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Vážení občania,
začal sa advent a pomaly sa všetci pripravujeme na vianočné sviatky, ktoré budú, ako dúfam, naplnené rodinnou pohodou a pokojom v domácnosti každého z Vás. Aby si človek mohol tieto sviatky
naplno vychutnať a oddýchnuť si od každodenného stresu, je potrebné, aby sa sústredil na svojich najbližších, a na to, čo je v jeho
živote naozaj podstatné.
V tejto súvislosti mi nedá nevrátiť sa ku komunálnym voľbám
z minulého mesiaca. Tesne pred ich začiatkom sa na sociálnych
sieťach začala objavovať výrazná negatívna kampaň voči Rómom.
Keďže na obecnom úrade pracujem už 16 rokov, zvykol som si na
rôzne fámy a neoverené informácie, ktoré kolujú po obci. Nijakým spôsobom som nereagoval ani na ohováranie, ba až osočovanie mojej osoby formou anonymného listu nespokojného občana,
rozneseného po obci. Keď však na oficiálnom profile Obce Hranovnica na sociálnej sieti Facebook pribudol komentár, ktorý posiela
ľudí (Rómov) „do plynu“, bolo to už priveľa aj na mňa. Obratom
bolo podané trestné oznámenie a celá diskusia z Facebooku vymazaná. Vážení Hranovničania, uvedomte si, prosím, že takéto správanie nemá v dnešnej spoločnosti miesto a nesmieme ho tolerovať!
Ďalšie kolo negatívnych príspevkov začalo po zverejnení výsledkov volieb. Ako sme už uviedli v ozname na internetovej stránke,
profil Obce Hranovnica na Facebooku má slúžiť na informovanie
obyvateľov o aktivitách Obce a na prípadnú spätnú väzbu od obča-

nov. Určite nemá byť priestorom, kde si budú ľudia nespokojní s výsledkom volieb vulgárne uľavovať, a ani na to, aby sa druhá strana
posmievala nezvoleným kandidátom. Aby sme zabránili diskusiám
na takejto úrovni, rozhodli sme sa dočasne zablokovať profil Obce
na Facebooku.

Vážení občania, tí z Vás, ktorí počas ostatných 4 rokov prišli
do mojej kancelárie s nejakou požiadavkou, vedia, že obyvateľov
Hranovnice nedelím na majoritu a Rómov. Sú to pre mňa obyvatelia, a mojou úlohou ako starostu obce, je v spolupráci s obecným zastupiteľstvom zabezpečiť, aby oprávnené požiadavky občanov boli splnené. Preto nebudem analyzovať, kto mi vo voľbách
dal alebo nedal hlas, či ma volil biely, či Róm. Svoj hlas mi dalo
60 % hlasujúcich a 43 % všetkých voličov v obci. Verím, že je to
výsledok našej dobrej práce za predošlé volebné obdobie, a dúfam,
že ich dôveru nesklamem. Taktiež verím, že v ďalšom období presvedčím, ak už nie všetkých, tak aspoň väčšiu časť obyvateľov, ktorí
mi v týchto voľbách neverili. Ako som uviedol na svojom predvolebnom letáku, chcem byť starostom pre VŠETKÝCH Hranovničanov, pretože či sa to niekomu páči, alebo nie, všetci sme Hranovničania.
Želám si, aby všetky povolebné vášne už dozneli, a aby všetci občania našej obce sa mohli v pokoji pripraviť na Vianoce, sviatky plné
lásky, radosti a pokoja. Prajem Vám ich požehnané, ničím nerušené
a prežité v kruhu tých, ktorí Vás majú radi.
Vladimír Horváth, starosta obce
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Archeologický výskum v polohe ,,Dubina“
Múzeum Spiša v Spišskej
Novej Vsi zrealizovalo v roku
2018 archeologický výskum
na vedecké a dokumentačné
účely v katastri obce Hozelec
a Hranovnica v polohe Dubina, ktorá sa nachádza na
hrebeni pohoria Kozie chrbty. Výskum sa uskutočnil
v súvislosti s prípravou monografie obce Hozelec.
Vo vyššie spomínanej
polohe je situovaný zemný
val, ktorý pretína katastrálnu hranicu Hozelca a Hranovnice. Val evidoval František Javorský už v 80. rokoch
20. storočia, no omylom ho
zaradil do katastra obce Gánovce. Na lokalitu znovu
upozornil historik Miroslav
Števík, ktorý na ňu narazil
pri skúmaní hraníc obecného chotára. Na základe porovnania písomných prameňov a dostupných mapových
podkladov ju stotožnil s polohou, ktorá sa v roku 1280
spomína ako Mons Castri.
Archeologický výskum sa
realizoval v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov, formou
sondáže a prieskumom okolia valu pomocou detektora
kovov. Skúmaním valu bolo
zistené, že ide o jednoduchý hlinený násyp, ktorý bol
počas stavby pre lepšiu súdržnosť spevnený kameňmi.
Najväčšie z nich boli uložené v prednej a v zadnej časti
násypu a ďalšie boli nahádzané v jadre, no netvorili žiadnu zložitejšiu konštrukciu.
Horná časť valu bola rozplavená. Pravdepodobne preto sa nepodarilo zachytiť ani
stopy palisády, plota, či inej
podobnej konštrukcie, ktorá
s veľkou pravdepodobnosťou
stála na vrchole opevnenia.
Počas sondážneho odkryvu opevnenia sa podari-

