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Vážení spoluobčania,
hoci sme ešte pred nedávnom odpratávali z chodníkov a ciest sneh, ostatné dni nás lúče slniečka intenzívnejšie zohrievajú. Sú nesporným znakom toho, že jar berie žezlo zime a onedlho začne naplno vládnuť pre radosť
nás všetkých. Čoskoro oslávime Veľkonočné sviatky. Ešte
predtým, prežívame obdobie pôstu, odriekania a akejsi
vnútornej očisty a prípravy na toto obdobie.
Pre kresťanov je Veľká noc najvýznamnejším sviatkom, počas ktorého si pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista.
Jeho zmŕtvychvstanie dáva nádej na večný život každému, kto v neho verí, proti ktorému je smrť už navždy
bezmocná. Preto sú veľkonočné sviatky najvýznamnejším kresťanským sviatkom.
Želám Vám všetkým, aby Vás láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, posilnila a naplnila pokojom a dôverou.
Prajem Vám šťastné a požehnané veľkonočné sviatky.
Vladimír Horváth
starosta obce

Plán investičných akcií na
rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v
Hranovnici na svojom ostatnom zasadnutí vo februári 2017 schválilo Plán investičných akcií na rok 2017.
Pri zostavovaní tohto dokumentu sa dbalo na požiadavky občanov, pokračovanie
v rozbehnutých projektoch
a v neposlednom rade potreby obce ako celku. Pri tvorbe plánu samozrejme nemohlo byť vyhovené všetkým
žiadostiam obyvateľov obce,
a to jednak z dôvodu obmedzeného množstva finančných prostriedkov, jednak
z dôvodu vlastníckeho práva súkromným vlastníkom
(oprava cesty na Dubine).

V roku 2017 bol plán po
prvýkrát rozdelený na dve
časti. Prvá časť predstavovala
akcie, ktoré si Obec objedná
od externého dodávateľa na
základe výsledkov verejného
obstarávania. Druhou časťou
sú menšie stavebné akcie (do
10 000 €), ktoré Obec vykoná prostredníctvom vlastných
zamestnancov.
Realizácie stavebných akcií, ktoré boli schválené, sú
tiež závislé od vydania príslušných povolení a majetkového vyporiadania pozemkov.
V neposlednom rade je potrebné uviesť, že uskutočne(pokračovanie na strane 2)

Výstavba chodníka na ul. SNP a Hviezdoslavovej
Už od roku 2015 Obec
Hranovnica pripravuje výstavbu chodníka na ul. SNP
a Hviezdoslavovej, teda okolo
celej dĺžky prieťahu cesty I/66
intravilánom obce Hranovnica. V rámci tejto činnosti bola
so súhlasom Slovenskej správy
ciest (ďalej len „SSC“) a ďalších dotknutých orgánov pripravená projektová dokumentácia tejto stavby. V súlade s
ňou boli vypracované geometrické plány na zámenu pozemkov medzi Obcou a SSC.
Ďalšou fázou prípravy výstavby bola výmena vodovodných
potrubí na ul. SNP, ktorú zabezpečila Podtatranská vodárenská spoločnosť.

V súčasnosti prebieha
územné konanie, ktoré predchádza vydaniu stavebného
povolenia na stavbu chodníka. Zároveň bol na kataster
podaný návrh na zápis vlastníckeho práva v prospech
Obce k pozemkom, ktoré sú
vo vlastníctve Slovenskej republiky, a ktoré zasahujú do
plánovanej trasy chodníka.
Ďalším krokom je príprava
verejného obstarávateľa na
dodávateľa celej stavby.
Ak pôjdu všetky uvedené
kroky podľa našich predstáv, v
letných mesiacoch tohto roka
by sa malo začať stavať. Veríme,
že všetky práce budú ukončené
ešte v priebehu roka 2017.

Všetky práce musia byť
vykonané v úzkej súčinnosti s
vlastníkmi priľahlých nehnuteľností, ktorých chceme aj
touto cestou poprosiť o
ústretovosť pri realizácii
stavby. Taktiež sa chceme vopred ospravedlniť
vlastníkom za dočasné
obmedzenie pri užívaní
ich stavieb, ako aj všetkým ostatným obyvateľom, ktorí budú dotknutí
stavebnými prácami (najmä zhoršením dopravnej
situácie po zúžení cesty).
Veríme však, že po ukončení táto stavba vyváži
všetky problémy spojené s jej výstavbou a bude

slúžiť všetkým obyvateľom
Hranovnice mnoho rokov.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Plán investičných akcií
na rok 2017
(dokončenie zo strany 1)
nie všetkých akcií uvedených
v Pláne nie je možné, keďže
by išlo o prekročenie rozpočtu stanoveného na investičné
akcie. Práve z dôvodu nemožnosti realizácie niektorých stavebných akcií v roku 2017 (či
už z dôvodu nevyporiadania
majetkových práv alebo nesúhlasu dotknutých orgánov)
bolo schválených viac stavebných akcií, ako rozpočet Obce
umožňuje realizovať.
V Pláne investičných akcií na rok 2017 sa teda nachádzajú nasledovné stavby:
• chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova,

