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Spomienková slávnosť odhalenia pamätnej tabule rodákovi obce
univerzitnému profesorovi Jozefovi Štolcovi pred kultúrnym domom

Odovzdávame pozdrav a poďakovanie
Starosta obce obdŕžal list od MUDr.
Svorada Štolca, DrSc. z ktorého výňatok uvádzame:
...prichádza čas, kedy môžeme zareagovať na všetko opäť, možno i s odstupom. Musíme Vás však ubezpečiť, že
naše dojmy nezoslabli, naopak, ešte sa
umocnili. Môžem Vám povedať, a to nielen v mene nás, rodiny, ale aj v mene nestranných účastníkov, s ktorými sme sa
vracali do Bratislavy, že ste zorganizovali mimoriadne úspešnú akciu, ktorá vy-

soko presiahla hranice obce i kraja, ktorá
má nadčasový charakter.
Podarilo sa skĺbiť dôvod udalosti (storočnica rodáka) s mimoriadnym výkonom
a nasadením ochotných spoluorganizátorov
(spevokol, recitátori, tanečníci, mládež, cirkevní účastníci – pán farár, organista, zostavovatelia výstavby a mnohí ďalší, o ktorých viete lepšie Vy ako my), aby vznikla
táto ojedinelá akcia. Patrí Vám všetkým
za to obdiv a vďaka nielen nás, bližších
či vzdialenejších potomkov Vášho rodáka

prof. J. Štolca, ale iste aj ostatných účastníkov a spoluobčanov.
Nejdem vypočítavať všetky svetlé miesta nedeľného podujatia. Bolo ich mnoho. A mnoho bolo aj tých, čo priložili ruku
k dielu. Prosím Vás, odovzdajte im všetkým
pozdrav a poďakovanie celej našej rodiny
i tých „externých“ účastníkov, s ktorými sme
sa stretli a zhovárali. Urobili kus dobrej práce, na ktorú nemožno zabudnúť.
Ďakujeme ešte raz a pozdravujeme.
Svorad Štolc s rodinou

2

Hranovnický spravodajca – Obecné noviny

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na mimoriadnom osemnástom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15. augusta 2008, bolo prítomných šesť
poslancov. Ospravedlnili sa Marcel Husár, Marián Kolba a Ing.
Ján Roth. Program rokovania bol doplnený bodom Rôzne, ktorý
podal PaedDr. Ján Krett.
V úvode starosta obce podal vysvetlenie, prečo bolo zvolané mimoriadne zasadnutie.
Uviedol, že je potrebné prijať
uznesenie a vyjadriť sa k podaniu projektu „Rozšírenie zberu
biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hranovnica“, ktoré je potrebné predložiť do 22.
augusta 2008. Ďalej je potrebné
rozhodnúť a vybrať jeden návrh z predložených možných
riešení výstavby stavebného
obvodu Zafrajtoch. Návrhy
boli prezentované na minulom
zasadnutí a oddiaľovanie rozhodnutia zbytočne predlžuje
prípravu urbanistickej štúdie
stavebného obvodu. Taktiež je
potrebné rozhodnúť o navrhovanom riešení opravy verejného osvetlenia. Zámerom bolo
na tomto zasadnutí prezentovať návrhy riešenia stavebného obvodu v cintorínskej časti.
Vzhľadom na problémy s riešením požadovanej ochrany
ako zátopového územia nebo-

li návrhy dopracované. Týmto
vysvetlením starosta obce odpovedal na otázku poslancovi PaedDr. Jánovi Krettovi, či
bolo potrebné zvolávať mimoriadne zasadnutie.
V ďalšom bode rokovania
starosta informoval poslancov o vypracovanom projekte
„Rozšírenie zberu biologicky
rozložiteľného odpadu“, ktorý
rieši separáciu a zhodnotenie
biologického odpadu v záhradkárskej oblasti Dubina. V rámci tohto projektu by sa mali
zakúpiť kompostéry ako aj prídavné zariadenia k malotraktoru. Poslanci po prerokovaní
schválili predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného
prostredia v rámci operačného
cieľa „Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu“ . Na celkovú výšku nákladov na projekt v sume 1 203 800,- Sk bude
musieť obec prispieť finančnou
čiastkou 60 190,- Sk hotovost-

ným spôsobom financovania.
Po predložení troch návrhov na vypracovanie urbanistickej štúdie stavebného
obvodu Zafrajtoch poslanci
schválili návrh D2. Tento návrh rieši 36 stavebných parciel o celkovej výmere územia
45 824 m2 pri šírke cesty 11m.
Pomer využitia z celkovej plochy je 84,7 % na stavebné pozemky s priemernou veľkosťou
881 m2.
Poslanci prerokovali aj návrh riešenia verejného osvetlenia. V predloženom návrhu
opravy sa uvažuje s výmenou
nových svietidiel, ktoré majú
lepšiu svietivosť pri menšom
výkone ako doterajšie. Výmena by mala zabezpečiť zníženie
ročných nákladov zo 439 tisíc
korún na 175 tisíc korún pri
rovnakej platbe za 1 kWh aj v
nasledujúcich rokoch. Pri zvýšení tarify by táto úspora bola
ešte väčšia. Predpokladaná obstarávacia cena tejto akcie 759
tisíc korún. Poslanci tento návrh schválili, odporučili však
finančnej komisii prehodnotiť
spôsob financovania tejto akcie.

Ďalší štyria prvodarcovia z obce
V prvú októbrovú nedeľu
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža (MS SČK) v
Hranovnici v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou
(NTS) v Poprade zorganizoval
hromadný odber krvi. Tejto
vzácnej tekutiny, ktorá v mnohých prípadoch doslova zachraňuje ľudské životy, nie je
nikdy dosť. NTS sa rozhodla
získavať krv aj touto formou
odberu. Takéto podujatie, kto-

ré má viacero výhod, napríklad
že pacient nemusí cestovať, prilákalo do Klubu obce, kde sa
odber realizoval, osemnásť darcov krvi, z toho štyria darovali
krv prvýkrát: Michaela Rothová, Mária Sabová, PhDr. Peter
Roth PhD. a Dávid Raček.
Toto úspešné podujatie sa
zopakovalo už druhýkrát v
tomto roku. Prvýkrát to bolo
vo februári, kedy sa odberu
krvi zúčastnilo taktiež osem-

násť darcov, ale až dvanásť prvodarcov.
Organizátori po skončení akcie vyjadrili spokojnosť s
účasťou, ale aj s organizáciou
podujatia. Ako členovia Červeného kríža, tak aj zástupcovia
NTS vyjadrili presvedčenie,
že podobné akcie dneškom nekončia, ale úspešná spolupráca
sa bude rozvíjať aj naďalej a podobné podujatia sa uskutočnia
aj v budúcom roku. Veď prakticky dennodenne sa z televíznych a rozhlasových správ dozvedáme o nešťastiach, ktoré si
vyžadujú okamžitý zásah, ktorý by bez dostatočného množstva krvi nebolo možné realizovať. Sme hrdí, že naši občania
túto situáciu pochopili a v pomerne hojnom množstve sa zúčastnili odberu krvi, za čo im
patrí naša vďaka.
Výbor MS SČK sa chce zároveň touto cestou poďakovať za
propagáciu tejto akcie Obecnému úradu v Hranovnici a správcovi tunajšej farnosti Mgr. Jozefovi Fernezovi.
RotE

V rámci bodu prevodu nehnuteľného majetku poslanci
odporučili starostovi obce pripraviť návrhy kúpnej zmluvy
na odkúpenie pozemkov patriacich:
a) Rímsko-katolíckej cirkvi
– farnosti Hranovnica pri cintoríne, ktoré sa použijú pre vytvorenie nového stavebného
obvodu a na Mlynskej ulici,
ktoré sa použijú na realizovanie
prístupu do rieky Vernárka,
b) Urbariátu Hranovnica na
Mlynskej ulici, ktoré sa využijú na občiansku vybavenosť
Rómov.
Poslanci taktiež odporučili starostovi obce vypracovať
návrh kúpnej zmluvy budovy
patriacej Urbariátu (liaheň),
ktorá sa využije na občiansku
vybavenosť Rómov.
Na návrh poslankyne Mgr.
Márie Uhrinovej poslanci
obecného zastupiteľstva schválili preloženie lavičky cez rieku
Vernárka na Hviezdoslavovej
ulici a umiestniť ju oproti parkovisku pod Gazdovským dvorom.
(pokračovanie na 3. strane)

