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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k vám v čase najkrajších sviatkov v roku.
Vianoce – sviatky pokoja, lásky a porozumenia začínajú na Štedrý deň
sláviť viac ako dve miliardy kresťanov na celom svete. Pripomínajú si
narodenie Ježiša Krista, ako chudobného dieťaťa v betlehemskej jaskyni, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu. Liturgickým
obsahom sviatkov je oslava toho, že Boh sa stal človekom, prijal ľudskú
prirodzenosť, aby cez Jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol
prijať účasť na Božom živote.
Ježiško sa narodil iba v skromnej maštaľke, v chudobe, no i napriek
tomu ho uznáva celý svet. Pri jeho mene sa zohne každé koleno kresťana. Či už bohatého alebo chudobného. Preto by sme si mali viac vážiť
ľudské hodnoty, ako je láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a
vzájomná podpora. Boh chce, aby sme sa čo najviac podobali dieťatku v jasličkách. Nemali by sme sa nechať strhnúť nejakým predvianočným zhonom a stresom. Mali by sme si viac odpúšťať a menej sa hádať.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme.
Ich čaro a výnimočnosť nás napĺňa pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné,
ani všedné. Aj keď Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento sviatočný čas
chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť.

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si
uvedomujeme silu priateľstva, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný
čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá na svet iba
očami, ale i srdcom. Je príležitosťou zastaviť sa a nazrieť do hĺbky svojej duše. Nazrieť tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá noc a rozciťujú naše srdcia.
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu,
žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového. Prajem vám, aby vás ten nadchádzajúci rok 2018
sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý vám prinesie viac pevného
zdravia, viac síl a šťastia v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia. Nech vám vaše deti prinášajú
len radosť a prítomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a porozumenie.
Milí Hranovničania,
prajem vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech vás ticho Vianoc naplní pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a božím požehnaním po celý rok 2018.
Šťastné a láskyplné vianočné sviatky!
Vladimír Horváth
starosta obce

Foto: Ing. Martin Valluš
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Dokončenie realizácie stavebných akcií v roku 2017
Obec Hranovnica v každom roku schvaľuje plán stavebných akcií na daný kalendárny rok. O pláne na rok 2017 sme
Vás informovali v aprílovom vydaní. S radosťou môžeme
konštatovať, že väčšinu stanovených cieľov sa nám podarilo
zrealizovať. Dovoľte mi uviesť pár slov k stavebným akciám,
ktoré sa ukončili v posledných dňoch.
Predĺženie ul. Mlynskej
tohto dôvodu bolo v jednom
Začiatkom
novembra úseku chodníka nahradené
bolo Obci Hranovnica odo- odvodňovacie potrubie betóvzdané stavebné dielo – pre- novou prídlažbou.
dĺženie miestnej komunikáNapriek všetkým problécie na ul. Mlynskej. Stavba, mom bol chodník dokončena ktorú obyvatelia ulice ča- ný ešte pred začiatkom zimkali niekoľko desaťročí bola ného obdobia, čo bolo našim
okamžite odovzdaná do po- cieľom. Chceme sa poďakoužívania.
vať všetkým občanom, ktorých nehnuteľnosti susedia s
Chodník na ul. SNP
novým chodníkom za trpeza Hviezdoslavovej
livosť a pochopenie počas výV priebehu roka 2017 sa stavby. Veríme, že táto stavba,
nám podarilo zrealizovať sta- už dlhé roky tak potrebná,
vebné dielo, ktoré bolo od výrazne zvýši bezpečnosť vozačiatku funkčného obdobia dičov a najmä chodcov.
jednou z hlavných priorít veV ďalšom roku by sme
denia Obce. Na jeho prípra- chceli pokračovať s výstavbou
ve sa začalo hneď po nástupe chodníka z ulice SNP smedo funkcie p. starostu v roku rom k cintorínu a ďalej sa na2015. Vzhľadom na rozsah a pojiť na existujúci chodník
komplikovanosť diela si do- od novovybudovanej IBV.
volím tvrdiť, že od počiatku
projektových prác do ukon- Oprava objektu modrotlače
čenia realizácie stavebných
V tomto roku sme priprác prebiehalo všetko ex- stúpili k tretej etape rekonpresne rýchlo.
štrukcie budovy národnej
Pri stavbe sme sa samo- kultúrnej pamiatky Modzrejme nevyhli kompliká- rotlačiarskej dielne Elemíra
ciám, ktoré sťažili priebeh Montška v Hranovnici. Obci
stavby. Najväčší problém bola aj tento rok poskytnupredstavovala
extrémna tá dotácia z Ministerstva kulhustota inžinierskych sie- túry SR, tentokrát vo výške
tí pod telesom chodníka. Z 15 000,- €. Za tieto pros-

