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Vážení občania,
skončil sa čas dovoleniek a školských prázdnin, skončil sa čas
regenerácie a odpočinku. Žiaci si opäť plnia svoje školské povinnosti a ostatní, ktorí sme školské lavice už opustili, pokračujeme v rozrobenej práci. My na obecnom úrade sme počas leta
nezaháľali. Pracovalo sa na ďalších stavebných akciách, o ktorých píše v samostatných článkoch prednosta OcÚ.
Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj
mňa ako starostu obce Hranovnica, sa blíži k cieľu. Za tieto štyri
roky sme v spolupráci s poslancami OcZ a zamestnancami obecného úradu odviedli kus roboty. Podarilo sa nám v Hranovnici
rozbehnúť čerpanie eurofondov. Do obce teda začali prichádzať
prostriedky, ktoré v predošlých rokoch nechodili. A rozhodne
nejde o zanedbateľné sumy! Na účty Obce Hranovnica od roka
2015 už prišli peňažné prostriedky v hodnote 1 800 000 €
a ďalšie prostriedky na úrovni približne 650 000 € sú zazmluvnené. To znamená, že v prípade riadneho plnenia všetkých zmluvných podmienok budú Obci poskytnuté. Z týchto
prostriedkov bol zateplený obecný úrad, kompletne zrekonštruovaná čistiareň odpadových vôd, či zakúpený nový obecný
traktor. V súčasnosti prebieha výstavba novej budovy Materskej
školy na ul. SNP.
Ďalšou kapitolou je výstavba z vlastných prostriedkov Obce.
Je samozrejmé, že za 4 roky sa nedajú vyriešiť všetky problémy a nedostatky infraštruktúry akejkoľvek obce. Snažili sme
sa však riešiť situácie, ktoré boli najproblémovejšie a najviac
trápili obyvateľov obce. Najväčší objem prostriedkov bol nepochybne investovaný do miestnych komunikácií. V tomto volebnom období boli postavené chodníky na ul. SNP a Hviezdoslavovej, ako aj smerom k cintorínom a na IBV. Takýmto
spôsobom sa podstatne zvýšila bezpečnosť chodcov, ktorí už nemusia na presuny používať vyťažené štátne cesty v obci, čo viedlo k nejednej dopravnej nehode. Novopostavené boli miestne
komunikácie pod Babkou (teda predĺženie ul. Štúrovej) a na

ulici Mlynskej. Nový asfalt bol položený na ul. M.R.Štefánika.
Postavené boli parkovacie plochy pri obecnom úrade, rímskokatolíckom kostole a cintoríne.
Viac sme sa začali zaoberať aj kultúrou v obci. Dôraz sa
kládol na podporu fungovania organizácií v obci a na organizovanie kultúrnych podujatí. Od roku 2015 každoročne organizujeme Deň obce, s prípravou ktorého nám výrazne pomáhajú členovia DHZO Hranovnica. Kvôli tejto akcii, ako
aj pre zlepšenie možností usporadúvania hasičských súťaží boli
v areáli na Lúčke vybudované nová elektrická prípojka a toalety. Z pohľadu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, ale
v neposlednom rade aj z dôvodu nájdenia dôstojného miesta
pre konanie pietnych akcií, bol preložený pamätník obetí I.
a II. svetovej vojny. V súčasnosti prebiehajúca rekonštrukcia
ozvučenia a osvetlenia sály kultúrneho domu nám zasa do budúcnosti umožní organizovať divadelné predstavenia, ale aj
vystúpenia miestnych súborov. Na tomto mieste by som sa chcel
špeciálne poďakovať môjmu zástupcovi a predsedovi kultúrnej
komisie pri obecnom zastupiteľstve Ing. Martinovi Vallušovi,
ktorý mal nezastupiteľnú úlohu pri usporiadaní a priebehu
takmer všetkých kultúrnych akcií za ostatné 4 roky.
Je samozrejmé, že v obci je stále čo zlepšovať. V tomto roku
sa zvýraznil problém ochrany obce pred povodňami. Aby nám
z obce neodchádzali mladí, musíme vytvoriť pozemky na výstavbu. Potrebné je dokončiť stavbu a spustiť výučbu v Materskej škole na ul. SNP, riešiť stav budov zdravotného strediska
a Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej, zväčšiť kapacitu základnej školy, riešiť nakladanie so zrážkovou vodou v obci...
Som však presvedčený, že sme v tomto volebnom období odviedli kus dobrej práce a Hranovnica je v súčasnosti v omnoho
lepšom stave, v akom som ju v decembri 2014 preberal od môjho predchodcu. Verím, že aj v nasledujúcom období sa bude
v nastúpenom kurze pokračovať, a že rovnaké tvrdenie budem
môcť konštatovať aj o štyri roky.
Vladimír Horváth, starosta obce
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Dokončenie chodníka a parkoviska pri cintoríne
Koncom mesiaca august
2018 zhotoviteľ stavby odovzdal
Obci Hranovnica do užívania
stavbu s názvom Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou
v obci Hranovnica. Ako už vyplýva z názvu, projekt pozostáva z dvoch zložiek – chodníka a
parkoviska.
Výstavba chodníka od križovatky ciest I/66 a III/3069 smerom na Spišský Štiavnik priamo
nadväzuje na stavbu chodníka z
minulého roka z jednej strany a
na už realizovaný chodník na vybudovanú IBV zo strany druhej.
Ide o približne 200 metrov dlhý
úsek, ktorý zahŕňa aj tri priechody pre chodcov, z toho jeden cez
cestu III/3069. Do budúcna sa
uvažuje s doplnením zábradlí v
exponovaných úsekoch chodníka, a to z dôvodu ďalšieho zvýšenia bezpečnosti chodcov.
Po dokončení tohto úse-

