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Vážení občania,
začal sa mesiac máj. Aj vzhľadom na príjemné teplé počasie posledných týždňov sa všetky stromy a lúky blyštia na zeleno.
Príroda sa už naplno prebudila. To pre nás znamená začiatok
sezóny kosenia verejných priestranstiev, s ktorou naplno začíname práve od začiatku tohto mesiaca.
Máj by mal byť aj začiatkom čulého stavebného ruchu v
našej obci. Slovenská správa ciest predpokladá dokončenie rekonštrukcie cesty I/66 na Dubine a VSD by mala začať s výmenou strešníkov a niektorých stĺpov v rámci siete nízkeho napätia. Zo stavebných prác v réžii Obce Hranovnica plánujeme
započať stavebné práce na novostavbe MŠ na ul. SNP, výstavbe chodníka od križovatky ciest I/66 a III/3069 smerom k novému cintorínu až k novej IBV. Súčasťou tejto stavby bude aj
vybudovanie parkoviska pri cintoríne. V najbližšom období
by sme chceli rozbehnúť aj výstavbu kanalizácie na časti ul.
Hviezdoslavovej, ktorá patrí k posledným uliciam v intraviláne obce, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Aj vzhľadom na spomínané príjemné a stabilné počasie nás
trochu mrzí, že stavebné práce sa ešte nezačali. Všetky uvedené
projekty však záviseli od vyjadrení a povolení iných orgánov,
ktoré nám boli doručené len v ostatných dňoch.
Vážení občania, chcel by som Vás požiadať o trpezlivosť a
pochopenie pri obmedzeniach, ktoré všetky uvedené stavby prinesú. V rámci našich schopností a možností urobíme všetko preto, aby Vás stavebný ruch čo najmenej vyrušoval a mohli ste si
užívať krásy života a znova naplno prebudenej prírody.
Vladimír Horváth
starosta obce

Nadobúdanie pozemkov v obci
Obec Hranovnica ako
právnická osoba nedisponuje
veľkým množstvom pozemkov, ktoré môže použiť pre
rozvoj obce. K zhoršeniu tejto situácie ešte prispelo niekoľko predajov nehnuteľného
majetku Obce v predošlých
volebných obdobiach. V súčasnosti sa Obec Hranovnica
sústreďuje nielen na investičnú výstavbu na svojom súčasnom majetku, ale aj na získavanie ďalších pozemkov, na
ktorých môžu v budúcnosti

prebiehať takéto aktivity alebo už takéto aktivity boli vykonané, a tým aspoň čiastočne zmierniť toto majetkové
obmedzenie.
V decembri 2017 bol na
Okresný úrad Poprad podaný návrh na zápis vlastníckeho práva k pozemku KN-C
5761/7 o výmere 69 m2, ktorý sa nachádza pod stavbou
novovybudovaného chodníka
pri výjazde z obce smerom na
(pokračovanie na strane 4)
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Aktuálne informácie o realizácii projektov podporených z fondov EÚ

V priebehu rokov 2015 –
2017 Obec Hranovnica podala 6
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku v
rámci výziev vyhlásených na základe poskytovania prostriedkov z
fondov EÚ. V 5 prípadoch bola
naša žiadosť schválená. Pri šiestej žiadosti prebieha schvaľovací
proces a rozhodnutie o nej nám
zatiaľ doručené nebolo.
Prvým projektom realizovaným s podporou EÚ bolo Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Hranovnica. V rámci projektu boli vymenené okná a dvere na budove, vy-

kurovacie telesá aj kotly, zateplené
podkrovie a fasáda budovy, vymenená časť krytiny budovy. Realizácia projektu bola riadne ukončená
k 14. 12. 2017.
Najväčším projektom podporeným nenávratným finančným príspevkom v rámci fondov
EÚ bola Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd
v obci Hranovnica, pri ktorom
došlo k zbúraniu prakticky celého objektu čistiarne a postaveniu
nového komplexu. Tento projekt
bol ukončený k novembru 2017.
V súčasnosti prebiehajú posledné administratívne práce.