triedky bude opravená fasáda budovy, vykonaná sanácia
vlhkosti budovy a oprava prepadnutých stropov v obytnej
časti budovy.
Celkovo
Ministerstvo
kultúry SR v priebehu rokov
2015 – 2017 poskytlo dotáciu vo výške 55 000,- € na záchranu tejto pamiatky, ktorá
v predošlom období len chát-

rala. Na rekonštrukčné práce počas rovnakého obdobia
Obec v rámci spolufinancovania investovala približne
ďalších 12 000,- €. Zároveň
sme odkúpili susedný pozemok, ktorý sa uprázdnil po
asanácií susedného rodinného domu.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Odkupovanie pozemkov
nad ul. Lúčnou

Obec Hranovnica sa neustále snaží zlepšovať podmienky pre život obyvateľov
obce. K takýmto činnostiam
patrí aj rozširovanie infraštruktúry aj ochrana obyvateľov a ich majetku pred povodňami. Už dlhšie obdobie
Obec pripravuje stavebnú akciu, ktorá by mala spájať oba
spomenuté úkony, a to predĺženie miestnej komunikácie
na ul. Lúčnej a výstavbu odvodňovacieho rigola a retenčnej nádrže.
Prvou časťou by bola príprava predĺženia miestnej komunikácie z ul. Lúčnej. V súčasnosti končí asfaltová cesta
pri rodinnom dome p. Orolína a ďalej pokračuje len štrkový podklad. Tento je pri každom väčšom daždi vzhľadom
na ostré stúpanie cesty spolu
so zeminou z priľahlého poľa

vymývaný a steká smerom
k rodinným domom na ul.
Lúčnej. Výstavbou približne
stometrového predĺženia tejto
cesty smerom k hasičskému
areálu by mali byť vyriešené
dva základné problémy, ktoré
súčasný stav spôsobuje. Jednak by sa malo zamedziť prítoku kameňa a zeminy k rodinným domom a jednak by
už Obec nemusela opakovane
dopĺňať ďalší podkladový materiál na tento úsek cesty.
Druhú časť projektu by
predstavovala výstavba odvodňovacieho rigola a retenčnej nádrže s vyústením do
Dubinského potoka. Tieto
by mali zabezpečiť, aby voda
stekajúca z polí nevytápala
domy na ulici Štúrovej a Lúčnej. Podobná stavba už bola
(pokračovanie na strane 4)
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Chodníky majú byť pre chodcov, nie pre autá!
Vážení občania Hranovnice, sme súčasťou Vašej obce
a preto si prirodzene všímame
aj dianie v nej. Preto ani nám
neuniklo, že obec realizuje na
uliciach SNP a Hviezdoslavova po osi cesty I/66 stavbu
chodníka. Vítame túto iniciatívu, pretože to nesporne
zlepší bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky vo vzťahu
vodič – chodec.
Na druhej strane sa taktiež nedalo nevšimnúť si, že
aj do obce Hranovnica dorazil „fenomén“ z veľkých miest
a to parkovanie vozidlami na
už vybudovanom úseku chodníka. Ide najmä o úsek ulice
Hviezdoslavovej, pri križovatkách cesty I/66 s miestnymi
komunikáciami ulíc Víťazstva
a Družstevná, no predpokladám, že toto sa bude postupne
rozmáhať aj na iných úsekoch.
Parkovanie ako také na chodníku nie je zakázané, ale platia
tu pravidlá, ktoré sú striktne
definované v Zákone NR SR
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení (ďalej
len „zákon o cestnej premávke“).