Krátke správy
• Redakčná rada chce v poslednom čísle tohoročných
obecných novín uverejniť odpovede občanov na otázku
„Ako chcem prežiť Vianoce?“.
Odpovede na túto otázku môžete v rozsahu piatich až siedmich riadkov zaslať, prípadne
doniesť na obecný úrad p. Kopáčovej. Využiť môžete aj mailovú poštu obechranovnica@lj.
sk. Svoje odpovede doručte do
12. decembra 2008.
• Ligové zápasy v šachu
začínajú už v októbri a naši
hráči v nich po prvýkrát nastúpia v druhej lige, kam sa
prebojovali suverénnym víťazstvom v tretej lige. Losovanie rozhodlo, že prvý zápas odohrajú 11. októbra 2008
doma proti družstvu z Michaloviec a následne 12. októbra
2008 taktiež doma proti družstvu Akademik TU Košice.
Naše B družstvo svoj prvý zápas v tretej lige odohrá 26. októbra 2008 v Bijacovciach.
• 20-te zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
17. októbra 2008 o 19.00 hodine v miestnosti Klubu obce.
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(dokončenie z 2. strany)
Devätnáste
mimoriadne
zasadnutie sa uskutočnilo 12.
septembra 2008. Starosta obce
ho zvolal na základe žiadosti
siedmich poslancov. Ospravedlnil sa Ing. Ján Roth.
Starosta obce predložil poslancom písomnú požiadavku
p. Lucie Fedorovej o prenájom nebytových priestorov za
účelom zriadenia dámskeho
a pánskeho kaderníctva v obci v priestoroch bývalého holičstva pri požiarnej zbrojnici. Poslanci po prerokovaní
schválili prenájom nebytových
priestorov p. Lucii Fedorovej,
určili cenu ročného prenájmu
250,- Sk/m2 s dobou na 10 rokov.
V ďalšom bode rokovania
starosta obce predložil poslancom žiadosť DHZ o dotáciu
a) na opravu motora striekačky vo výške 65 700,- Sk
b) na obstaranie časomiery
vo výške 31 000,- Sk
c) na občerstvenie pre štartujúcich na II. ročníku hasičskej

súťaže mladých požiarnikov vo
finančnej čiastke 4900,- Sk.
Poslanci po prerokovaní
schválili dotáciu pre DHZ uvedenej v bode a) a c) v požadovanej výške.
Posledným bodom rokovania na tomto mimoriadnom zasadnutí bola žiadosť záchrannej
zdravotnej služby EMERGENCY MEDICAL SERVISE –
EMS, s.r.o. na priestorové vybavenie stanice v priestoroch
objektu kultúrneho domu. Starosta uviedol, že podľa vyjadrenia vedenia záchrannej zdravotnej služby sú priestory v objekte
na futbalovom ihrisku nevyhovujúce pre spoločné sociálne zariadenie pracovníkov a futbalistov. Poslanci prijali uznesenie,
v ktorom starostovi obce navrhli zabezpečiť vypracovanie
zjednodušenej dokumentácie
s priestorovým usporiadaním
pre zdravotnú záchrannú službu v objekte kultúrneho domu.
Rozhodnutie padne na najbližšom zasadnutí po predložení
zjednodušenej dokumentácie
a rozpočtu prestavby.

Šiesty ročník Púte Kráľovskou cestou
V poslednú augustovú nedeľu obec Hranovnica zorganizovala
už šiesty ročník Púte Kráľovskou cestou. Aj tohoročná púť usporiadaná ako Memoriál tragicky zosnulých mladých Hranovničanov mala peknú účasť. Program celej púte sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenil.
Všetko sa to začalo o sied- ňajúci guláš, ktorý pripravil Jomej hodine ráno pred obecným zef Malatin.
úradom zrazom všetkých účastVyvrcholením púte je sväníkov. Autobus nás potom vy- tá omša na Smrečinách. Konala
viezol na Hranovnické Pleso, na zrúcaninách starého kaštiekde sa oficiálne začala púť, keď ľa a celebroval ju Mgr. Fernenás všetkých privítal starosta za. Svätá omša bola obetovaná
obce. Oboznámil nás s progra- za tragicky zosnulých mladých
mom púte ako aj s traťou. Pod Hranovničanov. Aj naše modlitvedením p. Teplického sme sa by boli obetované za nich. Počas
omše som postrehla ťažké prežívydali na cestu.
Po dvoch kratších prestáv- vanie spomienky na tragicky zokach sme sa dostali na Koľváč. snulého syna, dcéru, brata, sesTu sme sa počas dlhšej prestáv- tru, či najbližšieho príbuzného.
Pokračovaním púte bola
ky mohli najesť. Chutilo každému, veď i nám mladším cesta cesta na Pusté pole. Tu sme
hore Čiernou dolinou dala za- si doplnili sily občerstvením
brať. Aby sme si splnili poslanie v reštaurácii dobrou kofolou
púte, po krátkom príhovore sta- a poniektorí aj pivkom. Autorostu obce sa položil veniec vďa- busom sme sa vrátili späť do
ky k pamätníku obetiam Slo- obce. Na cintoríne sme si povenského národného povstania. tom položením kvetov na hroĎalšia zastávka bola pri by a modlitbou uctili pamiatku
hroboch partizánov na Šarka- tragicky zosnulých.
novej diere. Po uložení venca
Záver púte bol na cintoríne
nasledovala modlitba za obete pri kríži. Tu starosta obce sa
druhej svetovej vojny, za tra- nám poďakoval za účasť a zágicky zosnulých mladých ľudí. roveň pozval na nový ročník,
Pred obedom sme sa dostali na ktorý sa plánuje na 29. augusta
Smrečiny. Tu nás už čakal vo- 2009.
K. Kiktová

Noviny sú vďačným
informačným prostriedkom
Už šiesty rok Obecný úrad v Hranovnici vydáva vo vlastnej réžii obecné noviny pod názvom Hranovnický spravodajca. Počas
tejto doby prešli niekoľkými zmenami a úpravami. Okrem zmeny členov redakčnej rady došlo k zmene šéfredaktora. Ustálili sa
niektoré rubriky, jedna strana je venovaná cirkevnému životu. Do
redakcie sme dostali list od dopisovateľa, ktorého časť uvádzame.
Som občanom obce, ktorá
patrí do Hornádskej doliny.
Zaujímam sa o dianie nielen vo
svojej obci, ale zaujíma ma aj
spoločenský život v ostatných
obciach, preto si veľmi rád prečítam aj obecné noviny Hranovnický spravodajca. K jeho
obsahu ako aj forme prinášam
pohľad na obecné noviny ako
profesionálny archivár.
Spravodajca je vydávaný
vo formáte A4, čo umožňuje čitateľom dobrú orientáciu
v jeho obsahu. Na úvodnej
strane je stručný obsah najzaujímavejších článkov. V ďalšej
časti novín sú zaujímavé články prinášajúce najčerstvejšie
správy o dianí v obci, informácie zo zasadnutia zastupiteľstva. Spoločenská kronika
prináša štatistické údaje o jubileách, novonarodených deťoch a zomrelých. V novinách
je množstvo čiernobielych a na
poslednej strane farebných fotografií.
Noviny by mohli obsahovať
aj stručný prehľad pripravovaných akcií v obci. Negatívom
pre noviny bolo vynechanie
rubriky Program kina. Hranovnický spravodajca si polepšil, keď v číslach roku 2008 na
poslednej strane uverejňuje farebné fotografie zo života obce.

