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Vážení Hranovničania,
leto je za nami a s ním aj dvojmesačné školské prázdniny
našich ratolestí a aspoň niekoľkodenné dovolenky nás dospelých. Dúfam, že ste načerpali dostatok síl do ďalšieho obdobia
a strávili čas s rodinou. To je to najpodstatnejšie.
Do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo Hranovnického spravodajcu, ktoré zhrnie posledné mesiace diania v našej obci. Venujeme sa témam týkajúcich sa činností obecného zastupiteľstva
a zamestnancov Obce, cez uskutočnené aj pripravované kultúrne akcie, dianiu v školách, až po portréty úspešných obyvateľov, či rodákov. Verím, že si v ňom každý nájde správy a informácie, ktoré ho nielen zaujmú, ale aj potešia.
Drahí spoluobčania, prajem Vám, aby ste si užili posledné
teplé dni babieho leta a získanú energiu pretavili do úspešného
pracovného a pokojného rodinného života.
Vladimír Horváth
starosta obce

Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Dňa 6. 6. 2019 sa uskutočnilo piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici. Poslanci schválili zmenu
rozpočtu Obce na rok 2019
č. 1, pričom jeho celková výška je 3 045 730,- €. Z toho až
787 652,- € sú kapitálové výdavky, a teda nemôžu byť použité na bežnú prevádzku, ale
sú určené na ďalší rozvoj obce.
Ďalším dokumentom týkajúcim sa ekonomiky bol návrh
záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2018. V roku
2018 sme hospodárili s prebytkom 85 656,59 €. Tieto
prostriedky sa môžu použiť
v ďalších rokoch. Dokument
bol bez výhrad schválený.
Na zasadnutí boli prerokované aj materiály týkajúce
sa činnosti hlavnej kontrolórky obce – správa z kontroly na

obecnom úrade a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2019. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie podania
žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice v obci Hranovnica.
V rámci tohto projektu sme
po tretíkrát požiadali Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy.
Konkrétne by malo ísť o práce na zabezpečení statiky budovy, odizolovaní vlhkosti, výmeny elektroinštalácie
a svietidiel. Rozpočet projektu je 33 106,64 €, z toho
požadovaná výška dotácie je
30 000,- €. Veríme, že táto
naša žiadosť bude schválená a
zlepšíme tým podmienky pre
(pokračovanie na strane 2)

Dorastenci DHZ Hranovnica
– vicemajstri Slovenska
V Kysuckom Novom
Meste sa stretli najlepšie
dobrovoľné hasičské družstvá – víťazi krajských súťaží na Majstrovstvách
Slovenskej republiky hasičských družstiev dorastu a
dospelých, ktoré sa konajú
každé dva roky. Súťažnými disciplínami už tradične
bola štafeta 8 x 50 m a požiarny útok s vodou.
Sobota 29. 6. 2019 patrila hasičskému dorastu vo
veku 15 – 18 rokov. Zástupcom Prešovského kraja boli
naši dorastenci, ktorí však
nereprezentovali iba kraj,
ale aj našu obec a náš dobrovoľný hasičský zbor. Dorastenci v zložení Anna Šimková, Júlia Šimková, Karolína
Juráčková, Andrej Benko,
Kristián Malatin, Marcel
Koluš, Filip Gavalér, Róbert
Gabrik a Radoslav Krom-

ka sa umiestnili na krásnom
2. mieste s výsledným časom 98,59 s, pričom od celkového prvenstva ich delilo
len 1,14 s. V disciplíne požiarny útok s vodou si však
prvenstvo vybojovali, a to
tým, že dosiahli najlepší čas
vo svojej kategórii – 23,44 s.
V požiarnom útoku s vodou
sa však behalo na nástrekové
terče s obsahom 10 l vody,
s ktorými sa naši dorastenci
stretli po prvýkrát.
Krásny výkon na republikových
majstrovstvách
DHZ je výsledkom systematickej práce a predchádzali mu hodiny tvrdého
tréningu, ktoré teraz naši
dorastenci určite neľutujú.
K dosiahnutým výsledkom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu
a prajeme ďalšie úspechy!
Výbor DHZ Hranovnica
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Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
(dokončenie zo strany 1)
fungovanie našich dobrovoľných hasičov.
Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bolo zvolané na 28. 8.
2019. Z dôvodu účasti len
troch poslancov nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Zatiaľ posledné zasadnutie
sa uskutočnilo dňa 5. 9. 2019.
Na začiatku rokovania boli prijaté nové všeobecne záväzné
nariadenia týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom

