava nás bližšie k Bohu.  

Toto všetko majú vo svojom 
vedomí aj tí, ktorí spievajú v 
hranovnickom spevokole, ktorý 
slávi svoje 25. výročie. Tí, ktorí 
spievajú v tomto našom spevo-
kole, sa veľa obetujú, aby veria-
cim ľuďom, ktorí prichádzajú do 
kostola, nielen spríjemnili, ale aj 
prehĺbili slávenie svätej omše. A 
to si niekedy vyžaduje veľa obe-
ty, námahy, premáhania sa. Pri 
svojich rodinných a pracovných 
povinnostiach nájsť si čas na ná-
cvik a pri samotnej svätej omši 
nielen byť pasívnym posluchá-
čom, ale vnímať ju naozaj ako 
obetu, kedy ja svoj hlas a spev 
darujem Bohu. Chrámový spev 
to neznamená spievať len na Bo-
žiu chválu a česť, samozrejme, 

to je prvoradé. Chrámový spev 
to znamená odovzdať sa Bohu 
telom i dušou, sústrediť všetky 
svoje sily na spev, ktorý nie je 
len na pobavenie ľudí, ale ktorý 
je skutočným rozhovorom s ne-
beským Otcom.  

A ja páve takto vnímam ten-
to náš spevokol. Už od malička 
si pamätám ako spievali pri sláv-
nostných svätých omšiach a po-
čas vianočných a veľkonočných 
sviatkov. A túto svoju službu v 
kostole nikdy nebrali len ako ne-
jakú povinnosť, ktorú im niekto 
prikázal. Ale vždy z nich bolo 
cítiť, že to robia s veľkou rados-
ťou a veľkou chuťou. Kto bral 
spev v kostole len aby sa ukázal 
pred ľuďmi aký je on dobrý, tak 
v tomto spevokole dlho nevydr-
žal. Ale keď niekomu išlo naozaj 
o to, aby svojím spevom dokázal 
aj druhých ľudí priviesť bližšie k 
Bohu, tak ostal v tomto spevoko-
le aj napriek ťažkostiam, problé-
mom a neúspechom. 

A práve touto vytrvalosťou 
ste vy, milí speváci, ukázali, že 

to robíte pre samého Pán Boha, 
nie kvôli sebe. Dokázali ste za-
nechať častokrát pohodlie do-
mova, alebo pred sviatkami ste 
si museli doma skôr upratať, 
aby ste stihli aj nacvičiť piesne 
na sväté omše. 

Milý spevácky zbor! Viem, 
že najviac vám bude za to všet-
ko ďakovať Pán Boh vo večnos-
ti, a jeho vďaka je najväčšia. Ale 
aj medzi sebou si máme ďako-
vať za prejavené dary a takto si 
vzdať úctu. A ja chcem sa vám 
aj touto cestou poďakovať hlav-
ne za to, že vaším spevom ste 
skvalitnili moju primičnú svä-
tú omšu.  Tam ste ešte viac vy-
naložili svoje sily na to, aby ste 
mi pomohli v mojom vzdávaní 
vďaky Bohu za dar kňazstva. 

Do budúcna chcem Vám 
vyprosiť veľa Božieho požehna-
nia. Nech týmto vaším spevom 
pozdvihujete nielen svoje duše 
k Bohu, ale aj duše tých, ktorí 
vás budú počúvať.

