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Vážení spoluobčania,
čas prázdnin a letného oddychu sa nám pomaly ale iste končí. Školáci si už nachádzajú pripravené svoje školské lavice a nás
dospelých opäť čaká plné pracovné nasadenie. Veríme, že počas
leta ste si všetci dostatočne oddýchli a plní síl sa môžete vrátiť k
svojim povinnostiam.
Vzhľadom na to, že práve leto a jeseň je obdobím, ktoré
najviac praje stavebným prácam, my na obecnom úrade sme
uprostred realizácie väčšiny stavebných akcií plánovaných na
tento rok. Okrem stavieb, o ktorých Vás informujeme na nasledovných stranách prebiehajú aj ďalšie práce. Najväčšou z nich
je výstavba chodníka na ul. SNP a Hviezdoslavovej. Začiatok
prác ste si nepochybne všimli, minimálne pre dopravné obmedzenia na oboch koncoch obce. Aj touto cestou Vás chceme poprosiť o trpezlivosť, keďže táto stavba v Hranovnici nepochybne
zvýši bezpečnosť všetkých chodcov pohybujúcich sa okolo hlavnej
cesty v obci, a teda jej výstavba je nevyhnutná.
Aj v tomto čísle Vám chceme priblížiť najdôležitejšie udalosti, ktoré sa od posledného vydania časopisu v našej obci udiali.
Verím, že každý z Vás si v ňom nájde niečo zaujímavého,
poučného a v neposlednom rade aj to, o čom by sa rád dozvedel.
Do ďalších dní Vám chcem zaželať s veľkým povzbudením
od vdp. Jána Hlavčáka, veľa pekných, radostných a úspešných
chvíľ, ktoré budete prežívať, hlavne s pokorou v srdci.
Vladimír Horváth
starosta obce

Oprava vnútorných priestorov
MŠ I. a výstavba parkoviska
Počas letných mesiacov a
prestávky vo vyučovaní sme sa
pustili do úpravy vnútorných
priestorov tried Materskej
školy na ul. Hviezdoslavovej.
V rámci zvyšovania štandardu priestorov boli v triedach
položené plávajúce podlahy,
namontované sadrokartónové podhľady a nové svietidlá.
Obe miestnosti boli taktiež
opatrené novými nátermi. Pri
prácach bolo taktiež zistené, že

Oprava lavičky cez Vernárku
Od jarných mesiacov tohto roka prebiehajú práce na úprave lavičky cez Vernárku pri
Materskej škole na ul. SNP. Stará lavička bola
v havarijnom stave. Keďže bola postavená bez
betónového základu, celý mostík v priebehu

rokov sadal nižšie a nižšie. Preto bolo nevyhnutné vzniknutú situáciu riešiť.
Prvým krokom bolo demontovanie starej
lávky a osadenie dočasnej o niekoľko metrov
ďalej. Na pôvodnom mieste lavičky bol vybudovaný betónový základ a na východnom brehu
rieky aj oporný múr (viď fotopríloha v predošlom čísle). Následne bola osadená na takto pripravený základ nová lavička, ktorú kompletne
zhotovili zamestnanci Obce. Veľkú časť materiálov použitých na stavbe predstavujú staré stĺpy
verejného rozhlasu, ktoré boli demontované pri
jeho rekonštrukcii v roku 2016. V súčasnosti
prebiehajú na lavičke dokončovacie práce.
JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ

v podkroví budovy sa stále nachádzala stará strešná krytina a
staré tehly. Tieto boli vypratané, aby zbytočne nepriťažovali konštrukciu strechy budovy.
Veríme, že aj tieto práce
pomôžu zvýšiť komfort žiakov, rodičov, a v neposlednom
rade aj zamestnancov MŠ.
Na rekonštrukciu vnútorných priestorov naväzuje aj vybudovanie parkoviska medzi
areálom materskej školy a rímskokatolíckym kostolom. Po
odkúpení pozemku počas zimných mesiacov a nevyhnutných
projekčných prác bolo vydané
stavebné povolenie. Začiatkom
augusta 2017 sme pristúpili k
vyčisteniu pozemku od neudržiavanej zelene a výkopovým
prácam. Po krátkom prerušení
prác spôsobenom malou zmenou projektu a realizáciou ďalších stavebných prác zamestnancami Obce sa v budovaní
pokračuje. Dokončenie parkoviska predpokladáme do polovice septembra 2017.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Deň obce Hranovnica 2017 očami návštevníkov
V roku 2014 bolo 720.
výročie prvej písomnej zmienky o našej obci, ktoré sme si pripomenuli slávnostným programom. Pravdepodobne už
vtedy skrsla myšlienka v hlavách organizátorov každoročne zorganizovať deň obce.
Inak tomu nebolo ani tento
rok. 24. jún bol ten deň, kedy
v hasičskom areáli na Lúčke,
tak ako sa už stáva tradíciou,
to všetko vypuklo. Program
bol pestrý a vyvážený. Úvod
patril našim najmenším. Vystúpili deti z FS Kochmanik
a deti z MŠ ul. Hviezdoslavova. Na svoje si určite prišla
aj stredná a staršia generácia.
Privítali sme známu speváčku
Gizku Oňovú, ktorá potešila
svojich fanúšikov nestarnúcimi hitmi. Hoci minuloročného hosťa večera (Heľenine
oči) bolo určite ťažko prekonať, myslím, že skupina POLEMIC bola dôstojným vyvrcholením pekného dňa.
Tak ako každoročne nechýbali sprievodné programy, rôzne
stánky, prišli aj Máša a medveď, kúzelník,... samozrejme
tombola s peknými a hodnotnými cenami, svätojánska vatra a FS Kochman. Večer hrala do tanca skupina Albatros
a DJ do skorého rána. Novinkou bolo symbolické vstupné a viac menej uzavretý areál, čo myslím bolo prínosom.
O občerstvenie sa počas celého dňa veľmi dobre postarali
členovia DHZ. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na tejto akcii
podieľali. Deň obce bol naozaj kvalitným podujatím. Už
teraz sa tešíme na Deň obce
2018.
Petronela Gajanová
SSSSSSSS
Štvrtá sobota v mesiaci jún sa niesla v znamení

osláv. V sobotu 24. júna oslávili v Hranovnici Deň obce.
Táto slávnosť je v Hranovnici
už tretí rok najväčším podujatím roka a stala sa neodmysliteľnou súčasťou posledných
júnových dní. Takejto oslave
prialo aj počasie. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý
program, v ktorom si na svoje prišli všetky vekové kategórie. Oslavy Dňa obce sa začali
v popoludňajších sobotňajších hodinách. Programom
nás viedol sympatický a milý
moderátor Jožko Bryndza.
Počas dňa sa prihováral humorom a zaujal aj detských
návštevníkov. Krátke prestávky vypĺňal súťažami, do ktorých sa zapojilo celé publikum. Všetko odštartovalo na
pódiu postavenom v areáli
Lučka. Po uvítacom príhovore starostu obce nasledovalo
vystúpenie detí z DFS Kochmanik, ktoré svojím spevom
všetkých potešili. Aj v ďalšom
bode programu sme mohli
vidieť mladé talenty z obce,
a to pri účinkovaní detí z Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova. Po tomto vystúpení
sa na pódiu predstavil kúzelník Wolf s kvalitnou zábavou s množstvom komických
situácií, ktoré nás nenechali ľahostajnými. Kultúrny
program sa ďalej niesol v štýle

piesní z relácie „Repete“. Nikdy nestarnúce hity odzneli
z mikrofónu Gizky Oňovej.
Piesne sprevádzala hovoreným slovom, hovoriac o zážitkoch z relácie, v ktorých
účinkovala. Za svoj výkon zožala obrovský potlesk. Svojím spevom si získala hlavne
tých skôr narodených, ale ani
mladšie ročníky neostali bez
úsmevu na tvári. Toto vystúpenie vytvorilo veľmi príjemnú a uvoľnenú atmosféru medzi zúčastnenými. Deň, ktorý
patril Hranovničanom, ďalej
pokračoval tradičným hranovnickým folklórom. Počuli
sme tie najznámejšie hranovnické ľudové piesne v podaní
FS Kochman. Bolo veľmi prí-