ku ostáva pripraviť a následne
realizovať chodník popri ceste
III/3074 (od zdravotného strediska smerom na Spišské Bystré)
a chodci sa budú môcť bezpečne
pohybovať okolo všetkých štátnych ciest v obci. Tento projekt
by sme chceli realizovať v roku
2019 alebo 2020.
Druhou časťou diela bolo vybudovanie parkoviska. Návštevníci starého aj nového cintorína
dlhodobo bojovali s problémom,
kde odstaviť svoje vozidlo pri návšteve týchto miest. Obec v minulých rokoch upravila zhutneným
kameňom priestor medzi plotom
starého cintorína a cestou. Tak
bolo zabezpečené aspoň provizórne parkovanie. Vzhľadom na
to, že aj na tejto ploche bol postavený chodník, bolo potrebné
parkovanie riešiť. Preto sme sa
rozhodli pristúpiť k vybudovaniu parkoviska s 15 parkovacími
miestami. Pre uľahčenie vstupu
pre návštevníkov cintorína bola

na konci parkoviska vybudovaná aj nová vstupná brána. Na ňu
bude naväzovať aj chodník, ktorý
prepojí parkovisko s už existujúcou sieťou chodníkov na novom
cintoríne. Vzhľadom na súbežnú
výstavbu kanalizačnej prípojky
domu smútku, ktorá prechádza
tou istou trasou ako tento chodník, rozhodli sme sa, že s jeho realizáciou počkáme na budúci rok,
aby nedošlo k sadaniu zeminy
pod ním.
Výstavbou parkoviska by
sme chceli odbúrať aj druhý
problém tejto lokality. V predchádzajúcom období bol medzi novým cintorínom a IBV
umiestnený
veľkoobjemový
kontajner, ktorý bol určený výhradne na odpad z cintorínov.
Prostredníctvom novín aj webovej stránky obce sme Vás opakovane informovali, že v tejto
zbernej nádobe bol uložený odpad rôznych druhov, či už išlo o
okná, elektrospotrebiče, aj sta-

vebný odpad. Po rozhovoroch s
obyvateľmi susedných ulíc sme
sa rozhodli z tejto lokality kontajner premiestniť. Namiesto
toho sme ku domu smútku doplnili ďalšie dve 240 l nádoby na
odpad z cintorína. Veríme, že aj
tento krok prispeje k zlepšeniu
prostredia pre obyvateľov a návštevníkov miest posledného odpočinku v našej obci.
Okrem už spomínaného plánovaného umiestnenia zábradlí
a dobudovania chodníka na novom cintoríne čaká na realizáciu
ešte jedna časť projektu. Od križovatky cesty III/3069 a miestnej komunikácie na ul. Sládkovičovej plánujeme doplniť sieť
verejného osvetlenia tak, aby
osvetľovala nové úseky chodníka,
parkovisko, aj vstup na cintorín
cez novú vstupnú bránu. Tento
krok by sme chceli stihnúť ešte v
priebehu tohto roka.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Prebiehajúce stavebné akcie
So začiatkom tohto mesiaca sa pomaly končí obdobie, počas ktorého je možné
v našom regióne vykonávať
stavebné práce vo vonkajšom
prostredí. Preto sa snažíme
tieto začaté práce čo najskôr
ukončiť.
Od začiatku septembra
prebieha rekonštrukcia ozvučenia aj osvetlenia a s tým súvisiacich elektroinštalácii v