lo získať iba jeden hnuteľný
nález – obsidiánový nástroj
(škrabadlo), nájdený priamo v jadre násypu. Následný
prieskum okolia valu pomocou detektora kovov priniesol množstvo rôznorodého
materiálu z viacerých časových období.
Pri
detektorovom
prieskume lokality sa podarilo získať aj niekoľko nálezov z obdobia praveku. Tie
mladšie reprezentujú predovšetkým tri šatové spony z mladšej železnej doby.
Z rovnakého obdobia by
mohla pochádzať aj tordovaná železná reťaz ukončená nitom, ktorá pripomína
laténske opasky. Datovanie tohto nálezu je ale veľmi sporné a nedá sa vylúčiť ani to, že by mohlo ísť
o novovekú reťaz. Diskutabilné je aj datovanie dvoch
drobných železných nožov s mierne zahnutou čepeľou, ktoré by mohli pochádzať zo staršej železnej
doby. Nálezy z doby železnej sú teda málo početné. Ide pravdepodobne iba
o stratené predmety, ktoré
dokumentujú pohyb ľudí
v skúmanom priestore.
Najkrajším nálezom z
výskumu je depot (poklad)
bronzových šperkov, ktorý
predbežne možno datovať
do strednej až mladšej bronzovej doby. Depot bol nájdený v bezprostrednej blízkosti severného konca valu,
ale k samotnému opevneniu
nemal žiaden stratigrafický vzťah. Poklad pozostával
zo šperkov v podobe bronzových špirálok a plechových lievikovitých záveskov.
Šperky boli do zeme pravdepodobne uložené v koženom obale, na povrchu kto-

Depot bronzových šperkov (foto M. Hudáková)

rého boli prišité tri bronzové
puklice. Obrysy rozloženého
obalu bolo možné pozorovať
v podobe tmavšie sfarbenej
pôdy v bezprostrednom okolí bronzových predmetov.
Medzi puklicami a šperkami sa zachovali aj zvyšky organického materiálu – kože.
Taktiež vnútri špirálok a lievikovitých záveskov sa zachovali zvyšky už kožených
remienkov. Depot bol po
zdokumentovaní a vyzdvihnutí dopravený do Technického múzea v Brne, kde
sa podrobil laboratórnemu
skúmaniu a následnej konzervácii.
Význam pokladu šperkov
ďaleko presahuje hranice regiónu. Jeho hodnotu zvyšuje v prvom rade skutočnosť,
že ide o nález z regulárneho archeologického výskumu. Jeho nálezové súvislosti
sú preto dobre známe. Unikátnym ho robí skutočnosť,
že je to pravdepodobne najstarší nález kože z bronzovej
doby na území celého Slovenska. Okrem tohto nálezu
kože máme ešte nájdený nález kože opasku z polohy Sitno (okr. Banská Štiavnica),
a teda na Slovensku máme
iba tieto dva nálezy kože.

