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Milí spoluobčania,
máte pred sebou nové číslo Hranovnického spravodajcu, 

ktoré vyšlo po dlhšej odmlke. Našim cieľom je sprostred-
kovať Vám informácie zo spoločenského, kultúrneho, ale  
i športového diania v obci. A naozaj, bolo o čom písať! 

Prednedávnom nám skončilo vianočné obdobie. Verím, 
že ste ho všetci prežili pokojne, v láske a v kruhu svojich 
blízkych. Do nového roka vykročme s očakávaním, že aj 
to zlé, čo nás obklopuje sa v konečnom dôsledku na dobré 
obráti.

Nový rok nie je len číslo v kalendári, ale pre každého  
z nás aj začiatok nových plánov, predsavzatí, nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť. 

V živote každého z nás sú chvíle lepšie aj horšie. A na 
tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté 
a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prí-
du. Aj naša obec počas uplynulého roka prekonala prekáž-
ky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že 
aj Vy, občania, ste prežívali všetky pozitívne udalosti a práce 
vykonané na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. To 
všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života obyvateľov 
obce, Vášho života v obci!

V Hranovnici je potrebné ešte veľa vecí vybudovať, vy-
lepšiť, či skrášliť. K tomu vedie veľa úsilia a spoločnej práce, 
ale i dobrej vôle, ochoty a tolerancie. Preto využívam túto 
príležitosť vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kul-
túrneho a duchovného života.

Želám a prajem Vám v tomto roku viac pekných dní, 
ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti  
a radosti, ako smútku a trápenia. V mene celého obecného 
úradu Vám prajem pevné zdravie a veľa úspechov v pracov-
nom i osobnom živote.

Vladimír Horváth
starosta obce

Ako ste si určite vši-
mli, od októbra minulého 
roka začali prebiehať rekon-
štrukčné práce na budove 
obecného úradu. V rámci 
prác boli vymenené všet-
ky vonkajšie dvere a okná 
na budove, radiátory, kom-
pletne zrekonštruovaná ko-
tolňa a zateplený celý obvo-
dový plášť budovy, vrátane 
striech. Vymenená bola aj 
časť krytiny na pultových 
strechách nad bočnými čas-
ťami budovy. Práce sú cel-
kovo orientované na zníže-
nie nákladov na prevádzku 
budovy.

Nad rámec pôvodne 
predpokladaných prác bola 
opravená aj strecha nad ku-

Rekonštrukcia budovy 
obecného úradu

chynkou na severnej strane 
budovy a vybudované za-
strešenie vstupu do Klubu 
obce.

Práce na dokončení fasá-
dy na južnej a východnej stra-
ne nemohli byť dokončené  
z dôvodu nízkych vonkajších 
teplôt, ktoré neumožnili do-
končenie zateplenia.

Všetky práce na rekon-
štrukcii budovy budú ukon-
čené do apríla 2017, resp. 
akonáhle to dovolí počasie.

Rekonštrukcia je financo-
vaná z prostriedkov fondov 
EÚ so spolufinancovaním 
obce vo výške 5 %.

Veríme, že rekonštruk-
cia budovy OcÚ prispeje 
k zlepšeniu prostredia pre 
život v obci, a to jednak  
z hľadiska estetického, keď 
starú šeď budovy nahradia 
veselšie farby, ako aj úspo-
rou finančných prostried-
kov, ktoré pocítime už túto 
zimu, a ktoré tak môže-
me použiť na financovanie 
iných projektov.

JUDr. Lukáš Antoni
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Obec aj v roku 2016 po-
kračovala v prácach na re-
konštrukcii národnej kul-
túrnej pamiatky - objektu 
Modrotlačiarskej dielne na 
ulici SNP. Po kompletnej re-
konštrukcii strechy obytnej  
a hospodárskej budovy 
v roku 2015, bol záujem 
upriamený na stodolu objek-
tu. Práve v tejto časti bol, a 
veríme, že v dohľadnej dobe 
opäť bude, umiestnený man-
geľ. Na budove bola vymene-
ná azbesto-cementová kryti-
na za plechovú. Vykonané 
boli statické práce, ktoré mali 
stabilizovať celú budovu.  
V rámci týchto prác bola na-

novo vymurovaná časť vý-
chodnej steny stodoly.

Celkové náklady na práce 
boli 21 506,51 €, z toho do-
tácia Ministerstva kultúry SR 
predstavovala 15 000,- €.