v obci, resp. určenia výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach. Prijatá bola ďalšia zmena rozpočtu Obce, ktorá upravila rozpočet Obce na
rok 2019 až na 3 096 204,- €.
V rámci rokovania siedmeho
zasadnutia poslanci schválili
podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na výstavbu a rekonštrukciu miestnych
komunikácií na ul. Hviezdoslavova a SNP (viď samostatný článok). Prerokovaná a odsúhlasená bola aj úprava Plánu

investičných akcií na rok 2019.
Upustilo sa od prípravy výstavby chodníka okolo cesty od
zdravotného strediska smerom
na Spišské Bystré. Namiesto
toho Obec pripravila stavbu

chodníka od základnej školy
ku hlavnej ceste. Tento projekt
plánujeme ešte v tomto roku aj
zrealizovať.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 26. 6. 2019 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít. Konkrétne
je zameraná na výstavbu a rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Vyhlásenie tejto výzvy bolo
v rámci indikatívneho harmonogramu výziev plánované na
august 2018. Obec Hranovnica
mala od momentu získania informácie o pripravovanej výzve v
pláne zapojiť sa do nej. Preto sme
dali spracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a rozšírenie miestnej komunikácie na
ul. Hviezdoslavovej. V projekte
je upravený asfaltový koberec v
celom rozsahu existujúcej komunikácie od parkoviska pri zdravotnom stredisku, až po dom
so súpisným číslom 262. Popri
tomto úseku cesty bude vybudovaný aj nový chodník pre peších,
a to v celej dĺžke. Druhá časť investície do miestnej komunikácie bude spočívať vo vybudovaní cesty od domu so súpisným
číslom 262 smerom do rómskej
osady.

Veľmi podstatnou časťou rekonštrukcie a výstavby miestnej
komunikácie má byť aj odvodnenie cesty. V rámci projektu sa
rieši odvádzanie vody od parkoviska pri rímskokatolíckom
kostole, okolo materskej školy
a evanjelického kostola do Vernárky. V tom je zahrnuté aj vybudovanie priepustu pri dome
so súpisným číslom 262, ktorý sa pri dažďoch neustále zapcháva, a priepustu pri odbočke
z rómskej osady do Rottbachu.
Vybudovanie týchto opatrení
by malo prispieť k odstráneniu
alebo aspoň k minimalizovaniu
problémov, ktoré vznikajú na
Hviezdoslavovej ulici po intenzívnejších dažďoch.
V rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola spracovaná aj projektová dokumentácia na dostavbu a rekonštrukciu
komunikácie na ul. SNP. Tá by
mala spájať novostavbu budovy
materskej školy s cestou I/66. Aj
v tomto prípade bude popri ceste
vybudovaný jednostranný chodník a upravený odvodňovací rigol na odvod dažďovej vody.
Rozhodnutie o schválení alebo neschválení našej žiadosti by
malo byť vydané do konca roka
2019. Celková výška výdavkov

oprávnených na použitie v rámci tohto projektu je v žiadosti vyčíslená na 727 708,80 €, z toho
nenávratný finančný príspevok
predstavuje sumu 691 323,36 €.
V prípade, ak budeme s našou
žiadosťou úspešní, v rámci pro-

jektu bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných viac než
1 000 metrov ciest, vrátane ich
odvodnenia, a okolo 750 metrov
chodníkov pre peších.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Otvorenie školského roka
Letné prázdniny naplnili svoj čas a pred nami je ďalší školský rok. Verím, že toto
obdobie bolo pre všetkých
osviežujúce, že ste si užili radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchli si od školských
povinností a načerpali nové
sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu.
Milí žiaci,
počas uplynulých dvoch
mesiacov ste mali možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je
len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý
organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie
si prvoradých povinností.
Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta
človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka. My, učitelia,