Aj napriek niektorým nedostatkom, že nie je vždy známy
autor článku, sú noviny vďačným
informačným prostriedkom nielen pre domácich obyvateľov, ale
aj pre širokú verejnosť.
Čo povedať na záver? Tieto
obecné noviny môžu v dobrom
závidieť obyvateľom Hranovnice mnohé obce. Veríme, že sa
v dohľadnom čase stanú vzorom aj pre iné obce.
Mgr. Miroslav Šabľa
archivár Vydrník
Poznámka:
Redakčná rada obecných
novín veľmi rada privíta každú pripomienku, návrh, nápad,
fotografiu, príspevok aj od občanov obce, čo prinesie skvalitnenie Hranovnického spravodajcu. Nie všetci autori článkov
chcú uviesť svoje meno. Súhlasia s uverejnením aspoň skratky.
Článok, v ktorom nie je uvedený
autor, je väčšinou písaný starostom obce. Dostávame informácie, že noviny sa nedostávajú do
každej domácnosti. Našou snahou je tento problém odstrániť.
Pre čitateľov mimo obce sú noviny uverejňované aj na webovej
stránke obce.
Redakcia ďakuje pisateľovi za
list, zoberie do úvahu jeho podnety
na zlepšenie kvality obecných novín.
šefredaktor
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Ktorý výrub drevín
nevyžaduje súhlas?
V tomto čísle obecných novín budeme pokračovať v problematike starostlivosti ako aj ochrana drevín, ktorú upravuje zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Uvedieme ďalšie tri
prípady zo šiestich taxatívnych prípadov odpovede na otázku:
Ktorý výrub drevín nevyžaduje súhlas?
IV. Súhlas orgánu ochrany
prírody na výrub drevín nie je
potrebný, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva
z osobitných predpisov (napríklad cestný zákon, vodný zákon, zákon o dráhach, zákon
o energetike).
Niektoré právne predpisy
ukladajú povinnosti vlastníkom alebo správcom pozemkov
odstraňovať stromy a kry, prípadne iné prekážky, ktoré by
mohli ohroziť bezpečné a plynulé prevádzkovanie dráhy,
dopravy, prevádzky telekomunikačných zariadení a vedenia
telekomunikačných sietí rozvodných zariadení a pod.
V takýchto prípadoch sa
síce nevyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody na výrub drevín, ale ten, kto takýto výrub
plánuje uskutočniť, je povinný túto skutočnosť písomne
oznámiť najneskôr do 15 dní
pred realizovaním výrubu príslušnému orgánu ochrany prírody.
Účelom tejto oznamovacej
povinnosti je, aby orgán ochrany prírody mohol v záujme minimalizovania škôd na životné

prostredie určiť podrobnejšie
podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub pozastaviť,
obmedziť alebo zakázať. Takéto podmienky realizovania
výrubu, prípadne obmedzenia
stanovené orgánom prírody sú
pre subjekt záväzné.
V. Súhlas na výrub sa nevyžaduje aj v prípadoch, ak výrub
vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody (Štátna ochrana prírody) za účelom
zabezpečovania starostlivosti
o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.
VI. Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje v územiach
so štvrtým a piatym stupňom
ochrany, kde je výrub zakázaný (ust. § 15 ods. 1 písm. e)
a § 16 ods. 1 písm. a) zákona
o ochrane prírody a krajiny.
V odôvodnených prípadoch
môže krajský úrad životného
prostredia vydať výnimku zo
zakázaných činností. V prípade, ak ide o národnú prírodnú pamiatku alebo národnú
prírodnú rezerváciu, orgánom
ochrany prírody na vydanie
výnimky je Ministerstvo životného prostredia SR.

Ročné skúsenosti z kompostovania
Kompostovanie je jedinečný návod, ako znížiť takmer o polovicu množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom kompostovania je premeniť organicky odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná ako do objemu tak do
hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná.
S domácim kompostovaním Negatívnu skúsenosť pri komsa mohli naši občania oboz- postovaní má jedenásť percent
námiť už minulého roku, keď občanov. Sedemnásť percent
v rámci projektu „Zlepšenie občanov domáce kompostovanakladania s odpadmi v obci“ nie vykonáva, no nevie posúprebehla kampaň, ktorú vyko- diť. Len osem percent občanov
nala skupina Priatelia Zeme sa kompostovaním vôbec nezapriamo v teréne ako aj názorne čalo zaoberať.
prevedenou ukážkou prípravy
Pri vyhodnotení tejto ankety
kompostovania v areáli základ- možno povedať, že niektorým
nej školy.
už aj po ročných skúsenostiach
Dnes môžeme povedať, že sa zdá domáce kompostovanie
občania majú vlastné ročné zís- trochu zložitým a nevedia ho
kané skúsenosti z domáceho posúdiť. No verte, že takým
kompostovania. Na webovej nie je, veď to dokazuje pozistránke bola uvedená anketa, tívna odpoveď šesťdesiatpäť
kde bola možnosť odpovedať percent občanov. Chce to len
na otázku, aká je skúsenosť do- trocha skúsenosti, porovnanie
máceho kompostovania. Na kompostovania u susedov. Pretúto otázku pozitívne odpove- hodnotenie vlastného postupu.
dalo šesťdesiatpäť hlasujúcich. Znovu preštudovanie brožúrky
„Domáce a komunitné kompostovanie“.
Doslova zmrazený som ostal
U tých, ktorí majú s kompri druhom prekvapení, keď postovaním negatívne skúsom prišiel ku kontajneru. Tu senosti, je hlavné, že začali
som našiel biologický odpad, a budú skúšať ďalej. Nech ich
ktorý som videl pred necelou neodradí prvá zlá skúsenosť.
hodinou. O jeho len nedávnom Nie všetka práca vychádza „suvysypaní nebolo pochýb. Na bi- per“, no časom sa bude zlepšoologickom odpade boli zreteľné vať. Tak je to aj v prípade doznaky veľkosti vozíka a zodpo- máceho kompostovania.
vedalo aj množstvo. Vŕtalo mi
Tí, ktorí s kompostovaním
hlavou! Uvažoval som. Mám nezačali, ani začať nechcú, mali
postačujúce dôkazy o tomto by si uvedomiť, že pre ich biopriestupku občana? Asi nie. logický odpad obec má vytvoVeď nebol prichytený pri čine, rené obecné kompostovisko na
ako hovoria policajti. Títo majú Dubine. Zmiešanie odpadu v
zasa podobné problémy s usved- kontajneri pri cintoríne je veľčovaním pri krádeži dreva.
mi nevhodný spôsob likvidáTakto mi ostáva len pouče- cie biologicky rozložiteľného
nie do budúcnosti. Pozor na odpadu. Jednak zaťažuje obec
predčasné ľutovanie! Nie kaž- finančne, pretože za odvoz ako
dý vezie biologický odpad na aj uskladnenie odpadu sa musí
obecné kompostovisko.
platiť, a taktiež nevhodne zaťastarosta obce žuje skládku na Úsvite.

Pozor na predčasné ľutovanie!