Finančné prostriedky, ktoré
nám mali byť poskytnuté pri realizácii týchto dvoch projektov, sú
už na účtoch Obce.
Ďalším v poradí je projekt s
názvom Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica. Súčasťou tohto projektu bolo
vybudovanie zberného dvora v
obci, realizácia informačných aktivít a nákup traktora s príslušenstvom, ktorý nám bol dodaný
koncom marca 2018. Zdĺhavé
dodanie tohto stroja je dôvodom
predlžovania realizácie projektu
a odkladania spustenia prevádzky zberného dvora. V súčasnosti pripravujeme všetky formality potrebné k začatiu prevádzky.
V rámci tohto projektu bola už
preplatená prvá časť finančných
prostriedkov za stavbu zberného
dvora, jeho zariadenia a informačné aktivity. V apríli sme zaslali žiadosť o poskytnutie prostriedkov na úhradu faktúry za
traktor s príslušenstvom.
Od decembra 2017 sa realizuje projekt s názvom Podpora komplexného poskytovania
miestnej občianskej poriadkovej

Úprava verejnej zelene v obci
Obec Hranovnica dostáva od obyvateľov čoraz častejšie žiadosti o výrub
stromov na obecných pozemkoch. Dôvody, ktoré žiadatelia uvádzajú sú rôzne. Od tienenia, poškodzovania komunikácií, či pomníkov, až po zlý stav
stromov. Príslušní zamestnanci Obce
sa týmito žiadosťami zaoberali a v odôvodnených prípadoch boli vydané súhlasy na výrub alebo orez stromov.
Na základe týchto povolení sme
prikročili k samotnej úprave stromov.
V prvej etape sme objednali výrub briez
pri plote starého cintorína. Následne
boli vyrúbané suché smreky, dva ihličnany, ktoré zdvíhali pomníky a breza,
ktorá zasahovala do chodníka na novom cintoríne. Na tomto mieste bol
vykonaný aj orez koruny vŕby.
Vyrezané boli dva suché ihličnany v
parku na ul. SNP a borovica medzi bytovkami na ul. Budovateľskej. Orezaný

bol tiež strom pri Vernárke, ktorého konáre zasahovali až na strechu stavby p.
Šidlovskej.
V priebehu tohto roka sa pripravuje
aj úprava plôch verejnej zelene na mieste
starej pošty a na ploche, ktorá ostala medzi oplotením rímskokatolíckeho kostola a novopostaveným parkoviskom. Najmä na týchto plochách bude vykonaná
aj náhradná výsadba za zrezané stromy.
Na záver by sme chceli pripomenúť,
že väčšina stromov, ktoré sme odstraňovali na návrh obyvateľov, bola na danom mieste vysadená človekom. Obec
samozrejme neodhovára ľudí od výsadby stromov, avšak v zastavanom území
obce je potrebné sa zamyslieť nad tým,
akú drevinu kam zasadíme a aký dosah
to môže v budúcnosti mať na okolie
stromu aj strom samotný.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

služby v obci Hranovnica. Z prostriedkov poskytnutých na tento
projekt sú platené mzdy členov
občianskej hliadky a ich technické zabezpečenie po dobu 36
mesiacov. V mesiaci apríl sme
podali žiadosť o refundáciu prostriedkov za prvý kvartál fungovania hliadky.
V týchto dňoch prebehlo aj
odovzdanie staveniska a začatie stavebnej časti projektu Novostavba materskej školy v obci
Hranovnica. Počas trvania stavebných prác bude vyučovanie
Materskej školy z ul. SNP prebiehať v miestnosti Klubu obce,
a tým pádom musíme dočasne
zrušiť všetky aktivity, ktoré prebiehajú v týchto priestoroch.
Veríme, že pri realizácii ešte
neukončených projektov, ako aj
prípadných ďalších aktivít, budeme rovnako úspešní ako pri
implementácii projektov zateplenia OcÚ a výstavby ČOV, keďže v mnohých prípadoch je práve
táto časť uskutočňovania celého
projektu najnáročnejšia.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Nakladanie s odpadom v obci Hranovnica
Čoraz väčším problémom v našej
obci sa stáva nakladanie s odpadom,
konkrétne s jeho umiestňovaním na iné
miesta, ako určuje príslušné všeobecne
záväzné nariadenie.
V predošlých dňoch sme na webovom sídle Obce zverejnili článok o upratovaní skládky na hranici katastra s obcou Spišský Štiavnik. V spolupráci s p.
starostkou Kleinovou sme museli zlikvidovať stavebný odpad, odpadové pneumatiky, asfalt, komunálny odpad aj pozostatky uhynutých zvierat.
Dlhodobým problémom je sypanie
odpadu do Vernárky. V tejto veci Obec
prijala viacero opatrení, ktoré čiastočne
situáciu zlepšili, ale problém úplne nevymizol. Pri niektorých častiach rieky
sú už v súčasnosti umiestnené kamery
a riešia sa priestupkové konania vo veci
umiestnenia odpadu na miesta, ktoré na
to určené nie sú.
Ďalším stále sa opakujúcim problémom je neporiadok na Dubine. Opakovane sme zverejňovali fotografie skládok
odpadu, ktoré si pravdepodobne užívatelia záhradných chatiek so sebou priniesli na autobusové zastávky, ale zabudli odniesť. Pravidelne nachádzame, alebo
sú nám hlásené skládky v kriakoch pri
výjazdoch od záhradkových osád. Aj pre
nás bol novinkou nález umiestnený v,