vám budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad
v mnohých oblastiach života
a pomáhať aj rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami.
Osobitne na našej škole vítam našich najmenších
žiačikov, ktorí sa po prvýkrát
posadia do školských lavíc
a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. Tento školský rok bude pre nich
rokom mnohých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich detských problémov a starostí.
Milí prváci, nemáte sa
čoho báť. Keď vy budete
chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí – niektorému rýchlejšie, iný bude
potrebovať na to viac času,
ale určite si všetci na konci
školského roka prečítate svoje
prvé vysvedčenie.
Milí naši deviataci,
vás čaká náročný školský rok. Je pred vami dôležitá úloha – vybrať si po-

volanie, na ktoré sa budete
pripravovať na strednej škole.
Čaká vás testovanie, na ktoré
vás budú naše pani učiteľky
a páni učitelia dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa
tejto príprave budete venovať,
je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim
rodičom, voči škole. Držím
vám vo všetkom palce.
V závere si zaželajme veľa
úspechov, aby školský rok bol
plný zaujímavých poznatkov,
súťaží, hier, aby sme sa tešili
zo spoločenských a športových
podujatí, aby bol školský rok
pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy
našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám,
aby naša škola tak ako doteraz
fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale
zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako
v dobrej rodine.

Tá naša má 481 žiakov zaradených do 30 tried, a 46
zamestnancov. Keďže máme
každým rokom viac žiakov
a škola sa nedá nafúknuť,
budú sa žiaci 1. – 4. ročníkov aj v tomto roku vyučovať
v dvojzmennej prevádzke.
Prajem vám všetkým
zdravý, pohodový a úspešný
školský rok.
Vám, dievčatá a chlapci,
menej vymeškaných hodín
a len tie najlepšie známky, za
ktorými budú bohaté vedomosti.
Vám, milé kolegyne, kolegovia, želám pevné zdravie,
veľa síl, múdrosti, kreativity,
ale i ľudskosti pri napĺňaní
tak dôležitého poslania, akým
je poslanie učiteľa. Pamätajte,
že v každej lavici sedí iný žiak
so svojimi radosťami i starosťami a osobnosť každého
musíme poznať, rešpektovať
a rozvíjať.
Úspešný štart do nového
školského roka 2019/2020.
Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka ZŠ

Záhradné jazierko s drevinami pri Základnej škole v Hranovnici
Naša Základná škola v Hranovnici sa
úspešne zapojila do projektu „klíma nás spája“. Ide o projekt organizovaný Živicou n.o.
s finančnou podporou DM drogerie markt.
V rámci projektu sa majú žiaci vzdelávať
o problémoch klímy, a ako máme pomáhať
našej planéte Zem, aby negatívne dopady na
klímu boli čo najmenšie. Preto sme vybudovali tzv. klimatický prvok – záhradné jazierko, nádrž na zachytávanie dažďovej vody a
dreviny. Ide o prírodné a aj ekonomické využitie dažďovej vody. Do projektu sa úspešne
zapojilo dokopy 10 škôl z celého Slovenska.

Naším cieľom bolo vybudovanie záhradného jazierka s nádržou na zachytávanie dažďovej vody a výsadba drevín v školskej záhrade. Dňa 18. júna sme definitívne pristúpili
k realizácii nášho plánu. Učitelia s 15 šikovnými piatakmi a šiestakmi si dali celodennú
brigádu a vybudovali spoločne náš dlho plánovaný projekt. Tisíclitrovú nádrž sme osadili k odkvapovej rúre a tisíclitrové jazierko
do stredu parku. Prepojili sme nádrž s jazierkom hadicou, ktorá pretláča zachytenú dažďovú vodu do jazierka a voda sa prípadne použije na polievanie rastlín. Do okolia jazierka