Obec plánuje pokračovať 
v postupnej oprave a rozvoji 
objektu, ktorý by v budúc-
nosti mohol byť turistickým 
lákadlom pre domácich aj za-
hraničných turistov. Veríme, 
že v roku 2017 sa nám do 
tretice podarí získať dotáciu 
z ministerstva a po vykona-
ní nevyhnutných statických 
prác konečne pristúpiť aj  
k oprave fasády objektu.

JUDr. Lukáš Antoni

Obec Hranovnica podala 
v máji minulého roka žiadosť 
o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku pre pro-
jekt s názvom Triedený zber 
komunálnych odpadov v obci 
Hranovnica. Tento projekt je 
zameraný na zlepšenie nakla-
dania a separovania jednot-
livých zložiek odpadu v obci. 
Koncom novembra nám bolo 
doručené rozhodnutie o schvá-
lení tejto žiadosti.

Predmetom tejto žiadosti bol 
nákup techniky (traktor s vleč-
kou, čelným nakladačom a dr-
vičom biologicky rozložiteľného 
odpadu), informačná kampaň 
zameraná na žiakov základnej 
školy, ako aj ostatných obyvateľov 

obce. Treťou aktivitou projektu je 
výstavba malého zberného dvo-
ra, ktorý bude vybavený veľko-
objemovými kontajnermi, váhou 
na váženie stavebného odpadu 
a skladovými priestormi. Dvor 
bude umiestnený za existujúcim 
kompostoviskom smerom na vý-
chod (na Spišský Štiavnik), teda 
ďalej od rodinných domov.

Výška oprávnených výdav-
kov na projekt je 125 010,26 
€, z toho výška nenávratného 
finančného príspevku je 118 
759,75 €. Spolufinancovanie 
zo strany obce je 5 %, čo pred-
stavuje sumu 6 250,51 €. Pro-
jekt budeme realizovať v prie-
behu roka 2017.

JUDr. Lukáš Antoni

Oprava budovy stodoly 
modrotlačiarskej dielne

Schválenie projektu  
Triedený zber odpadov  

v obci Hranovnica

Diskusia o mieste nového 
umiestnenia pamätníka sa zača-
la na jeseň 2015 na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva. Páni 
poslanci sa rozhodli opýtať na 
názor občanov. Na základe pri-
jatého uznesenia bola priprave-
ná anketa, v ktorej mohli obyva-
telia obce vyjadriť svoj názor na 
jeho najvhodnejšie  umiestnenie.  
V ankete boli navrhnuté viaceré 
miesta v obci, okrem iného cin-

torín, či areál  rímskokatolíckeho 
kostola. Najčastejšie bolo občan-
mi uvádzané miesto v parku na 
ulici SNP, kde sa už v súčastnosti 
pamätník nachádza.

Zhodou okolností bolo prelo-
ženie pamätníka na tomto mieste 
plánované aj v projektovej doku-
mentácii k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na revitalizá-
ciu centra obce Hranovnica po-
dávanej v roku 2010. I keď žia-

Preloženie pamätníka obetí I. a II. svetovej vojny
Obec Hranovnica prikročila k preloženiu pamätníka obetí I.  

a II. svetovej vojny. Jeho doterajšie umiestnenie v strede križovatky 
ciest I/66 a III/3069 nevyhovovalo z hľadiska bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, no najmä z dôvodu úcty voči všetkým oso-
bám, ktorých mená sú na pamätnej tabuli vyryté.

dosť o príspevok bola zamietnutá, 
mohli sme pri preložení pamät-
níka vychádzať z precízne pripra-
venej dokumentácie, ktorá bola  
v zjednodušenej podobe použitá.

Veríme, že nové umiestne-

nie pamätníka bude dôstojným 
miestom na pripomenutie si 
všetkých občanov, ktorí za oslo-
bodenie obce a jej okolia zaplatili 
najvyššiu cenu.

JUDr. Lukáš Antoni
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My, ľudia sme od prírody 
tvormi spoločenskými. Celý 
život prežívame v  kruhu ro-
diny, známych, či priateľov. 
Nemalo by tomu byť ináč 
ani v starobe s možno aj pri-
druženou chorobou. Sociálne 
postavenie starého, ale i cho-
rého človeka sa mení. Zra-
zu si pripadá málo užitočný,  
a hnevá ho, že si nemôže do-
priať toľko fyzickej aktivity 
ako predtým. Častou chybou 
býva odstavenie dôchodcov 
„na druhú koľaj“. Aj keď im 
chceme pomôcť, a  myslíme 
to dobre, snažme sa ich stá-
le zapájať, byť pri nich, a dať 
im pocit, že ich skutočne stá-
le potrebujeme.