sále kultúrneho domu. Po dokončení stavby budeme môcť
opäť usporadúvať kultúrne
akcie, ktorých organizovanie
nám neumožňoval zlý technický stav technologického
zariadenia sály. Ako sme už
spomenuli v predošlom vydaní, tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského
(pokračovanie na strane 5)
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Voľ by do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky Andrej
Danko svojím rozhodnutím
č. 203 zo dňa 6. júla 2018
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. V rozhodnutí
zároveň určil termín konania
volieb na sobotu 10. novembra 2018.
Ako sme Vás informovali
v predošlom vydaní, Obecné
zastupiteľstvo v Hranovnici
na svojom júlovom zasadnutí splnilo povinnosti stanovené zákonom č. 180/2014

Z.z. a určilo úväzok starostu
obce a počet poslancov OcZ
na ďalšie volebné obdobie,
ako aj počet volebných obvodov.
Dôležitým
dátumom,
ktorý súvisí s nadchádzajúcimi voľbami, bol 11. september 2018. Do tohto termínu
boli politické strany a nezávislí kandidáti povinní predložiť kandidátne listiny na funkciu starostu obce a poslancov
OcZ. Na neskôr podané kandidátne listiny sa neprihliada.
Do uvedeného dátumu boli
podané nasledovné kandidátne listiny (uvádzame v poradí,
v akom boli kandidátne listiny
doručené):

- na funkciu starostu obce:
- PaedDr. Ján Krett,
- Vladimír Horváth,
- na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva:
- PaedDr. Ján Krett,
- Ľubomír Prachniar,
- Peter Oravec,
- Ing. Martin Valluš,
- PhDr. Peter Roth, PhD.,
- Peter Majer,
- Tomáš Šavel,
- Dominik Palguta,
- Martin Malatin,
- Marek Liptaj,
- Ing. Róbert Justh,
- Martin Friedmann,
- Ján Bies,
- Ing. Jozef Dulovič,

- Ing. Martin Palguta,
- Dušan Pačan,
- Marek Pačan,
- Dušan Čonka,
- Ondrej Bango,
- Daniel Šarišský,
- Miroslav Pačan.
Dňa 17. septembra 2018
sa uskutočnilo prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie,
ktorá rozhoduje o registrácii
kandidátnych listín pre voľby
do orgánov samosprávy obcí.
Na druhom zasadnutí komisie dňa 20.9.2018 bolo rozhodnuté, že všetci kandidáti,
ktorí Obci doručili kandidátnu listinu, boli zaregistrovaní
pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Vysvetlenie situácie ohľadom údajného prudkého
nárastu obyvateľov obce

V posledných dňoch sa Hranovnicou šíria fámy o tom, že na
trvalý pobyt v našej obci boli v
krátkom čase prihlásené desiatky nových rómskych obyvateľov, a to na môj podnet. Obec
Hranovnica týmto dôrazne popiera takéto tvrdenia! Na dokázanie nepravdivosti týchto tvrdení uvádzame nasledovné údaje o
počte obyvateľov obce k:
31. 12. 2014 – 2966
31. 12. 2015 – 3024
31. 12. 2016 – 3072
31. 12. 2017 – 3125
6. 7. 2018 – 3 120 (deň vyhlásenia volieb)
24. 9. 2018 – 3 131 (deň prípravy článku)
Z uvedených čísel jasne vyplýva, že obyvateľov našej obce
v posledných rokoch pribúdalo,
i keď v priebehu roka 2018 obyvateľov v jednej chvíli ubudlo.
Celkovo nejde o nijak výnimočný, či dokonca umelý prírastok
prihlásením veľkej skupiny obyvateľov. Ide o prirodzený stav,
keďže v obci sa rodí viac ľudí,
ako zomiera. Taktiež zatiaľ na
Hranovnicu výrazne nedoľahol
trend vysťahovávania do miest.

Prihlasovanie na trvalý pobyt upravuje zákon č. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky. Prihlasovanie a odhlasovanie
obyvateľov z pobytu v obci zabezpečuje zamestnanec poverený
vedením ohlasovne. V prípade,
ak osoba splní podmienky stanovené v uvedenom predpise, príslušný pracovník je povinný ho
prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt. Starosta obce nijakým
spôsobom nevstupuje do tohto
procesu.
Nie je náhoda, že takéto výmysly sa vynárajú v tomto období. Ako iste viete, o niečo viac
ako mesiac sa konajú komunálne voľby. Pravdepodobne niekto

chce pošpiniť moje dobré meno
a znehodnotiť vykonanú prácu. Položte si prosím jednoduchú otázku: ak by mal starosta
v úmysle dotiahnuť do Hranovnice desiatky, či stovky Rómov z
okolia, prečo by niečo také neurobil v posledných 4 rokoch
vo funkcii starostu? Odpoveď je
jednoduchá – neurobil som to
preto, lebo to nie je mojím cieľom! Samozrejme, každý starosta chce, aby sa obec pod jeho vedením rozvíjala a k tomu patrí
aj nárast počtu obyvateľstva.
Avšak sám viem, že priestorové kapacity našej obce na účely
bývania sú v súčasnosti plne vyťažené a ich ďalšie rozširovanie
nie je za súčasných podmienok
možné.

