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dovoľte mi, aby som sa Vám s ďalším vydaním nášho spra-
vodajcu opäť prihovoril. Už o pár dní nastane koniec školské-
ho roka. Školáci budú mať za sebou ďalší stupienok na ceste  
k dospelosti a naplno si budú môcť užívať vytúžené prázdniny.  
Aj my dospelí by sme si počas letných mesiacov mali nájsť čas na 
oddych a relax. Všetkým Vám prajem, aby okolnosti nastávajú-
cich dní umožnili si zaslúžený oddych aj skutočne užiť.

Aj toto leto pre Vás všetkých usporiadame Deň obce Hra-
novnica, ako najväčšie kultúrne podujatie v našej obci. Ten-
to rok pripadla akcia na sobotu 22. 6. 2019. Touto cestou by 
som Vás chcel všetkých pozvať, aby ste sa prišli s nami zabaviť,  
a tým najlepším spôsobom začať užívať dovolenkový čas.

Vladimír Horváth
starosta obce

Milí spoluobčania,

Aj v roku 2019 schváli-
lo Obecné zastupiteľstvo v 
Hranovnici Plán investič-
ných akcií. Vzhľadom na  
uznesenie prijaté ešte v de-
cembri týkajúce sa neprijí-
mania zásadných rozhodnutí 
do času rozhodnutia Ústav-
ného súdu SR o podanej vo-
lebnej sťažnosti bol tento do-
kument schválený relatívne 
neskoro, a to až na zasadnutí 
OcZ 7. 3. 2019.

Rovnako ako v predo-
šlých rokoch, je plán roz-
delený na dve časti. Prvou 
sú projekty, ktoré budú pre 
Obec vykonané dodávateľ-
sky, druhou sú stavby, ktoré 
chceme vykonať vlastnými 
zamestnancami.

Niektoré z akcií sa v plá-
ne opakujú z minulých rokov. 
Ide o projekty, ktoré sa nám 
zatiaľ nepodarilo zrealizovať, 
a to z rôznych dôvodov, či už 
išlo o vyporiadanie pozemkov 

alebo ukončenie stavebného 
konania.

V súčasnosti sa v doku-
mente nachádza aj výstavba 
Chodníka od križovatky pri 
zdravotnom stredisku sme-
rom na Spišské Bystré. Po 
schválení plánu komisia od-
poručila zmenu v tomto bode 
– namiesto tejto akcie by sa 
mala pripraviť výstavba chod-
níka od hlavnej cesty (oko-
lo domu so súpisným číslom 
69) ku obecnému úradu.

V pláne akcií na rok 
2019 sa nachádzajú nasle-
dovné projekty:

• rekonštrukcia miestnej 
komunikácie na Dubine (pri 
zbernom dvore),

• rigol a zadržiavacia 
nádrž za ul. Štúrovou,

• sklad materiálu,
• dostavba budovy MŠ II. 

- spolufinancovanie,
• výstavba komunitného 

centra – spolufinancovanie.

Plán investičných akcií na rok 2019

Voľný pohyb zvierat je 
v Hranovnici dlhodobým 
problémom. Ide najmä o po-
hyb tých psov, ktorým voľné-
mu pohybu nezabránili ich 
majitelia, alebo o pohyb túla-
vých psov. 

Obec si je tohto stavu ve-
domá. Pri pokusoch o zlepše-
nie situácie sme vykonali via-
cero opatrení. Od roku 2015 
Obec pri odchyte zvierat spo-

Situácia s túlavými zvieratami 
v obci

lupracuje s popradským ob-
čianskym združením Cesta za 
domovom. Len v roku 2015 
bolo v obci odchytených a vy-
kastrovaných viac než 50 zvie-
rat! Obec za túto akciu zapla-
tila 2 000,- €. Ďalšie odchyty 
boli realizované v roku 2017.

V roku 2018 sme sa roz-
hodli vykonať podrobnú 

V rámci plánu sú vyčle-
nené aj prostriedky na na-
sledovné projektové do-
kumentácie, ktoré chceme 
realizovať v nastávajúcich 
rokoch:

• novostavba zdravotného 
strediska,

• chodníky okolo cesty 
I/66 (k futbalovému ihrisku a 
z obce na Dubinu),

• parkovisko na ul. Budo-
vateľskej.

Zamestnanci by mali re-
alizovať nasledovné projek-
ty:

• oprava brehov Vernárky,
• oprava rigolov na ul. 