• spolufinancovanie rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd,
• oprava a výstavba miestnych
komunikácií – ul. Mlynská, ul. M. R. Štefánika,
• výstavba odvodňovacieho
rigolu za ul. Štúrovou,
• výstavba odvodňovacieho rigolu na ul. Sládkovičovej,
• vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. SNP a
Hviezdoslavova,
• vybudovanie vodovodu na
ul. SNP,
• ozvučenie a osvetlenie sály
kultúrneho domu,
• výmena odkvapového systému, podláh WC a svietidiel v MŠ I.

Informácie o projekte výstavby
novej budovy Materskej školy II.
Obec Hranovnica sa v priebehu minulého roka zapojila do
výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
výstavbu alebo rekonštrukciu
materských škôl s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych
komunít. Po zdĺhavom procese
schvaľovania našej žiadosti nám
nakoniec bolo oznámené, že
Ministerstvo vnútra SR schválilo žiadosť Obce Hranovnica
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške
592 800,- €.
Proces schvaľovania žiadosti nebol náročný len z po-

hľadu schvaľovania žiadosti
ministerstvom, ale aj z pohľadu schválenia žiadosti Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici. Podanie žiadosti
bolo schválené uznesením č.
127/2016 (hlasovanie poslancov: za – 5, proti – 2, zdržal
sa – 1). Pri schvaľovaní tohto
uznesenia sa zároveň starosta
obce zaviazal, že zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpíše až po
ukončení verejného obstarávania a s následným súhlasom
(pokračovanie na strane 3)

Stavby, ktoré majú vykonať vlastní zamestnanci Obce:
• oprava brehov rieky Vernárka,
• parkovisko medzi rímskokatolíckym kostolom a MŠ I.,
• oprava lavičky pri MŠ II.,
• oprava sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho
domu,
• kanalizačná a vodovodná
prípojka budovy domu
smútku.
V pláne sa nachádzajú aj práce súvisiace s re-

konštrukciou budovy hasičskej zbrojnice (izolácia
proti vlhkosti a vybudovanie kanalizačnej prípojky).
Vzhľadom na to, že Ministerstvo vnútra SR pripravuje výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov na
účel obnovy zbrojníc tieto
práce zatiaľ Obec realizovať
nebude a počkáme na výsledky tejto výzvy.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Modrotlač na ceste
do zoznamu UNESCO
Koncom marca tohto
roku prebehla médiami správa o podaní nominácie na
zápis modrotlače do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Túto nomináciu podali spoločne zástupcovia Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Nemecka
a Rakúska. Zápis modrotlače by znamenal ocenenie
prvku na medzinárodnej
úrovni a prispel by k jeho zviditeľneniu a zvýšeniu záujmu
o modrotlač ako takú.
Podklady k žiadosti za
Slovensko pripravovalo Centrum pre tradičnú ľudovú
kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve.
O zapísaní, či nezapísaní
modrotlače do zoznamu sa
bude rozhodovať na zasadnu-

tí Medzivládneho výboru na
ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na
konci roka 2018.
Svojou troškou do tohto procesu prispela aj Obec
Hranovnica. Vzhľadom na
tradíciu modrotlače v našej
obci a úspešne zrealizované
rekonštrukčné práce na budove modrotlače sme boli zo
strany Slovenskej akadémie
vied oslovení, aby sme podporili podanie žiadosti o zápis. Obec Hranovnica takúto aktivitu s radosťou uvítala
a pridala sa k podaniu nominácie na zápis modrotlače do
zoznamu UNESCO.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
Zdroj: http://www.teraz.
sk/slovensko/mk-sr-modrotlac-ma-sancu-unesco/250002-clanok.html
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V skratke
• V posledných dňoch sa
v Hranovnici a susedných obciach opätovne objavili prípady podvodníkov, ktorí sa snažili
oklamať našich obyvateľov. Tieto
osoby sa vydávali za pracovníkov
elektrárni, plynární, či telekomunikácií a snažili sa pod zámienkou vrátenia časti faktúr od
ľudí vylákať finančné prostriedky. Sieťové podniky nikdy nevracajú preplatky vo forme hotovosti. Takéto snahy smerujú vždy k
jedinému cieľu – podvodom získať od dôverčivých obyvateľov
finančné prostriedky alebo iné
cennosti. Prípad v našej obci bol
oznámený OO PZ v Hranovnici
na ďalšie riešenie.
• Urbariát – pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na 25. valné zhromaždenie Urabariátu
Hranovnica, ktoré sa uskutoční
dňa 23. 4. 2017 (t.j. v nedeľu)
o 14.00 hod. Prezentácia sa
uskutoční od 12.30 hod.
• Jarné obdobie v kultúre otvorí veľkonočné divadelné predstavenie FS Kochman
„V dzedzine je veselo“ (16. 4.),
dávne zvyky obdobia Veľkej
noci opäť ožijú v podaní DFS
Kochmanik (18. 4.). V aprí-