Je podvečer a sú už len tri
dni pred Spomienkovou slávnosťou k 100. výročiu profesora Štolca. Rozmýšľam, čo je
ešte potrebné vybaviť, aby celá
nedeľná slávnosť mala dobrý
priebeh. Zrazu mi prichádza na
myseľ. Do Brna, dcére nášho
rodáka, je potrebné zaslať mail
s poslednými informáciami. Je
to neodkladné, pretože ráno
cestuje, a už nebude mať možnosť sa k nim dostať. Tak sadám do auta, pred obecným
úradom dobieham občana na
bicykli, ktorý ťahá vozík s biologickým odpadom. „Musí sa
takto trápiť, prišlo mi ho ľúto.
Ak by to obecné kompostovisko bolo v školskej záhrade,
kde sa s ním pôvodne uvažovalo, tomu dôchodcovi by zaiste teraz padlo lepšie. Takto, aj

keď na bicykli, ale s plným vozíkom, ho čaká ťažká cesta na
Dubinu a späť “. Myslím si.
Samozrejme, keďže od desiatej som nebol v kancelárii,
na stole som našiel ďalšiu novú
prácu. Tak som sa zdržal dlhšie, ako som predpokladal. Aby
som si ráno ušetril čas, rozhodol som sa ešte pozrieť kontajner pri cintoríne, ktorý mala firma Brantner s odpadom vyviesť
na skládku odpadu. Prekvapenie ma zastihlo hneď, keď som
odbočil autom z hlavnej cesty
a uvidel plný kontajner. Čo sa
stalo? Kontajner nie je prázdny a zajtra ho potrebujem uložiť k Hornádu! Sľúbil som to
pracovníkom Štátnej ochrany
Slovenského raja, ktorí zabezpečujú cez víkend čistenie rieky
vodákmi počas ich splavu.
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Hranovnický rodák, univ. prof. PhDr. Jozef Štolc po 100 rokoch opäť doma
V poslednú septembrovú nedeľu bola v našej obci odhalená pamätná tabuľa venovaná univerzitnému profesorovi PhDr. Jozefovi Štolcovi, DrSc. pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. V
prítomnosti hostí z VÚC Prešov, z odborných jazykovedných a vysokoškolských kruhov, širokej rodiny i hranovnickej verejnosti tabuľu odhalil starosta obce Ing. Martin Benko spolu so synom jubilanta
MUDr. Svoradom Štolcom, DrSc. Text na tabuli je „V tejto obci sa narodil a svoje detské roky prežil
univerzitný profesor Jozef Štolc. 1908-1981, významný slovenský jazykovedec a rodoľub. Jazyk náš
materinský je najvernejším obrazom našej duše. Len ten národ môže zomrieť, ktorý sa vzdá svojho slova. 2008 - obec Hranovnica, rodina.“ Tabuľa je umiestnená na priečelí Kultúrneho domu.
Akt inštalácie tabule sa za- štúdií a článkov napísal via- ca (báseň Túžba, prednes Gačal slávnostnou svätou omšou cero významných vedeckých briel Dulovič) a z nárečového
v hranovnickom kostole, kto- monografií a učebníc. Medzi výskumu J. Štolca (rozprávka
rú celebroval správca farnosti nimi vyniká najmä monumen- O čertovi, čo služil, prednes
Mgr. Jozef Ferneza. Miestny tálny Atlas slovenského jazyka Mária Šmelková), ako aj vychrámový zbor pod vedením (prvé 2 zväzky), syntetické die- stúpenie miestneho folklórneorganistu Ing. Jozefa Valluša a lo Slovenská dialektológia, Ná- ho súboru Lúčka, ktorý pod
pani Beáty Maníkovej prispel rečie troch slovenských ostro- vedením pani Márie Šmelk vzácnej atmosfére uvedením vov v Maďarsku, Reč Slovákov kovej uviedlo pásmo piesní
v Juhoslávii. a tancov súvisiacich so spracoZvlášť
tre- vaním ľanu.
ba spomenúť
V ďalšej časti slávnosti sa
známu Slo- v priestoroch B Clubu uviedla
venskú gra- do verejnosti kniha Rodák svomatiku, spo- jim – rodáci svojmu (142 str.),
ločné
dielo ktorú s finančnou pomocou
jazykovedcov sponzorov vydala obec HraE.
Pauliny novnica a rodina Štolcová. Mo– J. Štolc – J. nografia je kyticou spomienok
Ružička, kto- na prof. J. Štolca z prostredia
rá vyšla v nie- jeho rodiny, kolegov, posluchákoľkých vyda- čov, žiakov i priateľov. Predstaniach.
Za
zvukov
piesne
„Slovensko
V tomto spomienkovom
moje“, ktorú zborníku sa Obec Hranovnica
spieval chrá- spolu so zostavovateľmi Svomový zbor, radom Štolcom a Elenou Matabuľu odha- rečkovou snažili vzdať poctu
lil
starosta jazykovedcovi rodákovi našej
obce a syn ju- obce. Zborník je rozdelený na
bilanta. Tým- tri časti.
V prvej časti v predhovoto odhalením
sa
naplnili re starosta obce Ing. Martin
úvodné slová Benko hovorí o osobnosti Jokonferencier- zefa Štolca ako o všestrannom
ky Mgr. An- človekovi, jazykovedcovi, sogeliky Farka- chárovi, básnikovi a pedagógovi. Hovorí o jeho úprimnom
piesní Ku tebe, Bože, prichá- šovej, keď uviedla: „Profesor
vzťahu k rodnej Hranovnici,
dzame, Tebe pajom, Zbor Ži- Jozef Štolc patrí sem, na našu
zem, do tohto kraja, týmto ľu- k rodnému Spišu a Slovensku.
dov, Ave Mária .
Vo vyznaní je zachytený vzťah
Samotné odhalenie pa- ďom. A je tomu tak aj dnes,
Štolca k slovenskému náromätnej tabule sa konalo pred hoci on sám bytostne nie je prí- du a jazyku, je tu vyzdvihnuté
Kultúrnym domom za širokej tomný. Sú tu však jeho najbliž- slovo ako podstata existencie
účasti verejnosti. Po fanfáro- ší rodní, priatelia, súputníci kultúry slovenského národa.
vom úvode popradskej skupi- na poli jazykovednom i profe- Po tomto vyznaní nasleduje žiny a úvodnom slove „Slovo o sorskom, jeho rodáci spod Ta- votná cesta, v ktorej je zhrnutý
hodnote slova a človeka“, kto- tier“.
celý jeho život a práca. V záveDr. Svorad Štolc potom re prvej časti pod názvom Joré predniesol pán Alex Maník,
predstavil starosta Ing. Martin v krátkom príhovore poďako- zef Štolc v pamäti najbližších
Benko prof. Jozefa Štolca ako val organizátorom i obci za sú výpovede a spomienky syna
významného jazykovedca, od- uchovanie pamiatky Jozefa Svorada a dcéry Eleny.
borníka na slovenské nárečia Štolca, ktorý si po celý život zaDruhá najrozsiahlejšia časť
a známeho vysokoškolského choval vrúcny vzťah k rodnej zborníka obsahuje príspevky spolupracovníkov, žiakov
pedagóga, ktorý ovplyvnil celú obci i rodnému Spišu.
Slávnosť oživili aj ukáž- a priateľov, ktorí spomínajú na
generáciu učiteľov-slovenčinárov. Popri množstve vedeckých ky z básnickej tvorby J. Štol- svojho profesora a jeho dielo.

vuje jubilanta po jeho odbornej
i ľudskej stránke.
Súčasťou oslavy bola výstavka venovaná prof. Jozefovi Štolcovi. Prezentovali sa tu predmety z jeho osobného života,
publikácie, fotografie a i. Výstavka bola spolu s etnografickými zbierkami obce Hranovnica inštalovaná v miestnom
klube už celý predchádzajúci
týždeň. Súčasne s ňou prebiehala aj „Štolcova Hranovnica“.
Súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy žiakov základných škôl. Počas týždňa prebiehal aj turnaj v scrabble –
v skladaní písmeniek do slov.
Vedenie obce predpokladá, že
tieto súťaže sa budú organizovať každoročne opakovane pod
menom Štolcov týždeň.
Akcia prispela k obohateniu
kultúrneho života Hranovnice
a podľa vyjadrenia viacerých
hostí presiahla svojím významom rámec obce, ba i Spiša.
Môže poslúžiť ako príklad budovania si regionálnej i národnej identity.