Zaopatrenie rodičov po-
važuje väčšina ľudí za úplne 
prirodzené. V našom živote 
majú predsa špeciálne miesto, 
veď nám darovali veľmi veľa. 
Vyživovacia povinnosť tohto 
druhu je dokonca zakotve-
ná priamo v zákone. Staro-
ba však býva často spojená so 

zhoršeným zdravotným sta-
vom a nižšou schopnosťou 
človeka postarať sa o seba sa-
mého. Táto situácia, resp. ná-
hla zmena zdravotného stavu  
prichádza často v  tú najme-
nej očakávanú chvíľku a vie 
nemilo prekvapiť. Vtedy si 
možno ani nestihneme polo-
žiť otázku: „dokážem poskyt-
núť potrebnú starostlivosť 
najbližšiemu?“

Starostlivosť o jedného, či 
oboch rodičov môže byť veľ-
kou časovou, fyzickou, ale  
i psychickou záťažou – a to 
aj vtedy, ak vám s ňou pomá-
ha partner, deti či súrodenci. 
Pre sociálne služby na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia, nepriaznivé-
ho zdravotného stavu, alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku,  môžme využiť 
napr. 

- poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby,

- poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení pre fyzic-
ké osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby,  
a pre fyzické osoby, ktoré do-
vŕšili dôchodkový vek.

Pri vypĺňaní žiadosti  
o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu môže klient 
požiadať o umiestnenie aj  
v nasledovných zariadeniach:
- zariadenie pre seniorov,
- zariadenie opatrovateľskej 

služby,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie,
- denný stacionár.

V prípade, že má občan 
záujem o  poskytovanie nie-
ktorej z uvedených služieb 
v zmysle zákona o sociálnych 
službách, je  potrebné požia-
dať o posúdenie odkázanosti 
na ním vybraný druh sociál-
nej služby. Odkázanosť ob-
čana na poskytovanie sociál-
nych služieb sa posudzuje na 
základe zdravotnej posud-
kovej činnosti a  sociálnej 

Sociálne služby pre občanov

zodpovedné konanie niekoľkých 
jednotlivcov doplácajú všetci ob-
čania hneď dvakrát. Jednak musia 
znášať pohľad na znečistené pro-
stredie priamo pri hlavnej ceste, 
zároveň znášajú náklady spojené  
s vyprataním týchto skládok.

m V našej obci bol dňa 9. 1. 
2017 vyhlásený 3. stupeň povod-
ňovej aktivity z dôvodu zamrznutia 
Vernárky a následného pretekania 
vody ponad ľad, ktorý už bol na 
hranici vyliatia pri prevádzke spo-
ločnosti TOPART 96, reštaurá-
cii DELTA a čistiarni odpadových 
vôd. Aj vďaka práci ťažkej techniky, 
ktorú v ranných hodinách poskytla 
Správa povodia Hornádu a Bodvy 
nevznikli škody na majetku obča-
nov. Škody na majetku Obce boli 
minimalizované. 

m Na výročnej členskej 
schôdzi DHZ Hranovnica, kto-
rá sa konala dňa 3. 12. 2016, 
bol zvolený nový predseda a vý-

bor DHZ. Predsedom sa stal  
p. Tomáš Šavel, ktorý vo funkcii 
nahradil dlhoročného predsedu 
DHZ p. Františka Jakubeka. 

Novému vedeniu týmto 
chceme popriať veľa úspechov na 
čele DHZ a čo najmenej ostrých 
zásahov.