jemné počuť na pódiu aj domácich, vďaka ktorým hranovnická ľudová pieseň stále
znovu a znovu ožíva. Tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky už netrpezlivo čakali na
tombolu. Na vyžrebovaných
čakali zaujímavé a hodnotné
ceny, ktoré ich milo prekvapili. Vo večerných hodinách
sa areál ešte viac zaplnil. Zlatý klinec programu, hudobná skupina Polemic, sa postarala o rozprúdenie skvelej
zábavy. Svojich fanúšikov si
táto hudba našla medzi všetkými vekovými kategóriami.
Po zotmení nasledovalo zapálenie tradičnej jánskej vatry.
Slávnostný deň vyvrcholil vystúpením skupiny Albatros.
Ľudia sa pri týchto piesňach
rôznych žánrov dobre odviazali a zábava pokračovala do
neskorých nočných hodín.
Hlavný program bol
obohatený o sprievodný
program, v ktorom nechýbali
stánky s občerstvením, množstvo detských atrakcií a dielňami s výrobou modrotlače.
Aj tento rok sa tento deň zapíše medzi príjemné strávené dni v kruhu priateľov, za
čo vyjadrujeme veľkú vďaku
Obci Hranovnica.
Mária Gavalerová

3

Hranovnický spravodajca 4/2017

Čo je nové v kultúre
Slnečná sobota 24. júna
urobila svoje a na program
podujatia Deň obce Hranovnica sa prišlo pozrieť viac ako
šesťsto návštevníkov. Záujem
občanov o bezprostrednú organizovanú zábavu stúpa a
posúva nás v budúcnosti realizovať tvorbu tejto akcie ešte
lepšie a divácky stále zaujímavejšie.
Nasledujúci týždeň od
29. júna patril Pešej púti
mládeže Muráň – Levoča.
Obec Hranovnica, jej občania, členky Klubu dôchodcov
Bapka, ktoré chutne napiekli,
p. Štefan Benko s osviežujúcim čajom, farnosť r. k. cirkvi
v Hranovnici a miestna ZŠ
boli nápomocní pri zdarnom
priebehu 26. ročníka stretnutia veriacej mládeže, ktorý sa
niesol v téme slov Matúšovho
evanjelia ,,Nebuďte ustarostení o zajtrajšok“
Výbor FK 1931 pripravil 15. júla za účasti domáceho družstva, hosťujúcich – TJ
Tatran Ľubica, FK Krásnohorské Podhradie, FK Šaľko-

vá a starých pánov na futbalovom ihrisku v Hranovnici už
41. ročník Memoriálu Eduarda Benku.
29. júla reprezentovali členovia FS Kochman našu obec
na Slávnostiach pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. Vo vystúpení na pódiu
divákom v hľadisku zaspievali známe hranovnické pesničky. Stodolu pod amfiteátrom
zdobila výstava krojov z modrotlače, ktorú zo svojej zbierky prezentoval Gabriel Dulovič.
V piatok 30. júla sa uskutočnil v areáli Lúčka V. ročník súťaže mladých hasičov v
požiarnom útoku s vodou a
XVII. ročník súťaže O pohár
obce Hranovnica.
V dňoch 9. – 11. augusta pripravila Obec Hranovnica a Mikroregión Prameň
Hornádu a Čierneho Váhu
poznávací výlet Pramienky
putujú, kde počas troch dní
mali výletníci možnosť spoznať zaujímavosti desiatich
obcí tohto združenia.

10. augusta DHZ Hranovnica uskutočnil celodenný výlet (nie len pre členov
DHZ) do Martina, kde navštívili Hasičské múzeum a
múzeum Slovenskej dediny.
Obec Hranovnica v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Hranovnici
pripravili v sobotu 19. augusta pešiu Púť Kráľovskou cestou
– XV. ročník Memoriálu mladých zosnulých Hranovničanov.
Počas celého mesiaca august sa každý pondelok, stredu a piatok stretávali mladí
fanúšikovia futbalu na ihrisku v ZŠ, kde pod vedením
pána Jána Kušnierika prebiehal letný futbalový tábor
pre deti od 7. do 13. rokov.
Zmysluplnému využitiu voľného času sa venovalo viac
ako desať detí.
Prázdniny sú za nami. Jesenný čas emócie upokojí a prinesie do kultúry vážnejšie témy,
pri ktorých realizácii počítame
rovnako s Vašou účasťou.
Zdenka Benková