V roku 2019 plánuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej
Vsi výstavu venovanú k spomínanému archeologickému
výskumu. V spolupráci s Katedrou archeológie FF UK
v Bratislave a Technickým
múzeom v Brne bude vydaná
publikácia k výskumu spolu
s katalógom nálezov.
Nové nálezy
nájdené
v katastrálnom území Hranovnice nám dokumentujú pohyb ľudí v priestore od
najstarších čias až po novovek. Vďaka archeologickému výskumu sa podarilo prispieť k novým poznatkom
vývoja katastrálneho územia
obce Hranovnica. Výskum
bol úspešný predovšetkým
nevykradnutiu tejto lokality detektoristami. Preto je
potrebné si svoje historické dedičstvo chrániť. V prípade zahliadnutia nelegálneho vykrádania pomocou
detektora kovov je potrebné
kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158. Poprípade urobiť fotky aj na mobile,
ktoré budú slúžiť ako dôkazový materiál pri trestnom
konaní.
Mgr. Matúš Hudák
archeológ
Múzeum Spiša v SNV
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Voľ by do orgánov samosprávy obcí

Dňa 10. 11. 2018 sa na celom území Slovenskej republiky uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Tak ako
v ostatných obciach, aj v Hranovnici prebiehali voľby od
7.00 hod. do 22.00 hod.
Z 2 159 oprávnených
voličov sa na voľbách zúčast-

nilo 1 558. Volebná účasť v
obci tak dosiahla 72,16 %
a výrazne tak presiahla celoslovenský priemer uvedený na stránke Štatistického
úradu SR (48,67 %).
Voliči vo voľbách volili starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ako sme uviedli v predošlom vydaní, o post starostu obce sa uchádzali 2 kandidáti a o funkciu poslancov
21 kandidátov. Zaujímavos-

ťou je, že všetkých 22 kandidátov (1 z kandidátov sa
uchádzal aj o funkciu starostu aj poslanca) boli muži.
Vo voľbách na funkciu
starostu obce bolo platných
1 534 hlasovacích lístkov,
z ktorých 928 hlasov získal Vladimír Horváth. Na
druhom mieste sa umiestnil
PaedDr. Ján Krett s počtom
hlasov 606.
Pre voľby poslancov
obecného
zastupiteľstva

bolo platných 1 526 hlasovacích lístkov. Zvolených
bolo 9 poslancov v nasledovnom poradí:
- Dušan Čonka,
- Ondrej Bango,
- Dušan Pačan,
- Marek Pačan,
- Miroslav Pačan,
- Ján Bies,
- Daniel Šarišský,
- Ing. Jozef Dulovič,
- Ing. Martin Valluš.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb
do orgánov samosprávy v obci Hranovnica
Dňa 21. 11. 2018 podala skupina
kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.
11. 2018 návrh na začatie konania podľa § 59 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácií Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„konanie“).
Predmetom tejto sťažnosti je návrh, aby
Ústavný súd SR vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy v obci Hranovnica uskutočnené dňa 10. 11. 2018 za neplatné.
K samotnej sťažnosti sa nebudeme
nijakým spôsobom vyjadrovať. Máme
však za to, že vzhľadom na jej podanie,
je potrebné obyvateľom vysvetliť priebeh
takéhoto konania.
Konanie vo volebných veciach sa
začína vždy na návrh. Ústavný súd SR
ho teda nemôže začať z vlastnej iniciatívy. Návrh na začatie konania môžu podať najmenej pätina poslancov NR SR,
prezident SR, vláda SR, súd v súvislosti
so svojou rozhodovacou činnosťou, generálny prokurátor SR, politická strana,
ktorá sa na voľbách zúčastnila, 10 % voličov volebného obvodu alebo kandidát,
ktorý získal vo volebnom obvode najmenej 10 % hlasov.
Na základe takto podanej sťažnosti
môže Ústavný súd SR:
a) vyhlásiť voľby za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb,

c) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol
riadne zvolený,
d) sťažnosť zamietnuť.
V prípade, ak súd rozhodne spôsobom uvedeným v písm. a) až c), nález
Ústavného súdu SR sa bezodkladne doručí Národnej rade SR a Ministerstvu
vnútra SR. Tieto orgány následne zabezpečia vyhlásenie nových volieb. Nález sa ďalej doručuje orgánu miestnej
samosprávy (Obci Hranovnica), politickým stranám zúčastneným na voľbách,
prípadne aj kandidátovi, proti ktorému
sťažnosť smeruje. Ak súd nerozhodne
spôsobom uvedeným v písm. a) až c),
sťažnosť zamietne. V tomto prípade sa
uznesenie o zamietnutí sťažnosti oznamuje len sťažovateľom. Podľa zákona je
Ústavný súd SR povinný rozhodnúť do