Podľa § 25 ods. 1 písm.
q) zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a
stáť na chodníku okrem výnimiek, o ktorých hovorí §
52 ods. 2 zákona o cestnej
premávke, podľa ktorého iní
účastníci cestnej premávky
než chodci chodník nesmú
používať. Výnimkou je len
situácia, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo
ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka
najmenej 1,5 m. Aj v tomto
prípade však auto smie ísť po
chodníku len v prípade, že je
to bezprostredne nevyhnutné pre zaparkovanie na chodníku, pričom svojou jazdou
nesmie obmedziť či ohroziť
chodcov (§ 2 psím. h) zákona o cestnej premávke.
Prečo o tom hovorím?
Jednoducho. Vodiči, uvedomte si, že aj chodník je súčasťou ciest a preto pravidlá
cestnej premávky platia aj na
chodníku. V minulosti si nepamätám, aby niekto v spomínanom úseku parkoval

svoje vozidlo na ceste I/66.
Prečo by to malo byť iné, ak
je tam chodník? Preto Vás aj
touto cestou žiadam o maximálnu ohľaduplnosť voči
iným obyvateľom obce. A
taktiež žiadam chodcov, aby
výhradne používali chodník
a nie cestu, pretože aj táto
povinnosť chodcom vyplýva
priamo zo zákona o cestnej
premávke (§ 52 ods. 1).
V prípade, že sa situácia
nezlepší, budeme nútení pristúpiť k nepopulárnemu kroku a to pokutovaniu vodičov
a taktiež chodcov, za nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky ohľadom správ-

neho parkovania na chodníku
a jeho používania. Vodičom a
aj chodcom v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v platnom znení(§22 ods. 3 písm. l) hrozí
za takýto priestupok bloková
pokuta na mieste až do výšky
50 € a v správnom konaní až
do výšky 100 € (§22 ods. 2
písm. g).
Vážení Hranovničania: záverom verím, že si moje slová zoberiete k srdcu a že vyššie
spomínané nedostatky odstránite.
por. Mgr. Ján Janík
zástupca riaditeľa
OO PZ Hranovnica

Informácie o príprave pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu
Jednou zo základných
podmienok pre rozvoj každej obce je možnosť jej rozširovania a vytvárania priestoru na výstavbu nových budov
na bývanie. Tento fakt si uvedomujeme aj my. Obec dlhodobo pripravuje možnosť
ďalších pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“). Napriek tomu,
že v územnom pláne obce je
vytvorených hneď niekoľko
nových plôch určených na
tento účel, vzhľadom na roz-

drobenosť jednotlivých pozemkov a vysoký počet ich
spoluvlastníkov, je prakticky nemožné vytvoriť ucelený
pozemok dostatočnej výmery pre realizáciu nových IBV.
Z uvedeného dôvodu sme sa
rozhodli vstúpiť do rokovania
s jediným výlučným vlastníkom dostatočne veľkých pozemkov v našej obci – rímskokatolíckou cirkvou.
Ako sme už uviedli v júnovom čísle, v tejto veci sa zástupcovia obce stretli so spiš-

ským diecéznym biskupom
J.E. Mons. ThDr. Štefanom
Sečkom, PhD. a administrátorom farnosti Hranovnica Mgr. Jozefom Fernezom.
Obec prezentovala svoju
myšlienku vytvorenia dvoch
nových samostatných IBV –
jedna by bola pokračovaním
už existujúcej IBV pri novom cintoríne a druhá by sa
vytvorila južne od futbalového ihriska smerom na Vernár.
Otec biskup nás podporil v
myšlienke rozvoja obce a po-

žiadal o predloženie konkrétnejších podkladov, najmä výmery pozemkov.
Na určenie rozlohy pozemkov je potrebné vykonať viacero časovo aj finančne náročných úkonov. Prvým
krokom je určiť počet vytváraných pozemkov. Tento počet sme určili na základe výzvy, ktorú sme smerovali k
občanom v aprílovom čísle novín, na internetovej
(pokračovanie na strane 4)
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V skratke
• Od začiatku decembra
opäť v obci funguje občianska hliadka. V prípade potreby môžete jej členov kontaktovať na telefónnom čísle
0905 310 174.
• Obec Hranovnica žiada aj touto cestou všetkých
obyvateľov, aby neparkovali
na chodníkoch. Vzhľadom na
začiatok zimného obdobia a s
tým spojené snehové zrážky
je potrebné vykonávať zimnú
údržbu. Zaparkované vozidlá
bránia v odhrnutí aj posypaní
chodníka.
• Vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2017, alebo u ktorých došlo v tomto období k
zmene údajov, sú povinní podať daňové priznania v lehote
do 31.1.2018.
• Občania, ktorí si chcú
uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018
sú povinní predložiť niektorý z dokladov uvedených v čl.
XXII. Všeobecne záväzného
nariadenia č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
• Obec Hranovnica žiada občanov, ktorým Obec
poskytuje príspevok na stravovanie podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, aby Obci predložili kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške
ich dôchodku - nie staršiu
ako 3 mesiace najneskôr do
28.2.2018.
• Vývoz komunálneho odpadu prebehne dňa
26.12.2017 podľa stanoveného plánu.
• Obec Hranovnica oznamuje, že v dňoch 27. až 29.
decembra 2017 bude Obecný
úrad v Hranovnici pre verejnosť zatvorený.