Mgr. František Benko, 
kaplán

Činnosť chrámového spevokolu 
možno  hodnotiť  nielen  ako  oboha-
tenie  slávnostnej  liturgie v  rímsko-
katolíckom  kostole,  ale  jeho  účin-
kovanie doma a v zahraničí je spo-
jené aj s dobrou prezentáciou obce.
Dnes  pri  25-ročnom  jubileu 

mám možnosť poďakovať sa Bohu, 
za to, že požehnával úsilie a obetu 
všetkých doterajších členov. 
Úprimná  vďaka  patrí  najmä 

terajším  členom,  ktorí  vytvorili 
veľmi  pekné  hudobné  dielo,  keď 
pod  vedením  organistu  Ing.  Jo-
zefa  Valluša  a  dirigentky  Beáty 

Maníkovej  svoj  liturgický  spev 
uložili na CD nosič. 
Prajem  všetkým  členom  spevo-

kolu ako aj jeho vedeniu veľa chu-
ti,  elánu,  pevnej  vôle  a  vytrvalos-
ti do ďalšej aktívnej činnosti. Nech 
účinkovanie  chrámového  spevoko-
lu v hranovnickom kostolíku, ale i 
mimo obce, slúži na oslavu Boha a 
na potešenie ľuďom aj naďalej. 
Milí  speváci,  pri  ďalšom  zo-

trvaní činnosti chrámového spevo-
kolu nech Vám Pán Boh pomáha.

Ing. Martin Benko
starosta obce

Zotrvajte v činnosti

V speve zaznieva Boh
sa nebáli, za čo im patrí veľká 
vďaka.

Spievajte v našom kostolíku 
aj naďalej pri rôznych slávnos-
tiach (Vianoce, Veľká noc ...), 
ale Váš spev zaiste radi počujú 
aj mimo obce, veď vo Vašom li-
turgickom speve zaznieva Boh.

 StM

Vyprosujem Božieho požehnania
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V týchto dňoch prebiehajú 
prípravy na oslavu 150. výro-
čia od posvätenia evanjelické-
ho a. v. chrámu Božieho v Hra-
novnici. My evanjelici sme v 
priebehu roka robili veľa preto, 
aby sme dali do poriadku to, čo 
bolo schátralé a poznačené ča-
som.  Predsa len stopäťdesiat 
rokov už je rovnako dôvodom 
na oslavy aj opravy!  

Tie roky – to pre nás nie je 
len nejaké číslo, ale príbehy 
ozajstných ľudí, poznamenané 
v múroch tohto kostola.  Živo-
ty ľudí, ktorí dovolili, aby Boh 
pôsobil cez nich; ktorí robili 
všetko preto, aby ich viera ne-
zaspala a nebola vlažná. Dob-
re vedeli, že inakšie by  ne-
mohli obstáť. Dôkazom toho, 
že obstáli, je pre nás aj tento 

150 ROKOV EVANJELICKÉHO KOSTOLA

Vážený pán starosta, vážené 
obecné zastupiteľstvo, týmto 
Vám chcem v mene ev.a.v. dcé-
rocirkevného zboru Hranovni-
ca úprimne poďakovať za finan-
čnú pomoc, ktorú ste nám po-
skytli pri opravách nášho kos-
tola a zborového domu, pri bu-
dovaní vstupu do kostola a pri 
vydávaní knihy pri príležitosti 
150. Výročia nášho chrámu.

V novembri presne na Kata-
rínu, uplynie 150 rokov odvte-
dy, čo stojí náš kostolík. Sme 
vďační Bohu za toto miesto, 
kde sa môžeme stretávať, a sme 
vďační všetkým tým, ktorí nám 
pomáhajú toto pre nás svä-
té miesto udržiavať na Božiu 
chválu. Je pre nás naozaj veľ-
mi vzácne a dôležité, že v Hra-
novnici takejto pomoci z Vašej 
strany nebráni ani odlišnosť 

Poďakovanie za pomoc
vierovyznania. Nie raz ste nám 
dokázali, že je dôležité dívať sa 
na veci tak, že hľadáme odliš-
nosti, ale že sa dívame Kristo-
vým pohľadom, ktorý nás všet-
kých spája.

Každý jeden Boží chrám, 
ktorý stojí na zemi, je prísľu-
bom slávnejšieho chrámu, ako 
píše apoštol Pavel: Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozem-

ského príbytku aj zborí, máme 
dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, (ale) večný v 
nebesiach. Vyslovujem nádej, 
že v tom nebeskom, dokona-
lom chráme sa stretneme všet-
ci spolu. 