Rodák svojim – rodáci svojmu
Príspevky sú obohatené dobovými, žánrovými perokresbami
Juraja Palgutu, ktoré predstavujú obec v minulosti. Záver
druhej časti zborníka dopĺňa
výber z výrokov a vyjadrení o
Jozefovi Štolcovi a výber z jeho
bibliografie.
Poslednú tretiu záverečnú
časť zborníka tvoria básnické
ukážky Jozefa Štolca z mladosti a rozprávkové texty zo Spiša,
ktoré pochádzajú z terénneho
nárečového výskumu. V závere sú ešte uverejnené fotografie z osobného albumu, na ktorých je profesor Štolc so svojou
rodinou a priateľmi.
Zborník je dôstojnou spomienkou na profesora Štolca.
Táto publikácia je prínosom
pre súčasníkov, aby lepšie poznali osobnosť, akou bol jazykovedec univerzitný profesor
Jozef Štolc. Je vhodným nástrojom pre pozdvihnutie a hrdosť Hranovničanov.
Publikáciu distribuuje obecný
úrad, záujemcovia sa môžu nahlásiť u p. Vierky Gajanovej na
tel. čísle 052/7883306, ktorá im
poskytne aj podrobnosti predaja.
Mgr. Miroslav Šabla
archivár Vydrník
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O špigel profesora Štolca

Štolcova Hranovnica
Súčasťou spomienky na prof.
J. Štolca bola 24. 9. 2008 aj súťaž
Štolcova Hranovnica, ktorú zorganizoval Obecný úrad Hranovnica v spolupráci so základnou
školou. Súťaže sa zúčastnilo 23
žiakov škôl Hornádskej doliny,
ktorých záujmom je umelecký
prednes poézie a prózy.
Dievčatá a chlapci z Vikartoviec, Kravian, Spišského Bystrého, Spišského Štiavnika, Vydrníka a z Hranovnice vytvorili
svojimi vystúpeniami v priestoroch základnej školy veľmi príjemnú atmosféru. Súťažili v štyroch kategóriách. Prednášali
poéziu a prózu starších, ale aj
súčasných autorov, väčšinou slovenských.
Najťažšiu úlohu mala porota pod vedením Mgr. Gabriely
Liptajovej v kategórii poézia mladší žiaci, ktorá bola zastúpená najvyšším počtom súťažiacich
. Odznelo tu niekoľko vynikajúcich prednesov.
Prvenstvo si vybojoval Adam
Maliňák, žiak tretej triedy zo
Spišského Štiavnika, ktorý recitoval báseň K. Bendovej Slohová úloha. Svojím výkonom zaujala prítomných ôsmačka Katka
Jurčová zo Spišského Bystrého.
Krásne a precítene predniesla
úryvok z básnickej skladby Ežo
Vlkolinský od P. O. Hviezdoslava. Suverénne zvíťazila v kategórii poézia – starší žiaci. V próze sa darilo Vikartovčankám.

Medzi mladšími žiakmi bola
najpôsobivejšia Patrícia Neupauerová, medzi staršími žiakmi
sa zas porote najviac páčil prejav
Nikoly Pitkovej. Základnú školu Hranovnica reprezentovalo
päť dievčat. Simona Kočková zo
4. A s prózou Monika od Eleny
Čepčekovej získala 2. miesto.
Víťazi boli odmenení knihami a diplomami. Nechýbalo ani
občerstvenie, ktoré zabezpečil
obecný úrad. Všetci súťažiaci si
na pamiatku odniesli malé darčeky, aby nebolo ľúto tým, ktorým sa darilo trošku menej. Na
záver si učitelia i žiaci s veľkým
záujmom prezreli výstavu Hranovnica moja.
Podujatie sa páčilo každému prítomnému. Učitelia škôl
Hornádskej doliny veľmi priaznivo hodnotili jeho organizáciu
a priebeh. Výkony žiakov mali
dobrú úroveň a boli pre nich vynikajúcou prípravou a zdrojom
skúseností na väčšie, okresné recitačné súťaže.
Poďakovanie za úspech súťaže
si zaslúži starosta obce Ing. Martin Benko, riaditeľka základnej
školy Mgr. Mária Škovierová, ale
aj všetci obetaví učitelia, ktorí sa
podieľali na jej organizácii. Najviac ďakujeme tým učiteľom, ktorí pripravovali žiakov, viedli ich
k láske k literatúre, k umeleckému prednesu, ku kráse a čistote
materinského jazyka.
Eva Villimová

Poďakovanie

HOLZTEAM – Hranovnica,
KLOCOK, s.r.o. – Poprad, Autodoprava – S. Palguta, Pneuservis – Diabelko, Autodoprava – E.
Chovan, Kamenárstvo – L. Budaj, Urbariát – Hranovnica, Autodoprava – M. Palguta, ORPI
– Ľ. Orolin, Autoservis – Ľ. Mičko, B-Club, FRINET – M. Friedmann.

Starosta obce ďakuje sponzorom za finančnú pomoc na
usporiadanie
Spomienkovej
slávnosti. Finančnú čiastku poskytli: Rodina Štolcová - Bratislava, ASSA prof, spol. s.r.o., Bratislava, NEFO PSK - Prešov,
Ing. Martin Liptaj – Bratislava,

Obecný klub mládeže pri
príležitosti nedožitých stých
narodenín univerzitného profesora Jozefa Štolca pripravil
pre verejnosť turnaj v scrabble – v skladaní písmeniek do
slov.
Prvý hrací deň sa začal výbornou účasťou detí, keď po
rozlosovaní do dvoch skupín
v každej kategórii hralo proti
sebe spolu osem dvojíc. Je to
sľubný začiatok pre túto, doposiaľ menej známu hru. Obzvlášť nás tešil záujem divákov, ktorí prišli na napínavé
duely svojich kamarátov, povzbudzovali ich počas celého

hracieho týždňa a nechýbali
ani na konečnom vyhodnotení. To sa konalo v sobotu 27.
septembra o 17. 00 hod. v klube obce.
Víťazom kategórie do 10 rokov sa stal Daniel Friedmann
so ziskom 318 bodov po troch
finálových zápasoch. V kategórii nad 10 rokov si prvenstvo
odniesol Marcel Friedmann,
ktorý po troch finálových zápasoch získal 891 bodov. Pri
predávaní pamätného ,,špigla“
výhercom oboch kategórií boli
prítomní i najmladší príslušníci rodiny profesora Štolca.
BenZ

Hranovnica naplnila heslo

„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“
K pozvaným hosťom spomienkovej slávnosti patril Ing. Gustáv Dobák, viceprimátor mesta Poprad a zároveň aj poslanec Prešovského samosprávneho kraja, ktorý nám do obecných novín zaslal tento príspevok.
V Hranovnici som sa zúčastnil ako hosť milej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia narodenia
univerzitného profesora Jozefa
Štolca. Slávnosť začala svätou
omšou v miestnom rímskokatolíckom kostole za účasti príslušníkov rodiny Štolcovej a
ďalších hostí. Do slávnostného
rámca prispeli čítania a prosby
prednesené príslušníkmi rodiny Štolcovej.
Vhodným doplnením liturgickej slávnosti bolo vystúpenie
domáceho chrámového zboru.
Po svätej omši bola prof. Jozefovi Štolcovi na priečelí Kultúrneho domu odhalená pamätná tabuľa. Krátky prierez jeho
životom predniesol pán učiteľ Maník. Vystúpil aj miestny
folklórny súbor. Starosta obce
Ing. Martin Benko vyzdvihol