li je pre záhradkárov pripravená náučná beseda o ošetrovaní
ovocných drevín s predsedom
okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov, p. Jozefom Kalakajom. V mesiaci máj
si pripomenieme 72. výročie
ukončeniaII.svetovejvojny,uskutoční sa program ku Dňu matiek
a FS Kochman chystá už tradičné Stavanie obecného mája.
Na nedeľu 14. mája je plánovaný Jarný hromadný odber krvi
(ktorý sa mal uskutočniť pôvodne v marci). Na všetky tieto podujatia ste srdečne pozvaní.
• Obec Hranovnica pristúpila vo februári k modernizácii webového sídla našej obce (www.
hranovnica.sk). Nová stránka
vychádza zo zaužívanej štruktúry doterajšej stránky, na ktorú
si už občania zvykli. Pri tvorbe
nového webového sídla sa kládol hlavný dôraz na zvýšenie prístupnosti stránok (v zmysle platnej legislatívy). Okrem bežných
webových prehliadačov je stránka optimalizovaná aj na zobrazovanie v mobilných zariadeniach
(tablety, smartfóny), pribudlo
vyhľadávanie a zlepšila sa dostupnosť prezerania fotogalérií.
Stránka prešla celkovou aktualizáciou, grafickou úpravou a na
jej vylepšovaní stále pracujeme.

Informácie o projekte výstavby
novej budovy Materskej školy II.
(dokončenie zo strany 2)
zastupiteľstva. Až po podpísaní zmluvy vznikne Obci záväzok postaviť novú budovu
škôlky.
Zastupiteľstvo schvaľovalo podanie žiadosti o NFP
opätovne, keďže v pôvodnom
uznesení bola počtová chyba (vo výške spolufinancovania zo strany Obce). Tentokrát bolo uznesenie schválené
pomerom za – 4, proti – 2,
zdržal sa – 0. Po podaní opravenej žiadosti a po jej preskúmaní ministerstvom nám

bolo doručené rozhodnutie
o jej schválení.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác. Po jeho
ukončení bude zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude
schvaľovať podpísanie zmluvy
o poskytnutí príspevku.
Od výsledkov verejného
obstarávania a následného
rozhodnutia poslancov závisí,
či sa pustíme do výstavby novej budovy materskej školy.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

• V druhej polovici marca
2017 neznámy páchateľ poškodil stĺp verejného rozhlasu v parku na ulici SNP pri ceste I/66.
Pravdepodobne motorovým vozidlom nabúral do stĺpa, ktorý po náraze čiastočne vytrhlo z
betónového lôžka a ohlo. Prípad
bol taktiež oznámený na vyšetrovanie OO PZ Hranovnica.
• Obec Hranovnica uvažuje
o príprave pozemkov pre indivi-

duálnu bytovú výstavbu. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste
nám oznámili, kto by mal záujem o odkúpenie pozemkov na
výstavbu rodinných domov. Je
potrebné zobrať na vedomie, že
v tejto fáze sa jedná o predbežné zisťovanie záujmu o takúto investičnú aktivitu. V prípade, ak
by sa IBV realizovala, treba očakávať, že kúpna cena, za ktorú
bude Obec pozemky predávať,
bude zohľadňovať náklady Obce
na odkúpenie pozemkov a prípravu inžinierskych sietí. Svoje
žiadosti môžete posielať najne-