Vážení Hranovničania, prosím Vás o to, aby ste používali
zdravý rozum. Ak sa Vám do uší
dostane ďalšie tvrdenie podobného druhu, zvážte, či sa môže
zakladať na pravde. Ak by ste
mali pochybnosti, neváhajte sa
zastaviť na obecnom úrade alebo nás kontaktovať iným spôsobom. Nemáme čo skrývať! Ak sa
však objavia ďalšie podobné výmysly, budem uvažovať o postúpení veci príslušným orgánom.
Za uplynulé obdobie sme toho
veľa urobili a stojím si za prácou
zamestnancov obce aj seba ako
starostu. Preto nemôžem a nechcem nechať našu prácu haniť lžami neprajníkov.
Vladimír Horváth
starosta obce

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyne
v Materskej škole na ul. Hviezdoslavovej
Ako sa už v tomto funkčnom období stalo tradíciou, letné obdobie sme využili na
rekonštrukciu priestorov Materskej školy
na ul. Hviezdoslavovej. Vzhľadom na rozsah úprav bolo potrebné prevádzku školy
v jej budove prerušiť počas celých letných

prázdnin. Na základe prejaveného záujmu
vyšla Obec rodičom v ústrety a v priebehu
mesiaca júl mohli deti navštevovať školu
v priestoroch Klubu obce aspoň počas
(pokračovanie na strane 5)

Hranovnický spravodajca 4/2018

4

V skratke
· Obec Hranovnica oznamu-

je obyvateľom, že po ukončení
prác na výmene NN-siete v našej obci, pristúpime k zapájaniu
a inštalácii odpojených alebo odmontovaných reproduktorov siete obecného rozhlasu. Týmto by
sa mali odstrániť všetky problémy a výpadky v systéme.
· Správa a údržba ciest PSK,
stredisko Poprad v spolupráci s
Obcou Hranovnica začala 3. 9.
2018 s rekonštrukciou priepustu
cez cestu III/3069 na Dubinskom
potoku. V priebehu stavebných
prác je premávka obmedzená len
na jeden jazdný pruh. Pri rekonštrukcii dôjde zároveň k rozšíreniu kapacity priepustu. Pôvodný rúrový priepust priemeru 800
mm bude nahradený dvomi rúrovými priepustami s priemerom
800 mm. Aj tento krok má prispieť k odstráneniu problémov
s prívalovými dažďami, ktoré v
našej obci vznikajú v poslednom
období dosť často.
· Obec Hranovnica využila čerpanie dovolenky v ambulancii MUDr. Kabáta a vykonala
ďalšie úpravy priestorov. V miestnosti vyšetrovne boli natiahnuté
nové omietky, položená dlažba a
následne bola miestnosť vymaľovaná. Veríme, že aj takéto kroky
zlepšia poskytovanú zdravotnú
starostlivosť pre obyvateľov našej obce.
· Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznu službou Poprad a s podporou Obce
Hranovnica zorganizoval dňa 16.
9. 2018 tradičný jesenný hromadný odber krvi. Vzhľadom na plnú
vyťaženosť priestorov obecného
úradu sa podujatie konalo v budove Základnej školy Hranovnica.
Všetkým zúčastneným sa chceme
aj takouto formou poďakovať za
tento nezištný skutok.
· Obec Hranovnica žiada
hlavne mladých obyvateľov, aby
nevysedávali a neznečisťovali
priestory pri vstupoch do budovy
obecného úradu.