a na školskú záhradu sme so žiakmi vysadili
rôzne druhy drevín ako borievky, tisy, vŕby,
bazu čiernu, orgován, javor mliečny, jarabinu vtáčiu a zlatý dážď. Naším pedagogickým
cieľom bolo vytvorenie malého ekosystému,
ktorý bude slúžiť na vyučovanie prírodovedných predmetov. Voda v jazierku priláka rôzne druhy vtákov a vlhkosť, tráva a tieň drevín
prilákajú rozličné druhy hmyzu, obojživelníkov. To nám poslúži ako pomôcka na vyučovanie najmä biológie.
Mgr. Lukáš Chovan, učiteľ na ZŠ
Hranovnica zodpovedný za projekt
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V skratke
• Obec Hranovnica vyzýva majiteľov psov, aby odstraňovali exkrementy po svojich miláčikoch z verejných
priestranstiev. Porušenie tejto
povinnosti je priestupkom, za
ktorý môže Obec uložiť pokutu do 65 €.
• Opakovane žiadame
obyvateľov, aby pri zastavení
svojich vozidiel na miestnych
komunikáciách brali ohľad
na priechodnosť ulíc. Vašim
bezohľadným
parkovaním
dochádza k neprejazdnosti
ulice pre hasičské a záchranné
zložky a môže tak dôjsť aj k
nenapraviteľnej škode.
• Do 30. 10. 2019 bude
v obci prebiehať orezávanie
stromov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s elektrickým vedením.
• Dňa 28. 9. 2019 bolo
starostovi obce a členom
Dobrovoľného
hasičského
zboru obce Hranovnica odovzdané do užívania nové motorové vozidlo Iveco Daily.
Automobil bude slúžiť pre zásahovú činnosť DHZO. Napriek tomu, že sa spolu s členmi obecného zboru tešíme z
podstatného a dlhoodkladaného vylepšenia technického
vybavenia našich hasičov, veríme, že ho na zásahovú činnosť budeme musieť používať
len minimálne.
• VSD, a.s. oznamuje, nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:
– 21. 10. 2019 od 8.00 do
11.30 – celá časť Hranovnické pleso,
– 25. 10. 2019 od 7.30 do
16.30 – Mlynská 585, 586.
• Žiadame obyvateľov,
aby oblečenie, ktoré vhadzujú do kontajnerov na šatstvo
pred obecným úradom, zabalili do igelitových vriec alebo
tašiek. Nezabalený textil v nádobe navlhne a je ďalej nepoužiteľný.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Napriek skutočnosti, že
podnet k vzniku Červeného
kríža dala krvavá bitka pri talianskom meste Solferino, veľmi rýchlo sa stal organizáciou,
ktorá pomáha ľuďom v rôznych situáciách života a to nielen vo vojnových časoch.
Tak je to aj v Miestnom
spolku SČK v Hranovnici, ktorý vyvíja svoju činnosť
v obci už skoro šesťdesiat rokov a patrí k spolkom s najväčšou členskou základňou.
V súčasnosti má 120 členov
a svojou aktivitou patrí medzi najlepšie hodnotené spolky v rámci okresu. V posledných decéniách sa zameral
hlavne na starostlivosť o pamätníky a hrob vojakov padlých v období SNP, ktorí sú
pochovaní na miestnom cintoríne. V rámci pomoci občanom sa v minulosti zameral na meranie tlaku krvi
občanom, ktorí mali problém s krvným tlakom. Rozvoj
digitálnej techniky však spôsobil, že digitálny tlakomer
sa stal dostupným pre veľkú
väčšinu obyvateľov a tak táto
služba postupne zanikala.
Ako náhradu za túto pomoc
sa rozhodlo vedenie spolku
zorganizovať bezpríspevkové
darcovstvo krvi. Dopomohlo
k tomu zriadenie mobilnej
transfúznej jednotky, ale aj
rozhovory s občanmi, ktorí
by chceli darovať krv, ale pre
problémy v práci sa tomuto

darcovstvu nemohli venovať.
Prvý odber
v obci zorganizovali v nedeľu
3.2.2008 a vtedy sa hneď ukázalo, aká to bola
dobrá myšlienka. Darovať krv
prišlo 18 darcov, z ktorých
bolo 12 prvodarcov. Povzbudení týmto
úspechom zorganizovali takýto odber aj na
jeseň a postupne to organizovali každý rok, vždy v nedeľu. V tomto roku to bol už
dvanásty ročník. Počas týchto
dvanástich rokov u nás darovalo krv celkovo 477 darcov,
z ktorých bolo 73 darcov, ktorí darovali krv po prvýkrát.
Už táto informácia si zaslúži
uznanie. Počas tohto obdobia darcovia získali 43 bronzových Jánskeho plakiet, 10
strieborných a 1 zlatú Jánskeho plaketu. No plakety nie sú
dôležité, dôležité je, že svojím
konaním pomohli vrátiť zdravie, či život nevedno koľkým
ľuďom. Preto bývalo zvykom,
že aj predstavitelia obce týchto ľudí ocenili menším darčekom. Naposledy sa tak stalo
v roku 2015 a vedenie spolku dúfa, že na túto tradíciu