Družstevnej, SNP, Hviezdo-
slavovej a Rovnej,

• priechod pre chodcov – 
ul. SNP,

• osadenie zábradlí okolo 
chodníkov.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Podtatranské múzeum v Poprade rea-
lizovalo v obci Hranovnica projekt s ná-
zvom „Modrotlačiarsky mangeľ - kom-
pletné ošetrenie a konzervácia“, ktorý z 
verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia. Projekt bol financovaný z 
prostriedkov získaných z Fondu na pod-
poru umenia vo výške 11 585 €, a spolu-
financovaný obcou Hranovnica vo výške 
610 €.

V termíne 8. 2. 2019 – 1. 6. 2019 
prebehlo ošetrenie a konzervácia najviac 
poškodených a drevokazným hmyzom 
napadnutých častí modrotlačiarskeho 
mangľa, ktorý je zbierkovým predmetom 
Podtatranského múzea v Poprade. Cie-
ľom konzervácie je okrem ošetrenia pred-
metu aj jeho prezentácia v objekte mod-
rotlačiarskej dielne Elemíra Montška v 
Hranovnici, kde je mangeľ umiestnený 
na svojom pôvodnom mieste „in situ“. 
Realizátorom konzervačných prác bol 
Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

V súčasnosti obec Hranovnica, kto-
rá je vlastníkom objektov modrotlačiar-
skej dielne Elemíra Montška, zabezpeču-
je rekonštrukciu týchto objektov, ktoré 
sú zapísané v zozname nehnuteľných ná-
rodných kultúrnych pamiatok pod čís-

lom 4487 ako Dielňa modrotlačiarska. 
Mangľovňa, v ktorej je umiestnený mod-
rotlačiarsky mangeľ, je súčasťou tejto diel-
ne. 

Korene hranovnickej dielne siahajú 
do prelomu 19. a 20. storočia. Posled-
ným modrotlačiarom pracujúcim v tej-
to dielni bol Elemír Montško, ktorý sa 
stal vyhľadávaným farbiarom v širokom 
okolí. Prestíž hranovnickej dielne dokla-
dovalo aj vlastníctvo mangľa. Toto zaria-
denie postavili štyria bratia Liptajovci z 
Muráňa v roku 1927, po požiari pred-
chádzajúceho mangľa. Tvorí ho 11 met-
rov dlhá debna, konštrukcia mangľa a 
drevená mangľovacia plocha, pri jeho 
zhotovení sa použili 3 tony dreva. Man-
geľ sa uvádzal do pohybu pre-
vodovým mechanizmom, kto-
ré využívalo konskú silu (gápeľ). 
V súčasnosti patrí k jedným z 
mála zachovaných mangľov na 
Slovensku a je jedinečný svojimi 
rozmermi. 

Začiatkom roka 2016 sa 
modrotlač zapísala do Reprezen-
tatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 
a v roku 2018 bola zapísaná do 

Konzervácia modrotlačiarskeho mangľa v priestoroch 
modrotlačiarskej dielne v Hranovnici

Situácia s túlavými zvieratami v obci

kontrolu na mieste. Poverení 
zamestnanci obce prešli časti 
ulíc SNP a Hviezdoslavova a 
celú Mlynskú ulicu. Priamo 
na mieste bolo v blokovom 
konaní uložených a na mieste 
zaplatených 39 pokút za po-
rušenie povinností ustanove-
ných v zákone č. 282/2002 
Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania 
psov.

V poslednom období do-
šlo k viacerým zmenám v zá-
kone č. 39/2007 Z.z. o vete-
rinárnej starostlivosti, ktorý 
predstavuje základný predpis 
v oblasti ochrany a naklada-
nia so zvieratami. Pri spomí-

naných úpravách predpisu 
boli obciam uložené niekto-
ré povinnosti. Obec je po 
novom povinná zabezpečiť 
umiestnenie túlavých zvierat 
do útulku alebo karanténnej 
stanice. Problémom, ktorý 
zákonodarca pri príprave toh-
to znenia zákona nedomyslel, 
je absolútny nedostatok útul-
kov pre zvieratá. Opakovane 
sme rokovali o možnostiach 
umiestňovania odchytených 
zvierat do rôznych zariadení v 
okolí, avšak umiestniť sa nám 
podarilo len vyššie uvedený 
počet zvierat. Obec požiadala 
listom všetky útulky v okolí, 
za akých podmienok a najmä 
koľko psov by bolo možné 
do ich zariadenia umiestniť. 

Do času uzávierky tohto čís-
la nám ešte neboli doručené 
všetky odpovede.