Púť Kráľovskou cestou
Rok prešiel rýchlo ako voda
a posledný augustový víkend
patril podujatiu, ktoré sa v našej
obci stalo tradíciou – Púti Kráľovskou cestou. Tá je memoriálom mladých tragicky zosnulých
Hranovničanov. V sobotu 25. 8.
2018 to bol už 16. ročník. Ráno
nás autobus odviezol na Hranovnické pleso, odkiaľ sme sa
po úvodnom príhovore a kňazskom požehnaní vydali na cestu.
Neodradili nás ani nepriaznivé
predpovede počasia. Naša prvá
zastávka bola pri pomníku na
Koľvači, ktorý je pamiatkou na
12 partizánov, ktorí položili svoj
život za oslobodenie našej vlasti
v SNP v roku 1944. Po uctení si
ich pamiatky a krátkej prestávke sme pokračovali v putovaní.
Ďalšou zastávkou boli pomníky padlým vojakom pri Šarkanej diere, kde sme si ich pamiatku taktiež uctili uložením venca.
Počas putovania nás posilnili
čerstvé lesné plody, ktoré lemovali cestu. Kvôli prácam v lese

bola tohto roku trasa pozmenená, a tak sme sa od „kosmatého smreku“ vydali smerom na
Závratné a odtiaľ na Smrečiny.
Tam nás čakali ostatní účastníci púte. Niektorí z nich prišli aviou, iní na bicykloch. Nasledovala svätá omša obetovaná
za mladých tragicky zosnulých
Hranovničanov. Po jej skončení sme sa s chuťou pustili do
výborného guláša, ktorým sme
doplnili sily potrebné na ďalšiu
cestu. Tá pokračovala smerom
na Pusté pole, kde nás čakal autobus. Trasa, po ktorej sme šli

MOTIVUJÚCA SILA
Max Kašparu v knihe Inými
slovami napísal zaujímavé porovnanie medzi láskou a dynamitom:
„Dynamit ukáže svoju silu, ak je zapálený v uzavretom priestore. Láska
naproti tomu ukáže svoju moc, ak
vzplanie v otvorenom srdci.“
A tak sa vždy po mnohých
blúdeniach vraciame k tomu,
čo je v našom živote naozaj cenné a podstatné. Žiaľ, nedá sa kúpiť, hoci by sme v určitých oka-

mihoch života boli ochotní dať
aj všetky úspory. Nie je možné ju
zapáliť, roznietiť iskrou či plameňom, len túžbou. Má akési čudné vlastnosti bez matematických
a logických pravidiel. Môže mať
pečať úprimnosti ale aj falše a sebaklamu. Dokáže urobiť život
krásnym v radostiach i v utrpení.
Keď všetko pominie, ona ostáva.
Teraz pomaly prichádza
zmena ročného obdobia. Mení

naspäť bola oproti minulým rokom taktiež trochu iná. Celý
deň nás sprevádzalo dobré počasie a predpovedaný dážď zastihol na Pustom poli len tých
oneskorencov, ktorí ešte v lese
hľadali hríby. Po príchode do
Hranovnice sme si na cintoríne
uctili pamiatku padlých vojakov
a našich mladých tragicky zosnulých Hranovničanov. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný
deň, dobré počasie a organizátorom za to, že sa táto púť mohla
opäť uskutočniť. Veríme a tešíme sa, že o rok sa znovu stretneme v hojnom počte.
Mgr. Mária Gajanová

sa počasie a ozývajú sa kĺby.
Pred nejakým časom sa zmenili aj pôsobiská viacerých kňazov v diecéze, okrem iných aj
Hranovnice a Veľkej Lomnice.
S dôverou v Božiu prozreteľnosť
sme presvedčení, že to bol dobrý zásah kompetentných ľudí
do života farností. Nechcem byť
príliš osobný, ale všetko má svoj
zmysel ak platí to, čo som napísal vyššie v prvom odseku.
Každé povolanie v sebe zahŕňa motivačné sily, ktoré nás
ženú dopredu. Napriek tým
momentom, ktoré by sme najradšej obišli, nesmieme sa začať
nudiť a to, čo konáme nás neprestane baviť. Ak sa úprimne
snažíme, dočkáme sa satisfakcie
od Boha aj od ľudí.
Pozdravujem a prajem všetkým radosť, nádej a najväčšiu
zo všetkých síl- lásku.
Jozef Ferneza
farár vo V. Lomnici
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Historický úspech našich
mladých hasičov
Už v roku 2015 sa náš dobrovoľný hasičský zbor rozrástol o družstvo mladých hasičov.
V roku 2018 to bola ich štvrtá
sezóna a pravidelné tréningy a
účasť na súťažiach PHL (Podtatranská hasičská liga) aj POMH
(Podtatranská olympiáda mladých hasičov) sa odzrkadlili na
ich výsledkoch.
V tomto roku sa im darilo
najmä v disciplíne požiarny útok
s vodou, v ktorej vyhrali všetky súťaže (10 vyhratých súťaží z
10-tich). Najlepší dosiahnutý čas
našich mladých hasičov v tomto
roku bol v Spišskom Štiavniku, a
to 15,39 sekúnd. Poslednou súťa-