S prianím Božieho požehna-
nia pre Vás aj pre Vašu prácu.

Mgr. Zuzana Vaľovská, 
zborová farárka
Miloslav Fedor, 

dcérocirkevný kurátor

náš chrám – miesto, kde sa stá-
le stretávame, kde sú sviatosti 
stále prisluhované a kde stále 
počuť Slovo Božie. 

Evanjelici to v mnohom ne-
mali v dejinách jednoduché, to 
dobre vieme. No nestačí vedieť, 
treba si to pripomínať. Aby 
sme neboli vlažní, aby sme du-
chovne nezaspali spokojní, že 
nám nikto v našej viere nebrá-
ni.  Diabol pred nás stále sta-
via prekážky, a je na nás, či ich 
vieme zbadať, či sa ich nezľak-
neme.. alebo, jednoducho, či 
nebudeme príliš pohodlní na 
to, aby sme vôbec za niečo bo-
jovali.  Chceme žiť tak, aby po-
kračovanie Božieho diela me-
dzi nami nestroskotalo, ale po-
kračovalo stále ďalej - pre našu 
spásu a na Božiu slávu. 

sov podriadiť Bohu a Jeho vôli, 
aby sme aj my svojím živo-
tom, svojou vierou  prispieva-
li k tomu, že po nás bude mať 
kto prísť. 

Bratia a sestry, drahí obča-
nia Hranovnice, milí rodáci, to, 
čo pre nás znamená náš kostol, 
nie je jednoduché opísať. Ale ak 
ktokoľvek z vás bude mať záu-
jem vidieť náš vzácny malý a te-
raz už aj opravený kostolík nie-
len zvonku, ale aj zvnútra, jeho 
dvere sú aj pre vás otvorené.  

Zuzana Vaľovská 
evanjelická a.v. farárka

Pri príležitosti výročia náš-
ho kostola bude vydaná kniha 

– tá vzniká v prvom rade pre-
to, aby sme my evanjelici neza-
budli na svoje korene.  Korene 
je to, čo nevidieť, čo je v zemi.        
Ale bez koreňov by žiaden 
strom nemohol rásť, prinášať 
ovocie. A my chceme, aby naše 
životy boli všetkým na požeh-
nanie. Aj našim rodinám, aj 
nášmu zboru a celej obci, aj ce-
lému tomuto svetu. Berieme 
si príklad z tých, čo boli pred 
nami – chceme rovnako ako 
oni svoj život bez kompromi-

V publikácii vydanej pri prí-
ležitosti výročia posvätenia 
chrámu Božieho autor z do-
stupných dokumentov opisuje 
výstavbu a posvätenie kostola 
nasledovne.

2. júla 1855 dostala Hra-
novnica od stoličnej vrchnos-
ti kladnú odpoveď na výstav-
bu chrámu, avšak kvôli cho-
lere, ktorá bolestivo postihla i 
Hranovnicu, bol základný ka-
meň položený až na jar 2. aprí-
la 1856. V tom istom roku bol 
chrám vymurovaný, pokrytý a 
zaobstaralo sa aj vnútorné za-
riadenie, vrátane organu, kto-
rý bol za 90 forintov zakúpený 
zo Šváboviec. Pri  zariaďova-
ní chrámu sa podieľali viace-
ré cirkevné zbory a senioráty. 
Dobšiná darovala oltár, Švá-
bovce drevo, mládež spišsko-
sobotská kríž na oltár, kež-
marská mládež svietniky na 
oltár. Takto všetkým opatre-
ný chrám Boží bol v 24. ne-
deľu po svätej Trojici – 22. 
novembra 1857 posvätený a 
odovzdaný do užívania. Po-
sviacku vykonal senior Gus-
táv Wittchen spolu  s Ľudo-
vítom Toppenzerom, farárom 
z Levoče a Karolom Hrenčí-
kom, domácim farárom. Sláv-
nostnú kázeň na základe žal-
mu 122 mal niekdajší švábov-
ský kňaz Karol Kellner.