V súvislosti s prijatím no-
vely zákona o veterinárnej 
starostlivosti sme sa so žia-
dosťou o metodické usmer-
nenie obrátili na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR, ktoré má túto 
oblasť na starosti. V liste sme 
položili priamu otázku: „Z 
dôvodov majetkových (ne- 
existencia vhodných pozem-
kov v majetku Obce) je prak-
ticky nemožné vybudovanie 
takéhoto zariadenia v našej 
obci. Akým spôsobom máme 
postupovať v takomto prípa-
de? Kam máme umiestňovať 
odchytené zvieratá?“ Minis-
terstvo nás odkázalo, aby sme 
sa obrátili s touto otázkou na 

Združenie miest a obcí SR, 
ktoré za mestá a obce pripo-
mienkovalo novelu zákona...

Situáciu okrem nekon-
trolovaného rozmnožovania 
zvierat výrazne zhoršuje aj 
správanie sa obyvateľov oko-
litých miest a obcí. Takmer 
každodennou realitou v juž-
nej časti obce je vyhodenie 
nechcených psov z prechá-
dzajúcich áut.

Napriek vykonaným 
opatreniam je nepochybne 
potrebné zo strany Obce ve-
novať tejto oblasti väčšiu po-
zornosť. Pre trvalé a udrža-
teľné zlepšenie stavu je však 
potrebné najmä zodpovedné 
konanie obyvateľov obce, keď- 
že zvieratá za to nemôžu.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Reprezentatívneho zoznamu nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva ľudstva UNE-
SCO, preto Podtatranské múzeum v 
Poprade plánuje aj naďalej prostred-
níctvom rôznych zdrojov financovania 
chrániť, zachovávať a prezentovať mod-
rotlačiarstvo, remeslo, ktoré bolo v mi-
nulosti rozšírené na celom Slovensku.

Cieľom Podtatranského múzea v Po-
prade v spolupráci s obcou Hranovnica je 
sprístupniť kompletne obnovené priesto-
ry modrotlačiarskej dielne, ktoré ponúk-
nu stálu výstavu modrotlače, prehliadku 
modrotlačiarskeho mangľa a prezentáciu 
tradičnej výroby modrotlače. 

Mgr. Elena Bekešová, etnografka 
Podtatranského múzea v Poprade
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Pri posedení s dôchodcami 
nás oslovil pán Ján Zajac s otáz-
kou, či by sa nemohol cez občas-
ník „Hranovnický spravodajca“ 
podeliť o svoj príbeh, ktorý ho 
utvrdil o tom, že aj v dôchodko-
vom veku je možné zažiť adrena-
lín. Pán Zajac sa dal nahovoriť na 
zoskok z lietadla - „TANDEM“. 

Veľmi radi sme ho navštívi-
li a položili sme v tejto súvislosti 
niekoľko otázok, na ktoré nám 
veľmi rád odpovedal.

Kedy vznikla myšlienka, 
nápad vyskúšať si tandemový 
zoskok?

Zoskok z lietadla mi nebol 
cudzí, nakoľko som pri vyko-
návaní vojenskej služby slúžil 
ako výsadkár.  Počas nej som 
ho absolvoval 25-krát. 

V jeden večer som svojím 
vnukom rozprával o vojenčine, 
aj o tom, ako som bol parašutis-
ta. Starší vnúčik mi vravel: „Ded-
ko, Ty len trepeš somariny, Ty by 
si vôbec nevyskočil“. Ja som mu 
na to odpovedal: „Čo by nie, ja 
aj teraz skočím, keby som chcel“!

Táto veta asi u môjho zaťa, 
ktorý bol tiež prítomný pri roz-
hovore s vnukom, veľmi zare-
zonovala. Tak pri príležitosti 
môjho životného jubilea som 
dostal poukaz na tandemový 
zoskok.

Kde sa zoskok uskutočnil?
Plánovaný zoskok bol so 

spoločnosťou, ktorá sídli v Spiš-
skej Novej Vsi, avšak v tom čase 
práve neskákali. Asi to tak malo 
byť, pretože deti sa zhodli na 
tom, že zoskok objednajú v Čes-
kej republike v meste Prostějov, 
v ktorom som  slúžil, a zároveň 
si spravíme rodinný výlet. A tak 
sa stalo.

Povedzte nám Vaše pocity 
pred zoskokom pri príprave 
ústroja.

Musím povedať, že táto 
príprava bola o trošku nároč-
nejšia ako v minulosti. Asi im 
na mne záležalo viac ako ke-
dysi, lebo si ma viac poistili. 