Predĺženie ul. Mlynskej
V pláne investičných akcií na rok 2016 bola schválená príprava projektovej dokumentácie na predĺženie ul.
Mlynskej. V tejto časti ulice
obyvatelia už niekoľko desaťročí čakajú na vybudovanie asfaltovej miestnej komunikácie. Počas zimných
mesiacov prebiehali projekčné práce a rokovania s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré
musí predĺžená miestna komunikácia nevyhnutne prechádzať. Po dokončení uvedených aktivít sa pristúpilo
k územnému a následne stavebnému konaniu. Až po
týchto krokoch mohlo byť
vyhlásené verejné obstaráva-

nie na dodávateľa stavebných
prác. Obstarávanie muselo
byť zrušené a zopakované,
keďže do prvého obstarávania bola doručená len jedna
cenová ponuka.
Po vykonaní všetkých popísaných krokov teda možno
konečne pristúpiť k realizácii
stavebných prác, ktoré majú
byť vykonané najneskôr do
konca októbra 2017.
V prácach na rozširovaní infraštruktúry chce Obec
pokračovať aj v roku 2018.
I keď plán investičných akcií na ďalší rok sa len bude
pripravovať, už v priebehu
roka 2017 je potrebné započať projektovú prípravu.

V najbližšej dobe sa pristúpi k zameraniu a následne aj
k príprave projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie v časti Dubina (pri zbernom dvore). V
súčasnosti sú už vykonané
geodetické práce na predĺžení chodníka od križovatky
cesty I/66 a cesty III. triedy č. 3069 (pri dielni Bies)
smerom k cintorínu a novovybudovanej IBV. Do konca tohto roka bude spracovaná projektová dokumentácia
stavby. Obe akcie budú zaradené do návrhu plánu investičných akcií na rok 2018.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

V skratke
• V polovici mesiaca august začala stavba chodníka okolo cesty I/66. Žiadame všetkých o trpezlivosť pri
zhoršenej dopravnej situácii a
občanov, ktorí majú domy v
bezprostrednej blízkosti stavby aj o zhovievavosť a súčinnosť pri realizácií stavby. S
postupom stavebných prác sa
budeme snažiť všetkých vlastníkov informovať o prípadných obmedzeniach pri vjazde na ich pozemky.
• Na základe žiadosti Okresného úradu Poprad,
odbor dopravy a pozemných
komunikácií a Okresného
dopravného inšpektorátu v
Poprade bol aj mimo vegetačného obdobia odstránený
strom v križovatke ciest I/66
a III/3069, ktorý bránil vo
výhľade a zhoršoval dopravno-bezpečnostnú situáciu v
predmetnej križovatke.
• Obec Hranovnica oznamuje občanom, že oprava
cesty I/66 v časti Dubina,
ktorá sa začala v priebehu mesiaca august, by mala, podľa v
súčastnosti dostupných informácií, trvať do decembra
2017 a nemalo by dôjsť k úplnej uzávierke cesty, teda vždy
by mal byť prejazdný aspoň
jeden jazdný pruh. V prípade
aktualizácie týchto termínov
Vás budeme informovať.
• Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Obec
Hranovnica Vás pozývajú na
Jesenný odber krvi, ktorý sa
uskutoční dňa 24.9.2017 v
Klube obce v budove Obecného úradu v Hranovnici.
Všetci ste srdečne vítaní.
• Dňa 3. 9. 2017 nás navždy opustil vdp. Ján Hlavčák vo veku 94 rokov, ktoré
sme spolu s ním len pred niekoľkými dňami oslavovali, a
o ktorom je aj krátky článok
v tomto vydaní spravodajcu.
Nech odpočíva v pokoji.
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DÔCHODCA A LETO
Dôchodca – človek, ktorý
poberá dôchodok, ináč penziu alebo rentu.
U nás sú tri druhy dôchodcov: starobný, výsluhový
a invalidný.
Z ľudského hľadiska sú to
ľudia, ktorí majú už produktívny vek za sebou a možno aj
zo zdravotných dôvodov už
nemôžu pracovať. Majú však
právo ešte žiť s ostatnými ľuďmi na dôstojnej úrovni, pretože bez nich by tu tí mladší
neboli.
U nás na Slovensku musí
väčšina z nich vyžiť z dôchodku v priemere 426,- €. Desaťtisíce aj z oveľa nižšej sumy.
Navyše musia rovnako ako
ostatní platiť poplatky za domácnosť, stravu a lieky. Nežije sa im najľahšie. Majú však
nárok na rôzne výhody a zľa-

vy. Stačí len zájsť na príslušný úrad, informovať sa a požiadať o ne.
Dôležité výhody a zľavy:
• Sociálne dávky – majú
na ne nárok dôchodcovia,
ktorí majú dôchodok nižší,
než je životné minimum
• Ochranný príspevok –
sociálne najslabší dôchodcovia
• Vianočný príspevok –
vyplácajú už 6 rokov
• Doplatky na lieky – dôchodok do 393 €, vypláca sa
štvrťročne
• Zľavy v kúpeľoch – od
10% do 20 %
• Koncesionárske poplatky – dôchodcovia platia polovičnú sumu
• Zľavy v autobusoch –
podľa krajov a miest. Diaľkové linky 50% zľava