90 dní od doručenia sťažnosti, t.j. do
19. 2. 2019.
S obsahom sťažnosti boli oboznámení aj poslanci Obecného zastupiteľstva v
Hranovnici, ktorí zložili poslanecký sľub
na ustanovujúcom zasadnutí dňa 30. 11.
2018. Na základe tohto podania boli dňa
13. 12. 2018 prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici č. 9/2018
a 10/2018, ktorými zastupiteľstvo zobralo na vedomie podanie sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb a zároveň
sa uznieslo, že až do vydania rozhodnutia
Ústavného súdu SR v danej veci nebude
prijímať žiadne rozhodnutia ohľadom investícií na ďalšie obdobia, žiadostí na dispozíciu s majetkom, majetkovými právami Obce alebo iné závažné rozhodnutia.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Rímskokatolícka
cirkev, farnosť
Hranovnica
pripravuje
• 23. 12. 2018 betlehemské svetlo bude pripravené
v nedeľu od 7.30 do 11.00
hod. vo vstupe do kostola,
• 24. 12. 2018 polnočná
omša,
• 25. 12. 2018 ste o
16.00 hod. pozvaní do farského dvora, kde môžete vidieť živý betlehem,
• 26. 12. 2018 od 11.30
hod. začne od č. domu 1,
ul Rovná posvätenie príbytkov a pokračovať bude
30. 12. 2018 rovnako od
11. 30 hod.
• 31. 12. 2018 o 17.00
hod. sa uskutoční ďakovná sv. omša pri príležitosti
ukončenia roka,
• 18. 1. 2019 sa uskutoční XVI. ročník ekumenickej
pobožnosti, konanej pri príležitosti týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov „Ekumenický deň“.

Úspešné projekty realizované v Obecnej
knižnici v Hranovnici v roku 2018

Rok 2018 bol pre Obecnú knižnicu v Hranovnici
veľmi štedrý. Pod číslom 18511-04734 bola na Fonde na
podporu umenia v Programe
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra „Modernizácia a vybavenie
obecnej knižnice“ zaevidovaná žiadosť o poskytnutie dotácií na obnovu zastaralej knižnice. V júni 2018 sme dostali
kladnú odpoveď, že nám bola
pridelená dotácia z verejných
zdrojov FPU vo výške 3 000,eur so spoluúčasťou Obce najmenej 158,- eur. V knižnici boli vymenené a zakúpené
nové knižné regály v počte 8
ks, 3 ks skriniek, dve veľké police na knihy, 1 ks stôl, 1 ks
stolík so zásuvkami a 1 stolík
na katalogizačné a registračné lístky so siedmimi zásuvka-

mi a veľkým množstvom priečinkov. Ďalej boli zakúpené 4
sady nových abecedných rozdeľovačov a štyri kusy informačných tabúľ. Veľkú radosť
budú mať návštevníci podujatí a aktivít v knižnici, nakoľko sme zakúpili 12 ks nových
skladacích stoličiek. Obec
Hranovnica zakúpila do knižnice nový koberec a tak je celkový dojem z vynovenej knižnice dokonalý. Radosť prísť do
knižnice a vypožičať si svoju
knihu, môžeme odôvodniť aj
počtom nových nakúpených
kníh. Aj tento rok sme požiadali FPU o poskytnutie dotácií z verejných zdrojov na
zakúpenie nových knižných
jednotiek. Žiadosť č. 18-51303579 bola zaevidovaná v
podprograme 5.1.3. Akvizícia knižníc na jar tohto roka
a následne tiež úspešne schválená sumou 1 500,- eur, čo je
najvyššia suma, akú v širokom
okolí Obecná knižnica dostala. Spoluúčasť Obce Hranov-

nica tvorila 79,- eur. Projekt
bol stavaný hlavne na výmenu
starých a poškodených titulov pre deti a mládež. Celkovo sme zakúpili 172 ks kníh,
a to: 89 ks pre deti a mládež,
78 ks beletria pre dospelých a
5 ks kníh náučnej literatúry. Je
to veľké množstvo kníh a pri
pohľade do políc je vidieť, že
sa knižnica pravidelne obnovuje. Pri príležitosti prezentovania úspešných projektov bol
dňa 8. decembra 2018 zorganizovaný program pre deti,
rodičov a návštevníkov knižnice ,,Daruj svoj čas“, kde mal
každý možnosť prísť a vidieť
nové priestory s novými knihami. Obec Hranovnica chce
aj realizáciou takýchto podobných projektov vzbudiť záujem hlavne u mladej generácie
o veci verejné a podporovať
vzdelanie a kladný vzťah ku
knihám. Preto si spoločne želajme, aby sme v knižnici vítali stále viac čitateľov a jej sympatizantov. Zdenka Benková