sa nadviaže aj v tomto roku
a ocenení budú aj občania,
ktorí získali jednu z plakiet
v rokoch 2016 – 2018.
Na poslednom odbere
krvi, ktorý sa konal v nedeľu
15. 9. 2019 v priestoroch Základnej školy sa zúčastnilo 26
darcov, z ktorých 19 aj krv darovali. Medzi nimi bola aj jedna prvodarkyňa – Anna Šimková ml. Miestny Spolok SČK
v Hranovnici chce aj touto
cestou poďakovať vedeniu Základnej školy za poskytnutie
priestorov pre túto ušľachtilú akciu, Obecnému úradu za
finančnú i morálnu podporu
podujatia a všetkým darcom
za účasť. ĎAKUJEME.
Eva Rothová
predsedníčka MS SČK

Hrozba zastavenia doručovania poštových zásielok
Spoločnosť BE-SOFT, a.s., poskytovateľ
služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP) pre Slovenskú poštu, a.s. nás upozornila, že v mesiaci júl 2019 došlo k útoku psa
na doručovateľku pošty na ul. SNP v Hranovnici. Podľa vyjadrenia spomínanej firmy tento
útok psa nebol ojedinelý, evidujú viacero prípadov ohrozovania doručovateliek na ul. SNP.
Firma pripomína, že majitelia psov sú povinní držať svoje domáce zvieratá zatvorené
na svojom súkromnom pozemku (minimálne počas doručovania pošty), ktorý musí byť
riadne zabezpečený proti úniku zvierat na voľ-

né priestranstvo. Pozemok musí byť opatrený poštovou schránkou nachádzajúcou sa na
vonkajšej strane plota a na bezpečnom mieste
pre ukladanie pošty.
Spoločnosť BE-SOFT, a.s. zároveň upozorňuje, že ak nedôjde k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov Slovenskej
pošty, a.s. v ohrozených lokalitách, Slovenská pošta zastaví doručovanie na tieto adresy
(v zmysle Poštových podmienok, čl. 17, ods.
17.3, ods. 17.4).
Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce
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Čo je nové v kultúre
Rodina je základný stavebný prvok každej spoločnosti. Vychovávať a starať sa
o jej zdravé bunky je snahou
každej samosprávy, ktorá
chce dobre fungovať. Je preto
dôležitá ich vzájomná spolupráca. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Medzinárodného dňa rodiny,
usporiadala 8. júna Obecná
knižnica v Hranovnici v spolupráci s MŠ Hviezdoslavova Deň rodiny, na ktorý ste
boli všetci pozvaní. O zábavu sa postarali animátori –
Šmolkovia z OZ LittleBerry,
pani učiteľka Mária Uhrinová a mladí dobrovoľníci z obce. Súťažili deti, oteckovia, aj mamičky. Za výhru
dostali odmenu, podával sa
guláš, v stánku si mohli zakúpiť cukrovú vatu a občerstvenie, alebo si opekať prinesené ingrediencie nad
ohníkom. Lesný pedagóg
pán Tomajko spolu s deťmi
hľadali, našli a rozprávali sa
o škodcoch na lesných porastoch. P. Martin Valluš priniesol priesvitný úľ so včielkami
a trpezlivo vyčkával na otázky detí, ktorým rád ponúkol
ochutnať oblátku s medom
a peľom. Bohužiaľ, záujem
o živú prírodu bol minimálny. Ďakujeme pani riaditeľke, že otvorila pre rodiny areál škôlky a spolupodieľala sa
na priebehu tohto podujatia.
Budeme radi, ak sa o rok nájde pár dobrovoľníkov, ktorí
majú záujem o rozvoj komunitného života v obci a spolu pripravíme ešte lepší Deň
rodiny.
Prvá tohtoročná hasičská
súťaž v Hranovnici bola 15.
6. - nočná súťaž hasičských
družstiev mužov a žien v požiarnom útoku s vodou, ktorú pripravili členovia DHZ
Hranovnica vo výcvikovom
areáli Lúčka. Jej dvanásty