Kostol je klasicistický, sie-
ňový, zaklenutý troma poľami 
pruskej klenby s medziklen-

Posvätenie chrámu Božieho
bovými pásmi, dosahujúci na 
piliere s rímsovou hlavicou. 
Hlavná fasáda s tympanónom, 
členená dvojicami pilastrov. 
Na západnej strane drevená 
empora s kolkovitou balustrá-
dou. Oltár neskorobarokový 
z druhej polovice 18. storočia, 
zo staršej stavby, tvorí ho stĺ-
pová architektúra s nadstav-
com a vo vrchole baldachýn 
s drapériou. Uprostred súveký 
obraz Ukrižovania, na nadstav-
ci obraz poslednej večere, olej 
na plátne z konca 18. storočia.
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Piatok 16. novembra 2007
EVAN VŠEMOHÚCI

USA - 2007
Čerstvého kongresmana, 

ktorý vyhral voľby s odvážnym 
sloganom „Zmením svet“ sa 
rozhodol Boh otestovať. Pod-
ľa vzoru starozákonného kon-
štruktéra a zoológa Noema má 
i on postaviť archu, zhromaždiť 
na nej zástupcov všetkých živo-
číšnych druhov a nasmerovať 
si to k Araratu alebo nejakému 
podobne vysokému kopcu.

Žáner: komédia. Odporúča-
ná prístupnosť: MP- 12, dĺžka 
96 min. Slovenské titulky.

 

Piatok 23. novembra 2007 
KEĎ SI CHUCK BRAL 

LARRYHO
USA - 2007

    V originálnej romanci sce-
nárista urobil z dvoch kamošov 
na život a na smrť zákonom re-
gistrovaných partnerov, i keď 
obaja preferujú opačné pohla-
vie. Zápletka s hlavnými pred-
staviteľmi Adamom Sandlerom 
a Kevinom Jamesom naznaču-
je, že by mohlo ísť o jeden z ko-
mediálnych vrcholov roka.

Žáner: komédia. Odporúča-
ná prístupnosť: MP - 12, dĺžka 
115 min. Slovenské titulky.

 

Piatok 7.decembra 2007
RUŠNÁ HODINA 3

USA – 2007
Tretie úspešné pokračovanie 

série Rušná hodina, ktoré po 
šesťročnej prestávke pokračuje 
s hviezdnym tímom, v hlavnej 
úlohe s Jackie Chanom. 

Žáner: akčná komédia. Od-
porúčaná prístupnosť: MP - 12 .

 

Piatok 14. decembra 2007 
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA
Dánsko/Fr./Nem./Írsko/VB 

- 2006
Predstavte si svet plný skve-

lých, slušne vychovaných zvie-
ratiek.. Tak s tým rozhodne ne-
počítajte !Animovaná komédia 
pre celú rodinu, ktorá je veľmi 
voľne inšpirovaná klasickou 
rozprávkou Hansa Christiana 
Andersena.

Žáner: rodinný animova-
ný. Odporúčaná prístupnosť: 
MP- 12.

 Zmena programu vyhradená!

Program kina

1. Miestne múzeum v Hra-
novnici (ďalej len múzeum) je 
miestnou zberateľskou, vedec-
kovýskumnou, kultúrno-vzde-
lávacou inštitúciou v oblasti 
múzejnej činnosti.

2. Základným poslaním 
múzea je na základe pries-
kumu a vedeckého výskumu 
zhromažďovať, ochraňovať, 
vedecky a odborne zhodnoco-
vať, odborne spracúvať a ve-
rejnosti prezentovať hmot-
né dokumenty vo vzťahu ku 
komplexnej dokumentácii 
vývoja prírody a spoločnosti 
v územnom obvode obce Hra-
novnica a v oblasti Horného 
toku Hornádu (Hornádskej 
kotliny).