Odkupovanie pozemkov nad ul. Lúčnou
(dokončenie zo strany 2)
v minulosti uskutočnená nad
južnou časťou Sládkovičovej ulice a od jej dokončenia
je tento problém v tejto časti
obce eliminovaný.
Aby mohlo dôjsť k realizácii týchto zámerov je v prvom rade potrebné vyporiadať majetky pod zamýšľanou
stavbou. Obec už dlhšie obdobie v spolupráci s p. Vladimírom Malatinom pripravuje vykúpenie potrebných
pozemkov. V posledných mesiacoch tieto aktivity utíchli,
pretože sme čakali na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

ako správcu Dubinského potoka k pripravenej projektovej dokumentácii. Po doručení ich kladného stanoviska
sa chce Obec opätovne pustiť
do práce na projekte, a teda
začať s vyporiadaním pozemkov. V súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
v Hranovnici č. 169/2017
budú tieto nehnuteľnosti odkupované za cenu 5 €/m2.
Táto cena predstavuje reálnu
cenu za pozemky tohto druhu v obci Hranovnica. Za takúto cenu Obec predávala aj
odkupovala pozemky v obci
na základe znaleckého posudku. Niektorým vlastníkom predmetných pozemkov

bolo v dôsledku komunikačnej chyby nesprávne oznámené, že pozemky sa budú
vykupovať za cenu 17 €/m2.
Táto informácia je nesprávna. Za takúto cenu sa v obci
predávajú stavebné pozemky
s kompletnou infraštruktúrou, a nie orná pôda v extraviláne obce.
Cieľom tohto projektu je
zlepšenie podmienok na bývanie a ochrany pred povodňami obyvateľov dvoch ulíc
v našej obci a veríme, že sa k
tomu takýmto spôsobom postavia aj všetci vlastníci predmetných pozemkov.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Informácie o príprave pozemkov na
individuálnu bytovú výstavbu
(dokončenie zo strany 3)
a facebookovej stránke Obce.
Ďalším krokom by bola príprava urbanistickej štúdie jednotlivých území. Na to by priamo
naväzovalo vytvorenie geometrických plánov na vytvorenie
jednotlivých pozemkov. Následne by bola potrebná aj
zmena územného plánu obce.
Pred vykonaním týchto
krokov, o ktoré nás požiadal
biskup, sme o predbežné vyjadrenie požiadali aj vlastníka
pozemkov, ktorý je uvedený
na liste vlastníctva, a teda Rímskokatolícku cirkev – farnosť
Hranovnica. Na základe našich
opakovaných žiadosti o vyjadrenie zasadala dňa 19.10.2017
hospodárska rada farnosti. Jedným z bodov jej rokovania bolo
vyjadrenie predbežného súhlasu s vykonaním prípravných
krokov smerujúcich k odkúpeniu spomínaných pozemkov.
Ku dňu prípravy tohto článku

nám nebolo doručené písomné
stanovisko z farského úradu. V
telefonickom rozhovore administrátor farnosti oznámil, že
hospodárska rada vyslovila nesúhlas v oboch prípadoch, ako
v prípade IBV pri novom cintoríne, tak aj v prípade IBV za
futbalovým ihriskom. Na základe uvedeného Obec zatiaľ
nepristúpila k príprave popísaných úkonov nevyhnutných
na vytvorenie nových IBV.