Aj nás chce navštíviť vychádzajúci z výsosti
Keď človek prežíva v živote radosť, žiada sa mu výskať, skákať, spievať. Jednoducho
cíti
potrebu
vyjadriť navonok čo prežíva.
A je to dobré. Veď aj Boh sa
v zmysle knihy Genezis raduje pri stvorení sveta: „A
Boh videl, že je to dobré“.
Pán mal radosť zo svojho diela.
Vďaka mu za to.
Napriek tomu čo sa dialo
ďalej, chce mať Boh stále radosť
z diela svojich rúk. A tak to po
náležitej príprave urobil znovu po svojom. Aby mal radosť.
Dal seba samého v príhodnom
čase svetu. Zo spätného pohľadu dneška sa nám to možno takto nejaví. Ale On sa chce
radovať. Preto sa po dôkladnej

príprave mnohých generácií
stal Betlehem – Dom chleba.
O čo vlastne ide. My máme
svoje predstavy radostí. Aj
Boh. Rozdiel je v tom, že tie
Božie majú večnosť. To znamená bez konca.
Ešte som nestretol človeka,
ktorý by sa nechcel radovať do
nekonečna. Mať ten pocit blaha a spokojnosti. Bez konca.
Betlehem je novým začiatkom
cesty blaha. Nemusíte mi veriť.
To od Vás nežiadam. Skúste
však v tichu jaskyne narodenia
vstúpiť do „večnosti“. Kto tam
bol, ten vie o čom píšem.
Na Vianoce si môžeme pripomenúť ďalší z mimoriadnych
dotykov Boha v našom živote.
A ten dotyk má okrem iného aj

zmysel zažiť vnútornú radosť,
že vôbec sme. Tešme sa, prosím, ako sa tešili anjeli na Beit
Sahur – poli pastierov, tešme
sa nezakalene z toho, že sme
v živote nikomu neublížili, že
sme vďaka Božej milosti dokázali mnohé dobré veci, že sme
pozvaní žiť tak, aby mal z nás
Boh radosť. Totiž vtedy sme
odbleskom Boha radostí, ktorý sa vtelil do Ježiša Krista narodeného v Betleheme, čo pripomínajú kresťanské Vianoce.
Prajem Vám všetkým z hĺbky
seba samého milostiplné a len
Bohom požehnané sviatky Narodenia Pána.
Mgr. Michal Fecko
správca farnosti
Hranovnica
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Čo je nové v kultúre
Kladením vencov pri Pamätníku padlým v SNP
pod Dubinou, si 1. septembra 2018 Obec Hranovnica
a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišské Bystré – Hranovnica pripomenuli
74. výročie Slovenského národného povstania.
V areáli Lúčka sa 8. septembra 2018 zišlo desať päťčlenných kolektívov Podtatranskej olympiády mladých
hasičov, aby si zmerali sily
v súťaži o „Pohár obce Hranovnica“. Súťažilo sa v troch
kategóriách: v štafete 5x30 m
s prekážkami, v štafete hasičských dvojíc a v uzlovej štafete.
V kategórii chlapci sa družstvo Hranovnice umiestnilo
na peknom piatom mieste.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica v spolupráci s Národnou
transfúznou službou Poprad
zorganizovali 16. septembra
2018 v Základnej škole v Hranovnici jesenný hromadný odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 21 potenciálnych darcov,
z ktorých sedemnástim krv
odobrali.
Občianske združenie Popoluška predstavilo 19. septembra 2018 vo Vzdušnom
zámku na ulici SNP ručnú
prácu pani Mgr. Nadeždy Valenčíkovej – Obrázky z háčika.
Návštevníci mali možnosť vidieť háčkované a pletené hračky, vyrobené technikou amigurumi. O mesiac neskôr, 17.
októbra, OZ Popoluška odovzdávalo pri potoku za modrým mostíkom do užívania
verejnosti výsledok projektu
podporeného Obcou Hranovnica ,,Spievajúcu vŕbu“. Návštevník ju vložením ruky do
otvorov kmeňa môže prebudiť. Vŕba sa rozsvieti a zaspieva.
Obecná knižnica v Hranovnici a Obec Hranovnica