ročník bol pre všetkých hasičov zaujímavý aj z dôvodu minimálneho osvetlenia,
ktoré nie je vždy štandardom podobných nočných
súťaží.
Po štvrtýkrát pripravila Obec Hranovnica 22. 6.
v areáli Lúčka Deň obce
Hranovnica, plný zaujímavých hostí a zábavy pre
dospelých aj deti. Podujatie už tradične otvorili svojim vystúpením detí z MŠ
Hviezdoslavova a FS Kochman. Známy Zahrajko bavil rodiny s deťmi celú hodinu, aby ho vystriedala
známa speváčka Jadranka.
Po tombole otvorila večerný program zábavná hudobná skupina Traky. Deň
obce Hranovnica 2019 uzatvorili speváci a hudobníci v programe ABBA revival
a kto ešte nemal dosť, mohol sa vytancovať na večernej diskotéke. Návštevníkov
potešila výstava zvierat, ktorou prezentovali svoju činnosť členovia Základnej organizácie drobnochovateľov
v Hranovnici. Rodičia s deťmi mali možnosť využiť detské atrakcie nachádzajúce sa
za pódiom. Zrealizovať takýto charakter zábavy pre širokú verejnosť sa nezaobíde
bez pomoci dobrovoľníkov,
členov organizácii a podnikateľských subjektov. Všetkým im patrí veľká vďaka.
Prvý júlový víkend sa niesol v znamení Pešej púte mládeže Muráň – Levoča. V sobotu ráno 6. 7. sa na púť do
Levoče vydali aj naši občania.
11. 7. v popoludňajších hodinách prišli do našej
obce skauti z Belgicka, ktorí na Slovensku trávili týždeň skautského campu. Jedna zo skúšok týchto mladých
chlapcov vo veku od 8 do 17
rokov bola aj skúška, v kto-

rej nevedomky skúšali aj
nás, obyvateľov Hranovnice.
Hľadali miesto, prístrešok,
kde by mohli rozložiť svoje
spacáky a bezpečne prečkať
noc. Aj keď zvonili na viacero dverí, nik pre nich nemal
doma miesto. V podvečerných hodinách ich prichýlila rodina Pitoňákova, sama
postihnutá nedávnym požiarom. Všetci ôsmi chlapci
budú o nás vo svete rozprávať len to najlepšie. Rozdelíme sa aj s tým málom, čo
máme. Na Hranovnicu určite nezabudnú.
20. 7. organizoval FK
1931 Hranovnica Memoriál Eduarda Benka na futbalovom ihrisku v Hranovnici.
Po druhýkrát v tejto sezóne súťažili v Hranovnici
hasiči. V 19. ročníku súťaže hasičských družstiev, ktorá sa konala dňa 4. augusta,
sa predstavili ženy, muži, dorast, žiaci, muži nad 35 rokov
a dorast v súťaži mladých hasičov v požiarnom útoku. Poslední spomínaní mladí hasiči v kategórii zmiešaných
družstiev zvíťazili piaty rok
po sebe. Na budúci rok DHZ
Hranovnica v spolupráci s
Obcou pripravujú jubilejný
20. ročník tejto prestížnej súťaže.
24. 8. sa uskutočnil XVII.
ročník Púte Kráľovskou cestou - memoriálu mladých,
tragicky zosnulých Hranovničanov.
Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia SNP akt kladenia vencov, sa za
prítomnosti Klubu vojenskej
histórie Tatry, Spišské Bystré, Motorkárov Slovenska
a Obce Hranovnica konala
30.8. pri Pamätníku sovietskym letcom a vojakom padlým v SNP a pri oslobodzovaní Hranovnice pri ceste do
Spišského Štiavnika.
Akt kladenia vencov padlým v SNP sa vykonal za