Príprava nových plôch na
IBV ostáva aj naďalej jednou
z priorít Obce Hranovnica.
Preto budeme hľadať ďalšie
možnosti na ich vytvorenie
a s tým spojený rozvoj našej obce. Bez vytvorenia takýchto pozemkov budú mladí ľudia z obce odchádzať a
jej rozvoj sa tým výrazne pribrzdí.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Zdroj: https://pixabay.com/sk/pl%C3%A1n-prav%C3%ADtko-architekt%C3%BAra-964629/
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Záver roka 2017 v kultúre
Mesiac október je už tradične známy
ako mesiac úcty k starším. Vychádzajúc z
tejto myšlienky pripravila Obec Hranovnica v tomto roku po prvýkrát Slávnostné prijatie jubilujúcich seniorov predstaviteľmi obce Hranovnica. V nedeľu
15. októbra sa v Klube obce na obecnom
úrade stretli jubilanti nad 80 rokov, ktorí
v tomto kalendárnom roku oslávili svoje
významné životné jubileá (80, 85 a všetci nad 90 rokov). Prítomní oslávenci si
z úst starostu obce a zástupcu starostu
vypočuli slová vďaky a gratulácie, prevzali si pamätné listy a upomienkové
predmety. Veríme, že z tohto podujatia
sa stane nová obecná tradícia a v budúcom roku privítame na pôde obecného
úradu ďalších jubilujúcich seniorov.
V rámci myšlienky úcty k starším
usporiadalo posedenie pre svojich členov aj občianske združenie Bapka. Deti
z Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej
pripravili pre starých rodičov slávnostnú
besiedku s pekným kultúrnym programom.
Obdobie pred sviatkom Všetkých
svätých sme využili na zorganizovanie
tvorivých dielničiek pre deti, ktoré boli

zamerané na vytváranie jesenných dekorácií a rozvoj tvorivých zručnosti detí.
Začiatkom mesiaca november pripravilo občianske združenie Popoluška
(p. Ján Pitoňák s manželkou) výstavu
maľovanej keramiky a skla pod názvom
„Vo svetle sviec“, ktorá sa uskutočnila
vo „Vzdušnom zámku“ (záhrada oproti
domu pána Pitoňáka) na ul. SNP. Výstavu charakterizovala jedinečná atmosféra
nočného nasvietenia, pri ktorej obzvlášť
pôsobivo vynikli diela akademickej sochárky Elišky Bednárovej (rodáčka
z Moravy, t.č. pedagogička na ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku).
Na sviatok sv. Martina (11.novembra) zorganizovalo občianske združenie
Bapka, (pri príležitosti 500. výročia reformácie a zároveň 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny) Lampiónový
sprievod, ktorý sa začal pri Pamätníku
padlých v parku na ul. SNP a pokračoval
po Hviezdoslavovej ulici až k evanjelickému kostolu. Pre prítomných pripravili
členky OZ Bapka stánok s pohostením.
V organizovaní tohoto podujatia chcú
dôchodkyne pokračovať aj v ďalších rokoch a založiť tak novú tradíciu.
Predvianočné obdobie sa v Hranovnici už tradične nesie
v znamení rozsvecovania sviec na adventnom
venci, ktoré pripravujú
členovia OZ Bapka.
V tomto roku sa
stretnutia uskutočňujú
v areáli základnej školy.
Obdobie dlhých
večerov bolo odpradávna vhodné na stretávanie sa (napr. na
priadkach). Obec Hranovnica pripravila pre
deti a ich rodičov v sobotu 2. decembra podujatie pod názvom Rodinná sobota – Sladká
krása Vianoc. Táto tvorivá dielňa sa uskutočnila v Reštaurácii
B-club a deti s rodičmi
si mohli vyskúšať pečenie vianočných per-