Adrenalínové nebo
:) O tento zoskok sme v rov-
nakom čase mali záujem traja. 
Ku každému z nás bol pridele-
ný jeden inštruktor, ktorý ská-
kal spolu s nami a jeden kame-
raman, ktorý náš zoskok celý 
natočil. V areáli spoločnosti nás 
obliekli do predpísaného oble-
čenia a takto ustrojení sme vo 
dvojiciach nastúpili do lietadla. 
Musím priznať, že keď ma ob-
liekali, tak ešte som srandoval, 
rozprával som zainteresovaným 
vtipy, mali zo mňa show. Ná-
stup do lietadla bol ešte v poho-
de, až kým ma inštruktor „ne-
pripol“ k sebe a povedal mi, že 
ideme na palubu a budeme ská-
kať ako prvá dvojica. Vtedy som 
pocítil strach a myslel som, že 
neskočím. Trošku mi pomohol 
inštruktor tým, že mi podrazil 
nohy a Zajac letel... :)

Z akej výšky a akou rých-
losťou ste leteli ?

Vyskočil som z výšky 4 000 
m a letel som rýchlosťou 228 
km/hod.

Ako ste si užívali samot-
ný let?

Aby som to trošku spresnil, 
samotný let trval približne päť 
minút. Prvých 2 000 metrov sme 
leteli voľným pádom a ďalších 2 
000 metrov s menším padákom. 
Počas neho som intenzívne poci-

ťoval  nápor okolitého vzduchu. 
Emócie, ktoré som v tej chvíli 
mal sa skrátka nedajú ani popí-
sať, to proste musíte zažiť. 

Všade okolo Vás je ticho, 
nádherný výhľad a okolitá prí-
roda mi vyrážala dych. Na krát-
ku chvíľu som si mohol vyskú-
šať aj riadenie padáka. Po pár 
minútach letu na padáku sme 
sa priblížili k stanovišťu, kde 
sme   bezpečne pristáli,  a kde 
na mňa čakala moja najbližšia 
rodina, ktorá mohla všetko sle-
dovať z pevnej zeme.

Odkázali by ste niečo Va-
šim rovesníkom, ale aj os-
tatným, ktorí majú problém 
prekonať svoj strach?

Chcel by som odkázať všet-
kým, ktorí sa snažia prekonať 

strach a doposiaľ sa im to nedarí, 
že podstata osobnostného rozvo-
ja spočíva aj v jeho prekonávaní.

Ja som si v duchu sám za-
blahoželal, že som v lietadle ne-
cúvol. Bol to naozaj neskutočný 
zážitok a bonusom bolo to, že 
mal na mňa ďalekosiahle pozi-
tívne vedľajšie účinky.

Povedal som si, že moje 
malé strachy by predsa len ne-
mali v takej veľkej miere ovplyv-
ňovať môj život. A keďže som 
prekonal aj tento strach, o to 
viac budem ľahšie prekonávať 
prekážky, alebo aj problémy, 
ktoré nám dnešný svet prináša.  

Z celého srdca prajem všet-
kým, aby zažili to nádherné 
„ADRENALÍNOVÉ NEBO“.

Mgr. Mária Gavalérová

Denne Vás zasypávajú média 
a reklamy informáciami o  uspo-
riadaní rôznych akcií a podujatí. 
Zúčastňujete sa na nich za úče-
lom relaxovať, dozvedieť sa, vi-
dieť, zoznámiť sa, ale nikdy ste 
nič neorganizovali? Kritizujete 
ich? Dá sa dlho rozprávať, koľko 
Vám toho uniklo. Hľadáme dob-
rovoľníkov, nadšencov a  zanie-
tencov, ktorí ochotne venujú svoj 
voľný čas a  pomôžu pri organi-
zovaní a  zabezpečovaní podujatí 
v našej obci. Zákon č. 406/2011 
Z. z. Zákon o dobrovoľníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zá-

konov definuje: ,, Dobrovoľní-
kom je fyzická osoba, ktorá na 
základe svojho slobodného roz-
hodnutia bez nároku na odmenu 
vykonáva pre inú osobu alebo vo 
verejný prospech dobrovoľnícku 
činnosť založenú na svojej schop-
nosti, zručnosti alebo vedomosti. 
Dobrovoľník vykonáva dobrovoľ-
nícku činnosť na základe zmluvy 
o dobrovoľníckej činnosti.“ Ak 
dobrovoľník venuje spoločnos-
ti štyridsať hodín v  roku, môže 
darovať 3% z  daní. Obec môže 
ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením kritérium pre oslo-

