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začína sa obdobie roka dlho očakávanej jari so svojimi 
neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omam-
nými vôňami. Zázračné znovuzrodenie prírody, ktoré sle-
dujeme rok čo rok, a predsa nás vždy znovu a znovu fas-
cinuje. I keď to tak zatiaľ nevyzerá, už o pár dní zima 
odovzdá svoje žezlo jari. Tak ako každý rok v tomto obdo-
bí, pomaly začíname s upratovaním po dlhej, a v posled-
ných dňoch obzvlášť tuhej zime, a dokončujeme prípravné 
práce na stavebnú činnosť, ktorú by sme chceli stihnúť ešte 
do konca volebného obdobia. Viac si o tom môžete prečí-
tať v tomto čísle. 

Tak, ako je potrebné  po zime upratať naše ulice, záhra-
dy, či príbytky, tak je potrebné upratať si aj vo svojom vnútri.  

Vážení občania,

Jednou z najstarších or-
ganizácií pôsobiacich v 
obci Hranovnica je dobro-
voľný hasičský zbor obce 
(DHZO). Pod rôznymi ná-
zvami funguje v obci už od 
roku 1886. Od roku 1955 
sídli na svojej súčasnej ad-
rese na ulici SNP. Táto bu-
dova prešla rozsiahlou re-
konštrukciou a dostavbou 
v rokoch 1978 – 1980. 
Odvtedy nebol na budo-
ve vykonaný žiaden zásad-
ný zásah, robili sa len ne-
vyhnutné udržiavacie práce. 
Až v roku 2015 boli vyme-
nené staré drevené okná za 
plastové, a taktiež vstupné 
dvere na budove. Obdobie 
takmer 40 rokov od posled-
nej veľkej prestavby sa na 
budove podpísalo. Potreb-
né je riešiť vlhkosť obvodo-
vých stien, ktorá viedla až k 
narušeniu statiky budovy na 
niekoľkých miestach. Abso-

lútne zastarané a nevyhovu-
júce sú elektrické rozvody 
budovy a jej napojenie  na 
verejnú kanalizáciu. Hasi-
či mali problém s nedostat-
kom priestorov.

V júli 2017 bola Minis-
terstvom vnútra SR zverej-
nená výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie do-
tácie na rekonštrukciu ha-
sičských zbrojníc, ktorej 
celkový objem zdrojov bol  
10 000 000,- €, pričom každá 
obec mohla žiadať dotáciu v 
maximálnej výške 30 000,- €. 
Obec sa do tejto výzvy zapoji-
la. Vzhľadom na podmienky 
výzvy sme sa rozhodli žiadať o 
poskytnutie dotácie na zatep-
lenie budovy hasičskej zbroj-
nice. Ostatné uvedené práce 
sme sa po dohode s predsta-
viteľmi DHZO Hranovnica 
rozhodli vykonať svojpomoc-
ne, a to aj vo forme brigád 
jeho členov.

Už o pár týždňov opäť prežijeme veľkonočné obdobie. Ro-
dinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má priestor 
veselosť a  vedomie, že kedykoľvek pri ňom nájdeme svoje 
miesto. Uvedomme si, koľko príjemných chvíľ nám priná-
ša Veľká noc: hlboké zážitky z bohoslužieb, pokoj v duši po 
veľkonočnej svätej spovedi, návštevy známych...Veľkonočné 
sviatky sú pre nás aj príležitosťou prebúdzať chuť do živo-
ta, pretože šeď dnešného sveta, starosť o každodenný chlieb 
a mnohé správy o katastrofách okolo nás, otriasajú naším 
vnútrom a ľahko môžu zastrieť pravý pohľad na život a jeho 
hodnoty. Verím, že na to ani tento rok nezabudneme.

Želám Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov  
v kruhu rodiny a svojich blízkych. 

Vladimír Horváth
starosta obce

Postupná rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice
Na jeseň 2017 sa zača-

lo s opravou skladu pohon-
ných hmôt a dostavbou šatne.  
V priebehu roka 2018 by sme 
chceli pristúpiť k zabezpeče-
niu statiky budovy a výme-
ne elektrického 
vedenia v celej 
budove.

V januári 
2018 nám Mi-
nisterstvo vnút-
ra SR ozná-
milo, že naša 
žiadosť o po-
skytnutie do-
tácie nebo-
la schválená. 
Zároveň nám 
bolo oznáme-
né, že sa pri-
pravuje druhé 
kolo výzvy, v 
ktorom sú na-
výšené celkové 
alokované pro-
striedky. Obec 

Hranovnica sa do druhého 
kola plánuje zapojiť. Veríme, 
že v ňom budeme úspešnejší.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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(pokračovanie na strane 4)

Obec Hranovnica je v 
súlade so zákonom o odpa-
doch zodpovedná za nakla-
danie s komunálnymi odpad-
mi a s drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikli na 
jej území. Ďalej je povin-
ná umožniť, aby organizá-
cia zodpovednosti výrobcov 
(OZV) zabezpečila vyko-
návanie zberu vytriedených 
zložiek komunálnych odpa-
dov. To znamená, že Obec 
uzavrie zmluvu s príslušnou 
OZV, ktorá uzavrie zmlu-
vu so zberovou spoločnos-
ťou (v prípade Hranovnice 
ide o spoločnosť BRANT-
NER POPRAD, a.s.), ktorá 
vykonáva zber separovaného 
odpadu. OZV platí zberovej 
spoločnosti za zber separova-
ného odpadu. Takáto práv-
na úprava platí od júla 2016, 
keď nadobudol účinnosť 
nový zákon o odpadoch.