význam hranovnického rodáka,
jazykovedca a pedagóga. Celá
spomienková slávnosť bola moderovaná pôsobivo a citlivo.
K dôstojným oslavám prispela obec vydaním Spomienkového zborníka, ale aj ďalšími
sprievodnými akciami ako súťaž
žiakov základných škôl prednese poézie a prózy, výstavou, súťažou v scrabble atď.
Nemôžem
nevyzdvihnúť
námahu a obetavosť starostu i
niekoľkých poslancov pri organizovaní tejto peknej slávnosti.
Občania Hranovnice, ale hlavne mládež, sa dozvedeli mnohé
fakty a zaujímavosti o svojom
veľkom rodákovi, na ktorého
môžu byť právom hrdí. Touto dobre pripravenou akciou
obyvatelia Hranovnice naplnili
heslo „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“
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Návšteva končila spevom
„Pán starosta, prepáč, nehnevaj sa, že tak dlho čakáš pri telefóne, ale bol som v záhrade na prechádzke“. To boli prvé slová
vdp. Jána Hlavčáka do telefónu, keď som volal nášmu rodákovi,
jubilantovi. „Pán farár, ja som veľmi rád, že idete z prechádzky
a nevadí mi, že čakám pri telefóne. V obci sa hovorí, že ste spadli
a nemôžete chodiť. Chceli by sme Vás navštíviť, preto zisťujem, či
je to možné,“ znela moja odpoveď.
Na druhý deň v presne do- dôstojný pán farár previedol po
hodnutom čase nás už veľa- svojom pôsobisku. Veľmi nás
dôstojný pán farár čakal pred zaujalo jeho rozprávanie hlavZeleným domom na Spišskej ne o Bohostánku, ktorý je v kaKapitule. Po krátkom privítaní plnke. To je dar z Ríma. V tejnás pozval ďalej do svojej izby. to kaplnke ešte on aj teraz slúži
Tu sme nášmu jubilantovi za- svätú omšu.
blahoželali k jeho krásnemu
Po tomto oboznámení sa so
jubileu osemdesiatpäť rokov ži- Zeleným domom sme sa povota. Aj keď nebolo veľa času, náhľali do Žehry. Tu v kostopretože sme chceli ísť spolu na le Svätého Ducha nás už časvätú omšu, predsa sme neod- kal ďalší rodák Mgr. František
mietli ponuku, aby nás veľa- Benko. Kaplán v tejto farnosti,

Svätú omšu spevom obohatil
chrámový spevokol
Už je to viacročná tradícia, čo v poslednú augustovú nedeľu putujú kresťanskí demokrati na Mariánsku horu do Levoče.
Tohto roku to padlo na 31. august 2008. Zúčastnilo sa jej okolo dv
tisíc ľudí z celého Slovenska. Z najvyšších predstaviteľov KDH
nechýbal samozrejme predseda KDH Pavol Hrušovský, zúčastnili sa jej aj niektorí podpredsedovia, členovia predsedníctva i
europoslanci. Svätú omšu slúžil pomocný biskup Andrej Imrich.
Liturgiu svojím spevom obohatil náš chrámový spevokol.
V homílii pomocný bisNech už je naše presvedkup uviedol, že v našej vlas- čenie akékoľvek, jedno je isté,
ti je situácia taká, že niektorí že politici majú v rukách moc
veriaci sú z toho pohoršení, a oni majú veľký vplyv na osuak dovolíme, aby politici mali dy každého z nás a majú v rusvoju púť. Niektorí ľudia sú tej kách aj osud celej spoločnosti
mienky, že v politike je špi- a celej našej krajiny. Druhá vec
navosť, a preto všetko, čo má je istá, že politik dostáva túto
súvis s politikou, nepatrí do moc so súhlasom voličov, teda
kostola, lebo to kostol znesvä- so súhlasom každého jedného
cuje. Mnohí veriaci preto ne- z nás.
znášajú politikov, ktorí sa hláČo sa očakáva od kresťansia k Bohu a Cirkvi, a ktorí sa ských politikov? Aby pozorzúčastňujú bohoslužieb. Sú im ne sledovali spoločenskú sisympatickí tí politici, ktorí sa tuáciu, aby dokázali v pravú
k Bohu nehlásia, ktorí sa ne- chvíľu stručne a zrozumiteľzúčastňujú bohoslužieb, ktorí ne sformulovať jej pozitíva
vo svojom živote nepotrebujú i nebezpečenstva a ponúkali
služby Cirkvi. Je tu akési ne- verejnosti dobré východisvypovedané presvedčenie, že ká. Ak sú pri moci, aby stáak sa rozhodli pre politiku, je le vysvetľovali prečo robia
to čestné, ak sa nebudú hlásiť také, alebo onaké opatrenia.
k Bohu.
Ak sú v opozícii, aby múdTýmto sa dá vysvetliť, prečo ro a v pravý čas odhaľovali
strany, ktoré v mene pokroku úmyselné i neúmyselné škodsympatizujú s protikresťanský- livé kroky tých, čo sú vo vlámi hodnotami, ktorú nenápad- de a nebáli sa podporiť to, čo
ne vnášajú do myslenia a živo- vláda robí dobre a čo by rota spoločnosti „kultúru smrti“, bili aj oni. So sformulovanou
majú na Slovensku taký veľký pravdou o spoločnosti treba
počet sympatizantov a voličov prísť v pravý čas, každé predspomedzi praktizujúcich veria- biehanie, či omeškanie môže
cich.
byť na úkor dobra.

ktorý pri slávení svätej omše vo
svojich prosbách pre jubilanta
vyprosoval veľa sily a zdravia
do ďalšieho života.
Naša návšteva pokračovala
posedením na Spišskom salaši.
Tu náš jubilant zaspomínal aj
na svoje detstvo prežité v Hranovnici, na svoje prvé kroky
v seminári. Nezabudol spomenúť ani pobyt v Českých Budejoviciach a Spišskej Kapitule,
kde pracoval ako kostolník a
vrátnik. S veľkou radosťou hovoril o svojej vysviacke za kňaza. Pri rozprávaní svojho života
sme mohli postrehnúť u nášho
jubilanta jeho pokoru, tichosť,
vytrvalosť, trpezlivosť a radosť

z naplnenia svojho životného
cieľa. Je aj pre nás Hranovničanov živým príkladom rozdávania radosti a svedkom Božej
prítomnosti.
Pri rozlúčke na dvore salaša, naplnení Božou prítomnosťou, sme splnili prosbu nášmu
jubilantovi. S organistom Ing.
Jozefom Vallušom, pracovníčkou obecného úradu Máriou Vallušovou sme zaspievali krásnu pieseň Hranovnický
kostolíček, kolo neho čierny
les. Táto dojímavá rozlúčka
z návštevy nášho rodáka a oslávenca vdp. Janka Hlavčáka mi
dlho utkvie v pamäti.
starosta obce

Harabin predbehol Lipšica

A nielen on. Lipšica predbehol aj náš organista Jozef.
Bodaj by nie. Predbehnúť sa dá
každý, kto dlho rozmýšľa, zaváha a nezareaguje v pravý čas.
To všetko sa stalo na Stretnutí kresťanských demokratov na
Levočskej hore. Stretnutie poslancov, primátorov, starostov
a sympatizantov kresťanských
demokratov začalo o 14.30 hod.
svätou omšou. Celebroval ju
Mons. Andrej Imrich. Spievali
Hranovničania. Kostol sa naplnil do posledného miesta. Nečudo, že sa dostavila tréma. Postavila sa ku nám spevákom,
ale pravdepodobne aj k účinkujúcim.
Všetko prebiehalo hladko
a veľmi slávnostne. Dokonca
aj prvé čítanie. Druhé čítanie
mal prečítať pán Lipšic. Ibaže - nič... Nastalo ticho. Hlavou
nám blýskali otázky: „Príde,
nepríde?“ „Bude druhé čítanie
alebo nie?“ Niektorí si spome-