bodenie alebo zníženie miestneho 
poplatku za komunálne odpady 
pre vykonávanie dobrovoľníckej 
činnosti. V  prípade záujmu ve-
rejnosti o  túto činnosť, sa bude 
obecné zastupiteľstvo týmto bo-
dom zákona zapodievať. Staň-
te sa dobrovoľníkom aj vy, a  tak 
si pomôžeme navzájom. V obec-
nej knižnici si môžete vybrať zo 
zoznamu aktivít na základe záuj-
mu, časových možností a  iných 
kritérií. Prihlášku za dobrovoľní-
ka nájdete na internetovej stránke 
obce, v knižnici a podateľni obec-
ného úradu.   Zdenka Benková

Čo robíte, keď nič nerobíte?
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Nebýva to často, aby posledný fa-
šiangový víkend padol až na začiatok 
marca. Rodičia tak mali viac času pripra-
viť svojim ratolestiam masky na karne-
valovú zábavu, ktorú pripravili v MŠ 1 
v piatok 1. 3. 2019. Zábava pokračova-
la  v nedeľu 3. 3. 2019 v reštaurácii B-
-Club, kde Obec Hranovnica usporia-
dala pre deti karneval. O dobrú zábavu 
sa postarala speváčka a detská animátor-
ka teta UsmievAnka z Košíc. Neskôr sa 
v bare B-Clubu na karnevalovej zábave 
bavili členky OZ Bapka. Záver fašian-
gov patril ešte raz našim seniorom. Obec 
Hranovnica pripravila dňa 5. 3. 2019 
Fašiangové posedenie s dôchodcami. Se-
niori využili toto stretnutie na prednese-
nie svojich postrehov a  otázok predsta-

viteľom obce.  Nasledujúcu nedeľu 11. 
3. 2019 pripravil MS SČK v Hranovni-
ci v spolupráci s NTS Poprad jarný hro-
madný odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 
19 darcov, z  toho 1 prvodarcovi a  ďal-
ším 14-tim bola aj krv odobratá. Všet-
kým zúčastneným patrí naša vďaka. Už 
tradične mesiac marec spájame nielen s 
príchodom jari, ale i mesiacom knihy. S 
knihami sa stretávame od útleho detstva. 
Aj dnes, v dobe informačných techno-
lógii mnohí z nás uprednostnia trávenie 
voľných chvíľ práve pri knihe. Prihlášku 
do knižnice, priloženú v ostatnom čísle 
novín, aj napriek pravidelnému náku-
pu nových knižných jednotiek do našej 
knižnice nevyužil nikto. Obecná knižni-
ca pripravila 5. 4. 2019 pre deti prvého 

Čo je nové v kultúre stupňa ZŠ podujatie na podporu čítania 
a kamarátskych vzťahov Noc s Anderse-
nom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch 
obecného úradu. Rozprávkovník ru-
žičku Ruženku, ktorý deťom uchováva 
spomienky na toto stretnutie, je vysade-
ný v predzáhradke NKP na ulici SNP č. 
domu 152. Obecná knižnica, ako part-
ner Ligy proti rakovine, vyslala 11. 4. 
2019 do ulíc našej obce skupinu dobro-
voľníkov, ktorí vyzbierali od obyvateľov 
obce  finančné prostriedky na prevenciu, 
včasnú diagnostiku a liečbu tejto záker-
nej choroby vo výške 215,-eur. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa pridali k  ľuďom 
s  veľkým srdcom. Akt kladenia vencov 
pri príležitosti 74. výročia ukončenia I. 
a II. sv. vojny uskutočnila Obec Hranov-
nica a Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Spišské Bystré – Hranovnica 
8. 5. 2019 pri Pamätníku padlým v I. a 
II. svetovej vojne (v parku na ul. SNP). 
Pani učiteľky s  deťmi z MŠ 1 na ulici 
Hviezdoslavova uvili z básničiek a pesni-
čiek krásnu kytičku, ktorú 15. 5. 2019 
odovzdali v priestoroch materskej školy 
svojim mamičkám a starým mamám pri 
príležitosti Dňa matiek. Slávnostnú aka-
démiu ku Dňu matiek pripravili aj uči-
telia so svojimi žiakmi v ZŠ v Hranovni-
ci. Popoludní 28. 5. 2019 v Kultúrnom 
dome deti poďakovali slovom, veršom i 
tancom najdôležitejšej osobe v ich živo-
te - mame.