3. V rámci svojho poslania 
múzeum plní najmä tieto ve-
rejné funkcie a verejnoprospeš-
né činnosti:

a) Na základe prieskumu 
a vedeckého výskumu systema-
ticky buduje zbierkový fond,

b) Odborne spravuje, t.j. 
nadobúda, eviduje a vyraďuje, 
ochraňuje, interpretuje, kon-
zervuje a sprístupňuje múzej-
né zbierky,

c) Buduje odbornú knižnicu, 
dokumentáciu a archív v oblas-
ti svojej pôsobnosti a spolupra-
cuje pri budovaní centrálnej 

evidencie múzejných zbierok 
v SR,

d) Zbierkové fondy prezen-
tuje expozičnou a výstavnou 
činnosťou vo vlastných a cu-
dzích priestoroch doma aj v za-
hraničí,

e) Rieši vlastné výskumné 
úlohy a podieľa sa na vedecko-
v ý s k u m -
nej práci 
iných in-
štitúcií,

f) Pros-
t r e d n í c -
tvom vy-
d a v a t e ľ -
skej, pro-
p a g a č n e j 
a populari-
začnej čin-
nosti zve-
rejňuje vý-
sledky svo-
jej odbor-
nej práce,

g) Vy-
k o n á v a 
kultúrno – 
výchovnú činnosť, zabezpečuje 
kultúrno – spoločenské podu-
jatia a podieľa sa na takejto čin-
nosti iných subjektov,

h) Nadväzuje priame vzťahy 
s inými právnickými osobami 
a fyzickými osobami, ktoré sa 

Príspevková organizácia
Zo schváleného dokumentu zriaďovateľskej listiny príspevko-

vej organizácie „Miestne múzeum v Hranovnici“ vyberáme vy-
medzenie základného poslania a predmetu činnosti. V dokumen-
te sa uvádza:

podieľajú na ochrane kultúrne-
ho dedičstva doma i v zahraničí,

i) Poskytuje informačné, 
poradenské a ďalšie odborné 
služby verejnosti a vlastníkom 
predmetov múzeálnej hodno-
ty v súlade so svojím poslaním 
a zameraním,

j) Zabezpečuje distribúciu 
produktov vlastnej činnosti, 
výrobu a predaj suvenírov, pro-
pagačného materiálu a iných 
drobných predmetov súvisia-
cich s poslaním a charakterom 
organizácie,

k) Zabezpečuje občerstve-
nie pre návštevníkov múzea,

l) Podieľa sa na rozvoji ces-
tovného ruchu na území Hor-
nádskej kotliny,

m) Plní ďalšie úlohy, ktorý-
mi ju poverí zriaďovateľ.

Jeseň je každoročne obdo-
bím, keď chovatelia zvierat 
prezentujú svoje chovateľské 
snaženie počas roka širokej 
verejnosti na výstavách.  Na 
nich konfrontujú kvalitu zvie-
rat, získavajú nové poznatky, 
vymieňajú chovný materiál. 
Aj chovatelia z našej organizá-
cie sú ich súčasťou. Snažia sa 
robiť dobré meno sebe, ale aj 
obci.

Tohtoročnú výstavníckú 
sezónu odštartovala celoštát-
na výstava mladých králikov 
v Ivanke pri Dunaji 28.-30. 
septembra. Tu nás reprezen-
toval priateľ D. Benko s krá-
likmi plemien Anglický stra-
káč a Rex Havana. Medzi cho-
vateľmi z celého Slovenska sa 
nestratil a priniesol si čestnú 
cenu. Hneď o týždeň sa usku-