ale aj pri kontajneri na biologicky rozložiteľný odpad z konca mesiaca apríl.
V nádobe boli plechy na pečenie, digestor, záhradný nábytok, vedrá či kartónové krabice. V tejto súvislosti sme zvolali stretnutie s predsedami jednotlivých
chatových osád, aby sme situáciu prediskutovali a našli jej riešenie.
Množstvo odpadu je možné vidieť
aj okolo cesty I/66 smerom na Vernár.
Skládky sa opakovane tvoria v lokalite
pri zastávke SAD na Hranovnickom plese. Keďže ide o kataster našej obce, sme
povinní zabezpečiť likvidáciu skládok aj
na týchto miestach.
Koncom apríla sme na žiadosti obyvateľov umiestnili na Budovateľskej ulici ďalšiu sadu tisíclitrových kontajnerov na zber
jednotlivých zložiek odpadov. S
tým súvisí problém, ktorý nastáva pri ďalšej sade takýchto kontajnerov na ul. Sládkovičovej, a to
umiestňovanie vytriedených zložiek odpadu vedľa nádob určených na jednotlivé druhy odpadu
(sklo, papier, plast). Ako sme už
uviedli v predošlom vydaní, snažíme sa zvýšiť frekvenciu vývozu
kontajnerov na separovaný zber.
O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Dovtedy však
žiadame občanov, aby neumiestňovali odpad vedľa nádob na separované zložky odpadu. V prípade,
že je kontajner plný, je potrebné
počkať na jeho vyvezenie a až po-

tom je možné do kontajnera umiestňovať odpad. Ak sa takéto konania budú
opakovať, ako jediné riešenie prichádza
do úvahy len odstránenie veľkoobjemových kontajnerov z jednotlivých zberných miest.
Veríme, že k riešeniu uvedených
problémov prispeje spustenie zberného dvora, ktorý je pripravený v lokalite
pod Dubinou. V súčasnosti prebieha konanie o udelenie súhlasu s prevádzkou.
Predpokladaný termín spustenia je jún
– júl tohto roka. O jeho spustení, druhu odpadov, ktoré na ňom bude možné
umiestniť a o otváracích hodinách Vás
budeme informovať hneď ako to bude
možné.
Obec Hranovnica vyvíja nemalé úsilie na zabezpečenie poriadku v obci a
snaží sa vyjsť v ústrety všetkým obyvateľom v čo možno najväčšej miere. Najlepším dôkazom toho je fakt, že Obci
sa každoročne zvyšujú náklady na vývoz komunálneho odpadu a likvidáciu
čiernych skládok. Ak bude tento stav aj
naďalej pretrvávať, budeme nútení zvážiť ďalšiu úpravu výšky poplatku za komunálne odpady, ktorá v súčasnosti
predstavuje sumu 15 € za osobu a rok.
Veríme, že sa nám spoločným úsilím
Vás obyvateľov a nás ako zamestnancov
Obce podarí zlepšiť stav v oblasti nakladania s odpadom v našej obci a najmä
zamedziť vzniku ďalších čiernych skládok.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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V skratke
• Po zimnej prestávke opäť
začali práce na rekonštrukcii časti cesty I/66 na Dubine.
Podľa informácií od Slovenskej
správy ciest by mala byť stavba dokončená do konca mája
2018. V tomto termíne by
teda mali skončiť aj všetky dopravné obmedzenia.
• V obci je dlhodobý problém s majiteľmi psov, ktorí ich
nechávajú voľne pohybovať sa
po verejných priestranstvách. V
rámci riešenia tohto problému
vykonali dňa 19. 4. 2018 príslušní zamestnanci Obce kontrolu hlásenia psov do evidencie a obmedzenia ich voľného
pohybu. V tento deň bolo v
blokovom konaní uložených
36 pokút, ktoré boli na mieste
uhradené. Ak ani takáto výstraha nepomôže k zlepšeniu situácie, budeme musieť prikročiť k
ukladaniu vyšších pokút.
• Dobrovoľný hasičský
zbor Hranovnica prosí všetkých členov, bývalých členov,
ale aj priateľov, ktorí našli po
svojich príbuzných alebo majú
doma hasičské uniformy a iné
hasičské doplnky, aby ich odovzdali. Tieto veci môžete doniesť do hasičskej zbrojnice,
na obecný úrad, alebo kontaktovať predsedu DHZ Hranovnica Tomáša Šavela (0908
269 834).
• Obec Hranovnica oznamuje všetkým obyvateľom
a podnikateľom, ktorí majú
možnosť a chuť prispieť do
tomboly na Deň obce 2018, že
tak môžu urobiť na obecnom
úrade u p. Benkovej v termíne
do 15. 6. 2018.
• Riaditeľka Materskej školy, Hviezdoslavova 325, Hranovnica oznamuje rodičom, že
z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení a kuchyne, bude
prevádzka školy prerušená od
1. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Podrobnejšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ.