skôr do 31. 5. 2017 na poštovú
adresu Obce alebo mailom na
adresu majetok@hranovnica.sk.
Táto naša žiadosť o vyjadrenie záujmu slúži na aspoň približné určenie počtu pozemkov,
ktoré máme pripravovať. Z podanej žiadosti nevyplýva nárok
na odkúpenie pozemku!
Pozemky budú predávané formou obchodnej verejnej súťaže.
• Obec Hranovnica, podobne ako po minulé roky, umiestni
v obci veľkoobjemové kontajnery.
Umiestnené budú na tradičných
miestach (pri novom cintoríne,
na ulici Školskej a pri Poľnohospodárskom družstve Hranovnica). Kontajnery budeme počas
stanoveného obdobia presúvať aj
na ďalšie miesta, aby boli čo najbližšie všetkým obyvateľom. Žiadame obyvateľov, aby do týchto
kontajnerov nevhadzovali druhy
odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené predovšetkým na
veľkoobjemový odpad z domácností.
Kontajnery budú v obci
umiestnené v čase od 18. 4. 2017
do 23. 4. 2017.
• Dňa 29. 3. 2017 okolo 13.00 hod. vypukol na kopci
Babka požiar. Škody boli minimalizované vďaka rýchlemu zásahu obyvateľov priľahlých ulíc,
p. Pavla Stasa, p. Rudolfa Sabu
a členov DHZO Hranovnica,
ktorí sa vracali z hasenia lesného
požiaru vo Vernári.
Aj touto cestou chceme upozorniť na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a celkovo manipulácie s otvoreným ohňom
v blízkosti lesných porastov a suchej trávy.
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Čo je nové v kultúre
Obdobie fašiangovej sezóny otvoril 12. februára divadelný súbor „Ozvena“ z Popradu-Strážov. V réžii Rudolfa
Kubusa divadelníci predviedli
klasiku z dielne Jozefa Gregora Tajovského „Ženský zákon“.
Príjemne prekvapil divácky záujem o túto veselohru plnú dedinských pletiek, ktorý takmer
naplnil kinosálu kultúrneho
domu.
Po divadelnom predstavení nedeľné popoludnie pokračovalo v reštaurácii Delta neobvyklým rendezvous priateľov
slova a hudby, gitarovým recitálom „Večer krásneho slova“.
Verše a myšlienky o podobách
lásky v podaní Lucie Pitoňákovej striedali melódie Tomáša
Hulku. Prítomní hostia si ďalej
mohli vychutnať krásy výzdoby
podniku a večerné menu pripravené len pre túto príležitosť.
„Deň plný chutí a vôní“
pripravili v sobotu 23. februára pre obyvateľov obce členky
Klubu dôchodcov Bapka pod
vedením pani Márie Lavkovej.
Podujatie otvorili v úvode spevom členovia klubu dôchodcov zo Spišského Bystrého a FS
Kochman. Dôchodkyne ponúkali zabíjačkové špeciality, ktoré chystali od včasného rána.
Navarili veľmi chutne, keďže sa
za prasiatkom len tak zaprášilo.
Šnúra fašiangových podujatí pokračovala v nedeľu 24.
februára v reštaurácii B-Club
v Hranovnici „Obecným karnevalom“ pre najmenších. Natešené deti v pestrofarebných maskách šantili, tancovali, súťažili
a zabávali sa. Všetky odchádzali
domov veselé a spokojné, čo je
pre nás organizátorov najväčším
zadosťučinením.
Obec Hranovnica pri príležitosti končiaceho sa fašiangového obdobia pripravila pre
seniorov tradičné Fašiangové stretnutie dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo v utorok
28. februára 2017 v reštaurácii
B-Club v Hranovnici. O zá-

bavu sa postarali členovia FS
Kochman a hudobná skupina
Bravo, ktorá prítomných bavila vtipným slovom a ľudovou
muzikou.
Počas jarných prázdnin 6.
– 10. marca pripravila Obecná knižnica v Hranovnici týždeň plný aktivít „Prázdniny
s knižnicou“. Už po niekoľkýkrát rodičia využili možnosť tráviť prázdninový týždeň svojich
detí aktívne pri hrách, tvorivých
dielňach, či výletoch. V tomto období deti čarovali z papiera, vytvárali jarné motívy a darčeky pre mamičky, čítali knihy
a básne, zahrali Človeče nehnevaj sa s pani Máriou Pavligovou
a Janou Šavelovou z denného
stacionára, navštívili zvernicu
na Kvetnici a kŕmili zvieratká.
Ďalej presádzali izbové rastliny
a učili sa o ne starať, zahrali si
bowling v OC MAX. V piatok
deti ukončili prázdninový týždeň návštevou Belianskej jaskyne v Tatranskej Kotline.
V dňoch 13. – 17. marca
si Obecná knižnica v Hranovnici pripravila niekoľko zaujímavostí v rámci celoslovenskej
kampane na podporu čítania
„Týždeň slovenských knižníc“.
Nový člen knižnice mal zápisné zdarma a zábudlivcom by sa
odpustili poplatky z omeškania
vrátenia kníh. Na škodu čitateľov, túto možnosť nikto nevyužil. Do konca mesiaca prebieha v knižnici burza vyradených
kníh. V stredu, 15. marca sa
v Klube obce konal „Čaj o piatej“ – oceňovanie najaktívnejších čitateľov knižnice v roku
2016. Stali sa nimi p. Mária
Šmelková, p. Magdaléna Husárová, Ing. Mária Očkaiková, Kristína Vallušová a medzi
najmladšími čitateľmi vyčnievali žiaci 3.B, triednej učiteľky
Aleny Čižmárovej. Konkrétne
išlo o Zlaticu Čonkovú, Luciu Horváthovú, Zuzanu Kočkovú, Ľudmilu Kokyovú, Filipa Pačana, Kristínu Pačanovú,
Natáliu Pačanovú a Moniku