Zdenka Benková

Pripravujeme:

jún 2019 
Nočná hasičská súťaž
Deň obce Hranovnica

júl 2019 
Denný letný tábor pre deti  

(od 7 – 15 rokov)
Memoriál Eduarda Benku
Letný prázdninový výlet  

na Zámčisko
,,Pramienky putujú“   

–  výlet do okolia Bratislavy  
Informácie a nahlásenie sa v Obecnej 

knižnici čo najskôr (z dôvodu  
zabezpečenia ubytovania a presunov)

august 2019
Hasičská súťaž  

O pohár obce Hranovnica
Púť kráľovskou cestou 
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Keď sa v roku 2017 pre-
miestnil pamätník občanov 
Hranovnice padlých v I. a II. 
svetovej vojne, upozorňova-
li členovia ZO SZPB Spiš-
ské Bystré – Hranovnica na 
to, že na tomto pamätníku 
sa nenachádzajú všetci pad-
lí občania a preto by bolo 
vhodné sa tejto problemati-
ke venovať a upraviť zoznam 
padlých na pamätnej tabuli, 
tak aby zodpovedal skutoč-
nosti.  Napriek počiatočnej 
nevôli sa nakoniec podarilo 
zabezpečiť možnosť skúma-
nia archívnych materiálov 
uložených na Slovensku, ale 
aj v zahraničí.  

Výskum nielenže potvr-
dil oprávnenosť námietky 
členov SZPB, ale ukázal, že 
sa k tejto problematike na-
chádza pomerne veľa pod-
kladov a jednoročný vý-
skum nedokáže postihnúť 
celý ich rozsah. Skúmaním 
sa postupne podarilo odkryť 
niekoľko životných osudov 
mladých ľudí, ktorým vojny 
vzali to najcennejšie čo mali 
– život.  

Za všetky uvedieme as-
poň jeden príbeh z obdobia 
I.  svetovej vojny. Väčšina 
občanov, ktorí sa zaujíma-
jú o históriu svojej obce isto 
počula príbeh, ktorý vo svo-
jej knihe uvádza Ján Vencko: 
„V čase prevratu vypukla 
„rabovačka“ pri ktorej vybili 
okná notárskeho domu a ne-
bezpečne sa vyhrážali. Lenže 
medzi tým došla národná 
stráž, ešte magyar nemze-
ti örség, a ďalšie výtržnos-
ti zastavila a ako to už býva 
– za všetkých účastníkov za-
dosť učinil cigán Pačan, kto-
rý práve ukradnutú hus dr-
žal pod pazuchou, preto bol 
štatariálne odsúdený a pred 
obecnou sýpkou zastrelený.“

Ukradnutá hus alebo ... celkom iný príbeh

 Tento príbeh sa uvádza 
aj  v  školskej kronike evan-
jelickej  školy: „ Problémy 
so zásobovaním a nedostat-
kom potravy spôsobili, že 
v obci vypukla 6.11.1918 
rabovačka. Začali ju mlá-
denci u krčmára Goldber-
gera, pokračovali u krčmá-
ra Junga, nasledoval byt 
notára. Pochod pokračoval 
pred byt obchodníka Joze-
fa Zimmermanna, ktorému 
tiež porozbíjali okná, dvere 
i poškodili tovar. Na druhý 
deň ráno chceli ísť do mly-
na, na poštu a na pílu. No 
ráno prišla vojenská posád-
ka a zastihla cigána Pača-
na, ako hrozil richtárovi se-
kerou. Posádka ho zlapala a 
zastrelila.“

Ale bolo to naozaj tak? V 
archíve v Poprade sa nachá-
dza list z 13.11.1918, kto-
rý napísal hlavný radca zo 
Spišskej Soboty podžupa-
novi v Levoči a kde sa uvá-
dza, že v nedeľu 3.11.1918 

podvečer pod vedením vra-
cajúcich sa vojakov z 67. 
prešovského  pluku usku-
točnila vzbura „zberby“ 
proti židovským obchod-
níkom a krčmárovi , počas 
ktorej prišli o svoje zásoby 
tovaru, peniaze v hotovos-
ti, šperky ale aj iné cenné 
predmety a majetok. Na zá-
klade požiadania notárom 
a poštovým úradom dosta-
vila sa na miesto popradská 
pohraničná polícia nastoliť 
poriadok, počas ktorého za-
držali Jozefa Čonku, vojaka 
zbeha od 67. pluku. Na zá-
klade štatárneho práva a so 
súhlasom košického vojen-
ského veliteľstva ho dali za-
streliť. 