V súlade so zaužívanou 
praxou spoločnosť Brantner 
zašle koncom roka kalendár 
triedeného zberu na ďalší ka-

lendárny rok. Keď nám bol 
koncom roka 2017 doruče-
ný kalendár na rok 2018, os-
tali sme nemilo prekvapení 
zníženou frekvenciou zberu 
jednotlivých zložiek odpadu. 
Bezodkladne sme kontakto-
vali zberovú spoločnosť, kto-
rá nás odkázala na našu OZV 
s tým, že Brantner môže za-
bezpečiť len toľko vývozov, 
koľko mu OZV zaplatí. Pre-
to sme kontaktovali zástup-
cu OZV, s ktorou má Obec 
Hranovnica uzavretú zmlu-
vu, a vyjadrili nesúhlas s uve-
deným postupom. Tu nám 
bolo oznámené, že OZV 
musela pristúpiť k zníženiu 
počtu zvozov jednotlivých 
zložiek triedeného zberu od-
padov z finančných dôvodov. 
OZV je povinná zabezpečiť 
minimálne štandardy zberu 
v súlade s vyhláškou Minis-
terstva životného prostredia 
SR č. 371/2015 Z.z. Tieto 
hodnoty majú byť dodržané 
aj pri tomto zníženom poč-
te zvozov.

Zmeny v separovanom zbere v roku 2018

Dňa 27. 2. 2018 sa zá-
stupcovia Obce Hranovni-
ca zúčastnili na stretnutí or-
ganizovanom spoločnosťou 
Brantner, kde boli prítomní 
aj predstavitelia OZV. Vzhľa-
dom na nesúhlas a tlak obcí 
sa OZV po dohode s Brant-
nerom rozhodla pristúpiť k 
čiastočnej zmene frekvencie 
vývozov. Zvýšiť by sa mal po-
čet vývozov skla. V rámci sú-
časného počtu vývozov plas-
tov by sa mal zvýšiť objem 

vyvezeného odpadu zvýšením 
počtu vyzbieraných vriec. 

V najbližších dňoch nám 
má spoločnosť Brantner do-
ručiť aktualizovaný kalendár 
triedeného zberu na zvyšok 
roka 2018, ktorý Vám bude 
bezodkladne distribuovaný. 
V priebehu roka môže dôjsť 
k ďalším zmenám v systéme 
zberu. Ak nastane takýto prí-
pad, budeme Vás informovať.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Podobne ako v minulých 
rokoch, aj tentokrát Obecné 
zastupiteľstvo v Hranovnici 
schvaľovalo Plán investičných 
akcií na rok 2018. Na rozdiel 
od predošlého roka sa nám 
tento dokument podarilo pri-
praviť a schváliť spolu s roz-
počtom na rok 2018, a teda 
predĺžiť čas pre zamestnancov 
obce na prípravu týchto pro-
jektov.

Obdobne ako v roku 
2017 bol plán rozdelený na 
dve časti, a to na akcie vy-
konané externým dodávate-
ľom na základe verejného ob-
starávania a na menšie akcie, 
ktoré zabezpečíme prostred-
níctvom vlastných zamest-
nancov. 

Zachovali sme tiež prin-
cíp schválenia väčšieho počtu 
akcií, ako nám umožňuje roz-
počet obce na tento kalendár-
ny rok, keďže viacero akcií je 
závislých od majetkového vy-
poriadania pozemkov a vyda-
nia príslušných povolení.

V pláne investičných ak-
cií na rok 2018 sa nachá-
dzajú nasledovné projekty:
• chodník na ul. SNP, II. eta-

pa (pokračovanie chodní-
ka od križovatky smerom k 
cintorínu a novej IBV),

• rekonštrukcia miestnej ko-
munikácie na Dubine (pri 
zbernom dvore),

• rigol a zadržiavacia nádrž za 
ul. Štúrovou,

Plán investičných akcií na rok 2018
• rozšírenie kamerového sys-

tému,
• kanalizácia na ul. Hviezdo-

slavovej,
• parkovacia plocha pri cin-

toríne,
• ozvučenie a osvetlenie sály 

kultúrneho domu + výme-
na elektroinštalácií,

• autobusová zastávka na ul. 
SNP,

• komunitné centrum – spo-
lufinancovanie,

• hasičská zbrojnica – spolufi-
nancovanie,

• oprava sociálnych zariadení 
a výmena kanalizačnej prí-
pojky v MŠ I.

Prostredníctvom vlast-
ných zamestnancov plánu-

jeme zrealizovať nasledovné 
stavby:
• oprava brehov Vernárky,
• úprava miesta po prelože-

nom pamätníku a pozem-
ku starej pošty,

• sociálne zariadenia na príze-
mí kultúrneho domu,

• lavička cez Hornád,
• oprava rigolov na ul. Druž-

stevnej a SNP.