Pačanovú. Všetkým oceneným
srdečne gratulujeme a naďalej
želáme veľa krásnych čitateľských zážitkov.
Záver „Týždňa slovenských
knižníc“ patril opäť deťom.
Obecná knižnica v Hranovnici oslovila školské zariadenia
v obci, aby farbičkami vyjadrili
celoslovenskú aktivitu na podporu čítania „Deň ľudovej rozprávky“. Deti základnej školy
a materskej školy vytvárali na
papieri diela, ktoré budú najbližší mesiac zdobiť priestory
vybraných budov v obci.
Starší žiaci témy spracovali
písomnou formou.
Všetky tvorivé aktivity
obecnej knižnice sú vyvíjané
na podporu čítania detí a mládeže.
Pomáhajú zatraktívniť a rozšíriť poznatky o vonkajšom svete, v chápaní ktorého nám knihy a knižnice stále majú dosť čo
povedať.
Pani Mária Šmelková, ako
jedna z ocenených čitateliek, sa
takto vyznáva z lásky ku knihe,

ktorá je už dlhé roky jej najlepšou kamarátkou a spoločníčkou:
V mojom živote pre mňa
znamená kniha mnoho: „Kniha
je múdrosť, človek sa z nej učí.
Kniha je radosť, človeka poteší. Kniha je láska, ktorá neublíži, lebo je najlepší priateľ človeka.
Kniha je život, lebo sú v nej podané životné osudy smutné, i veselé. Kniha je relax, oddych a balzam na dušu. Kniha preto nemá
byť len cenným tovarom, ale i potravou, čo živí.“
Plánovaný zimný výstup na
Zámčisko sa z dôvodu nízkej
účasti prihlásených neuskutočnil. Podujatie sa znovu pokúsime
zorganizovať v inom termíne.
V nedeľu 26. marca Kochmanik reprezentoval obec na
Okresnej súťaži DFS „Z Tatranského prameňa“.
Posledný marcový deň pripravila Obecná knižnica pre
deti už deviatykrát podujatie na
podporu čítania a kamarátskych
vzťahov „Noc s Andersenom“.
Zdenka Benková
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Chodili na karnevaly aj naši predkovia?
V týchto dňoch prežívame
obdobie pôstu. Tomuto obdobiu predchádzala sezóna plesov, bálov, karnevalov. Ľudia
takmer všetkých vekových kategórií sa na týchto podujatiach
zhromažďujú za účelom zatancovať si, zaspievať si, stretnúť
priateľov, oddýchnuť si od každodenných starostí, inak povedané zabaviť sa. Zaujímalo nás
odkiaľ pochádza tradícia karnevalu, kam až siahajú jej korene
a ako vyzeral karneval vo svojich počiatkoch.
Najväčší rozmach karnevalu spadá do doby stredoveku
a raného novoveku. V tomto
období karneval zachvátil celú
spoločnosť, takmer všetky jej
vrstvy. Za vznikom karnevalu
je mnoho historických faktov.
Existujú rôzne názory o dôvodoch usporadúvania týchto
podujatí, ktoré sa rozchádzajú.
Jeden z nich hovorí o tom, že
karnevalové sviatky umožňovali utláčaným vrstvám obyvateľstva dať voľný priechod závisti
a nenávisti a kompenzovať tak
frustráciu bežného, nesviatočného života. Ľudová smiechová kultúra plnila „ventilačnú“
funkciu a bola skôr prostriedkom sociálnej kontroly.
Začiatky karnevalu nachádzame vo všetkých známych
civilizáciách a kultúrach. Karneval vo svojej najmohutnejšej podobe prebiehal v období vrcholného stredoveku, a to
hlavne v románskej časti Európy. Niekoľko dní trvajúce
karnevaly sa konali hlavne na
juhu európskeho kontinentu,
kde boli pre karneval, ktorý
sa slávi v zimných mesiacoch,
výhodnejšie klimatické podmienky. Pôvod slova karneval
„carnislevamen“ znamená „odňatie mäsa“. V nemeckom jazyku označenie karnevalu ako
„fastnacht“ znamená „noc pred
pôstom“, čo poukazuje na neodmysliteľné spätosť karneva-

lu s následným pôstnym obdobím.
Obdobie karnevalov začínalo v januári, niekde dokonca
už koncom decembra a končilo
Popolcovou stredou. Karnevalu sa v stredoveku zúčastňovala
veľká časť spoločnosti, ťažisko
diania sa však sústreďovalo do
miest, na veľké námestia a tržnice. V oknách boli zavesené
zástavy a z mesta sa stávalo jedno veľké divadelné predstavenie. Ulicami sa tiahli sprievody
masiek, v kostýmoch alebo bez,
niektoré sa viezli na zdobených
karnevalových vozoch, iné šli
pešo. Medzi maskami dominovali čerti, obri, zvieratá alebo masky parodujúce národnostné či spoločenské skupiny.
Masky boli tematické a odrážali aktuálnu dobu. Spievali sa
piesne a tancovali tance špeciálne určené na túto príležitosť.
Rovnako aj niektoré hudobné
nástroje boli typicky karnevalové. Veľmi obľúbené boli rôzne preteky, turnaje či súťaže.