• Lacnejšie vlaky – zľavy
od 60 rokov, nad 70 rokov
v osobných vlakoch len 15
centov do 50 km.
Už niekoľko rokov dôchodcom štát prispieva 50,€ na dovolenky. O pridelenie
pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, poberateľ
starobného, predčasného st.
alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje. Pobyty
organizuje SOREA, Jednota
dôchodcov a Odborový zväz
potravinárov.
Dane a poplatky – ich
výšku a zľavu nájdete vo
VZN každej obce. U nás
v Hranovnici sú uverejnené na internete a vo vývesnej
tabuli pred Obecným úradom. Ide hlavne o VZN č.
3/2009 – o poskytovaní stravy a VZN č- 5/2015 o miestnych daniach.

Je leto – čas pobytov na
slnku a pri vode. Aj v blízkych kúpaliskách majú úľavy
na pobyty pre seniorov:
Aquacity Poprad – seniorsky pobyt za 6,50 €,
- počas týždňa vstup Aqua
packet za 5,- €
Kúpalisko Gánovce – seniori a ZŤP – celodenný
lístok 6,50 €, 3 hod. – 4,50 €
a 2 hod. – 3,50€.
Thermal Park Vrbov pri
Kežmarku – seniori a ZŤP –
celodenný lístok 6,50 €, 2,5
hod. – 5,- €,
4 hod. – 6,50 €, večerný
lístok – 5,50 €.
Mestské kúpalisko Kežmarok – otvorili ho 1.7.2017
a sú tam dva bazény so slanou vodou – soľ doviezli
z Chorvátska. Vstupné pre
seniorov nad 65 rokov a ZŤP
je 5,- €.
Mária Juráčková

S pokorou a láskou...
Otecko! Mamička! Kto
je to kňaz? „Kňaz je druhý Ježiš... Kňaz je Otec nežne milujúci... On sa modlí za nás i za
Teba, On nám vyprosuje všetko, čo nám treba.“
Povolanie kňaza je ťažké,
ale v aktuálnom svete veľmi
dôležité. Celý jeho život je
neustála obeta. Možno sa len
hlboko skloniť pred mužom,
ktorý sa podujal na túto službu. Takýmto mužom je aj náš
rodák vdp. Ján Hlavčák, ktorý nesie svoj kríž bez reptania neustále, celý život, či v
mladosti, keď trpko pocítil
totalitný režim, ale aj v súčasnosti, keď nesie kríž podlomeného zdravia vo svojich
94 rokoch, ktoré oslávil dňa
26.07.2017.
Pri tejto príležitosti mu v
mene obce Hranovnica zablahoželal osobne starosta
obce s týmito slovami. „Drahý duchovný otec, v mene svo-

jom, ale aj v mene celej našej
obce Vám ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú ste doposiaľ
rozosievali na Vašich pôsobiskách, a rozosievate aj tu v zariadení pre seniorov, kde si dnes
už užívate zaslúžený odpočinok. Pevne verím, že vo svojich modlitbách nám vyprosíte
veľa dobrého a užitočného. Do
ďalších rokov života Vám želáme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky, Panny Márie, ku ktorej sa s veľkou
láskou a úctou po celý svoj život
utiekate.“
So slzami v očiach otec
Ján povedal, že si pána starostu veľmi váži ako človeka, aj ako starostu obce Hranovnica, ktorú má tak veľmi
rád. Rozprával o tom, že ako
človek potrebuje k naplneniu svojich túžob a k dokonalej láske Boha, tak aj Boh
potrebuje človeka bez rozdielu veku, pohlavia, rasy,