Všetky akcie, ktoré boli 
zaradené v návrhu plánu ak-
cií už prešli procesom pro-
jektovej prípravy a v súčas-
nosti je ku všetkým stavbám 
pripravená kompletná pro-
jektová dokumentácia. Pri 
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Obec Hranovnica už od 
konca roka 2015 pracuje na 
projekte výstavby novej budo-
vy materskej školy na ul. SNP. 
S prípravou tejto stavby sme 
začali z dôvodov kritických 
podmienok v existujúcej bu-
dove materskej školy, na ktoré 
sme boli opakovane upozorne-
ní aj príslušným orgánom ve-
rejného zdravotníctva. Problé-
my sú najmä so zatekajúcou 
strechou, či s nemožnosťou 
dostatočného vykurovania 
budovy pri väčších mrazoch. 
Steny budovy nie sú murova-
né a pôvodné okná nemož-
no vymeniť, keďže by mohla 
byť ohrozená statika celej bu-
dovy. Práve nízke teploty boli 
príčinou dočasného zatvore-
nia školy v predošlých dňoch.  
V učebniach bolo napriek ma-
ximálnemu  výkonu vykuro-
vacích telies dňa 26. 2. 2018  
nameraných iba 7 stupňov 
celzia.

Ako sme Vás informo-
vali v Spravodajcovi z apríla 
2017, proces začatia realizácie 
projektu bol náročný nielen 
kvôli schvaľovaniu žiadosti  
o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, ale aj 
kvôli rozdielnosti názorov na 
potrebu tejto stavby medzi 
poslancami obecného zastu-
piteľstva. O tomto projekte 
sa na zasadnutí OcZ rokovalo 
minimálne päťkrát. Konečné 
rozhodnutie padlo až na za-
sadnutí konanom dňa 29. 1. 
2018, na ktorom uznesením 
č. 220/2018 obecné zastupi-
teľstvo definitívne potvrdi-
lo začatie realizácie prác. Na-
priek počiatočným rozporom 
v názoroch poslancov sa proti 
začatiu výstavby novej škôlky 
vyslovil pri tomto hlasovaní 
len jeden z nich, šiesti hlaso-
vali za.

V súčasnosti prebieha kon-
trola vykonaného verejného 

Výstavba novej materskej škôlky
obstarávania na Ministerstve 
vnútra SR. Po kontrole bude 
môcť Obec uzavrieť zmluvu 
na dodanie stavebných prác s 
úspešným uchádzačom. 

Nenávratný finančný prí-
spevok, ktorý má Obec dostať 
na realizáciu tohto projek-
tu, predstavuje 592 800,- €. 
Vzhľadom na už zrealizova-
né verejné obstarávanie vie-
me, že spolufinancovanie sta-
vebných prác zo strany Obce 
bude predstavovať sumu na 
úrovni 170 000,- €. Pred-
pokladaný začiatok aktivít 
je stanovený na apríl 2018  
a stavebné práce by mali byť 
ukončené do 10 mesiacov.

Napriek nemalej sume, 
ktorou sa bude Obec podieľať 
na projekte, stavbu je potreb-
né realizovať z viacerých dôvo-
dov. Prvým je stav existujúcej 
škôlky, ktorá nespĺňa ani zák-
ladné podmienky na budovu 
vzdelávacej inštitúcie. Ďalším 
dôvodom je prírastok obyva-
teľstva obce a s tým spojený 

vyšší počet detí v príslušnom 
veku. V prípade zavedenia po-
vinnej predškolskej dochádz-
ky, o ktorej sa opakovane ro-
kuje v parlamente, bude naša 
obec na tento krok omnoho 
lepšie pripravená. V neposled-
nom rade je potrebné opätov-
ne spomenúť aj poskytnutie 
nenávratného finančného prí-
spevku vo výške 592 800,- €. 
Tieto peniaze nám nespadli  
z neba. Za schválením žiadosti 
o poskytnutí NFP je veľa prá-
ce a už vynaložené finančné 
prostriedky Obce na spraco-
vanie projektovej dokumen-
tácie, vybavenie potrebných 
povolení a spracovanie žia-
dosti. Napriek investovaniu 
prostriedkov Obce vo výške 
okolo 200 000,- € nadobud-
neme majetok v hodnote cca  
800 000,- €, ktorý bude mno-
ho ďalších rokov slúžiť po-
trebám vzdelávania občanov 
Hranovnice. 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Obec v roku 2015 vyko-
nala očíslovanie jednotlivých 
domov orientačnými číslami. 

Orientačné čísla si občania 
môžu vyzdvihnúť na obecnom 
úrade za poplatok 3,45 €. Do 
dnešného dňa tak urobilo len 
25% občanov. V súlade s § 2c  

Označovanie stavieb 
orientačnými číslami

Správa o využití poskyt-
nutej dotácie z rozpočtu FPU 
na projekt s názvom „Dopl-
nenie knižného fondu o nové 
knihy“ – nákup kníh.