Nadobúdanie pozemkov v obci
(dokončenie zo strany 1)
Poprad. Tento pozemok bol
Obci odovzdaný bezodplatne Slovenským pozemkovým
fondom.
Začiatkom februára 2018
Obec a spoločnosť COOP
JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo podpísali
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol predaj pozemkov
KN-C 141/2, KN-C 148/5 a
KN-C 148/6 spolu o výmere
815 m2.
V mesiaci apríl 2018 došlo k rokovaniam s vlastníčkou pozemkov KN-C 601/1,
KN-C 601/2, KN-C 602/8 a
KN-C 602/9 o možnosti odkúpenia týchto pozemkov o
výmere 701 m2. Tieto pozemky sme sa nakoniec rozhodli
kúpiť s výhľadom na výstavbu
skladu materiálu a garáže pre
obecnú techniku, ktoré v súčasnosti veľmi chýbajú.
V priebehu roka 2018
máme v pláne aj dokončenie vyporiadania pozemkov
na konci ul. Lúčnej, pre výstavbu avizovaného predĺženia miestnej komunikácie

a odvodňovacieho rigola. V
súvislosti s touto akciou sme
rozbehli proces získania časti pozemku KN-E 5746 formou bezodplatného prevodu
od Slovenského pozemkového fondu.
V pláne akcií na rok 2018
je aj výstavba miestnej komunikácie na Dubine pri zbernom dvore. Na to, aby bolo
možné začať s realizáciou tejto stavby, je potrebné dokončiť konanie o oprave v katastri. Podklady na konanie
dala na svoje náklady spracovať Obec. Následne musíme
odkúpiť pozemky pod časťou cesty, ktoré Obec predala
súčasnému vlastníkovi v roku
2008...
Jednou z priorít Obce, a
zároveň aj jedným zo záujmov obyvateľov Obce, je vytvorenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov.
Ako sme už uviedli v predošlých vydaniach, Obec naneštastie nedisponuje žiadnym
pozemkom, kde by mohla
riešiť prípravu nových plôch
na výstavbu domov. Vzhľadom na rozdrobenosť po-