pripravili pre čitateľov knižnice a širokú verejnosť stretnutie so známou spisovateľkou
historických románov Janou
Pronskou. Stretnutie sa uskutočnilo 26. septembra 2018 vo
vestibule Kultúrneho domu.
Pani Pronská zodpovedala na
všetky položené otázky, ktoré
prítomných zaujímali a priblížila im spôsob vzniku príbehov v románoch z prostredia
slovenských hradov a zámkov.
Obec Hranovnica pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie osvetlenia a ozvučenia
kinosály Kultúrneho domu
pripravila pre obyvateľov obce
umelecký zážitok. Divadlo
na doske z Prešova, odohralo 14. októbra 2018 v kinosále
Kultúrneho domu divadelné
predstavenie na motívy J. G.
Tajovského ,,Zákon žien“. Veselohra o sociálnom a duchovnom živote dedinského života
spríjemnila sedemdesiatke divákov krásne jesenné, víkendové popoludnie.
Členky OZ Bapka ul.
SNP, sa 11. októbra 2018 stretli spolu s učiteľkami a deťmi
z MŠ 1 ul. Hviezdoslavova v
Dennom stacionári sv. Terézie
z Lisieux v Hranovnici, aby pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, potešili spevom, tancom
a svojou prítomnosťou klientov tohto zariadenia. OZ Bapka organizovalo 11. novembra
2018 lampiónový sprievod,
ktorý prešiel Školskou ulicou.
OZ Bapka pripravilo počas
adventu v našej obci rozsvietenie adventných sviec pri kostole sv. Jána Krstiteľa, na ktoré
pozýva aj širokú verejnosť.
ZŠ v Hranovnici pripravila a veľkolepo odprezentovala
jubilejný 10. ročník recitačnej
súťaže žiakov základných škôl
školského úradu Veľký Slavkov, pod názvom ,,Štolcova
Hranovnica“. Súťaž sa uskutočnila 14. novembra 2018 v

priestoroch Obecného úradu
v Hranovnici. Okrem iných,
prijal pozvanie aj vzácny hosť,
MUDr. Svorad Štolc DrSc.,
syn profesora Jozefa Štolca,
na počesť ktorého sa táto súťaž každoročne v jeseni organizuje. Žiaci súťažia v štyroch
kategóriách. Prednes poézie a prózy, a to mladší žiaci a
starší žiaci. Tento rok vyhrala
žiačka našej školy Lucia Hamrozeková druhé miesto v prednese poézie starších žiakov. Srdečne blahoželáme!
Obecná knižnica v Hranovnici a Obec Hranovnica
pripravili 8. decembra 2018 v
priestoroch Kultúrneho domu
program pre deti, rodičov a
návštevníkov knižnice ,, Daruj svoj čas“. Program bol vyvrcholením polročnej práce na
obnove zastaralej knižnice, na
ktorú piatimi percentami finančne prispela Obec Hranovnica a z verejných zdrojov
vynovenie interiéru podpo-

ril Fond na podporu umenia.
Deti si vyrobili a rozsvietili knižný vianočný stromček,
v kinosále si návštevníci mohli
pozrieť krátke divadelné predstavenia o poškolákoch a o
dvoch anjeloch, čo putovali
svetom. Pre dotvorenie predvianočnej atmosféry nechýbala kapustnica, koláče, a ani čaj.
Radosť všetkým spravila malá
tombola a rodinné fotografovanie, či dielnička na výrobu
vianočných pohľadníc. Krásne
vianočné darčeky ručnej práce
vystavovali: Mgr. Mária Uhrinová a Ing. Martin Palguta.
Obec Hranovnica Vás srdečne pozýva na 15. ročník
Vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční
v sobotu 29. decembra 2018
v Základnej škole v Hranovnici. Prezentácia účastníkov začne od 8.30 hod. začiatok turnaja bude o 9.00 hod. Vedúci
turnaja je p. Marián Gajan.
Zdenka Benková