V roku 2017 bola poskyt-
nutá Obecnej knižnici v Hra-
novnici dotácia z Fondu na 
podporu umenia na realizá-
ciu projektu s názvom „Roz-
šírenie knižného fondu o 
nové tituly“ vo výške 1 000,- 

Dotácia pre obecnú knižnicu v Hranovnici

€. Z rozpočtu obce bol tento 
projekt spolufinancovaný vo 
výške 120,72 €. Poskytnutím 
finančných prostriedkov a re-
alizáciou nákupu, bola Obec-
ná knižnica obohatená o 153 
knižných jednotiek rôznych 

žánrov od domácich, či sveto-
vých autorov, v celkovej hod-
note 1 120,72 €. 

Dúfame, že sa akvizícia na-
šej knižnice odrazí aj na spo-
kojnosti používateľov. Pre čita-
teľov je na internetovej stránke 
obce, v časti Inštitúcie – Obec-
ná knižnica, kompletný pre-
hľad nákupu všetkých publi-
kácií za posledné štyri roky. 

Zdenka Benková

ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov je 
vlastník budovy povinný mať 
označenú budovu súpisným a 
orientačným číslom. 

Správne označenie domov 
pomôže nielen poštovým do-
ručovateľom správne doru-
čiť zásielku, ale na chýbajúce, 
alebo skryté popisné čísla bu-
dov upozorňujú aj hasiči, po-
licajti a záchranári. Viditeľné 
číslo domu môže urýchliť zá-
chranu života Vás alebo Va-
šich blízkych!

Preto vyzývame občanov, 
ktorí do dnešného dňa nema-
jú svoj rodinný dom správne 
označený súpisným aj orien-
tačným číslom, aby tak uro-
bili v čo najkratšom čase.

Mariana Kopáčová
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Plán investičných 
akcií na rok 2018

schvaľovaní materiálu obec-
ným zastupiteľstvom bol 
priamo na zasadnutí poda-
ný návrh na rozšírenie plá-
nu o stavbu „Rekonštrukcia 
ul. Hviezdoslavovej“, kto-
rý zastupiteľstvo odsúhlasilo 
a zaradilo do plánu. Na zá-
klade toho bol spracovaný 
geodetický elaborát, ktorý 
je nevyhnutný pre prípravu 
projektovej dokumentácie 

stavby. V súčasnosti prebieha 
jej spracovanie. Vzhľadom 
na rozsah a komplikovanosť 
projektu je otázne, či sa bude 
dať stihnúť projekt zrealizo-
vať v priebehu roka 2018. 
Pre porovnanie, príprava po-
dobne komplikovaného a fi-
nančne náročného projek-
tu výstavby chodníka na ul. 
SNP a Hviezdoslavovej trva-
la viac než 2 roky.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

• Miestny spolok SČK 
Hranovnica a NTS Poprad 
Vás srdečne pozývajú na Jar-
ný hromadný odber krvi, kto-
rý sa uskutoční v nedeľu 11. 
marca 2018 od 8.30 do 11.30 
hod. v Klube obce na Obec-
nom úrade v Hranovnici.

• Urbariát – pozemkové 
spoločenstvo Vás pozýva na 
26. valné zhromaždenie členov 
Urbariátu Hranovnica, ktoré 
sa uskutoční dňa 22.4.2018 
(t.j. v nedeľu) o 14.00 hod. 
Prezentácia sa začne od 12.30 
hod.

• Obec Hranovnica ozna-
muje občanom, že vzhľadom 
na pripravovanú rekonštruk-
ciu elektroinštalácie a techno-
lógie v sále kultúrneho domu 
(marec – apríl) sa plánované 
divadelné predstavenia presú-
vajú na neskorší termín.

V skratke

S informáciami o kultúr-
no-spoločenskom dianí v na-
šej obci sa na chvíľu vrátime do 
času vianočných sviatkov pre-
došlého roka 2017. 

Na divadelné predstavenie 
„Sviatky v Hranovnici“ nás 
29. 12. 2017 pozvali do kino-
sály Kultúrneho domu členo-
via FS Kochman. Oprášili zvy-
ky, ktoré sa pri štedrovečernom 
stole tradovali kedysi. 

Predposledný deň roka 30. 
12. 2017 sa v priestoroch  Zá-
kladnej školy uskutočnil 14. 
ročník „Vianočného stolno-
tenisového turnaja“ neregis-
trovaných hráčov, ktorí prišli 
na turnaj, akoby symbolicky, v 
počte 14 hráčov. Hlavný orga-
nizátor, pán Marián Gajan, vy-
hlásil Juraja Palgutu za víťaza v 
kategórii do 15 rokov. Medzi 
žiakmi mladý športovec nena-
šiel premožiteľa. Medzi dospe-
lými obhájil minuloročné ví-
ťazstvo Jozef Friedmann, ktorý 
len o bod ušiel Ivanovi Faškovi. 

Počas vianočných sviatkov 
sme mali možnosť pokochať sa 
pohľadom na symbol narodenia 
malého Ježiška, betlehem. Na 
ulici SNP sme mohli obdivovať 
zaujímavé prevedenie betlehema 
manželov Jána a Márie Pitoňá-
kovcov a na ulici Sládkovičovej  

manželov Jozefa a Marty Vallu-
šovcov, ktorí pripravili okrem 
betlehema na balkóne v pred-
záhradke svojho domu aj betle-
hemcov v životnej veľkosti. Roz-
svietením a uvedením výzdoby 
do pohybu, predviedli okoloidú-
cim zaujímavé divadlo.