Je vhodné poukázať na
karneval aj ako na kontrast
oproti nasledujúcemu pôstnemu obdobiu, ako poslednú príležitosť dosýta sa najesť,
respektíve až prejesť sa. V utorok pred Popolcovou stredou
dosahovalo obžerstvo vrchol.
Mäso a mäsové výrobky sa
nielen jedli vo veľkom štýle,
ale boli včlenené aj do karnevalovej symboliky – kostýmy
boli ovešané klobásami, pečenou hydinou či zajacmi. Obľúbené bolo aj pečivo, u nás
najviac šišky s rôznou náplňou. To všetko sa zapíjalo pi-

vom alebo vínom, ktoré sa
podávalo v uliciach. Je pozoruhodné, aká veľká je tradícia
niektorých obyčajov. Nie všetky sa však tradujú v rovnakej
forme a obsahu, ako sme to
mohli vidieť aj v histórii karnevalov. Na otázku či je to na
škodu, alebo na úžitok, si už
môže odpovedať každý sám.
Mária Gavalerová
Spracované
podľa:
SCHNELLE, B 1999. Konec
karnevalu? In SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY
BRNĚNSKÉ UNIVERZITY,
1999. č. 2, s. 23 – 59.

VEĽKÉ VÍŤAZSTVO
Máme radosť z úspechov
našich športovcov. Reprezentujú Slovensko vo svete.
Inšpirujú mladých. Poukazujú na význam obety, námahy a tréningu. V predchádzajúcej zimnej sezóne
sme boli nadšení z úspechov
Veroniky Velez Zuzulovej,
Petry Vlhovej, ale aj fenoména Petra Sagana, či ďalších.
Nie nadarmo svätý Pavol, apoštol národov, prirovnal duchovný život k športu, konkrétne behu, veď je
tu toľko spoločných znakov.
Predovšetkým túžba po víťazstve.
V roku 2017 sa niektorí
hranovnickí veriaci zúčastnili dvoch pútí, do večného
mesta Ríma a do Katedrály svätého Martina v Spiš-

skej Kapitule. Človek, ktorý
sa rozhodne absolvovať nejaký poznávací výlet, duchovné podujatie alebo pestovať
šport musí rátať s obetou a sebazáporom. Vlastné pohodlie
musí ustúpiť čiastkovým cieľom a hlavnej ambícii. Pútnik musí opustiť teplo domova, oddych pri telke a väčšinu
výhod, na ktoré je zvyknutý.
Športovec uprednostní tréning pred príjemným trávením voľného času. Po dosiahnutí cieľa a úspechu pocíti
slasť víťazstva.
Veľkonočnému
obdobiu predchádza pôst, ktorý je
školou obety. V rôznych formách sa kresťan usiluje o hĺbku namiesto povrchnosti.
Dominantnou myšlienkou
tohto obdobia je smerova-

nie k večnému cieľu. Víťazstvo nad hriechom a smrťou
nie je možné bez Kristovej,
ale aj našej osobnej obety.
Pozemské putovanie a všetky životné zápasy dostávajú
nový optimistický zmysel.
Veľká noc spadá do ročného obdobia, ktoré priam
kričí o prebúdzaní zo spánku. Zrod nového života
a rozkvet v celej prírode má
pohnúť aj duchovný princíp v človeku. Kristovo posolstvo pravdy a lásky má tú
energiu vyhrať, aj keď niekedy máme sto chutí myslieť si
opak.
Prajem Vám požehnané oslavy Kristovho a nášho
veľkonočného víťazstva!
Mgr. Jozef Ferneza
správca farnosti
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Zrážkomerná stanica
Hranovnica
Žiadne správy nie sú úplné, ak neobsahujú predpoveď
počasia. Aké bude počasie
chcú vedieť ľudia pred dovolenkou, poľnohospodári, záhradkári, športovci, organizátori rôznych podujatí.
Profesionálne sa predpoveďou počasia zaoberajú meteorológovia. V dnešnej dobe
majú k tomu množstvo moderných prostriedkov od družíc až po množstvo hydrometeorologických staníc, ktoré
zriaďuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Súčasťou týchto staníc sú aj
zrážkomerné stanice (ZS),
ktoré sa zriaďujú aj v povodí
väčších riek.
Málo ľudí asi vie, že v
povodí rieky Hornád sa nachádza ZS Hranovnica.
Každá ZS má svojho pozoro-