P. Jakubekovi, ktorý sa stal 
čestným predsedom DHZ Hra-
novnica, chceme poďakovať za 
výborné vedenie počas rokov 
práce pri DHZ.

m Miestny spolok SČK Vás 
všetkých pozýva na Jarný od-
ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa  
12. 3. 2017 (nedeľa) v čase od 
8.30 do 11.30 hod. v miestnosti 
Klubu obce.

m Vlastníci, ktorí nadobudli 
nehnuteľnosť v obci Hranovnica 
počas roka 2016, sú povinní podať 
daňové priznanie k tejto nehnu-
teľnosti do 31. 1. 2017. Táto po-
vinnosť sa vzťahuje aj na iné druhy 

dispozície s nehnuteľným ma-
jetkom (dedenie, vyporiadanie 
bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, vyporiadanie podielo-
vého spoluvlastníctva a iné).

m Obec Hranovnica žiada 
občanov, ktorí si chcú uplatniť 
zníženie alebo odpustenie dane 
z nehnuteľností a poplatku za 
vývoz komunálneho odpadu na 
rok 2017, aby predložili doku-
menty stanovené vo všeobecne 
záväznom nariadení o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

m Obec Hranovnica Vás 
všetkých pozýva na akt kladenia 
vencov pri príležitosti 72. výro-
čia oslobodenia obce Hranovni-
ca, ktoré sa uskutoční dňa 29. 1. 
2017 o 14.00 hod. pri Pamätní-
ku sovietskym letcom a padlým 
vojakom v SNP (pri ceste na Sp. 
Štiavnik).

posudkovej činnosti. Zdra-
votná posudková činnosť na 
účely posúdenia odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby, je hodnotenie 
a posudzovanie zdravotného 
stavu fyzickej osoby, ktoré 
vykonáva zmluvný posud-
kový lekár. Výsledkom zdra-
votnej posudkovej činnosti 
je zdravotný posudok, ktorý 
obsahuje stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby a termín opä-
tovného posúdenia zdravot-
ného stavu fyzickej osoby.

Na základe zdravotného  
a  sociálneho posudku sa vy-
hotovuje posudok o  odká-
zanosti na sociálnu službu. 
Následne obec Hranovnica 
vydáva rozhodnutie o odká-
zanosti občana na sociálnu 
službu. Občan, ktorý je na 
základe rozhodnutia obce od-
kázaný na poskytovanie soci-
álnej služby, môže požiadať 
o  uzatvorenie zmluvy o  po-
skytovaní sociálnej služby  
v danom zariadení.

Bc. Mária Gavalerová

V skratke
m V posledných mesiacoch 

boli opakovane objavené čierne 
skládky odpadov v časti Dubi-
na. Skládky vznikajú najmä pri 
zastávkach autobusovej hromad-
nej dopravy, kam ich pravdepo-
dobne nosia užívatelia chatiek na 
Dubine cestou na autobus. 

Nie je v možnostiach Obce 
Hranovnica zamedziť vzniku 
čiernych skládok. Na takéto ne-
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Sýpka-nesýpka – práca vystavená v parku na ulici SNP pri príle-
žitosti konania multižánrového festivalu študentov Fakulty ume-
ní TU KEPúť kráľovskou cestou

Práce na výstavbe chodníka v parku na ulici SNP Adventné tvorivé dielničky

Ekumenický deň 2017

Príchod Mikuláša do Hranovnice Betlehem manželov Vallušovcov

Vianočný koncert a jasličková pobožnosť
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Jednou z  najvýznamnejších 
kultúrnych udalostí na sklon-
ku roka 2016 bolo Slávnostné 
odhalenie premiestneného pa-
mätníka obetiam I. a II. sveto-
vej vojny v  Hranovnici. Pásku 
k novému pomníku v parku na 
ulici SNP slávnostne prestrihli 
starosta obce Vladimír Horváth, 
PhDr. Peter Roth a  prednost-
ka Okresného úradu v  Popra-
de Ing. Mariana Belujská. Na 
tomto slávnostnom akte účin-
kovali spevácke zbory katolíckej 
a  evanjelickej cirkvi, a.v., ako aj 
členovia FS „Kochman“ a DHZ 
Hranovnica. Duchovný rozmer 
podujatiu dodala prítomnosť 
správcov farností oboch cirkví, 
ktorí pamätník posvätili a  spo-
ločne sa pomodlili.

Adventné obdobie sme pri-
vítali Tvorivými dielničkami, 
ktoré sa uskutočnili netradične  
v priestoroch  ZŠ a  na ktorých 
si šikovné deti s  rodičmi mohli 
vlastnoručne vyrobiť adventné 
vence, výzdoby a  dekorácie na 
blížiace sa Vianoce.