Obec Hranovnica a Obec 
Vernár, v spolupráci s Evan-
jelickou cirkvou, a. v., farnosť 
Hranovnica, Greckokatolíckou 
cirkvou, farnosť Vernár, Pravo-
slávnou cirkvou, farnosť Vernár 
a Rímskokatolíckou cirkvou, 
farnosť Hranovnica, dňa 19. 
1. 2018 pripravili Ekumenický 
deň, jubilejný XV. ročník eku-
menickej pobožnosti, konanej 
pri príležitosti týždňa modli-
tieb za jednotu kresťanov.

Pri príležitosti 73. výro-
čia oslobodenia našej obce, sa 
za účasti zástupcov Obce Hra-
novnica a Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
Spišské Bystré – Hranovnica, 
konal 28. 1. 2018 pietny akt 
kladenia vencov pri pamätní-
ku sovietskym letcom a voja-
kom padlým v SNP, pri ceste 
na Spišský Štiavnik. 

V poobedňajších hodinách 
28. 1. 2018 detskí členovia FS 
Kochman prechádzali ulicami 
obce v karnevalových maskách 

Čo je nové v kultúre spomienkovú slávnosť, pri prí-
ležitosti 110. výročia narode-
nia nášho rodáka, jazykovedca, 
profesora Jozefa Štolca. O pri-
pravovanej udalosti bude Obec 
verejnosť bližšie informovať  
v nasledujúcich dňoch.

Prvý týždeň po veľkonoč-
ných sviatkoch sa môžu malí 
školáci tešiť na desiaty ročník 
podujatia „Noc s Anderse-
nom“, na ktorý prijala pozva-
nie známa detská spisovateľka  
a pracovníčka krajskej knižnice 
v Prešove, pani Gabriela Futová.

V apríli uskutoční Liga 
proti rakovine celoslovenskú 
finančnú zbierku pod názvom 
Deň narcisov. Aj vy môže-
te dobrovoľníkom prispieť na 
dobrú vec, keď ich stretnete v 
našich uliciach. Týmto pekným 
a vysoko humánnym posla-
ním, uzatvárame prehľad do-
teraz známych, aj pripravova-
ných kultúrno-spoločenských 
aktivít v našej obci pre najbliž-
šie obdobie.

Zdenka Benková

a veselo si spievali. Touto tra-
díciou súbor každoročne pri-
pomína obyvateľom fašiangový 
čas plesov a zábav. 

Obec Hranovnica pripra-
vila 11. 2. 2018 v reštaurácii 
B-Club Obecný karneval pre 
najmenších. Chutné šišky s 
čajom a malá odmena pre kaž-
dú masku, urobili radosť všet-
kým detským očkám.

V pondelok 12. 2. 2018 
prijali naši seniori od Obce 
Hranovnica pozvanie na fa-
šiangové posedenie s dôchod-
cami. Po úvodných otázkach 
na zástupcov obce, prišlo aj na 
zábavu. Prítomným hrala hu-
dobná skupina „Bravo“, po nej 
zaspievali členovia folklórneho 
súboru Kochman. 

Dňa 13. 1. 2018 sa člen-
ky OZ „Bapka“ stretli v Klu-
be obce pri novoročnej kapust-
nici. Možno práve tam vznikol 
nápad na výlet do Vysokých 
Tatier, ktorý seniori uskutoč-
nili 27. 1. 2018 a navštívili vý-
stavu ľadových sôch na Hre-
bienku. Vo februári sa členky 
OZ venovali ručným prácam, 
pri ktorých 2. 2. 2018 v Klu-
be obce vytvárali ozdoby do 
kostola na vianočný stromček 
a 10. 2. 2018 párali perie, z 
ktorého vyrábali rôzne pred-
mety. Vo februári nám koneč-
ne napadlo dostatočné množ-
stvo snehu na sánkovačku, 
čo členky OZ využili a 18. 2. 
2018 pripravili na Lúčke zába-
vu pre deti, rodičov aj starých 
rodičov.

Tohtoročné jarné prázdniny 
v prešovskom kraji začali 26. 2. 
2018. Obecná knižnica aj ten-
to rok ponúkla, najmä deťom a 
mládeži, možnosť aktívne a spo-
ločensky využiť voľný čas pri za-
ujímavých aktivitách. 

V stredu 28. 2. a vo štvrtok 
29. 3. 2018 pripravuje OZ Po-
poluška v spolupráci s obecným 
úradom  nezvyčajnú aktivitu 
pre mládež „Objav sám seba“.

Na nedeľu 18. 3. 2018 
Obec Hranovnica pripravuje 
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Po jesennej časti súťaže 
ste na 2. mieste. Ako by ste 
ju charakterizovali?

Jesenná časť súťaže bola pre 
nás veľmi úspešná, o čom svedčí 
postavenie v  tabuľke, výborné 
výsledky a celkový herný prejav. 
Disponujeme širokým i stabili-
zovaným kádrom a 23 hráčov 
vytvára zdravú konkurenciu. 
Vybudovali sme tím, ktorý je 
veľmi dobre vyskladaný. Kolek-
tív si rozumie nielen na ihris-
ku, ale aj mimo neho, čo vidím 
ako základ úspechu.