vateľa, ktorý je pracovníkom
SHMÚ. Práca pozorovateľa SHMÚ sa skladá z dvoch
druhov činnosti:
1. pozorovanie atmosferických javov, a to zrážky
vo všetkých skupenstvách
– dážď, sneh, rosa, inoväť, a
ostatné meteorologické javy
– napr. hmla, poľadovica, vietor, búrka.
2. meranie – na rozdiel od
pozorovania, ktoré sa uskutočňuje počas celého dňa, sa
robí v jednom termíne, každých 24 hodín.
Prístrojové vybavenie ZS
je pomerne jednoduché a slúži na meranie úhrnu zrážok a
v zimnom období aj pre meranie výšky novej a celkovej
snehovej pokrývky. Pozorovania a merania sa zaznamenávajú do zrážkomerného

denníka. Na konci každého
mesiaca sa vypíše zrážkomerný výkaz, ktorý sa odosiela do
SHMÚ Košice.
Rok založenia ZS Hranovnica nepoznáme, ale už
v 60-tých rokoch minulého
storočia existovala ZS v areáli
ZŠ Hranovnica. Pozorovateľom bol riaditeľ ZŠ p. Anton
Zalibera. Po jeho odchode z
Hranovnice sa stal pozorovateľom p. Ján Zajac z ul. Budovateľskej. Od r. 1997 som

pozorovateľom ZS Hranovnica ja.
Počas mojej 20-ročnej
činnosti pozorovateľa sa aj
v Hranovnici udialo množstvo extrémov. Napr. 20. 8.
2013 pri búrke od 15.30
hod. do 16.15 hod. napršalo 50 mm zrážok. To znamená, že na každý 1 m2 plochy
spadlo 50 l vody. To sú v našich podmienkach priemerné
zrážky na jeden mesiac.
František Liptaj

Veľ konočné zvyky v Hranovnici
Prvú nedeľu, po prvom
splne mesiaca, po jarnej rovnodennosti, slávime Veľkú
noc. Toto obdobie sa na Slovensku spája s mnohými ľudovými zvykmi. O veľkonočných tradíciách a zvykoch v
Hranovnici sme sa porozprávali s p. Martou Vallušovou.
Pani Marta, ako sa začal
deň Veľkonočný pondelok
vo Vašej mladosti?
Tak ráno sme sa vybrali dievčatá spolu na sv. omšu,
na ktorej už chlapci pokukovali, ku ktorej dievčine sa môžu
vybrať. Chlapci boli šikovnejší
a už cestou z kostola domov nás
partia čakala pri rieke s vedrami, s ktorými nás začali oblievať, ale nakoniec veľa z nás
skončilo v studenej rieke.
Kedy ste dávali chlapcom „výslužku“?
Bolo to tak, že oni chodili potom ešte ku každej dievči-

ne domov kúpať, kde sme im
každá darovali „rysané“ vajíčka, ktoré sme si sami pripravovali už týždne pred samotnými
sviatkami.
Čo ste mali na veľkonočných sviatkoch najradšej
a načo do dnes spomínate?
Predsa len najviac sa nám
dievčatám vtedy páčilo gúľanie

vajíčok na kopci „Babka“. V
utorok sme sa vybrali vykúpané,
vyšibané dievčatá spolu s chlapcami – kúpačmi gúľať vajíčka.
Celé to bolo založené na tom,
komu sa „rysané“ vajíčko zhora
dokotúľa až dole celé. Napokon
sme vajíčka, ktoré sa nám dokotúľali celé, aj zjedli.
Ďalej chlapci vzali použi-

té konzervy, do ktorých nabili diery klincami. Do konzerv
sa potom dali uhlíky a točilo sa
nimi. Vyhral ten, komu to svietilo najdlhšie.
Môžem spomenúť ešte taký
zvyk, že chlapci si zhotovovali rapkáče, s ktorými po dedine rapkali.
Bc. Mária Gavalerová
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Akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce

Fašiangový sprievod v maskách

Divadelné predstavenie Ženský zákon

Fašiangové posedenie dôchodcov

Jarné prázdniny s knižnicou

Požiar trávneho porastu na Babke

Noc s Andersenom

Pokračovanie prác na rekonštrukcii budovy OcÚ

Princípom je doplniť obrazec sudoku tak, aby v každom rade, v
čiastkových štvorcov boli dosiahnuté všetky číslice od 1 do
spravodajca
uvedených, zvyšok trebaHranovnický
doplniť tak,
aby sa 2/2017
žiadna číslica
neopakovala.
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Spoločenská rubrika
Ľahké (január – marec 2017)