FS Kochman na vystúpení v Kežmarku.
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Hromadne darovali krv
Hromadný odber krvi
v jarných a jesenných mesiacoch v Hranovnici, ktorý sa
vykonáva v spolupráci s Národnou transfúznou službou
v Poprade, má už desaťročnú tradíciu. Tak, ako po iné
roky, aj tento rok sa jarný
odber uskutočnil 11. marca
v Klube obce. Veľký spoločenský význam tejto ušľachtilej akcie si vtedy uvedomilo
celkovo 19 darcov, z ktorých
jedna prišla darovať krv po
prvýkrát.
Vzhľadom na iné potreby
využívania Klubu obce sa jesenný odber krvi 16. 9. 2018
prvýkrát konal po dohode
s p. riaditeľkou v priestoroch
Základnej školy. Napriek
obavám organizátorov podujatia, ktoré vyplývali zo zmeny prostredia, táto skutočnosť nemala výraznejší vplyv
a akcie sa zúčastnilo celkovo
21 darcov, z ktorých bohužiaľ
nebol ani jeden prvodarca.
Ako ukázal priebeh oboch
hromadných odberov krvi,

sú si Hranovničania vedomí
ceny krvi v spoločnosti, a vedia, že v mnohých prípadoch
rozhoduje práve krv o záchrane života hlavne u detí, mladých ľudí, ale i starších občanov.
Tak ako oni, aj spoločnosť
si uvedomuje tieto skutočnosti, a tak raz ročne aspoň
skromne ocení viacnásobných darcov Jánskeho plaketami rôznych stupňov. Slovenský Červený kríž, územný
spolok Poprad usporiadal
28. novembra 2018 slávnostné odovzdávanie vyznamenaní SČK mnohonásobným
bezpríspevkovým
darcom krvi, ktoré sa konalo
na Mestskom úrade v Poprade. Odmenených bolo 483
darcov krvi z okresov Poprad
a Kežmarok, medzi nimi aj
7 Hranovničanov. Bronzovú Jánskeho plaketu získali –
Zuzana Heimová, Mgr. Jana
Hradecká, Jana Miškovičová,
PhDr. Peter Roth PhD., Eva
Rušinová, Lucia Vallušová.

Slavomír Chromý – nositeľ striebornej Jánskeho plakety za rok 2018
Striebornú Jánskeho plaketu valo aj vedenie obecného úrazískal – Slavomír Chromý.
du. Naposledy sa takáto akcia
Podobne aj výbor Miestne- uskutočnila v roku 2015. Preho spolku SČK v Hranovni- to sme radi, že podobná akcia
ci aspoň skromnými darčekmi sa uskutoční začiatkom roka
oceňuje všetkých tých, ktorí 2019 a aj vedenie obce tak vyv danom roku darovali krv.
jadrí podporu myšlienke: DaV minulosti si ľudí, ktorí ruj krv – daruješ život.
získali Jánskeho plakety oceňoEva Rothová

Božia sláva a blaženosť ľudí patria k sebe
Človek nie je izolované indivíduum. Naopak. Vpletený je do zložitých pút dejín, a preto spása v biblickom zmysle sa neobmedzuje iba na
individuálny rozmer, ale zahrňuje
aj spoločenskú oblasť ako oslobodenie
od neosobných síl, ktoré zotročujú
ľudí. Bibliou zvestovaný proces spásy
sa týka celosvetových pomerov. Svedčí o tom aj Ježišov titul Kristus, ktorý
nie je priezviskom k menu Ježiš, ale
synonymom označenia Mesiáš (hebrejsky mašiach = pomazaný). Súvisí
s označovaním izraelského kráľa, ale
predovšetkým s mesianizmom, ktorý
priniesol nádej, že sa na Zemi uskutoční Božie kraľovanie, a s ním celosvetový mier. Biblickí proroci verili, že príde veľký deň, keď národy
premenia nástroje zabíjania a vojny
na nástroje budovania a vzájomnej
pomoci (Iz 2,4). Radosť, že prišiel