točnila v poradí už 12. oblast-
ná výstava v Poprade, na kto-
rej si naši chovatelia pomáhali 
organizačne, ale hlavne vysta-
vovali vo väčšom počte. Pria-
telia: Greňová, Raček, Soják, 
Sojáková Paťa a Radka, Sabo 
Milan, Martin a Matej, Ben-
ko Štefan ml., Jozef ml., Adam, 
Daniel a Martina tu vysta-
vili králiky, kury, bažanty a 
okrasné vtáky. Potešilo hlav-
ne množstvo našich chovate-
ľov a počet nimi vystavených 
zvierat. O kvalitách ich zvie-
rat svedčí fakt, že si domov 
doniesli 3 čestné ceny: Milan 
Sabo za kuru Velsumky, Da-
niel Benko za králika Anglic-
kého strakáča, Štefan Ben-
ko za kolekciu bažantov. Ma-
tej Sabo získal cenu mladého 
chovateľa za hydinu. V ďalších 

Jeseň, čas výstav týždňových intervaloch po-
kračovali výstavy v susedných 
okresoch. Aj tu sme mali svo-
je zastúpenie. Rodina Benko-
vá predstavila svoje králiky a 
kury v Letanovciach a Sp. N. 
Vsi, odkiaľ si priniesla cenu za 
králika Havanu. Škoda, že sa 
k nim nepridali svojou účas-
ťou aj ďalší chovatelia. Možne 
nabudúce, možno na iných vý-
stavách. Veď pred nami sú ešte 
celoštátne a špeciálky u nás aj 
v susedných  štátoch a účasť 
na každej je nemožná a to ako 
z hľadiska ekonomického, tak 
i z hľadiska chovateľského.

Zostáva si len priať, aby 
nám účasť na niektorých z 
nich umožnilo zdravie v cho-
voch a nás samotných, aby sme 
ešte nejaké to ocenenie domov 
doviezli, aby sme tak napĺňali 
poslanie chovateľstva: „Pre ra-
dosť, krásu a úžitok.“
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Spoločenská 
kronika

V novembri 
svoje jubileá oslavujú

50 rokov
Jaroslav Sedmák, Sládkovičova 445

Miroslav Pačan, SNP 205

60 rokov
Ján Švagerko, SNP 46

70 rokov
Mária Pačanová, SNP 216

75 rokov
Mária Horváthová, SNP 195

Novorodenci  
v Hranovnici

Vladimír Čonka, Mlynská 231,
Boris Pačan, SNP 202

Jozef Hamrozy, Hviezdoslavova 252
Tatiana Pušková, SNP 189

Jesika Horváthová, Mlnyská 566
Petra Kedzuchová, Víťazstva 386

Kristián Bartoš, Hviezdoslavova 248
Natália Pačanová, SNP 197

Alica Šimková, SNP 113

Na večný odpočinok  
sme odprevadili

26. septembra 2007 Ivana Gablíka  
vo veku 66 rokov

1. októbra 2007 Jána Horvátha  
vo veku 59 rokov

4. októbra 2007 Štefana Jozefčáka  
vo veku 51 rokov

8. októbra 2007 Jána Rotha  
vo veku 77 rokov

26. októbra 2007 Katarínu Liptajovú  
vo veku 43 rokov

27. októbra 2007 Magdalénu Mikušovú  
vo veku 43 rokov

6. novembra 2007 Máriu Vallušovú  
vo veku 58 rokov

Z testamentu  
matky Terezy

Mnoho futbalových fanúšikov po vy-
padnutí mužstva dospelých z piatej ligy s 
veľkou nádejou očakávalo lepšie výsledky 
v jesennej časti v nižšej súťaží v I. triede. 
Po ukončení jesennej časti súťažného roč-
níka 2007/2008 môžeme povedať, že muž-
stvo očakávanie nesplnilo. Prezimuje na 
trinástom mieste s pätnástimi bodmi, keď 
dokázalo vyhrať  štyri zápasy, tri remizova-
lo a osem prehralo, z toho na domácom ih-

risku dva, so Spišskou Belou 0:3 a Batizov-
cami 1:2. Vonku dokázalo remizovať v To-
porci 3:3 a Huncovciach 2:2.  Za úspešné 
stretnutie môžeme považovať výhru v dva-
nástom kole nad Kravanami v pomere 4:1, 
pretože Kravany v tejto súťaží  po jesennej 
časti skončili na prvom mieste. Najúspeš-
nejšími strelcami v mužstve boli: F.Pačan 
8, Lopuch 5, Víra a Hlavčák po 3, Bednar-
čík 2 a J. Pačan, Brož, Petruľa po jednom.  