níkov a iných dobrôt na vianočný stôl.
Cieľom organizátorov podujatia bolo
vytvoriť pre deti a rodiny možnosť spoločne stráviť čas, vzájomne sa poznávať,
utužovať existujúce priateľstvá a nadväzovať nové. Veríme, že takáto forma tvorivých dielničiek zaujme a nájde si svoje
miesto v našej ponuke podujatí aj v budúcnosti.
V sobotu 16. decembra vystúpi náš
domáci Folklórny súbor Kochman na
podujatí Spišské Vianoce v Drevenom
evanjelickom artikulárnom kostole v
Kežmarku. Podujatie je pripomenutím
si dávnych zvykov rôznych národností žijúcich na Spiši a spomienkou na to,
ako sa Vianoce slávili v minulosti.
Sfilmované poviedky Martina Kukučína patria už dlhodobo k vianočnej klasike a neodmysliteľne patria k najkrajším sviatkom roka. Práve preto sme na
nedeľu 17. decembra naplánovali divadelné predstavenie Rysavá jalovica, ktoré v kultúrnom dome odohrajú profesionálni herci z prešovského Divadla „Na
Doske“. Veríme, že divadelné spracovanie tejto známej poviedky zaujme a navodí pravú vianočnú atmosféru.
Manželia Marta a Jozef Vallušovci
z ul. Sládkovičovej pripravujú aj počas
týchto vianočných sviatkov na balkóne
svojho rodinného domu Betlehém v životnej veľkosti. K Betlehému pribudne
tohoto roku aj novinka, ktorú však manželia Vallušovci nechcú dopredu prezrádzať, pretože bude vianočným prekvapením pre Hranovničanov.
Koniec roka bude patriť už tradične športu: 30. decembra sa po 14-krát
uskutoční v priestoroch základnej školy
Vianočný stolnotenisový turnaj (prezentácia o 8.30, začiatok o 9.00 hod.).
Začiatkom roka 2018, na sviatok
Troch kráľov (6. január) plánujú členky OZ Bapka pripraviť pre deti tradičnú
Trojkráľovú sánkovačku a Folklórny súbor Kochman chystá kultúrny program
v katolíckom kostole.
Záverom chcem poďakovať všetkým
zamestnancom obecného úradu, členom občianskych združení pôsobiacich
v obci, ako aj jednotlivcom za odvedenú prácu pri organizovaní kultúrnych
podujatí v obci a všetkým chcem popriať
príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce
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Daruj krv – zachrániš život!
Miestny spolok slovenského červeného kríža v Hranovnici si do svojej náplne činnosti
zaradil, okrem iných, aj úlohu
podporovať a získavať bezpríspevkových darcov krvi. Túto
aktivitu sa rozhodli realizovať nielen slovnou, či obrazovou propagáciou. V priestoroch
obecného úradu zorganizovali
mobilný odber krvi, aby prilákali tunajších, hlavne mladých
občanov. Keďže už prvý ročník
ukázal, že občania majú o takúto formu darovania krvi záujem,
postupne sa stalo tradíciou, že
v obci sa konajú odbery krvi
dvakrát ročne – na jar a na je-

seň. Sme radi, že zvykom sa stáva
aj oceňovanie občanov, ktorí boli
ocenení jednou z Jánskeho plakiet, starostom obce na každoročnom posedení.
Aj túto jeseň, keď sa odber
krvi konal 24. 9. 2017, počas nedeľného dopoludnia sa k odberu
krvi dostavilo celkom 23 občanov, z ktorých krv darovalo 17 a
boli medzi nimi aj 2 prvodarcovia.
Keď k tomu pripočítame jarný
odber, ktorý sa konal 14. 5. 2017
a zúčastnilo sa ho 25 občanov,
z ktorých krv darovalo 21 (z
nich 2 prvodarcovia), je zrejmé,
že si táto myšlienka našla pevné
miesto v živote našej obce a vý-

Vianočné pozvanie
Milí rodáci, chcem všetkým
zaželať požehnané Vianoce plné
Božej blízkosti. Každé Vianoce
majú svoje neopakovateľné čaro.
Určite si najmä z detstva pamätáme, keď sme s tlčúcim srdcom
otvárali dvere na izbe, kde sa objavil rozsvietený stromček, odbaľovanie darčekov, štedrá večera v kruhu
najbližších, vyzváňanie zvonov na
polnočnú, vŕzganie snehu pod nohami, betlehemci, koledy, ten pokoj a radosť v duši.
Dieťatko, ktoré sa dnes rodí
je Emanuel, čo značí Boh s nami.
Boh sa stáva malým bábätkom, to
preto, aby sme sa ho nebáli. Rodí
sa v maštali. Nie je to ale žiadna
romantika. Zabudnime na pekné, drevené, vysvietené domčeky
z Betlehema, na figúrky medzi voňavými vetvičkami a príjemné koledy. Emanuel sa rodí v maštali,
kde je tma, chlad, zvieratá so svojimi výkalmi a smradom...
Tá jaskyňa, či maštaľ sa môže
stať aj obrazom niektorých oblastí nášho života. Prorok Izaiáš volá:
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké
svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine
temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1- 3)
Nemáme vo svojom živote niekedy aj my takéto krajiny? Krajiny,
kde sa cítime možno bezradní, kde
prežívame svoje ťažkosti, pochybnosti, naše zápasy, krízy, hriech...