Získali ste 37 bodov 
s aktívnym skóre 63:20. Ste 
s tým spokojný?

S počtom bodov  sme samo-
zrejme spokojní, aj keď o  pár 
bodov pri väčšej efektivite v za-
končení sme mohli mať na svo-
jom konte viac. Počet strelených 
gólov reálne odzrkadľuje celkový 
herný prejav, ktorý je na vysokej 
úrovni, zdobí nás naša útočná 
hra a sila. V zápasoch si vytvo-
ríme množstvo šancí, s  ktorý-
mi nie vždy naložíme najlep-
šie, ale taký je futbal. Defenzíva 
mužstva pracovala veľmi dobre, 
aj keď aj tu sme zaznamenali 
v niektorých zápasoch isté pod-
cenenie herných situácií.

Hodnotíte lepšie vaše 
vystúpenia na domácom ih-
risku, alebo zápasy vonku?

V zápasoch na domácej pôde 
predvádzame atraktívny útoč-
ný futbal, čo potvrdzujú aj do-
siahnuté výsledky. Sme vyspelé a 
vhodne poskladané mužstvo, kto-
ré sa baví hrou na najkvalitnej-
šom ihrisku v súťaži, čo veľmi pri-
spieva ku kvalitnému hernému 
prejavu mužstva. Na ihriskách 
súperov sa trocha horšie prispôso-
bujeme terénu, a aj defenzívnej-
ším taktickým pokynom, no muž-
stvo sa snažilo, a aj veľmi dobre sa 
popasovalo s danými podmienka-
mi, o čom svedčí iba jediná prehra 
nášho tímu v jesennej časti.

K dokonalej zime patrí aj sánkovačka, z ktorej sa 
teší každé, nielen detské srdce. V našej obci sa v nede-
ľu 18. 2. 2018 na poludnie na Lúčke uskutočnila sán-
kovačka pre deti s rodičmi a starými rodičmi. Aj na-
priek chladnému a veternému počasiu sme sa stretli 
na kopci a spoločne sme sa do sýtosti vybláznili. Dole 
kopcom sa spúšťali veľkí aj malí, mladí i starí. Vyští-
pané líca a úsmev na tvári, bol dôkazom dokonalých 
zimných radovánok. Na záver, po hodinách sánkova-
nia sa všetci účastníci mohli občerstviť teplým čajom, 
pečenými buchtami a inými dobrotami, o ktoré sa 
postarali členky Občianského združenia Bapka. Za 
celú krásnu akciu aj pohostenie sa im týmto chceme 
v mene všetkých účastníkov poďakovať. Už teraz sa 
všetci tešíme na ďalšiu krásnu akciu pod ich vedením. 

Za rodičov Mgr. Lenka Svitaňová

Futbalová jeseň v Hranovnici
Družstvo mužov FK 1931 Hranovnica dosahovalo na 

jeseň výborné výsledky. O dianí v klube sme sa porozprávali 
s hrajúcim trénerom Bc. Jaroslavom Kaprálom.

So zimnou prípravou  sme 
začali  v polovici januára. Pre-
bieha v domácich podmienkach 
s tým, že každý týždeň od feb-
ruára hráme prípravné stretnu-
tia na umelej tráve v Poprade 
- Veľkej. V prvej fáze prípravy 
sme sa zamerali na vytrvalosť 

nie, Peter Kikta v mesiaci apríl 
nastupuje k  ozbrojeným silám 
SR (6-týždňový prijímač), tak-
že nebude môcť cestovať na zá-
pasy. Naopak do kádra sa pri-
pojil Erik Hucel a pripojiť by sa 
mal aj Marek Kikta, ak mu to 
pracovné vyťaženie dovolí (pro-
fesionálny vojak). Našim cieľom 
je zapojiť do prípravy aj našich 

Splnili hráči všetky vaše 
očakávania a predstavy?

S hráčmi veľmi veľa disku-
tujeme, vždy nájdeme spoloč-
nú reč pre pochopenie našich 
predstáv, čo vedie k  obojstran-
nej spokojnosti a vytvorili sme 
si tak vynikajúcu tímovú at-
mosféru, ktorá sa prejavuje vy-
sokou zápasovou a tréningovou 
morálkou.

Čo bolo v prvej polovi-
ci sezóny najväčším pozití-
vom, a naopak, čo vás v nej 
najviac sklamalo?

Najväčším pozitívom celej 
jesennej časti bol stabilný her-
ný prejav celého mužstva, aj 
keď sme stále rotovali hráčov 
v  základnej jedenástke. Hlav-
né dôvody zmien boli hlavne 
pracovné povinnosti a  zrane-
nia. Šancu v zápasoch tak do-
stal celý široký káder, čo vyzdvi-
huje nášho tímového ducha. 
Som rád, že máme široký káder 
a každý jeden z nás tvorí jeho 
dôležitý článok, ktorý sa vie do-
konale zastúpiť a podporiť.

Kedy začnete so zimnou 
prípravou, ako a kde bude 
prebiehať, a na čo sa v nej 
zameriate?

Zimná sánkovačka

a silu, v druhej časti sa budeme 
zameriavať na rozvoj rýchlosti 
a herné činnosti.