náboženského
vyznania,
zdravotného a sociálneho
znevýhodnenia, či politickej príslušnosti. Zaspomínal
si, ako cestoval spoločne so
starým otcom pána starostu
autobusom za prácou a aké
to boli pekné stretnutia a nezabudnuteľné zážitky človeka s človekom.
V duchu svojho motta: „Ježišu
tichý a pokorný
srdcom, sprav srdce naše podľa srdca
svojho!“ odkazuje nám hranovničanom: „Hranovničania sú dobrí
ľudia. Prosím ich,
aby si vážili pána
starostu, aby sa za
neho modlili, aby
dobre riadil a viedol ich obec a ďakovali Pánu Ježišovi a
Panne Márii, ne-

prestali byť láskaví, dobrí, svedomití, pokorní, pobožní, aby
sa modlili a každú nedeľu chodili na svätú omšu.“
Chváliť a ctiť si nám treba našich duchovných otcov.
Veď Oni svojou duchovnou
pečaťou zanechávajú v našich
srdciach príklad a vzor.
Mgr. Mária Gavalérová
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Pramienky putujú 2017
Obec Hranovnica a Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu pripravili v mesiaci august poznávací výlet ,,Pramienky putujú 2017”.
Cieľom trojdňového putovania bolo lepšie spoznať desať obcí mikroregiónu, ktorého zakladajúcim členom v roku 2003 bola aj naša obec.
Sedemdesiatjeden účastníkov zo s výhľadom na ,,schody do neba”, prešiestich obcí a z Popradu na svojej ces- hliadkou pamätnej izby a v lone krásnej
te napĺňalo kartičku s mapou putovania prírody pri nádrži najvýkonnejšej vodpečiatkami jednotlivých obcí.
nej elektrárne Čierny Váh, v chránenej
V stredu 9. augusta nás privítala oblasti Čiernovážskej doliny. Kostolík,
pani starostka v Spišskom Štiavniku a zvonica a cintorín v osade Čierny Váh
po informácii o obci prvá orazila pu- patria od roku 1990 medzi kultúrne patujúcim kartičku. Navštívili sme na ih- miatky.
risku halu pre stolný tenis, prechádzali
V piatkovom putovaní Spišským
sa parkom pri kaštieli a svoju šikovnosť Bystrým sme sa zastavili v r. k. kostonám v dvestoročnej chalupe predviedla le sv. Michala. Pochválili sa zaujímavou
ľudová remeselníčka a viacnásobná ví- drevenou stavbou v potoku - replikou
ťazka súťaží v zdobení kraslíc p. Ľubo- vodného kolesa zvaného ,,foľuš”, ktorý
míra Šutáková.
v minulosti slúžil na plstenie súkna. V
Vydrník predstavil kostol sv. Šimona blízkej požiarnej zbrojnici nám ukázali
a Júdu s konsekrovaným oltárom, dva- požiarnu techniku a starožitné artefaknástimi krížmi po stenách lode a relik- ty muzeálnej hodnoty, ako aj plné vitviami Sv. Aurélie. Ďalšie informácie o ríny víťazných trofejí miestneho oddieobci sme sa dozvedeli z prezentácie v lu DHZ.
miestnej ZŠ. V Gánovciach zaujali rôzPamätným miestom bojov v SNP
ne technické prístroje v meteorologickej - tiesňavou zvanou Tiesnina, sme prestanici a poludňajšie vypúšťanie rádio- chádzali do partizánskevj obce Vernár.
sondy. Navštívili sme kúpalisko Aqua Presunuli sme sa do náučnej lokality
Spa Gánovce aj miesto náleziska odliat- obnoveného partizánskeho bunkra z
ku skamenelej výplne lebky neandertál- čias II. svetovej vojny. Rovnakých, aleca.
bo podobných bunkrov bolo počas vojUlicami Šuňavy preteká nikdy nezamŕzajúci prameň, ktorý miestni volajú ,,rivnička“, videli sme pamätnú izbu
a spoločnou fotografiou v parku dvoch
morí sme zavŕšili prvý deň putovania.
Vo štvrtok 10. augusta nám pán
starosta predstavil nezvyčajnú kamennú mozaikovú výzdobu domu smútku v Kravanoch a okrem toho, že aj tu
majú svoj nikdy nezamŕzajúci prameň
čistej vody, pochválili sa aj nedávno
vynovenou priestornou obecnou knižnicou.
S pánom starostom Vikartoviec sme
sa stretli v plne využívanom kultúrnom
dome, odkiaľ nás po informáciách o
obci zaviedol pred rozsiahly novovybudovaný objekt Základnej školy, kde
prebiehali posledné úpravy pred začiatkom nového školského roka. Krátka
zastávka na nás čakala v kultúrnej pamiatke - r. k. kostole sv. Martina.
Deň sme ukončili v Liptovskej Tepličke, ako inak, pri známych pivničkách