Na pamätníku v obci 
je medzi padlými uvede-
ný aj Jozef Čonka, ktorý sa 
stratil vo víre vojny a ne-
skôr bol vyhlásený za mŕt-
veho. Podarilo sa teda to-
muto vojakovi zbehnúť z 
armády a dostať sa domov, 

kde ho krátko pred kon-
com vojny popravili? V ar-
chíve v Trnave sa nachádza 
náčrt hranovnického cinto-
rína s miestami hrobov, kde 
sú pochovaní vojaci, kto-
rí zomreli v I. svetovej voj-
ne.  Hrob Jozefa Čonku je 
uvedený medzi nimi. Dnes 
už tieto hroby neexistujú a 
na ich miestach sú pocho-
vaní iní občania Hranovni-
ce a na padlých vojakov  sa 
už zabudlo. 

Riešenie ponúka matri-
ka v obci, kde je pri mene 
Jozefa Čonku, ktorý bol vy-
hlásený za mŕtveho uvede-
né, že  mal 44 rokov a man-
želku Zuzanu a pri mene 
Jozefa Čonku, ktorý bol po-
pravený v novembri 1918, 
že mal 34 rokov a manžel-
ku Evu. Teda dvaja ľudia s 
rovnakým menom prišli v 
dôsledku vojny o život, ale 
ako padlý sa uvádza iba je-
den z nich.

PhDr. Peter Roth, PhD.

Perokresba J. Palgutu zobrazujúca popravu rómskeho občana pri obecnej sýpke
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Tento rok čaká náš DHZ 
niečo výnimočné – oslava 145. 
výročia jeho založenia. Túto 
mimoriadnu udalosť si pripo-
menieme na dennej súťaži 4. 8. 
2019, kde by sme chceli všet-
kým zúčastneným družstvám 
venovať malý darček, ako spo-
mienku na výročie nášho ha-

sičského zboru. Okrem tejto 
dennej súťaže konanej prvý au-
gustový víkend, nás čakajú ešte 
ďalšie dve. Tou prvou bude 
nočná hasičská súťaž, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 15. 6. 
2019 so začiatkom o 21.00 
hodine. Tu sa nám predstavia 
dve súťažné kategórie – muži a 

Hranovnická mládež a šport

Na Majstrovstvách Slo-
venska mládeže v halovej lu-
kostreľbe, ktoré sa konali 24. 
– 25. 3. 2018 vo Viničnom 
zažiarila Katarína Marhevko-
vá ul. SNP č. 133, členka klu-
bu Red Arrows Poprad.

V kategórii chrobák – HL 
si v silenej konkurencii deti 
do 10 r. bez rozdielu pohla-
via, vybojovala zlatú medailu. 
V 2. kole Podtatranskej luko-
streleckej lige 18. 5. 2019 v 
Kežmarku začala opäť zbierať 
body, keď vystúpila na strie-

borný stupienok víťazov. Kat-
ke prajeme veľa trpezlivosti 
a nech sa jej zbierka medailí 
rozrastá aj naďalej o kovy naj-
vzácnejšie.

ssssss
Krásne tanečné kostýmy  

a ladné pohyby, učarovali Te-
rezke Šubovej ul. SNP č. 165. 
Pre túto malú školáčku bola 
jar 2019 mimoriadne úspeš-
ná. Terezka sa aktívne venuje 
štandardným a latinsko-ame-
rickým tancom v TC Fortuna 
Poprad. Na AKNELA dance 

cupe v Martine 13. 4. 2019 
obsadila s  tanečným partne-
rom krásne druhé miesto. 
O  týždeň neskôr 28.4.2019 
v Lučenci na Novohrad Dan-
ce Open v  2. kole Sloven-
ského pohára zabodoval pár 
druhýkrát, keď v konkurencii 
osemnástich detských párov 
z  celého Slovenska v  skupi-
ne Deti II E obsadili najkraj-
šie 1. miesto. Terezke želáme 
ešte veľa radosti z pódiových 
umiestnení a  trpezlivosti pri 
ceste za nimi.

ssssss
Matej Pirožek ul. Rovná 

č. 23, sa venuje olympijskému 
športu v  Judo klube Katshu-
do Poprad ECC už druhý rok. 
Aj on má doma peknú zbier-
ku medailí. K  najhodnotnej-
šej z  nich patrí zlatá medaila 
z  turnaja BUSHI JUDOKA 
v  Košiciach a  piate miesto 
z 38. ročníka Memoriálu Jána 
Rusnáka Sokol Cap Bratislava 
z 13. 4. 2019. Obidve súťaže 
boli s  medzinárodnou účas-
ťou športovcov.  Matej sa len 
tak nevzdáva a na Majstrov-
stvách východoslovenskej ob-
lasti v  Košiciach 18. 5. 2019 
obsadil v kategórii super mini 
do 28 kg pekné druhé miesto. 