Plánujete počas zimnej 
prestávky káder nejako ob-
meniť?

Káder máme stabilizova-
ný, chceli by sme ho udržať po-
kope, ale bohužiaľ, nevyhneme 
sa nejakým odchodom pred jar-
nou časťou. Z kádra odišiel Pa-
vol  Herák (Sp. Bystré), plánova-
ný je odchod Marcela Pekarčíka 
(Svit), Marián Petruľa odchá-
dza za prácou do Veľkej Britá-

mladých juniorov, ktorým sa bu-
deme snažiť dávať čo najviac prí-
ležitosti.

Čo bude vaším cieľom v 
odvetnej, jarnej časti súťaže?

Cieľom bude hlavne potvr-
diť dobré výsledky z jesennej čas-
ti a udržať si svoj herný prejav, 
aj keď to vzhľadom na plánova-
né odchody bude veľmi nároč-
né. Mojim želaním je, aby sme 
futbalom bavili nielen seba, ale 
aj divákov, ktorých by sme radi 
prilákali ešte vo väčšom počte na 
hranovnickú tribúnu.
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„Podstatu kresťanskej vie-
ry možno vyjadriť jednou 
krátkou vetou: Nasledovanie 
Krista.“ Karol Barth 

Nielen po Veľkej noci, 
ale vždy by sme mali myslieť 
na to, čo je obsahom života 
kresťana. Jedným z� charak-. Jedným z� charak-
teristických prvkov posvät-
ného života je služba ko-
naná z� Pánovho poverenia. 
Pôstny čas a�slávenie veľko-
nočných sviatkov nám po-
skytujú výnimočný priestor 
k� takémuto zamysleniu. 
Pred očami máme vrchol Je-
žišovej služby a� lásky, ktorá 
je obsiahnutá v�obeti na krí-
ži. Pán Ježiš išiel na kríž, aby 
vyslobodil človeka zo zák-
ladného problému, do kto-
rého sa človek dostal svojou 
neposlušnosťou – zo zajatia 
hriechu a� smrti večnej. Vy-
kúpenie je to najdôležitej-
šie, čoho sa človeku mohlo 
dostať. Pre človeka nie je nič 
vzácnejšie ako skutočnosť, 

že Ježiš položil svoj život, 
aby človek mohol dostať 
druhú šancu, aby mohol žiť, 
žiť večne v� nebeskom krá-
ľovstve. 

Novú možnosť k� živo-
tu mohli poznať konkrét-
ne mnohí, s� ktorými sa Je-
žiš stretol. A�On sa nikomu 
nevyhýbal, každého sa ují-
mal v� jeho probléme jedi-
nečným spôsobom. 

Rovnako dôležitá bola 
i� Jeho služba slova, ktorou 
otváral ľuďom rozmery krá-
ľovstva Božieho a� princípy, 
ktoré v� ňom platia a� ktoré 
sú tak diametrálne odlišné 
od princípov tohto sveta. 

Svet sa riadi zákonmi 
sily a�moci. Ľudia tohto sve-
ta stavajú do popredia svo-
je osobné záujmy a� ambí-
cie. Ešte väčším problémom 
je, ak k�tomu cieľu používa-
jú nečisté metódy, či utláča-
nie ostatných. Hriech túžby 
ovládať, či budovať si svoju 

Stojí to za to? Nie je lep-
šie vždy ísť tam, kde je bez-
starostný život, príjemný 
pocit a� žiadna zodpoved-
nosť? Časť je vždy menej ako 
celok. Skreslené predstavy 
o� láske a�hodnotách naivne 
odmietajú každú obetu, od-
riekanie a�bolesť. Pravda je, 
že všetko, čo má v�sebe sku-
točný význam, niečo stojí. 
Ocenený športový výkon, 
umelecké dielo s� trvácnos-
ťou, zarobené peniaze alebo 
manželská vernosť.

Ale aj opak je pravda. 
Kristus neprišiel kvôli smrti 
na kríži, ale preto, čo nasle-
dovalo po nej. Vnímať svo-
ju pozemskú púť cez čierne 

okuliare tiež nie je zlučiteľ-
né s�kresťanstvom. Nie vždy 
sa všetko podarí, ale to ešte 
neznamená, že ide o�zbytoč-
nosť. Mnohokrát majú veci 
skrytý zmysel, ktorý nekričí 
a�nedostaví sa hneď.

V� živote prichádza-
jú dni, ktoré majú ďaleko 
od ,,ustlatých na ružiach“. 
Neoceniteľná je vtedy úte-
cha. Phil Bosmans v knihe 
Kľúč šťastia o� nej píše: „...
nie je ako alkohol, prášky 
na spanie, injekcia, ktorá ťa 
na okamih znecitlivie a�po-
tom ťa znova vnesie do ešte 
tmavšej noci. Jej podstatou 
nie je záplava slov. ... je ako 
nečakaná oáza vo veľkej púš-

Veľká noc
ti. ..., milá blízka tvár nieko-
ho, kto chápe tvoje slzy, po-
čúva tvoje vystrašené srdce, 
... a� kto ti na zamračenom 
nebi ukáže hviezdy.“

Pôstne a�Veľkonočné ob-
dobie prinášajú komplexný 

pohľad na život a�v�sile viery 
mu ponúkajú perspektívu 
večnosti. Vzkriesenie je sku-
točné evanjelium, radostná 
správa kresťanstva.