ny v okolitých lesoch oveľa viac. Zaujala nás prehliadka s výkladom kostola
pravoslávnej cirkvi, aký väčšina výletníkov bežne nenavštevuje.
NKP modrotlačiarenská dielňa Elemíra Montška bola prvou zastávkou v
Hranovnici. Ukážkou foriem a výrobkov z modrotlače sme demonštrovali už
zaniknuté remeslo našich predkov. Na
remeselnú výrobu nadväzovala aj prehliadka výroby organových píšťal Dielne Bies, kde pracujú šikovní ľudia, ktorí výsledkami svojej práce zviditeľňujú
našu obec. V novootvorenej predajni Štefan Knižka predstavil spolumajiteľ firmy málo povedomé mäsiarske remeslo.
Posledná orazená pečiatka z Hranovnice zavŕšila trojdňové putovanie hornádskou dolinou.
Pramienky putujú sú kúskom do
skladačky rozvoja turizmu mikroregiónu, kde sa stavia na hodnotách priateľstva a spolupráce.
Ďakujeme všetkým starostom za pomoc pri príprave a zabezpečení programu a tiež všetkým zapojeným občanom,
ktorí si našli čas poznávať s nami krásy
nášho rodného kraja.
Zdenka Benková
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Hasičský výlet do Martina
Dňa 10. 8. 2017 sa konal hasičský výlet do Martina. Zúčastnili sme sa ho my
– dobrovoľní hasiči z Hranovnice spolu s rodinami
a kamarátmi. Zišli sme sa
všetci pred hasičskou zbrojnicou, kde sme počkali na
príchod autobusu, v ktorom
si každý našiel svoje miesto.
Po dlhej a veľmi horúcej ceste, ktorú sme zvládli statočne, nás čakala prvá zastávka,
ktorou bolo Hasičské múze-

um v Priekope. Múzeum sa
nachádza v areáli bývalých
kasárni a nás na prvý pohľad zaujalo svojou veľkosťou. Prehliadka pozostávala z dvoch častí. Prvou bola
expozícia vo vnútri múzea,
kde sme mohli vidieť hasičské striekačky a uniformy z celého sveta. Hlavnou
pýchou múzea bol historický hasičský pohrebný koč
a obrovská zbierka modelov
hasičských áut. Druhú časť

tvorili dva hangáre zaplnené hasičskými autami. Múzeum založili členovia dobrovoľného hasičského zboru
Priekopa, ktorí si zaslúžia
veľký obdiv.
Po skončení prehliadky
sme sa autobusom vybrali
do Múzea slovenskej dediny
v Martine. Pred návštevou
sme sa posilnili obedom na
kraji lesa. Skanzen sa členil
na štyri časti, pričom každá predstavovala iný región.
Tie sa od seba odlišovali
stavbou domov a kostolov,
podľa toho, aké postavenie

a napredovanie daný región
mal. V skanzene sme sa zastavili a osviežili v starej
krčme, aby sme mohli ďalej pokračovať v ceste. Autobusom sme sa nečakane
ocitli na námestí v Martine, kde sme sa všetci rozutekali na zmrzlinu.Po nečakanej zastávke sme napokon
v poriadku dorazili domov.
Dúfame, že budeme mať
možnosť zúčastniť sa podobného výletu aj na budúci rok.
Karolína Juráčková,
Anna Šimková

Letné hasičské súťaže
V júni sa v našej obci
konala nočná hasičská súťaž O pohár obce Hranovnica, ktorú predchádzala
súťaž Hincavská naberačka.
17. 6. 2017 si o 17.30 hod.
rýchlosť sacej strany zmerali
4 mužské družstvá a 5 ženských trojčlenných tímov.
U mužov si prvé miesto odnieslo DHZ Dravce s časom 8,98 s, u žien to bola
Hranovnica II. s výsledným
časom 10,70 s. So začiat-