nuli aj na text pesničky: „Nechodí, nechodí, čo je s ním? “
Potrebné bolo rozhodnúť. Rozhodol Jozef – začal hrať. Práve
vtedy vypochodoval pán Lipšic. Do kroku mu znelo Aleluja, aleluja, aleluja. Pri ambóne
počkal, kým sa odspieval alelujový verš a opäť, za spevu Aleluja, sa vrátil. Asi to tak malo
byť!
Nakoniec ale všetko dobre
dopadlo. Keď sme sa po slávnosti pri katedrále fotili, prišiel
k nám s otázkou: „Ktorý z Vás
je organista? “ Každému hneď
bolo jasné, že exminister spravodlivosti môže Jozefovi prisúdiť 3 roky nepodmienečne.
Opak bol pravdou. Bolo to krásne stretnutie. S nami všetkými
sa milo porozprával. Vypočul
naše životné problémy, spoločne sme sa odfotili a vzájomne
si chyby počas bohoslužby odpustili. Pre nás – spevákov to
bol ďalší životný zážitok.
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Program kina
október – december
17. októbra 2008
BATHORY
SR,ČR,UK,HU 2007
Historický veľkofilm Juraja
Jakubiska a súčasne najdrahší filmový projekt v strednej
Európe privádza k životu krvavú legendu Čachtickej Panej. Ústrednou postavou filmu
je Alžbeta Báthory. Kým bola
v skutočnosti? Krvavou grófkou, alebo obeťou intríg, ohovárania a bezprávia?
Žáner: historický thriller.
Odporúčaná prístupnosť: MP
15, dĺžka 140 min.
14. novembra 2008
IRON MAN
USA 2008
Hlavný hrdina Tony sa živí
ako VIP výrobca a dodávateľ
vyspelých zbraní pre americkú armádu. Na ceste z úspešnej prezentácie najnovšej zbrane hromadného ničenia ho na
afgánskej pôde unesie istá teroristická skupina. Razom sa
ocitne v zajatí ľudí, ktorí chcú,
aby začal vyrábať zbrane pre
nich.
Žáner: akčný. Odporúčaná prístupnosť: MN 15, dĺžka
125 min., slovenské titulky
21. novembra 2008
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA 2008
Organizácia
CONTROL
posiela agenta Smarta na jeho
najnebezpečnejšiu a najdôležitejšiu misiu – musí zabrániť
tomu, aby svet ovládol zločinecký syndikát známy pod menom KAOS.
Žáner: akčná komédia. Odporúčaná prístupnosť: MP- 12, dĺžka 110 min., slovenské titulky
5. decembra 2008
ZABUDNUTÝ OSTROV
USA 2008
Tradičný film z exotického
prostredia pre deti aj dospelých. Snúbi sa v ňom romantika
veľkých diaľok, nekonečných
možností detskej fantázie, priateľstva, lásky a porozumenia.
Žáner: dobrodružný. Odporúčaná prístupnosť: MP, dĺžka
96 min., český dabing

Materská škola v novom šate
Milé deti, poďte sem,
jeden dom vám ukážem.
Nie je veľký, ani malý,
detičky sa v ňom už hrali.
Skončil sa už prázdnin čas,
školský rok sa začal zas.
Takto vítala svojich zverencov Materská škola „Bocianik“ na Hviezdoslavovej ulici.
Pedagogický kolektív materskej školy takto pomenúval
materskú školu a svoj školský
vzdelávací program podľa každoročnej tradície hniezdenia
bocianov na komíne budovy
materskej školy.
Materská škola začína v novom školskom roku plniť úlohy „Školského vzdelávacieho
programu“, ktorý si vypracovala v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa
Zákona o výchove a vzdelávaní
č. 245/2008 Z.z. Absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získa
dieťa predprimárne vzdelanie
a bude pripravené na vstup do
primárneho vzdelania v základnej škole a na ďalší aktívny
život v spoločnosti.
Do triedy „Slniečok“ nastúpilo v tomto školskom roku dvadsať detí trojročných až štvorročných. V triede „Margarétok“ je
dvadsaťdva detí päťročných až

šesťročných, z toho štrnásť detí
je pred vstupom do základnej
školy. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole vykonávajú v tomto školskom roku štyri
pedagogické pracovníčky
Medzi najdôležitejšie úlohy
pri príprave nového školského
roka bolo pripraviť deťom príjemné, hygienicky čisté a esteticky upravené prostredie.
Vďaka pochopeniu a ústretovosti zriaďovateľa, ktorým je
obec, bola počas prázdnin prevedená celková dezinfenkcia,
dezinsekcia a deratizácia vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy. Postaral
sa aj o to, aby v prvý deň školského roka vítala svojich malých zverencov materská škola
„ v novom šate“, čisté, krásne

Keď prší, nemusí padať nuda
V sobotu dňa 23. augusta sa
v klube obecného úradu konala
výstavná a výmenná zberateľská burza.
Opäť nám robil spoločnosť
dážď, no tentokrát bol tak trochu dôvodom k tomu, že do
klubovne prišlo oveľa viac záujemcov, ako sme očakávali.
Nie všetci si hneď chceli niečo
vymieňať, poniektorí si prišli
len tak, skrátiť zapršaný podvečer a mali sa na čo pozerať.
Plné stoly nádherných
papierových
obrúskov, nespočetné množstvo postavičiek z kinder vajíčok, známky, ale
aj CD nosiče boli
hlavné ťaháky stretnutia. Burza splnila
svoj účel, domov odišiel každý spokojný,
s krásnymi dojma-

mi a s novými zberateľskými
predmetmi. Opäť sa potvrdilo,
že deti sú stále rovnaké. Nesedia nečinne doma pred televízormi, neničia si zdravie a nehľadia na programy, ktorým
ani napoly nerozumejú. Aj pri
vymieňaní si predmetov sa dá
nadviazať nové priateľstvo, alebo zabaviť sa ako my. Ďakujeme všetkým vystavovateľom za
účasť a tešíme sa znova niekedy
nabudúce.
BenZ

vymaľované triedy, spálne, šatne, chodby a ostatné vnútorné
priestory materskej školy. Deti
čakal aj úhľadný vykosený areál školského dvora, čerstvo natreté preliezačky a hojdačky,
upravené pieskovisko, osadené
nové lavičky pre deti.
Určite aj toto vynovené
prostredie prispelo k tomu, že
aj novoprijaté deti sa v našej
materskej škole rýchlo zadaptovali a pri bohatých, pestrých
a zaujímavých hrách, aktivitách a činnostiach materskej
koly sa rýchlo prispôsobili.
Budeme radi ak sa nám za
pomoci zriaďovateľa podarí aj
v nasledujúcom období skvalitniť
materiálno-technické
podmienky materskej školy
a odstrániť nedostatky, ktoré
v materskej škole pretrvávajú:
- napojenie kanalizácie materskej školy na verejnú kanalizáciu v obci,
- nákup nových, tepelne izolovaných matracov na detské
ležadlá,
- zabezpečenie výpočtovej
techniky,
- náter strechy a oplotenia,
- výmena okien a zníženie
stropov (nedostatočné tesnenie, únik tepla)
- rekonštrukcia obkladov
a dlažby hygienických zariadení
Vieme,
že
finančných
prostriedkov je v obci málo.
Veríme, že poslanci schvália finančné prostriedky už
v rozpočte na rok 2009 a aspoň
niektoré nedostatky sa odstránia. Za vykonané práce v tomto
roku ďakujú nielen zamestnanci, ale k poďakovaniu sa pripájajú deti s rodičmi.
Ária Greňová
Riaditeľka MŠ „Bocianik“
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Vykračovali usmiati – nesprávnym smerom

Spoločenská kronika

Raj - synonymum nádhery, pohody a radosti. Veruže, náš Slovenský raj všetky tieto
atribúty spĺňa. Tento národný park síce nepatrí rozlohou k najväčším, určite však patrí k najkrajším skvostom Slovenska. Je známy svojimi hlbokými roklinami s divokými
potokmi a prekrásnymi vodopádmi, mohutnými skalami a tiesňavami. Je premostený
drevenými lávkami, oceľovými rebríkmi a železnými stúpačkami, odvážne vkliesnenými
do skál nad priepasťami.