žou v požiarnom útoku s vodou
bola súťaž, ktorá sa konala v nedeľu 26. 8. 2018 v Kravanoch.
Je to vôbec prvýkrát v histórii DHZ Hranovnica, kedy sa
detskému družstvu podarilo vyhrať všetky súťaže PHL. Ďakujeme našim mladým hasičom
za skvelú reprezentáciu nášho
DHZ aj našej obce. Prajeme im
veľa ďalších úspechov a dúfame,
že v tomto trende budú pokračovať aj naďalej!
Veľká vďaka patrí aj trénerovi
družstva Róbertovi Malatinovi,
ako aj ostatným členom DHZ,
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na tomto úspechu.

Víťazom PHL po poslednej
vyhratej súťaži zablahoželali aj
starosta obce Vladimír Horváth
a zástupca starostu obce Ing.
Martin Valluš, s ktorými sa mladí hasiči stretli na slávnostnom
obede.
Pre našich mladých hasičov
sa však súťažou v Kravanoch,

(ktorá bola v požiarnom útoku
s vodou) ešte sezóna nekončí.
Čakajú ich ešte súťaže POMH
v Spišskej Sobote, Hranovnici,
Šuňave a Poprade. Svoju sezónu
ukončia Halovými majstrovstvami SR O pohár prezidenta DPO
SR vo Svite.
Barbora Palgutová

Prebiehajúce stavebné akcie
(dokončenie zo strany 2)
samosprávneho kraja, a to
sumou 2 800,- €.
Na ulici Hviezdoslavovej
bolo realizované rozšírenie
splaškovej kanalizácie. Možnosť napojiť sa
na kanalizačnú
sieť má od teraz viac než 50
domácností.
Stavbou sa zároveň odbúra
aj problém so
znečisťovaním
Vernárky.
Ako ste si
už určite všimli, na mieste bývalej budovy pošty sme začali s úpravami zelenej plochy.
Prvým krokom bola úprava
terénu, ktorá prebehla už v
júli. Vzhľadom na dlhé dodacie doby materiálu sme mohli
k ďalšiemu kroku pristúpiť až
koncom augusta – v strede
plochy bol z palisád vytvorený
oporný múr. Na takto vytvorenom základe sme osadili nápis „Hranovnica“.

Druhou plochou, ktorú sme sa rozhodli zveľadiť,
je priestor vzniknutý medzi
oplotením rímskokatolíckeho kostola a parkoviskom postaveným v minulom roku.
Na tomto mieste by sme
chceli umiestniť historickú
smerovú tabuľu, ktorá sa
našla v základoch pamätníka obetí I.
a II. svetovej
vojny pri jeho
premiestňovaní z križovatky
ciest I/66 a III/3069. Liatinová tabuľa bola opieskovaná a
pozinkovaná, aby mohla aj
ďalšie roky plniť svoju pôvodnú úlohu.
Posledným krokom v úprave týchto priestranstiev bude
zasadenie stromov a rastlín,
ktoré ich vyplnia a zveľadia.
Najväčšou stavebnou akciou prebiehajúcou v našej
obci v roku 2018 je výstavba novej budovy Materskej

školy na ul. SNP. V priebehu
septembra bola zabetónovaná stropná doska prízemia a
vymurované múry 1. poschodia. Do konca tohto mesiaca
zhotoviteľ predpokladá dokončenie konštrukcie strechy
a položenie strešnej krytiny.

Následne do konca októbra
by mala byť dokončená fasáda celej budovy, aby v priebehu zimných mesiacov mohli
pokračovať práce v interiéri
budovy.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Rekonštrukcia sociálnych zariadení
a kuchyne v Materskej škole
na ul. Hviezdoslavovej
(dokončenie zo strany 3)
poldennej prevádzky. Celodenné vyučovanie nebolo
možné, keďže rekonštrukciou prešli aj priestory kuchyne, a teda sme žiakom
nemohli zabezpečiť stravu.
Tohtoročné úpravy spočívali vo výmene obkladov a
dlažieb v sociálnych zariadeniach pri oboch triedach školy a vo všetkých priestoroch
školskej jedálne. Okrem toho
boli na toaletách vymenené aj