Futbalová jeseň

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou  
odchádzali vždy trochu šťastnejší

Po ukončení futbalovej jesene výkony muž-
stva  dospelých  prezident  futbalového  klubu 
Marco  Climatech    Stanislav  Palguta  hodno-
tí nasledovne.

Mužstvo je ešte mladé, jeho výkony nie 
sú stabilizované, nejaký ten rôčik potrvá, 
kým sa mladí chlapci dostanú do dobrého, 
ustáleného tempa. V jednotlivých radoch 
nám chýbajú osobnosti. Brankár nieke-
dy mužstvo veľmi podržal, no boli  zápasy, 
keď po hrubých chybách sme dostali veľmi 
lacný gól, ktorý ovplyvnil aj výsledok zá-
pasu. V obranných radoch chýba osobnosť, 
najmä v jej v strede. Krajní obrancovia tiež 
vyrobili dosť chýb, po ktorých sme inkaso-
vali góly. Slabú trénovanosť vidieť u hrá-
čov v zálohe, ktorá loptu nepodrží a nedo-
káže nájsť útočníka vo výhodnej pozícií. 
Lopta najčastejšie lieta zozadu od obran-
cov dopredu k útočníkom a naspäť.  Chlap-
ci si musia uvedomiť, že trénovať v týždni 
len raz, resp. v prípade zlého počasia vôbec 
neprísť na ihrisko, sa odzrkadľuje na sla-
bom a nestabilnom výkone v zápase. Útok 
má osobnosť v hráčovi F. Pačanovi. Do gó-
lovej pozície dostáva lopty zo zálohy len 
sporadicky. Góly však dáva väčšinou po 
individuálnych akciách.

Veľmi pálčivým problémom celej jesene 

bol post trénera. Na začiatku sezóny začal 
trénovať Ján Bašista, po prehratom zápase 
vo Veľkom Slavkove, keď už mal potrebnú 
licenciu, sa vzdal trénerstva. Na trénerskej 
lavičke potom v zápasoch sedával jeho brat 
Stano, ktorý je však trénerom dorastencov.

„Cez zimnú prestávku je najdôležitej-
šou úlohou obsadiť post trénera. Najradšej 
by som bol, keby sa tohto miesta ujal niek-
torý bývalý hráč z obce, ktorý chce pomôcť 
hranovnickému futbalu“ hovorí prezident 
futbalového klubu.

Na konci roka v našom kádri končí 
hosťovanie Vírovi, Lopuchovi a Odrobi-
novi. Bednarčík a Zacher majú hosťovanie 
do konca súťažného ročníka. Na začiatku 
roku by sa mohli vrátiť Michal a Martin 
Palguta z Vysokých Tatier, Gajan z Pop-
radu a Oravec zo Spišského Bystrého. O 
ich ďalšom pôsobení však záleží na doho-
de klubov, ako aj vyjadrení sa samotných 
hráčov. 

Na záver prezident klubu dodáva: Ve-
denie klubu urobí všetko, aby v jarnej 
časti dosahovalo lepšie, stabilnejšie 
výkony, ktoré sa odzrkadlia v lepšom 
umiestnení konečnej tabuľky súťažného 
ročníka 2007/2008. K tomuto však musia 
prispieť aj samotní hráči.

Uvíta trénera z obce

mailto:obechranovnica@stonline.sk
http://www.hranovnica.sk