A práve aj v týchto krajinách túži
Emanuel narodiť sa.
On – Emanuel v tú noc prijal
našu krehkosť, utrpenie, úzkosti,
naše túžby i naše limity. Posolstvo,
ktoré všetci od dávna očakávame,
to posolstvo, ktoré hľadáme v hĺbke svojej duše je posolstvo o Božej nežnosti. Vianočné posolstvo je
posolstvo o Bohu, ktorý na nás pozerá očami plnými zaľúbenia a prijíma našu biedu. Každému z nás
Boh počas týchto Vianoc nežne
hovorí: „Som zaľúbený do teba...
Neboj sa.“ Počujme ten hlas, to tiché vyznanie lásky v plači dieťatka.
Sašin dar
Chcem vám porozprávať jeden
príbeh. Pred asi dvanástimi rok-

bor miestneho spolku verí, že
táto tradícia tak skoro neskončí.
Tak ako po iné roky, aj tento
rok budú viacnásobní, dobrovoľní darcovia krvi odmenení Jánskeho plaketami. Z našej obce to
bude celkovo 7 darcov, všetci dostanú bronzovú Jánskeho plaketu. Ide o nasledovných občanov:
Gajanová Jaroslava, Mgr. Kaprál
Jaroslav, Kikta Branislav, Kiktová Andrea, Rušin Lukáš, Mgr.
Turňová Valéria, Valluš Marek.
Všetkým im k udeleniu plakety blahoželáme a vyslovujeme
okrem vďaky aj nádej, že dosiahnutím ocenenia s darovaním krvi
neskončia.

Výbor nielenže verí, že
táto tradícia neskončí, ale naopak, že osloví aj ďalších, predovšetkým mladých ľudí, ktorí si uvedomia potrebu krvi
v nemocniciach a prídu darovať krv v ešte hojnejšom počte. Veď v dnešnej dobe, keď sa
dozvedáme o mnohých prírodných katastrofách, haváriách,
zákerných chorobách a iných
nešťastiach, môže práve ich krv
zachrániť niekomu život, a tiež
nikto nevie, kedy ju môže potrebovať aj on sám.
Takže platí heslo z titulku
tohto článku, že darovaním krvi
môžeš zachrániť život – možno
aj ten svoj.
Eva Rothová

mi, prišla do spovednice, kde som
spovedal, jedna dievčina. Volala sa
Saša. Aj ona sa chcela spovedať, ale
najprv mi vyrozprávala, prečo prišla. Nebola veriaca. Mesiac pred
Vianocami úporne rozmýšľala, aký
darček darovať svojej milovanej babičke. Čo by ju len potešilo? Z čoho
by mala radosť? Babička však nič
nechcela. Na všetky vyzvedania Saši
vždy iba zopakovala: „Moja zlatá, ja
už nič nepotrebujem.“ Vnučka bola
bezradná, no potom si spomenula, že kedysi počula, vraj kresťania
majú pred Vianocami nejaké štyri
špeciálne nedele. Jej babička bola
silno veriaca, ale bola už veľmi stará
a tak nevládala sama chodiť do kostola. „Hurááá, už to mám!!! To určite poteší, babičku! Darujem jej to, že
jej pomôžem a spolu s ňou pôjdem do
kostola! Bude veľmi rada.“ Zvýskla

pri tomto super nápade Saša.
A naozaj, v najbližšiu nedeľu
sa pobrala s babičkou do kostola.
Po prvej nedeli – „Aká nuda“,
ozývalo sa v Saši, ale babka bola
šťastná.
Druhá nedeľa – „Aká nuda“,
ale babka bola veľmi šťastná.
Tretia nedeľa – „Ešte vydržím,
ale štvrtá nedeľa bude pre mňa už posledná!“ spriadala svoje plány Saša.
A vo štvrtú nedeľu sa stalo čosi
zvláštne, Saša zakúsila intenzívnu
prítomnosť Pána, jeho lásku, nežnosť a dobrotu. Hlboko vnímala,
ako Pán po nej už roky túži, ako ju
miluje. Rozplakala sa a vošla do spovednice. Keď so mnou hovorila, stále
si utierala slzy. Dala babičke svoj dar
a milujúci Boh obdaroval ju – tým
najvzácnejším: sebou samým.
Marián Husár SDB