všetky umývadlá, batérie a záchodové misy.
Vzhľadom na predĺženie
predpokladaného
termínu
realizácie úprav mali zamestnanci školy a školskej jedálne
len necelý týždeň na prípravu
celej budovy na začiatok školského roka. Ako iste všetci rodičia vedia, všetko potrebné
sa napokon stihlo, za čo patrí
vďaka všetkým spomínaným
zamestnancom.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Úspešný II. ročník letného futbalového tábora
V priebehu prázdninových
mesiacov júl – august 2018 sa
uskutočnil II. ročník letného
futbalového tábora pre chlapcov a dievčatá vo veku od 6 –
11 rokov v priestoroch areálu
základnej školy.
Po pozitívnych ohlasoch na
I. ročník LFT sa zvýšil počet
detí, ktoré sa tábora zúčastnili
na 23 (21chlapcov a 2 dievčatá). Nárast bol o 7 účastníkov.
Tábora sa zúčastnili nie iba deti
bývajúce v obci, ale aj vnuci,
ktorí strávili prázdniny u starých rodičov. Tieto počty sa
však v jednotlivých týždňoch
menili v závislosti od plánovaných rodinných dovoleniek.
Cieľom tohto tábora nebol
iba futbalový rast detí, ale aj ich
odpútanie sa od počítačových
hier počas prázdnin, a tým aj
zvýšenie záujmu detí o zdravý
pohyb, ktorý prospieva ich po-

hybovému a telesnému vývoju.
Ďalším kladom bol rozvoj
činnosti detí v športovom kolektíve a nadväzovanie nových
kamarátskych vzťahov medzi sebou. Mňa osobne veľmi teší, že
títo mladí futbaloví adepti majú
veľký záujem o túto hru a s veľkou iniciatívou a zaujatím pristupovali k úkonom počas celého tréningového procesu. Zo
všetkého však boli najradšej,
keď medzi sebou hrali futbalový zápas. Bolo radosť sledovať aj
tých najmenších, keď po vydarenej akcii, alebo strelení gólu,
prejavovali svoje emócie podľa futbalových vzorov najlepších svetových futbalistov. Zjavný bol aj futbalový rast týchto
detí v jednotlivých futbalových
činnostiach (vedenie lopty, prihrávky, streľba). Medzi nimi sú
aj futbalové talenty, ktoré pri
ďalšom dobrom vedení v tré-

ningových procesoch, môžu byť
veľkými oporami vo svojich futbalových kolektívoch.
Za úspešný II. ročník LFT
sa chcem poďakovať všetkým
mladým účastníkom, ako aj rodičom a starým rodičom, ktorí sa často krát zúčastnili tábora
a pozorne sledovali svoje ratolesti
a tešili sa z ich vydarených akcií.
Veľké poďakovanie patrí
pani riaditeľke ZŠ a predstavi-

teľom obecného zastupiteľstva
na čele so starostom obce, ktorí
osobne prejavovali svoj záujem
o priebehu a činnosti v tábore.
Úspešne sa skončil II. ročník letného futbalového tábora
a spolu s mladými futbalistami
sa tešíme na III. ročník, ktorý bude znova počas letných
prázdnin v priebehu mesiacov
júl – august 2019.
Ján Kušnierik

ŠACHISTI NA ROZHRANÍ SEZÓN
Každého, kto pravidelne
sleduje výsledky hranovnických šachistov, musí napadnúť
myšlienka, že či svojim rozhodnutím nepostúpiť do vyššej súťaže po skončení sezóny 20132014 neurazili bohyňu šachu
Caissu. Veď od tohto rozhodnutia sa im akosi prestalo dariť
a postupne sezónu, čo sezónu
sa viac a viac trápia.
Sezóna, ktorá skončila na
jar tohto roka bola asi zo všetkých najhoršia. V nej si, aj napriek relatívne peknému konečnému umiestneniu, keď
skončili na 8. mieste z dvanástich družstiev, ligovú príslušnosť zachovali iba tesným víťazstvom v poslednom kole
4,5:3,5 s družstvom Lendaku,
ktoré napokon súťaž opustilo.
Ironicky môžeme povedať, že
o ich osude rozhodla jedna remíza. V prípade výsledku 4:4,
by vypadli oni. Aj to dokazuje,
že súťaž je veľmi vyrovnaná a aj
najmenšie zaváhanie sa družstvu vypomstí. A tých zaváhaní

urobili niekoľko, hlavne na začiatku sezóny.
Príčiny tohto javu vidíme
predovšetkým v niekoľkých rovinách: disciplína a dochádzka
hráčov. Je potrebné konštatovať, že ani v jednom zápase nenastúpili v kompletnej zostave.
Druhým dôvodom bola absencia tréningov. Túto skutočnosť
v minulosti dosť podcenili a ako
prospešné sa ukázalo ich obnovenie, ibaže k nemu došlo pomerne neskoro až v decembri 2017.
Napriek tomu priniesol pozitívne výsledky. Tretím negatívom
je práca s mládežou. Tento problém, ktorý pretrváva už niekoľko
rokov sa nám v priebehu sezóny tiež podarilo čiastočne odstrániť. Počas letnej prestávky sa
podarilo stabilizovať káder a získať aj nejaké posily, takže nastávajúca sezóna by mohla naznačiť
návrat k lepším časom. I keď pre
vyťaženosť hracej miestnosti sa
im problém tréningov a práce s
mládežou pravdepodobne nepodarí úplne odstrániť.