účasti Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov,
členiek MS SČK Hranovnica a vedenia Obce Hranovnica 1.9. pri pamätníku pod
Dubinou.
Hasičský areál na Lúčke
hostil v sobotu 21. septembra Východoslovenskú súťaž
hasičského dorastu. Takéto
významné podujatie sa v našej obci konalo po prvýkrát.
Napriek účasti 15 družstiev z
rôznych kútov regiónu (najdlhšiu cestu merali súťažiaci z michalovského a bardejovského okresu) sa miestne
družstvá v silnej konkurencii
nestratili. V kategórii dorastencov ostalo víťazstvo doma
– získal ho tím DHZ Hranovnica. Medzi dorastenkami
boli najlepšie susedky zo Spišského Bystrého.
Počas letných prázdnin
obecná knižnica pripravila
pre deti, mládež a rodiny poznávacie výlety do Bratislavy
a do Brezovej pod Bradlom,
k mohyle M. R. Štefánika.
V pláne bola realizácia Denného letného tábora pre deti
a mládež. Z dôvodu nedostatočného záujmu verejnosti sa
tieto aktivity nekonali. Nezáujem verejnosti je dlhodobý. V 2. čísle Hranovnického spravodajcu ste sa mohli
dočítať o možnosti dobrovoľníckej činnosti aj v našej
obci. Vo svete, ale aj na Slovensku sa dobrovoľnícka činnosť dostáva do povedomia
obyvateľstva čoraz viac. Ľudia častejšie pomáhajú svojej komunite. Všetci bývame
v jednej obci a verím, že stále
chceme, aby sa nám tu žilo
krajšie a lepšie.
Obec Hranovnica pripravuje:
13. 10. o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome v Hranovnici predstavenie divadelného súboru Ozvena z Popradu – Stráže ,,Revízor“.
Zdenka Benková
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Adam Benko, študent OA Poprad, úspešný v súťažiach a v projektoch
Adam Benko, študent 4.
ročníka Obchodnej akadémie v Poprade, občan obce
Hranovnica, dosiahol výborné umiestnenia v súťažiach
v krajských aj v celoslovenských kolách.
Dňa 5. apríla 2019 sa
v Prešove konalo krajské
kolo 41. ročníka prehliadky
prác stredoškolskej odbornej činnosti. Adam Benko
sa umiestnil v odbore Problematika voľného času na 1.
mieste so súťažnou prácou
„Od bieleho plátna k modrému zlatu“ a postúpil do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa konalo 23. – 26. apríla
2019 v Košiciach. Adam bol
opäť úspešný a získal vynikajúce 1. miesto aj na celoslovenskom kole stredoškolskej
odbornej činnosti. Adamovi
sa darilo v SOČ aj v minulom
roku, kedy dosiahol 1. miesto
v krajskom kole a 2. miesto
v celoslovenskom kole.

Adam Benko sa však zúčastňuje aj na ďalších súťažiach a projektoch a taktiež
dosahuje vynikajúce umiestnenia.
V súťaži TOP TURISTICKÁ DESTINÁCIA REGIÓNU získal v školskom
roku 2016/2017 na celoslovenskom kole 2. miesto
a v školskom roku 2017/2018
1. miesto. V uplynulých
dvoch rokoch získal Adam
Benko Cenu ministra hospodárstva SR.
V
školskom
roku
2017/2018 sa zapojil do projektu INOVEUM – podpora podnikania stredoškolákov – vytvoril demo snímku
„Modrotlačiarenská dielňa
Adam, recyklácia starých riflí
s využitím prvkov modrotlače
a prieskum trhu na internete“
a získal finálny grant.
Účinkoval aj v relácii RTVS „REMESLO MÁ
ZLATÉ DNO“, kde pracoval

v skupine, ktorá sa zaoberala
oživením modrotlače a skončil
na 3. mieste. Počas štúdia ako
žiak študijného odboru služby
v cestovnom ruchu vykonával
sprievodcovskú činnosť v Podtatranskom múzeu v Poprade.
Adam Benko je cieľavedomý, kreatívny študent, ktorý
je ochotný svoj čas venovať

aj mimoškolským aktivitám
a jeho iniciatíva sa odráža aj
na výborných výsledkoch a
umiestneniach v súťažiach a
v projektoch. Adam tým prispieva aj k pozitívnej propagácii školy, obce, PSK.
Ing. Magdaléna Zavacká
zástupkyňa riaditeľa
OA Poprad