V septembri a októbri
svoje jubileá oslavujú

V jeden krásny slnečný deň sme sa vybrali na túru do Slovenského raja s cieľom
prejsť roklinami Suchej Belej, pokochať
sa krásou prírody, zdolaním rebríkov prejsť popri riečke Suchá Belá až k jej prameňu a následne navštíviť Kláštorisko miesto bývalého kláštora kartuziánskych
mníchov.
Vybrali sme sa v skorých ranných hodinách na bicykloch. Po odložení bicyklov na Podlesku sme odštartovali našu
túru Suchou Belou. Vďaka výhodám členstva Hranovnice v združení Mikroregiónu Slovenský raj sme sa nemuseli zdržiavať s platením poplatku a vstúpiť bez
akýchkoľvek prekážok priamo do nádhery raja. Kráčali sme cez les, popri skalách,
preskakovali riečku a občas bolo potrebné
popasovať sa aj s popadanými stromami,
ktoré boli dôsledkom nedávnej víchrice a
silnej búrky, ktorá postihla Slovenský raj
a trochu pozmenila jeho výzor. Celý čas
nás sprevádzalo slniečko - občas však jeho
lúče len prekukali cez konáre stromov.
Okolo nás sa klenuli obrovitánske skaly,
krásu prírody dopĺňal spev vtákov a ticho raja. Zabrať sme dali aj našim pľúcam,
lebo svieži lesný vzduch nás prenikol a
vychutnali sme si ho plnými dúškami.
Neskôr prišli na rad rebríky - drevené, časom aj železné, zatiesnené v skalách, ktoré
z pohľadu zdola vyzerajú dosť nebezpečne, ale po ich zdolaní je hore odmenou
neopakovateľný výhľad do údolia. Takto
očarení krásou dolín, roklín, vodopádov a
prírodných scenérií sme sa dostali až na
vrchol Suchej Belej.
Osviežení čerstvou vodou sme pokračovali na Kláštorisko. Tu sme stretli člo-

veka, ktorý má najväčšie zásluhy na tom,
že nezabúdame na históriu a zachovávame dedičstvo otcov - Doc. PhDr. Michal
Slivka, PhD. je docentom na Katedre archeológie UK a už niekoľko rokov obetavo so svojimi študentmi a dobrovoľníkmi
odkrýva pozostatky kláštora mlčanlivých
mníchov - kartuziánov, ktorí tu žili v 13.
a 14. storočí a podľa náčrtov rekonštruujú kláštor do pôvodnej stavby. S pomocou Božou a vďaka ochotným rukám dobrovoľníkov toto dielo napĺňa svoj cieľ a
naozaj je vidieť pokroky.
Krása Slovenského raja nám učarovala
natoľko, že prechod Suchou Belou sme sa
rozhodli doplniť ďalšou zaujímavou prechádzkou - Prielomom Hornádu a až tak sa
vrátiť späť do nášho východiskového bodu
- na Podlesok.
Cesta z Kláštoriska nás cez zostup po
skalách priviedla až k Hornádu a k mostu, ktorý bol križovatkou chodníkov do
Letanovského mlyna a na Podlesok. Očarení prírodou, slnkom, vodopádmi a ešte
ďalšími prírodnými nádherami sme si
vykračovali usmiati chodníkom a lesom
a ani sme si nevšimli, že sme odbočili
na pre nás nesprávny smer a vybrali sa
síce Prielomom Hornádu, ale bohužiaľ
nesprávnym smerom. Kochali sme sa
nádherou, vychutnávali si pocit vznešenosti a uvedomovali si našu maličkosť
voči sile a mohutnosti prírody. Chodník
viedol sčasti popri rieke, ale aj tesne nad
vodou - v niektorých momentoch to boli
len stúpačky, čo nás oddeľovali od hladiny rieky. Pocit nádhery a jedinečnosti sa
miešal s pocitmi strachu a rešpektu pred
veľkosťou prírody. Takto sme došli až do
Letanovského mlyna, kde sme so šokom
zistili, že sme poblúdili a že náš cieľ je
vlastne úplne opačným smerom. Nebola
sranda ocitnúť sa znenazdajky na druhej
strane “brehu”. Trošku prekvapení, ale
aj nahnevaní na seba sme sa však nevzdali a s optimistickým prístupom k životu a
s radosťou z pekného dňa i úžasnej prírody sme pokračovali v prechádzke po celej dĺžke Prielomu Hornádu späť až na
Podlesok.
Domov sme sa vrátili síce vyčerpaní, ale spokojní a duševne oddýchnutí.
Únava pominula rýchlo, ale spomienky
a zážitky z potuliek Slovenským rajom
ostanú ešte dlho v našich mysliach. Do
Slovenského raja sa oplatí ísť, raj sa oplatí vidieť. Slovenský raj sa vám za to odplatí svojou nádherou.
Ing. Lenka Vallušová

50 rokov
Benko Jozef, SNP 138
Kušnierik Štefan, Budovateľská 522
Roth Ján Ing., Hviezdoslavova 285
Hamrozek Milan, SNP 179
Roth Peter PhDr.PhD., Budovateľská 542
60 rokov
Malatin Ján, Štúrova 468
Gabriš Rudolf, Mlynská 229
Pačan Róbert, Hviezdoslavova 251
70 rokov
Šavelová Anna, SNP 137
Malatinová Terézia, Rovná 17
Bednárová Jana, Rovná 15
Vaľková Katarína, Hviezdoslavova 269
Čonková Margita, Mlynská 227
75 rokov
Malatin Martin, Školská 459
Mintalová Anna, Hviezdoslavova 366
80 rokov
Uhrinová Mária, Hviezdoslavova 263
Šavelová Janka, Dubina 516
Pavligová Katarína, Rovná 9

Novorodenci

Tadeáš Husár, Štúrova 484
Matúš Horváth, Mlynská 234
Natália Čonková, SNP 181
Sebastián Kotai, SNP 189
Vladimír Hamrozy, SNP 189
Dominik Rusňák, Sládkovičova 456
Samuel Čonka, Mlynská 230
Lucia Pušková, SNP 213
Benjamín Čonka, Mlynská 585
Michael Andrev Staško, Víťazstva 377
Oliver Sim, Štúrova 490

Začala šachová sezóna

Napriek tomu, že „ostré“ boje na šachových poliach začínajú až v mesiaci október, v Hranovnici sezóna začína už tradične začiatkom septembra, kedy sa hrá turnaj o Pohár obce. Toho roku sa v nedeľu
7. septembra 2008 hral už jeho šiesty ročník. Na štarte sa síce zišlo menej účastníkov, ako zvyčajne, ale o to bola vyššia hráčska úroveň, keď z 22 zúčastnených malo až
12 hráčov ELO nad 2000 bodov, čo dodalo
turnaju mimoriadnu kvalitu.
Palmu víťazstva si nakoniec odniesol
Vladimír Kopnický zo Svitu pred Tomášom Andrášom z Kežmarku a Marekom
Tauberom z Košíc. Pohár obce získal Július Stromp pred Jozefom Kanošom (obaja posilnili ŠK Hranovnica pred touto sezónou) a Mariánom Fedorom. Smolu v
tomto prípade mal víťaz celkového turnaja
Vladimír Kopnický, ktorý taktiež posilní
ŠK Hranovnicu, ale o tom sa rozhodlo až
8. septembra 2008, a teda zisk pohára obce
mu ušiel o necelých 24 hodín a mohol získať obe ceny.
ppr
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Zo života našej obce

Účastníci šiesteho ročníka Púte Kráľovskou cestou

Spevokol s Lipšicom na púti kresťanských demokratov

Svorad Štolc na sv. prijímaní pri slávnostnej svätej omši

Vystúpenie súboru Lúčka na Spomienkovej slávnosti

Hranovnica moja – výstava zameraná na obec v minulosti

Účastníci turnaja v scrrabble „O špigel profesora Štoplca“

Hranovnický spravodajca – obecné noviny. Vydáva Obecný úrad v Hranovnici. Redakcia: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica,
tel.: 052/788 32 77, fax: 052/788 32 66, e-mail: obechranovnica@lj.sk, www.hranovnica.sk. Šéfredaktor: Ing. Martin Benko, mobil
0907-99 38 00. Redaktori: Marián Gajan, mobil 0905-94 14 68, Mariana Kopáčová, mobil 0911-94 78 77. Gramatická úprava: Beáta
Maníková. Tlač: Tlačiareň Kežmarok, spol. s r. o. Registrácia: OÚ Poprad č. 3/2003. Vychádza v náklade 600 ks. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevracia.