zemkov v Hranovnici sú
jedinými možnými partnermi Obce, ktorí vlastnia dostatočne veľké pozemky na
prípavu IBV, len Urbariát
– pozemkové spoločenstvo
Hranovnica a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hranovnica. Vzhľadom na nemožnosť predaja pozemkov
urbariátom je jedinou možnosťou nákup pozemkov od
cirkvi. Na svojom októbrovom zasadnutí hospodárska
rada farnosti takýto predaj
neodsúhlasila. Keďže však
iná možnosť prakticky neprichádza do úvahy, veríme,
že zástupcovia cirkvi zmenia
názor a pristúpia na predaj
pozemkov Obci. Je na zvážení aj Vás, obyvateľov obce, či
neosloviť svojich zástupcov
vo farskej hospodárskej rade
a nepožiadať ich o prehodnotenie svojho stanoviska. Je
predsa v záujme celej obce,
aby sa rozvíjala, zväčšovala,
a aby mladí nemuseli opúšťať Hranovnicu a mohli si v
nej postaviť svoj dom.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Sezóna hasičských súťaží 2018
Tak ako po minulé roky, v tomto období, začína sezóna hasičských súťaží. Aj
v roku 2018 sa dobrovoľný hasičský zbor
Hranovnica zúčastní Podtatranskej hasičskej ligy (PHL). Družstvo žiakov už má
za sebou dve súťaže. Začali v Spišskom
Bystrom, kde sa I. družstvo Hranovnice
umiestnilo na štvrtom a II. družstvo na
siedmom mieste. Ďalšia súťaž bola v Batizovciach a tam sa I. družstvu podarilo
umiestniť na šiestom mieste. Súťaže mladých hasičov boli 28. 4. 2018 v Poprade-Veľkej, 5. 5. 2018 v Spišskej Teplici.
Nasledujúca súťaž bude 12. 5. 2018 v Gerlachove. Muži, ženy a dorast začínajú sezónu už tradične prvou súťažou vo Svite,
ktorá sa koná 29. 4. 2018. Previerka pripravenosti DHZ bude v Spišskom Bys-

trom 13. 5. 2018 so začiatkom o 10.00
hod. Výsledky súťaží prinesieme v ďalšom
čísle Hranovnického spravodajcu.
Naši občania sa môžu tešiť na našu
domácu súťaž, ktorá bude 16. 6. 2018.
O 18.00 hod. začneme s Hincavskou naberačkou, po ktorej bude nočná súťaž. Denná súťaž, ktorá je zaradená do PHL, bude
29. 7. 2018 o 10.30 hod. – súťaž žiakov,
a o 13.00 hod. budeme pokračovať súťažou O pohár obce Hranovnica. Podrobný
kalendár celej súťažnej sezóny môžete nájsť
na webovej stránke www.podtatranskahl.sk
v časti Plán súťaží. O výsledkoch, ako aj aktivitách DHZ vás priebežne informujeme
na našej facebookovej stránke DHZ Hranovnica.
Barbora Palgutová
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Čo je nové v kultúre
Ubehli prvé mesiace nového roka, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú i prázdniny.
V Obecnej knižnici v Hranovnici sa mohli deti a mládež po šiestykrát zapojiť do
programu ,,Jarné prázdniny s
knižnicou“. Voľný čas mohli
aktívne využiť na stretnutie
sa s kamarátmi pri spoločenských hrách, alebo výlete. Pre
malý záujem sa tieto aktivity
nerealizovali. V utorok 27. 2.
súťažili deti v hre Človeče
nehnevaj sa s klientmi denného stacionára v Hranovnici. Úsmev na tvári bol odmenou pre všetkých účastníkov
súťažného maratónu. Vo štvrtok 1.3. premietalo deťom v
kinosále Kultúrneho domu
Mobilné planetárium z Košíc snímky o slnečnej sústave
a o kozme a kozmonautoch.
Piatok patril návšteve Citybowlingu-i MAX v Poprade,
kde deti ukončili spoločné
prázdninové stretnutia.
Obec Hranovnica v spolupráci s OZ Popoluška pripravili 28. 2. 2018 pre mládež od
14 – 17 rokov stretnutie na
tému „Objav sám seba“. Nebolo posledné, pretože dievčatá a chlapci sa od tohto času
s OZ Popoluška stretávajú v
Klube obce pravidelne, aby
našli v sebe ukrytý potenciál
a naučili sa zvládať veci, ktoré
trápia väčšinu mladých ľudí.
V nedeľu 11. 3. 2018
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Hranovnici v spolupráci s Národnou
transfúznou službou v Poprade a Obecným úradom v
Hranovnici zorganizovali v
Klube obce „Jarný hromadný
odber krvi“, na ktorom sa zúčastnilo 19 darcov.
V nedeľu 18. 3. 2018 sme
si spomienkovým aktom pripomenuli „110. výročie narodenia významného hranov-