Najmladší obyvatelia obce:
Opustili nás:
Pavol Šimčák – SNP 112/68
Peter Horváth – Mlynská 234/9
Katarína
Husárová
–
SNP
48/20
Danka
Diabelková – Dubina 582/12
8
4
1
Kamila Kočková – Mlynská 235/10
Mária Štefková – Sládkovičova 532/8
Mária Dulovičová – Sládkovičova 439/55
3 8
7 2
Jakub Pačan – Hviezdoslavova 246/92
Margita Šarišská – SNP 185/165
Mgr. Zuzana Bednárová – Budovateľská 507/6
7
4
3
2
6
9
Vladimír Roth – Sládkovičova 414/32
Martin Šavel – 137/92
Mária Štolcová – Družstevná 564/12
Veronika Žigová – Hviezdoslavova 259/80
Štefan Králik
3 6– Víťazstva 378/24
5
4 8 Viera Bobovská – Hviezdoslavova 289/61A
Dominik Hlaváč – SNP 200/133
Katarína Rákociová – Štúrova 483/17
Božena Kušnieriková – Hviezdoslavova 313/43
1
4
3
6
Aleš
Horváth
–
Hviezdoslavova
256/82
František
Prokop
–
Budovateľská
506/2
Ružena Harvanová – Hviezdoslavova 251/86
SUDOKU
7 – Rovná 615/13 1 3 Mária Ovšaníková – Sládkovičova 400/17
Eliška Jakubcová – Hviezdoslavova 363/5
Mikuláš5Bednár
Jakub Harvan – SNP 204/160A
rokov oslávili:
6 aby
1 v7 každom
9 rade,
8 4v každom70stĺpci
Princípom
je
doplniť
obrazec
sudoku
tak,
a v 1/23
každom z deviatic
Zuzana Žigová – Hviezdoslavova 248/90
Naši jubilanti:
Jozef Uhrin – Rovná
8
6
5
7
čiastkových
štvorcov250/88
boli dosiahnuté všetky
číslice od 1 do 9.MilanVTököly
zadaní
je už540/2
niekoľko čísl
Lukáš Bango - Hviezdoslavova
60 rokov oslávili:
– Sládkovičova
SUDOKU
7
8
3
Jakub Holub - Hviezdoslavova
Mintálová
366/12 číslica v žiadnom
Anna Pačanová
– SNP 189/164
uvedených,
zvyšok 257/81
treba doplniť Eva
tak,
aby– Víťazstva
sa žiadna
riadku,
stĺpci ani štvor
Janka
Hamrozeková
Hviezdoslavova
256/82
PaedDr.
Alžbeta
Potempová
–
Hviezdoslavova
561/1
Katarína
Friedmannová
–
Štúrova
480/14
neopakovala.
Princípom
je doplniť
obrazec
sudoku
tak, aby v každom
rade,
v každom
stĺpci
a v každom z deviatich
Timea
Horváthová
– Mlynská
238/13
Mária
Greňová
– Štúrová
482/16
Mária Gajanová – Budovateľská 504/5
čiastkových štvorcov
dosiahnuté
1 do –9.Sládkovičová
V zadaní455/71
je už niekoľko
číslic
Jerguš Saboboli
– Dubina
529/25 všetky číslice
MáriaodBednárová
Všetkým
oslávencom srdečne blahoželáme!

Ľahké
uvedených,
zvyšok treba doplniť tak, aby sa žiadna Ťažké
číslica v žiadnom riadku, stĺpci ani štvorci
neopakovala.
Ľahké
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SUDOKU

Princípom je doplniť obrazec sudoku tak, aby v každom rade, v každom stĺpci a
v každom z deviatich čiastkových štvorcov boli dosiahnuté všetky číslice od
1 do 9. V zadaní je už niekoľko číslic uvedených, zvyšok treba doplniť tak, aby
sa žiadna číslica v žiadnom
riadku, stĺpci ani štvorci neopakovala.

TAJNIČKA
Ťažké

TAJNIČKA – Tajničkou je zaniknutá osada v okolí obce

Tajničkou je zaniknutá osada v okolí obce.
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1. Názov divadla, ktoré v obci vystúpilo 12. 2. 2017
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2. Susedná obec
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4. Názov ulice, ktorá je pomenovaná po autorovi literárneho diela Marína.
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3. Názov obecného folklórneho súboru

5. Organárska dielňa v obci
6. Zariadenie v našej obci, v ktorom sa poskytuje sociálna
služba: denný _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Pohorie, ktorého severné svahy spadajú do Podtatran-

TAJNIČKA skej kotliny: _ _ _ _ _ chrbty
8. Naše okresné mesto

Tajničkou je zaniknutá osada
v okolí obce.
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