Obdobie končiaceho sa roka 
je v  Hranovnici časom, kedy 
dostáva priestor občianske zdru-
ženie „Bapka“, ktoré v  rámci 
štyroch adventných nedieľ orga-
nizuje pod vedením pani Márii 
Lavkovej Rozsvecovanie sviec 
na obecnom adventnom venci. 
Tieto podujatia sa z dôvodu re-
konštrukcie budovy OcÚ usku-
točnili v  areáli základnej ško-
ly. Priestor na nich dostali deti 
z  Hranovnice, ktoré svojimi 

básničkami, pesničkami ako aj 
hrou na hudobné nástroje sprí-
jemnili čas do prichádzajúcich 
Vianoc. Dôchodkyne pripravi-
li program a  sprievodné slovo 
každej nedele tak, aby upriamili 
pozornosť na duchovné hodno-
ty adventu.

Folklórny súbor „Kochman“ 
s  veľkým úspechom vystúpil 
v  decembri na pozvanie Kar-
patskonemeckého spolku na 
podujatí Spišské Vianoce v dre-
venom evanjelickom artikulár-
nom kostole v  Kežmarku. Od-
tiaľ priniesli betlehemské svetlo, 
ktoré až do vianočných sviat-
kov udržiavali hranovnickí hasi-
či. V predvečer Štedrého dňa ho 
členovia FS „Kochman“ doniesli 
do katolíckeho kostola, kde si ho 
mohli prísť odpáliť všetci ľudia 
dobrej vôle.

Počas tohtoročných Vianoč-
ných sviatkov mali ľudia mož-
nosť pozrieť si unikátny Betle-
hem, ktorý z  figurín v  životnej 
veľkosti vyrobili manželia Marta 
a Jozef Vallušovci z ulice Sládko-
vičovej. Výjav narodenia Ježiška 
bol nainštalovaný na balkóne ich 
rodinného domu a  obdivova-
lo ho mnoho ľudí nielen z Hra-
novnice, ale aj zo širšieho okolia 
(článok o ňom vyšiel aj v denní-
ku Korzár).

Divadlo, ktoré bolo pláno-
vané na obdobie Vianoc, sme 
žiaľ museli z dôvodu rekonštruk-
cie a zatepľovania obecného úra-
du zrušiť, nakoľko neboli ukon-
čené práce v interiéri a taktiež 

Čo je nové v kultúre

Vystúpenie FS Kochman v Kežmarku

bolo potrebné vyriešiť havarijný 
stav elektroinštalácie v kinosále 
kultúrneho domu. Na odstrá-
není týchto nedostatkov sa už 
pracuje, a tak sa už 12. februára 
2017 môžeme tešiť na divadel-
né predstavenie „Ženský zákon“ 
(divadelný súbor Ozvena Poprad 
– Stráže) a v jarných mesiacoch 
plánuje odohrať divadlo aj do-
máci FS „Kochman“.

V  čase vianočných sviat-
kov usporiadala rímskokato-
lícka cirkev v  kostole koncert 
opernej speváčky Pavly Hu-
dzíkovej zo Spišského Štiavni-
ka. Spolu so svojimi hosťami 
a  deťmi z  Hranovnice vytvo-
rili úžasnú vianočnú atmosfé-
ru. Koledníci z  detského FS 
„Kochmaník“ navštívili v  ob-
dobí sviatkov našich seniorov 
v ich domove, kde im odovzda-
li vianočný pozdrav a darček od 
obce Hranovnica.

V  novom roku usporiada-
li členky OZ „Bapka“ pre deti 
Trojkráľovú sánkovačku, ktorá 
sa i napriek horším snehovým 
podmienkam a  silnému mrazu 
stretla u detí s úspechom. Silný 
mráz pripomenul tým skôr na-
rodeným zimy, aké bývali kedysi 
v období Vianoc bežné.

V  sobotu po Troch kráľoch 
sa v  základnej škole konal už 
13. ročník Vianočného stolno-
tenisového turnaja, ktorého sa 
zúčastnilo 18 hráčov. Víťazom 
v  kategórii mužov sa stal Adam 
Turčiačik a v kategórii žien Vero-
nika Blašková. 

V polovici januára sme otvo-
rili korčuliarsku sezónu na ľa-

dovej ploche p. Stanislava Pal-
gutu pod Dubinou. Pre deti boli 
pripravené rôzne zaujímavé súťa-
že, ako aj občerstvenie od členiek 
OZ „Bapka“ a FS „Kochman 
(sponzorsky sa podieľal p.Štefan 
Benko – reštaurácia B Club). 
Veľká vďaka patrí Stanislavo-
vi Palgutovi, ktorý sa rozhodol 
svoju ľadovú plochu sprístupniť 
pre verejnosť a  to každú sobotu 
a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. 
(v závislosti od počasia a stavu 
ľadu).