Príhovor k Vianociam

V skromných podmienkach pred viac ako 2000 rokmi sa zrodil život. Obyčajná rodina patriaca skôr k nižšej vrstve spoločnosti priviedla na svet malého chlapčeka.
Ľudia, ktorí mali zmysel len pre konzumné hodnoty si
to nevšimli alebo sa zachovali ako majiteľ hostinca, či
Herodes. Ale boli aj takí, ktorí sa prišli pokloniť.
V plynutí času sa niečo mení a mnohé ostáva.
Platí to o nadčasových hodnotách ale aj o negatívach
spojených s človekom. Počuť: „Také Vianoce nemám
rád.“ Obchod, reklama, pretvárka a pozlátko bez
hĺbky urobili s narodenín Spasiteľa nechutnú komerciu. Deti vidia a počujú už od októbra v obchodoch
a v televízii to, čo malo znamenať moment prekva-

penia. Bez nejakého šomravého pesimizmu treba povedať, že to, čo bolo príčinou nevšímavosti alebo neprijatia Ježiša vtedy v Betleheme, teraz víťazí nad
podstatou najkrajších dní v roku.
Ale tak ako vtedy, aj teraz je mnoho tých, ktorí
nestoja o obchod. Na vyššom stupni v rebríčku hodnotenia je u nich láska, mier a pokoj v duši. Dôvod
príchodu výnimočnej postavy dejín chcú zažiť vo svojom vnútri a okolí, v rodine, medzi priateľmi.
Vianoce sú kresťanské, nie pohanské sviatky. Tak
by sme ich mali aj vnímať. Nezabúdajme na tradície, ktoré to rešpektujú.
Vinšujem všetkým požehnané a radostné dni
osláv príchodu Božieho Syna na tento svet!
Mgr. Jozef Ferneza, správca farnosti
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ČOV po dokončení

Rekonštrukcia brehov Vernárky

Slávnostné prijatie seniorov

Záverečné práce na stavbe chodníka na ul. SNP

Výstava keramiky a skla vo Vzdušnom zámku

Besiedka so starými rodičmi v MŠ, ul. Hviezdoslavova

Sladká krása Vianoc

Rozsvietenie prvej adventnej sviece
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Spoločenská rubrika (september – december 2017)

Najmladší obyvatelia obce:
Milan Chmura – SNP 162/112
Jaroslav Sedmák – Sládkovičova 445/61
Dávid Brož – Víťazstva 375/21
Jakub Holub – Hviezdoslavova 246/92
Irena Horváthová – SNP 213/151
Júlia Čonková – Mlynská 236/11
Otília Jurčová – Sládkovičova 438/56
Aleš Puška – Mlynská 577/46
Opustili nás:
70 rokov oslávili:
Matúš Pačan – Mlynská 233/8
Anna Gabrišová – SNP 194/136A
Mária Liptajová – Budovateľská 505/7
Jakub Čonka – SNP 181/130
Igor Pačan – Mlynská 232/7
Martin Urban – Školská 467/9
Ketrin Pačanová – Mlynská 243/18
Pavel Raček – SNP 120/79A
Zuzana Račeková – Sládkovičova 412/30
Jana Žigová – Hviezdoslavova 246/92
Ján Horváth – SNP 183/132
Ján Švagerko – SNP 46/19
SUDOKU
Filip Čonka – SNP 604/139
Marta Palgutová – Hviezdoslavova 316/42A
František Pačan – SNP 205/137
Naši jubilanti:
Mgr. Eduard Kocúr – Hviezdoslavova 563/24
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Cyril Puška – Hviezdoslavova 257/81
Mária Uhrinová – Hviezdoslavova 296/57
U
Nina Benková – SNP 138/94
Miroslav Pačan – Mlynská 229/4
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme!
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