čas naplnenia sľubu príchodu Božieho kraľovania, zvestuje vianočný slávospev anjelov „Sláva na výsostiach
Bohu a na Zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle“ (L 2,14). Toto vianočné posolstvo anjelov cirkev tradične interpretuje tak, že text nehlása mier medzi
národmi, ale iba „pokoj duší“. Hebrejské šálóm ich zvesti však zvestuje
„plnosť“ blaženého života ľudí a nie
iba „pokoj duše“. Podstatné meno
šálóm vyjadruje „úplnosť“, „celistvosť“`. Je protikladom neúplného, chýbajúceho. Betlehemskí anjeli zvestovali šálóm, „plnosť“ pokoja
a tak jednotu pokoja a mieru, lebo
Boží pokoj je nedeliteľný. Nie je založený na moci, ale vzniká z prejavov dobrej vôle. Preto tam, kde sa
celé národy dehonestujúco označujú
ako „vagabundské“, žiadny mier neočakávajte. Nie sú to prejavy dobrej

vôle, ale prípravy na vojnu.
Božia sláva a mier na Zemi patria k sebe. Vojna dehonestuje Ježišom
zvestovaného Boha lásky, a preto nič
tak neničí anjelmi zvestovanú Božiu
slávu, ako vojna, pretože tá prevracia na ruby všetky hodnoty. Negatívne prejavy ľudí, ktoré v čase mieru
odsudzujeme, vo vojne sú nielen dovolené, ale sú plánované, zdokonaľované, oslavované, ba aj odmeňované. Cieľavedome sú ľudia vyzliekaní
z ľudskosti a dôstojnosti. Preto ak
jestvuje niečo na svete, čo treba nenávidieť a odstrániť, tak je to vojna.
Svojím psychologickým a historickým pôvodom vojna je vlastne poľovačkou na ľudí.
Ježiš evanjelií sa postavil proti
krvavému behu dejín. Zbavoval ľudí
strachu o seba a v stretnutí s ním sa
rodili ľudia, ktorí prekračovali seba,

svoje sebecké záujmy. O takých ľuďoch sníval Ježiš Boží sen, že sa naplnia očakávania prorokov a uskutoční sa radostné spolužitie ľudí bez
ohľadu na rasu, či farbu pleti.
Každé zužovanie betlehemskými anjelmi zvestovaného „pokoja“
na „pokoj duší“ redukuje vianočné
evanjelium. Vianoce zvestujú aj pokoj duší, ale kto osobnú spásu nespája so spásou sveta a neusiluje sa aj
o mier medzi národmi, nemôže dosahovať pokoj duše. Boží pokoj sa
nedá kúskovať a deliť (a to ani na
„časný“ a „večný“).
Prajem Vám všetkým pokojné
prežitie vianočných sviatkov. Nech
Božia sláva a evanjelium Vianoc
prinesú do vášho života blaženosť
a radosť. Pokoj vám!
Mgr. Martin Zaťko,
evanjelický a. v. farár
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Výmena zariadenia v obecnej knižnici

DHZo Hranovnica na výcviku na Lešti

Divadelné predstavenie Zákon žien

Besiedka so starými rodičmi v MŠ I.

Výstava modrotlače v podtatranskom múzeu

Osvetlenie nápisu Hranovnica

Návšteva Mikuláša v Hranovnici

Rozostavaná budova MŠ na ul. SNP
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Spoločenská rubrika (11. 9. 2018 – 15. 12. 2018)

Najmladší obyvatelia obce:
Jozef Valluš – Sládkovičova 406/24
Viktor Pekarčík – Víťazstva 376/22
Katarína Šarišská – Mlynská 226/32
– vo veku 77 rokov
70. rokov
Miroslava Pačanová – Hviezdoslavova 245/93
Odpočívajte v pokoji
Rudolf Gábriš – Mlynská 229/4
Barbora Elisabet Bieliková – SNP 31/6
Róbert Pačan – Hviezdoslavova 251/86
Liana Adamcová – Hviezdoslavova 641/41A
Naši jubilanti:
80. rokov
U
SUDOKU
Mikuláš Husár – Víťazstva 591/1
60. rokov
Terézia Malatinová – Rovná 17/9
Diana Fašková – Sládkovičova 457/73
Elena Smolárová – Budovateľská 522/1
Katarína Vaľková – Hviezdoslavova 269/74
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V zadaníčíslic
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Timon Rigo – Víťazstva 367/14
Vladimír Čonka – SNP 200/133
František Liptaj – Sládkovičova 428/46
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nás:
Šavelová – Rovná 555/3
Všetkým oslávencom
čiastkových Opustili
štvorcov boli
dosiahnuté všetky číslice od 1 doKatarína
9. V zadaní
je už niekoľko číslic
Irena Malatinová – Hviezdoslavova 360/7
František Pačan – SNP 216/150
srdečne blahoželáme!
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