nického rodáka, jazykovedca
prof. Jozefa Štolca“. Súčasťou bol pietny akt so vzdaním úcty a položením vencov.
Pri tejto príležitosti navštívili našu obec blízki príbuzní
pána profesora – dcéra, pani
profesorka Elena Marečková
a syn MUDr. Svorad Štolc,
ktorý vyzdvihol hodnotu
kresťanskej výchovy a následného vzdelávania sa vtedajšej
doby, ako aj celoživotnú bádateľskú prácu svojho otca.
V stredu 21. 3. 2018 sme
na „Jarných tvorivých dielňach“ spoločne pripravovali
darčeky a ozdoby. Tí šikovnejší si s pánom Mičkom,
zamestnancom Rodinného
domu v Hranovnici (Detský
domov), uplietli veľkonočný korbáč. Šikovné ruky mali
nielen hosťky zo Spišského
Bystrého, ale aj všetky deti a
mamičky z našej obce, ktoré
sa prišli spoločne stretnúť a
zabaviť sa.
Utorok po Veľkonočnom
pondelku, už niekoľko rokov
býva v znamení zábavy na
Bapke, kde deti z DFS Kochmanik chodievajú pravidelne
,,gúľať vajíčka“. Nebolo tomu
inak ani 4. 4. 2018, keď sa
dievčatá a chlapci stretli, aby
sa spoločne zabavili.
Podujatie na podporu čítania a kamarátskych vzťahov
„Noc s Andersenom“, ktoré
6. 4. 2018 pripravila Obecná
knižnica, tento rok otvorila
známa slovenská spisovateľka kníh pre deti
a mládež, Mgr.
Gabriela Futová.
Hneď v úvode ju
deti vyspovedali
a tým aj ukázali, ako dobre po-

znajú jej tvorbu. Pani Futová
je krstnou mamou „stromu
republiky“, ktorý deti spoločne vysadili pred Kultúrnym
domom našej obce. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa zúčastnili na príprave
tohto podujatia.
Na pozvanie Obecného
úradu, prišiel 8. 4. 2018 prehĺbiť kultúrny život v našej
obci divadelný súbor Ozvena zo Stráž. Diváci mohli vidieť veselohru Jána Chalúpku – Starý zaľúbenec, v réžii
Rudolfa Kubusa. Veselohra to
bola vskutku naozajstná, veď
láska baví človeka v každom
veku. A čo majú spoločné
pohreb a svadba? Mohli ste
vidieť, keby ste na predstavenie prišli aj vy.
Dňa 13. 4. 2018 uskutočnilo Občianske združenie
Liga proti rakovine Slovenskej republiky verejnú zbierku na všeobecne prospešný
účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy,
vzdelania a rozvoja dobrovoľníckej činnosti „Deň narcisov“. Dobrovoľníčky ste stretli aj v uliciach našej obce.
Spoločne sme na dobrú vec
prispeli sumou 141,- Eur.
Ďakujeme Vám!
Pietnym podujatím kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia ukončenia II.
svetovej vojny pri Pamätníku

padlým v I. a II. svetovej vojne sme si 7. 5. 2018 so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Spišské
Bystré – Hranovnica uctili
pamiatku obetí v boji proti
fašizmu.
Prvým dňom mesiaca
apríl začala futbalová sezóna.
Rozpisy jednotlivých zápasov
môžete sledovať na internetovej stránke obce.
Pekné počasie otvorilo sezónu dobrovoľným hasičom,
ktorí si usporiadali v areáli
DHZ na Lúčke brigádu. Rozpisy novej hasičskej ligy môžete rovnako sledovať na internetovej stránke obce.
Tretiu májovú nedeľu postavia členovia FS Kochman
„Obecný máj“ a členovia Šachového klubu Hranovnica
pripravia „Turičný šachový
turnaj“.
Druhý júnový víkend
poriadajú dobrovoľní hasiči Hranovnica na Lúčke súťaž „Hincavská naberačka“ a
Nočnú hasičskú súťaž.
„Deň obce Hranovnica“
patrí už tradične k najsledovanejšiemu pripravovanému
podujatiu u nás v obci. Tento rok sa uskutoční dňa 23. 6.
2018. Už dnes Vás všetkých
srdečne pozývame na dobrú zábavu do areálu DHZ na
Lúčke.
Zdena Benková
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PROF. ŠTOLC – 110. VÝROČIE NARODENIA
V nedeľu 18. marca 2018
si predstavitelia obce Hranovnica, občania, príbuzní a známi uctili pamiatku nedožitých
110. narodením profesora Jozefa Štolca, DrSc., rodáka z Hranovnice. Na slávnostnom akte sa
okrem iných, zúčastnili aj jeho
deti MUDr. Svorad Štolc, DrSc.
a doc. PhDr. Elena Marečková CSc. V slávnostných príhovoroch zhodnotili život a dielo pána profesora starosta obce
Vladimír Horváth, jeho zástupca
Ing. Martin Valluš, PhDr. Peter
Roth PhD., riaditeľka ZŠ Mgr.
Ľubica Šifrová i predstaviteľka
MO Matice Slovenskej v Poprade Mgr. Ľudmila Hrehorčáková. Kultúrny program zabezpečil
folklórny súbor Kochman.
Profesor Jozef Štolc, DrSc. sa
narodil 24. 3. 1908 v Hranovnici, ktorá sa v tej dobe menovala Szépesveghely a prináležala do
Rakúsko – Uhorskej monarchie,
pričom úradná reč bola maďarči-