Mgr. Jozef Ferneza
správca farnosti

Zápas o posvätenie prestíž, je tiež veľmi rozšíre-
ný. 

Keď je zlo osobných am-
bícií také rozsiahle, je dôle-
žité konfrontovať sa, aké sú 
moje túžby. Urobiť osobnú 
analýzu svojho zamerania, 
nárokov, priorít. K� čomu 
ja ako človek inklinujem – 
k�službe alebo moci? Odpo-
veď nám ponúknu naše kaž-
dodenné reakcie – v�slovách 
i�konkrétnych činoch. 

Ježišove slová v� Písme 
svätom častokrát útočia na 
ľudskú prirodzenosť, ktorá 
sa automaticky domáha byť 
hore. Pohanský štýl vodcov-
stva bude pre človeka vždy 
prirodzený, lebo je založený 
na našej padlej prirodzenos-
ti, ktorá automaticky ide za 
mocou, poctami, nadvládou 
a�privilégiami. Tento štýl nie 
je pre svet prínosom, pretože 
plodí utláčanie a�nespravod-
livosť a� ľudí oberá o�dôstoj-
nosť. Prínosom je iba Ježišov 
štýl vodcovstva, ktorý je štý-
lom služby. Ako veľmi je po-

trebné stále o�tomto hovoriť. 
Je dobré a�užitočné osvojiť si 
Ježišov štýl a�nechať sa viesť 
Ježišovým príkladom. Urči-
te viete sami povedať príkla-
dy vier mužov a�žien , ktorí 
sa rozhodli pre život Ježišo-
vej služby. Kresťanská cirkev 
má dosť takých ľudí, nech sú 
nám dobrým príkladom. 

„Nie skutok, ktorý si vy-
volíš, nie utrpenie, ktoré si 
vymyslíš, ale to, čo ťa stret-
ne proti tvojej voľbe, tvojmu 
mysleniu a tvojej žiadosti, tou 
cestou sa daj, tam ja volám, 
tam buď učeníkom, to je tvoj 
čas, tadiaľ šiel tvoj Majster“. 
Martin Luther.

Pánova smrť na kríži by 
mala byť pre každého jed-
ného z� nás dostatočným 
impulzom k� životu omi-
losteného Božieho dieťaťa. 
Prosme Pána Boha o�posil-
nenie v�tomto procese zme-
ny. Pre Jeho slávu vo svete 
a�náš časný i�večný úžitok.  

Mgr. Martin Zaťko, 
evanjelický a. v. farár
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„Sviatky v Hranovnici“ – vianočné predstavenie Folklórneho sú-
boru KochmanParkovisko pri Rímskokatolíckom kostole pripravené na prevádzku

Vianočná besiedka MŠ, ul. Hviezdoslavova Betlehém manželov Pitoňákovcov

Fašiangové posedenie dôchodcov

Výlet členov OZ BAPKA na Hrebienku

Detský karneval

Ekumenický deň 2018
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Najmladší obyvatelia obce:
Dávid Pokoš – Hviezdoslavova 245/93
Martina Pačanová – Mlynská 241/16

Kevin Pačan – SNP 204/160A
Dominika Poliaková – Víťazstva 384/30

Erik Pačan – Hviezdoslavova 247/91
Miroslav Šarišský – Hviezdoslavova 259/80

Štefan Lacko – Hviezdoslavova 245/93
Vitajte medzi nami

Opustili nás:
Pavol Raček – Budovateľská 505/7

Oľga Pekarčíková – Víťazstva 376/22
Štefan Horváth – Mlynská 567/2

Martin Orolin – Sládkovičova 403/19
Mária Vilimová – Štúrova 482/16

Janka Malatinová – Hviezdoslavova 340/25
Odpočívajte v pokoji

Naši jubilanti:
60 rokov oslávili:

Anna Pačanová – SNP 204/160A
Milan Kočko – SNP 191/163A

Miloslav Bobovský – Hviezdoslavova 334/31

Mária Friedmannová – Sládkovičova 444/60
Margita Čonková – Hviezdoslavova 247/91

Anna Fedorová – Sládkovičova 454/68
Mária Vallušová – Rovná 14/11

70 rokov oslávili:
Helena Pavličková – SNP 175/119

Jana Rothová – SNP 148/95A
Všetkým oslávencom 
srdečne blahoželáme!

Spoločenská rubrika (december 2017 – február 2018)

SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci a 
v každom z deviatich čiast-
kových štvorcov boli do-
siahnuté všetky číslice od 
1 do 9. V zadaní je už nie-
koľko číslic uvedených, zvy-
šok treba doplniť tak, aby 
sa žiadna číslica v žiadnom 
riadku, stĺpci ani štvorci ne-
opakovala. Ľahké sudoku         Ťažké sudoku

TAJNIČKA

1. Obec v Podtatranskej kotline

2. Láska – anglicky

3. Pozemkové spoločenstvo

4. Jarná rastlina _ _ _ _ _ _ _ _ _  jarná

5. Ženské meno (12. 9.)

6. Opak smútku
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