Mladým športovcom bla-
hoželáme a želáme im veľa zdra-
via a  radosti z  budúcich úspe-
chov. Ak viete aj vy o nejakom 
detskom talente v  našej obci, 
dajte nám vedieť. Radi uverej-
níme informáciu v našich novi-
nách.           Zdenka Benková

Letné hasičské súťaže ženy. V poradí druhou súťažou 
organizovanou naším DHZ je 
už spomínaná denná súťaž. V 
predobedňajších hodinách sa 
nám predstavia tí najmladší – 
chlapci a dievčatá v hasičskom 
útoku s vodou, a poobede o 
13.00 hodine sa začne boj mu-
žov, žien, dorastu a mužov nad 
35 rokov. Poslednou súťažou, 
ktorou ukončíme hasičskú se-

zónu v našej obci, bude det-
ská súťaž O pohár obce Hra-
novnica. Táto súťaž sa bude 
konať druhý septembrový ví-
kend, presnejšie 7. 9. 2019. 
Predstavia sa nám na nej druž-
stvá chlapcov a dievčat, ktoré si 
zmerajú svoje sily v troch sú-
ťažných štafetách (5x30m, šta-
feta dvojíc a uzlová štafeta).

Karolína Juráčková
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Noc s AndersenomJarné čistenie Vernárky

Veľká noc na dvore p. Vallušovej Májový sneh v Hranovnici

Mangeľ umiestnený v modrotlačiarskej dielni

Deň matiek v MŠ I.

Južná fasáda MŠ II.

Akt kladenia vencov pri pamätníku I. a II. svetovej vojny
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Narodenie
Michal Chovan – Budovateľská 506/2

Matúš Pačan – Mlynská 240/15
Roman Bango – SNP 199/159A
Samuel Balog – Mlynská 243/18

Matias Čonka – Hranovnica
Vladimír Pačan – Hviezdoslavova 246/92

Jasmína Hlaváčová – SNP 604/139
Jozef Hambrozy – SNP 207/143

Vladimír Žiga – Hviezdoslavova 251/86
Brian Žiga – SNP 189/164

Vitajte medzi nami
Úmrtie

Katarína Račková – Hviezdoslavova  
287/62, vo veku nedožitých 98 rokov

Miroslav Pokoš – Hviezdoslavova 
245/93, vo veku nedožitých 53 rokov

Odpočívajte v pokoji
Jubileá

60. rokov
Milan Liptaj – Školská 603/11
Jozef Liptaj – Štúrova 481/15

Mária Čonková – SNP 209/144
Milan Šarišský – Hviezdoslavova 251/86
Jozef Hrabovský – Sládkovičova 443/59

Anna Čonková – SNP 184/165
Anna Rothová – Sládkovičova 424/42

Ján Pačan – Mlynská 228/3
Stanislav Petruľa – Sládkovičova 456/70

Mária Rothová – SNP 134/89

70. rokov
Etela Čonková – Mlynská 241/16
Anna Orolinová – Štúrova 491/25

Milan Rusnačko – Družstevná 396/4
80. rokov

Viktor Bašista – Víťazstva 374/20
Mária Orolinová – SNP 44/18
Eduard Mičko – Školská 465/7

Rudolf Hlavčák – Štúrova 486/20
Juliana Kolbová – Víťazstva 379/25
Mária Hlavčáková – Školská 460/2

90. rokov
Mária Šavelová – Budovateľská 502/3

Všetkým oslávencom blahoželáme!

Spoločenská rubrika (1. 3. 2019 – 31. 5. 2019)

SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci  
a v každom z deviatich 
čiastkových štvorcov boli 
dosiahnuté 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. Kto vie hospodáriť

2.  Ročné obdobie nasledujúce po jari

3. Ružová anglicky

4.  Súhrnný názov niektorých poľnohos-
podárskych plodín (pšenice, raže, jačme-
ňa, ovsa)

5.  Rekreačný pobyt

6. Speváčka, ktorá vystúpi na tohtoročnom 
Dni obce Hranovnica

7.  Mužské meno (25. júl)

8. Zábavná lotéria s vecnými výhrami 

1.
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