kom o 21.00 hod. sme pokračovali nočnou súťažou.
Zúčastnilo sa 8 družstiev
v kategórii muži a 6 v kategórii ženy. Prvenstvo patrilo mužom zo Spišskej Belej s časom 16,73 s a ženám
zo Spišského Bystrého I. s
časom 19,53 s. Družstvá
z Hranovnice sa umiestnili na treťom mieste v kategórii muži aj ženy. V letných mesiacoch sa sezóna
hasičských súťaží naplno

rozbehla. Po súťaži v Hozelci, Sp. Bystrom, Štrbe,
Šuňave, Lipt. Tepličke, Gánovciach a Vernári sa 30.
7. 2017 o 13.00 hod. konal 23. ročník súťaže O pohár obce Hranovnica. Spomedzi 24 družstiev bolo u
mužov najrýchlejšie Spišské Bystré I. (17,34), u žien
Spišské Bystré (19,50), u
dorasteniek Spišský Štiavnik (24,01), u dorastencov
Gánovce (17,73) a u mu-

žov nad 35 rokov Šuňava
(19,83). V súťaži O pohár
obce Hranovnica súťažili aj
mladí hasiči. Prvé miesto
sa u chlapcov podarilo dosiahnuť nášmu domácemu družstvu z Hranovnice
s časom 17,49 s, u dievčat Spišskému Bystrému
21,67 s. Žiaci z Hranovnice získali prvé miesto aj 19.
8. 2017 na súťaží v Novej
Lesnej s výsledným časom
15,20 s.
DHZ Hranovnica sa
toto leto zúčastnil aj na II.
Festyn Strazacki v Szaflary
(Poľsko), kde si zasúťažili v
netradičných disciplínach.
So stražakmi z OSP Szaflary udržiavame stály kontakt
a každoročne sa zúčastňujeme na ich súťaži.
Fotky a videá zo súťaží
a iných aktivít DHZ Hranovnica si môžete pozrieť na
webovej stránke našej obce
www.hranovnica.sk,
ako
aj na facebookovej stránke
DHZ Hranovnica. Výsledky a kalendár súťaží PHL
si môžete pozrieť na www.
podtatranskahl.sk
Barbora Palgutová
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Deň obce Hranovnica 2017

Janská vatra na Lučke

Rozlúčka predškolákov z materskou školou

Vystúpenie FS Kochman na Slávnostiach pod Kráľovou hoľou

Pokračovanie prác na rekonštrukcií ČOV

Práce na výstavbe chodníka

Letný futbalový tábor

Púť Kráľovskou cestou
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Spoločenská rubrika (jún – august 2017)

Najmladší obyvatelia obce:
Beáta Maníková – Lúčna 498/2
Denis Bartoš – Hviezdoslavova 248/90
Mária Kolušová – Štúrova 488/22
70 rokov oslávili:
Natália Horváthová – Hviezdoslavova 246/92
Jozef Vaľko – Hviezdoslavova 269/74
Terézia Liptajová – SNP 127/83
Jakub Čonka – Mlynská 229/4
Štefan Friedmann – SNP 57/28
Emília Čonková – Hviezdoslavova 257/81
Nina Horváthová – Hviezdoslavova 253/85
Katarína Vallušová – Rovná 13/12A
Anna Gavalérová – SNP 52/24
Sofia Horváthová – SNP 605/141
Anna Gajanová – Družstevná 390/10
Martin Xavér Uhrin – Hviezdoslavova 296/57
Naši jubilanti:
Agnesa Čonková – SNP 197/138
Dušan Gabriš – SNP 217/149
60 rokov oslávili:
Juraj Fedor – SNP 58/28A
SUDOKU
KU
Amy Adamová – Mlynská 243/18
Ladislav Michalík – Rovná 10/14
Melisa Pačanová – Mlynská 235/10
Miloslav Fedor – Sládkovičova 454/68
80 rokov oslávili:
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TAJNIČKA

IČKA
1.

1. Stolárska dielňa situovaná v Hranovnici- Stolárstvo _ _ _ _ _

2.

2. Prehra v šachu.

3.

3. Najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier _ _ _ _ _ _ _
hoľa.

4.

4. Krstné meno Štolca, rodáka z Hranovnice, významného jazykovedca a spisovateľa.

5.

5. Výcvikový areál v obci.

6.

6. Aquapark v Poprade – Aqua _ _ _ _.
7. Názov obce ležiacej na dne Hornádskej kotliny.

7.

8. Konkrétny znak, ktorý zastupuje či reprezentuje niečo iné na
základe istej podobnosti.

8.
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