Ako alternatíva k družstvu
A existuje družstvo B, ktoré
hralo v 5. lige a jeho cieľom je
umožňovať hráčom, ktorí nemajú veľa príležitosti zahrať si
za A družstvo, aby si zahrali aspoň v družstve B. Toto družstvo podávalo solídne výkony a súťaž vyhralo, aj keď ani
ono sa nevyhlo problémom.
S jeho účinkovaním môžeme
teda vyjadriť spokojnosť, pretože vo vrchovatej miere splnilo hlavnú úlohu, pripravovať
hráčov pre účinkovanie v „A“
družstve, teda v 3. lige a bu-

deme mu držať palce vo vyššej súťaži.
Zostáva iba veriť, že táto sezóna bola iba varovaním, z ktorého sa dokážu poučiť a nasledujúca sezóna bude patriť k tým, v
ktorých sa odrazí ozajstná sila
hráčov klubu, aj družstva.
V rámci korešpondenčného šachu hrajú prakticky už iba
Peter Roth st. a Peter Roth ml.
ktorí v súčasnosti hrajú v polofinále, resp. štvrťfinále Majstrovstiev SR a bojujú aj v súťažiach v rámci Európy.
PhDr. Peter Roth, PhD.
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Dokončené parkovisko pri cintoríne

Protipovodňové opatrenia

Rozostavaná budova MŠ na ul. SNP

Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ na ul. Hviezdoslavovej

Predĺženie kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej

Osadenie merača rýchlosti na vjazde od Vernára

Úprava verejných priestranstiev

Rozšírenie priepustu na ceste III-3069
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Spoločenská rubrika (1. 7. 2018 – 20. 9. 2018)

Najmladší obyvatelia obce:
Opustili nás:
Ing. Ján Roth – Hviezdoslavova 285/64
Natália Šarišská – Mlynská 226/32
Miroslava Kopáčová – Budovateľská 505/7
– vo veku 20 rokov
70. rokov
Oliver Harvan – Hviezdoslavova 252/87
Ondrej Horváth – SNP 208/152
Štefan Polovka – Rovná 22/4
Melisa Lakatošová – SNP 217/149
– vo veku nedožitých 84 rokov
Vojtech Šarišský – SNP 173/117
U
SUDOKU
František Horváth – Hviezdoslavova 255/84
Michal Gažura – Hviezdoslavova 261/79
Samuel Pačan – SNP 213/151
– vo veku nedožitých 69 rokov
80. rokov
SUDOKU
m je doplniť
Princípom
obrazec
je
sudoku
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tak,obrazec
aby v každom
sudoku tak,
rade,
aby
v každom
vv pokoji
každom
stĺpci
rade,
a vvkaždom
každom
zstĺpci
deviatich
v každom
Odpočívajte
Magdaléna Skokanová
–aVíťazstva
388/34 z deviatic
Matúš Pačan – SNP 213/151
ých štvorcov
čiastkových
boli
dosiahnuté
štvorcov
všetky
boli dosiahnuté
číslice od všetky
1 do 9.číslice
V zadaní
od 1jedouž9.niekoľko
V zadaní
je 137/92
už niekoľko čísli
Anna
Šavelová –číslic
SNP
Leo
Kočko –obrazec
Mlynská
566/1tak, aby v každom rade, v každom stĺpci a v každom z deviatich
Princípom
je
doplniť
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Naši
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treba
doplniť
zvyšok
tak,
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Damián
Pačan boli
– Mlynská
243/18všetky číslice od 1 do 9. V zadaní je už niekoľko číslic
čiastkových
štvorcov
dosiahnuté
60. rokov
90. rokov
vala.
neopakovala.
Selina Kočková
– Hviezdoslavova
Ladislav
Palgutariadku,
– Hviezdoslavova
Janka Šavelová – Dubina 516/8
uvedených,
zvyšok treba
doplniť tak,249/89
aby sa žiadna číslica
v žiadnom
stĺpci ani 281/66
štvorci
Vitajte
medzi
nami
Jozef Benko – SNP 138/94
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme!
neopakovala.
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