V  piatok 20. januára 2017 
sa uskutočnil tradičný Ekume-
nický deň obcí Hranovnica 
a Vernár. Podujatie, na ktorom 
sa podieľajú štyri cirkvi z oboch 
obcí, sa uskutočnilo v pravosláv-
nom chráme vo Vernári a v rím-
skokatolíckom kostole sv. Jána 
Krstiteľa v Hranovnici. Spoločná 
modlitba všetkých zúčastnených 
bola pekným ústretovým gestom 
a  úprimným vyjadrením snahy 
o jednotu kresťanov.

V  zimných mesiacoch je 
ešte  plánovaný výstup na vrch 
Zámčisko nad Kvetnicou (pod-
ľa počasia). Záver februára bude 
patriť tradičnému fašiangové-
mu posedeniu dôchodcov, kto-
ré sa s  inovovaným programom 
uskutoční v utorok 28. 2. 2017 
v  reštaurácii B-Club v  Hranov-
nici. 

Klub dôchodcov „Bapka“ 
plánuje vo februári uskutočniť 
fašiangovú zabíjačku a detský 
karneval, na čas jarných prázdnin 
obec pripravuje pre deti program 
„Prázdniny s knižnicou“. 

Ing. Martin Valluš
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Tohtoročný 22. ročník Pod-
tatranskej hasičskej ligy bol ukon-
čený poslednou súťažou dňa 11. 
9. 2016 v Gerlachove. Táto sú-
ťaž bola devätnásta v poradí a zú-
častnilo sa na nej aj naše družstvo 
mužov a družstvo žien. Po vyhod-
notení súťaže následne vyhod-
notili výsledky zo všetkých súťa-
ží tohtoročnej PHL. V kategórii 
muži do 35 rokov si prvenstvo 
odniesli muži zo Spišského Štiav-
nika, na druhom mieste sa umiest-
nilo družstvo zo Šuňavy a na tre-
ťom mieste družstvo zo Štrby. 
Naše družstvo mužov sa umiestni-

lo na štvrtom mieste s rovnakým 
bodovým hodnotením ako Štrba  
(v takomto prípade sa berie do 
úvahy lepší výsledok na Okresnej 
súťaži). V kategórii ženy sa na pr-
vom mieste umiestnilo družstvo 
Spišské Bystré, na druhom mieste 
družstvo Šuňava a na treťom mies-
te družstvo zo Spišského Štiavni-
ka. Naše družstvo žien sa v PHL 
umiestnilo na siedmom mieste. 

Družstvo mužov nášho DHZ 
sa tohto roku zúčastnilo trinás-
tich súťaží. Najviac sa im dari-
lo v Spišskej Teplici (16,91 sek.)  
a v Spišskom Bystrom (16,68 

Najmladší obyvatelia obce:
- Kevin Čonka – Mlynská 226/32
- Oliver Hamrozy – Mlynská 236/11
- Michaela Čonková – Mlynská 227/1A
- Sebastián Pačan – Hviezdoslavova 245/93
- Miriam Sabová – Sládkovičova 411/27
- Filip Čonka – SNP 205/137
- Matúš Harvan – Hviezdoslavova 256/82
- Mária Bangová – SNP 199/159A
- Sára Bangová – Mlynská 231/6
- Liliana Pokošová – Hviezdoslavova 245/93
- Jana Horváthová – Mlynská 241/16
- Patrik Hamrozy – SNP 179/125
- Zara Kalatová – SNP 83/43A
- Ariana Horváthová – SNP 195/161
- Dávid Bartoš – Hviezdoslavova 248/90
- Aneta Stojková – Mlynská 240/15
- Kristína Čonková – SNP 213/151
- Adriána Žigová – Hviezdoslavova 245/93
- Michal Čonka – Mlynská 244/19
- Miroslava Brnická – Štúrova 493/27
- František Horváth -   Hviezdoslavova 246/92
- Jakub Koky – Hranovnica
- Klaudia Žigová – Mlynská 232/7
- Timea Plachetková – SNP 196/161A
- Valentína Pačanová – SNP 202/135
- Júlia Fašková – Sládkovičova 457/73
- Ester Pačanová – Mlynská 243/18