na. A tak sa budúci jazykovedec
zoznamoval so slovenčinou iba
doma a v kolektíve svojich kamarátov. Aj to nebola dnešná slovenčina, ale iba jedno z jej spišských
nárečí, ktoré bolo premiešané nemeckými výrazmi. Možno práve
to, alebo práve preto, sa jeho celoživotným dielom stal výskum nárečí slovenského jazyka a to nielen
na Slovensku, ale i v zahraničí.
Po skončení štúdií v Kežmarku, Levoči, Spišskej Novej Vsi,
Bratislave a vo Viedni sa uplatnil
ako stredoškolský profesor, neskôr sa dostal do Bratislavy, kde
sa zamestnal na Ministerstve školstva a národnej osvety. Pôsobil
ako podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV,
podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV.
V pohnutých rokoch po
druhej svetovej vojne bola jeho
práca prerušená a musel sa vrátiť
do rodného kraja, kde pracoval
ako robotník. To ho však nezlo-

milo a neskôr sa k svojej vedeckej
a pedagogickej práci vrátil.
Pracoval v Slovenskej akadémii vied a umení, vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ, v Slovenskom
pedagogickom nakladateľstve, ako
vedecký pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie
vied, na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, bol vedeckým
pracovníkom pobočky Ústavu pro
jazyk český Československej akadémie vied v Brne, bol pracovníkom
Ústavu slovenského jazyka SAV a
ako samostatný vedecký pracovník
a vedúci vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV. Zomrel 15. júla 1981.
Profesor Štolc nám zanechal
bohaté vedecké dielo, z ktorého
vyberáme hlavne Slovenskú gramatiku (spolu s E. Paulínim a J.
Ružičkom), Slovenskú dialektológiu, Nárečie troch slovenských
ostrovov v Maďarsku, Reč Slová-

kov v Juhoslávii, Atlas slovenského jazyka, či nespracovaný Slovník slovenského jazyka a mnoho
ďalších odborných prác.
Nám hranovničanom však zanechal veľký odkaz: „milujte svoj
rodný kraj, svoju rodnú reč a nikdy
neopusťte vieru svojich otcov“, za čo
mu úprimne ďakujeme.
PhDr. Peter Roth PhD.

PRIRÁSTLA MI K SRDCU

tenie má opodstatnenie, je za ním
úprimnosť postoja, nazbieraná
skúsenosť a zážitky, a je to v človeku niečo reálne a skutočné.
A možno sa to ani tak ľahko nedá
opísať a vysvetliť, lebo je to niečo
vo vnútri, v hlbinách srdca.
Oslovený napísať článok do
časopisu obce Hranovnica sa opätovne, tak ako po mnohokrát verejne priznávam, že mi Chranovnica prirástla k srdcu!
Určite prirástla, keď vždy po
víkende otváram webovú stránku
tejto obce, aby som sa z nej dozvedel, čo všetko sa stalo, alebo čo
plánujú prežiť občania tejto obce.
Určite prirástla, veď preto
v pondelňajšom vydaní Športu hľadám aj tabuľku podtatranskej V.
ligy, aby som sa potešil s hranovnickými futbalistami z ďalšieho víťazstva a z popredných miest v tabuľke v tejto sezóne. A zaspomínal pri
tom aj na vždy s futbalom spojený
Memoriál Eda Benku.
Určite prirástla, veď pri každej smske o úmrtí či tragédii,
ktoré postihli tých, ktorých ro-