- Kristína Bangová – SNP 199/159A
- Laura Gadžiová – Mlynská 239/14
- Miroslava Čonková – Mlynská 227/1A

Opustili nás:
Jaroslav Horvath – SNP 190/163
Emília Rusnačková – Družstevná 396/4
Ladislav Hamrozy – SNP 213/151
Margita Šarišská – Mlynská 242/7
Anna Fedorová – Víťazstva 380/26
Pavol Valluš – Hviezdoslavova 350/15
Ján Malatin – Štúrova 468/3
Katarína Vallušová – Štúrova 469/2
Michal Palguta – Hviezdoslavova 337/27
Justína Gajanová – Víťazstva 369/15
Mária Pačanová – SNP 192/131

Naši jubilanti:
60 rokov oslávili:
Marta Pačanová – Mlynská 244/19
Martin Valluš – Rovná 14/11
Pavol Jaseňák – SNP 60/29A
Eva Kalafútová – SNP 31/6
Valéria Jaseňáková - SNP 60/29A
Vojtech Hamrozek – SNP 608/155
Mária Lavková – SNP 42/16
Mária Gajanová – Sládkovičova 437/53
Magdaléna Vallušová – Školská 464/6

Anna Pekarčíková – Víťazstva 371/17
František Pustovka – Budovateľská 507/6
Katarína Olejárová – Rovná 2/21
Štefan Mintál – Víťazstva 366/12
Božena Jozefčáková – Hviezdoslavova 275/69
Ľubomír Sabo – Družstevná 394/6
Ondrej Sabo – Družstevná 394/6
Štefan Horváth – Mlynská 567/2
Jozef Cihoň – Sládkovičova 451/67
70 rokov oslávili:
Tomáš Prachniar – Budovateľská 505/7
Marta Vallušová – Sládkovičova 406/24
Vladimír Malatin – Štúrova 478/12
Anna Benková – Víťazstva 370/16
Dušan Klocok – Dubina 519
Dušan Slavkovský – Štúrova 473/7
Jozef Valluš – Sládkovičova 418/36
Oľga Hradecká – Sládkovičova 416/34
Magdaléna Husárová – Sládkovičova 426/44
Darina Barborková – Štúrova 472/6
Magdaléna Prachniarová – Budovateľská 505/7
Vladimír Kopál – SNP 34/9 
80 rokov oslávila:
Žofia Pavligová – Školská 463/5
90 rokov oslávila:
Irena Malatinová – Hviezdoslavova 360/7

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme!

Spoločenská rubrika (apríl – december 2016)

Záver  Podtatranskej  has ičskej  l igy
sek.), kde svojimi výkonmi do-
siahli prvé miesto. 

Náš DHZ – družstvo žien 
nás reprezentovalo na šiestich sú-
ťažiach. Prvenstvo sa im podari-
lo dosiahnuť vo Svite, v Spišskej 
Teplici a vo Vikartovciach. Ich 
najlepší dosiahnutý čas bol 20,20 
sek. na súťaži O pohár obce Spiš-
ská Teplica. 

Podtatranskú hasičskú ligu re-
prezentoval náš DHZ aj v kategó-
rii žiaci. V disciplíne útok s vodou 
si u chlapcov naše družstvo vyslú-
žilo prvenstvo. Na druhom mieste 
sa umiestnili Kravany, na treťom 
Spišské Bystré. U dievčat patrilo 
prvenstvo Spišskému Štiavniku, 
druhé miesto Spišskému Bystrému 
a tretie Spišskej Sobote. 

Najlepší dosiahnutý výsledný 
čas našich chlapcov bol 14,24 sek. 
a to na našej domácej súťaži 31. 7. 
2016 O pohár obce Hranovnica. 
Prvenstvo získali aj na súťažiach 
v Kravanoch, Sp. Bystrom a Sp. 
Sobote. 

V mene celého DHZ blaho-
želáme k dosiahnutým výsledkom  
a prajeme ďalšie úspechy aj v na-
sledujúcich rokoch. Fotky a vi-
deá si môžete pozrieť na faceboo-
kovej stránke DHZ Hranovnica 
a v najbližšom období aj na we-
bovej stránke www.dhzhranovni-
ca.sk. Výsledky PHL, ako aj jed-
notlivých súťaží si môžete pozrieť 
na www.podtatranskahl.sk. 

Barbora Palgutová