dinu som aj osobne poznal, či
už kondolenčnou smskou alebo
spomienkou v modlitbe prosím
o silu a nádej pre nich.
Určite prirástla, veď sa teším
z úspechu každého mladého Hranovničana v športe alebo v umení,
napr. Peťo Sedmák, šachisti, hasiči.
Určite prirástla, keď teraz ako
predseda Rady školy v obci kde
bývam často spomínam na pedagógov a vôbec na hranovnickú ZŠ
a MŠ.
Určite prirástla, veď pri každom stretnutí v našom hlavnom
meste s ktorýmkoľvek Hranovničanom, či je z Mlynskej ulice alebo Hviezdoslavovej, som natešený a zasypem ho vždy otázkami
o tom, čo je u Vás nové.
Priznávam a nehanbím sa, že
mi Hranovnica prirástla k srdcu!
Veď tých 1863 dní pre Vás
a s Vami bolo nezabudnuteľných
a silných vo všetkom. Preto mi
Hranovnica, preto ste mi prirástli k srdcu!
S vďakou, úctou a láskou
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak

Aj odborníci na slová by tomuto výrazu dali rôzny význam:
slovu „prirásť k ...“. Veru, čokoľvek môže prirásť k čomukoľvek.
Najmä ak ide o veci zo živej či
neživej prírody, môže napríklad
strom prirásť k holej skale.
Táto formulácia slov však
môže najlepšie vyjadriť aj postoj
človeka. Samozrejme aj v tom nepríjemnejšom a zlom význame,
ak sa to napríklad dotýka niečoho, čo ohrozuje človeka.
Veľmi pekným zoskupením
slov je však výraz „prirástlo k srd-

cu“. Veľa sa ním vyjadruje. Predovšetkým je to vyjadrenie pocitu
človeka, prezradením vnútorných
poryvov, jeho myšlienok a vnímania vecí.
K srdcu môže prirásť aj niečo, čo nemusí človeku osožiť. Ale
predsa, určite je v živote každého
viac toho, že toto vyjadrenie prezradí jeho pozitívne pohnútky
a postoje.
Niekedy máme tendenciu
hanbiť sa, keď sa priznávame, že
nám niečo prirástlo k srdcu. Hanba nie je namieste, ak toto priras-
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Jarný hromadný odber krvi

Družstvo Hranovnice na súťaži v šúľaní šúľancov

Veľkonočné tvorivé dielne

Nový obecný traktor

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch kultúrneho domu

Noc s Andersenom 2018

Brigáda DHZ na Lúčke

Priestory Klubu obce upravené pre výučbu MŠ II
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Spoločenská rubrika (marec 2018 – apríl 2018)

Najmladší obyvatelia obce:
Terézia Malatinová – SNP 166/111
70. rokov
Samuel Žiga – Hviezdoslavova 251/86
– vo veku nedožitých 96 rokov
Jozef Slavkovský – Víťazstva 382/27
Loren Balogová – Mlynská 243/18
Marta Šarišská – Mlynská 237/7
Jozef Liptaj – SNP 96/56
Sofia Šarišská – SNP 183/132
– vo veku nedožitých 54 rokov
Oľga Brošková – Víťazstva 383/29
U
SUDOKU
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21/5v každom rade, v
Emil
Mišaga – stĺpci
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267/76A
h je
štvorcov
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všetky
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od
1 do tak,
9. Vaby
je už
niekoľko
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Liptajová
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Školská
603/11
m
doplniť
Princípom
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je
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aby v každom
sudoku
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vzadaní
každom
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každom
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Kolbová
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Topoľová
pokoji
80. rokov
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aby627/3
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1 do v9.
číslice
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od 1je
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Vitajte medzi nami
Mária Liptajová – SNP 100/58
la.
ch, zvyšokuvedených,
treba doplniť
zvyšok
tak, treba
aby sa
doplniť
žiadnatak,
číslica
abyjubilanti:
vsažiadnom
žiadna číslica
riadku, vstĺpci
žiadnom
ani riadku,
štvorci stĺpci ani štvor
Naši
vala.
neopakovala.
Opustili nás:
60. rokov
Všetkým oslávencom
Matúš Harvan – Hviezdoslavova 256/82
srdečne blahoželáme!
ŤažkéMartin Lačný – Sládkovičova 446/62
– vo veku nedožitých 2 rokov
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