III. ročník Letného futbalového tábora (LFT)
V priebehu školských
prázdnin – mesiacov júl – august 2019 sa uskutočnil III. ročník LFT pre deti z našej obce
vo veku 6 –12 rokov. Zúčastnili sa aj deti, ktoré boli počas
prázdnin u svojich starých rodičov. Celkovo LFT navštevovalo
26 detí (24 chlapcov a 2 dievčatá). Je samozrejme, že na účasť
v jednotlivých dňoch mali vplyv
plánované rodinné dovolenky, a
tým sa menil aj počet účastníkov.

Tento ročník sa hlavne
vďaka prezidentovi futbalového klubu Martinovi Oravcovi
uskutočnil na výborných trávnatých plochách (mimo hlavného ihriska), v tréningových
priestoroch futbalového areálu. Bol to obrovský prínos pre
samotný priebeh naplňovania
jednotlivých tréningových procesov a samotné skvalitnenie
pri práci s futbalovou loptou,
nácvikov streľby a samotných
mini zápasov pri hre po rozde-

lení do družstiev. V týchto zápasoch sa v jednotlivých hráčoch
prejavovala nie iba súdržnosť
mužstva, ale aj emócie a zanietenosť jednotlivcov. Radosť z
víťazstva, ale aj smútok z prehry, to boli hlavné prejavy po
skončení zápasov, čo aj dokazujú charakterové vlastnosti a zanietenosť hráčov pre túto hru.
Po zápase si všetci ako futbaloví súperi podali ruky. Aj víťazi a
porazení sa zachovali tak, ako sa
na správnych športovcov patrí
a navzájom si voči sebe prejavili rešpekt. Rodičia a starí rodičia po zápase deťom ako odmenu kúpili zmrzlinu, na čo sa deti
veľmi tešili a pri tom stále rozprávali zážitky zo zápasu, približovali jednotlivé akcie, po ktorých strelili góly. Takto sa u tých
mladých futbalistov prejavovala
láska k samotnej futbalovej hre.
Veď práve takíto hráči majú svoje tajné detské ciele a sny, ktoré
sa im pri ich vytrvalosti a hlav-

ne dobrom a kvalitnom ďalšom
usmerňovaní a vedení môžu
premeniť na skutočnosť.
V závere sa chcem v mene
všetkých účastníkov LFT poďakovať obecnému úradu, riaditeľke ZŠ za zapožičanie futbalových
lôpt, ale hlavne prezidentovi FK
Hranovnica Martinovi Oravcovi
za upravené hracie plochy a poskytnutie priestorov a ostatných
pomôcok pre túto detskú športovú činnosť. Pevne verím, že sa
to kladne prejaví pri raste futbalových talentov a tým aj hráčov
pre družstvá FK Hranovnica.
Myslím, že hlavný cieľ –
„Športuj a nechaj mobil, tablet, či
počítač počas prázdnin vypnutý“,
bol aspoň v tejto skupine detí splnený a najmä pohyb na čerstvom
vzduchu, ale i spolupráca v športovom kolektíve dá týmto deťom
veľmi veľa v ich ďalšom športovom a bežnom živote.
Ján Kušnierik
tréner a vedúci LFT
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Deň obce Hranovnica 2019

Rozlúčka z predškolákmi v MŠ I.

Výstava modrotlače počas folklórnych slávností v Liptovskej Tepličke

Letný futbalový tábor

Akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia SNP

Východoslovenská hasičská liga v Hranovnici

Svetový deň srdca v MŠ I.

Odovzdánie zásahového vozidla Iveco Daily

Hranovnický spravodajca 3/2019

8

Spoločenská rubrika (1. 6. 2019 – 30. 9. 2019)

Najmladší obyvatelia obce:
Lukáš Lacko – Hviezdoslavova 245/93
Daniel Mičko – Hviezdoslavova 339/26A
Andrej Folvarčík – Budovateľská 542/9
Martin Pačan – Mlynská 577/46
Anna Ferencová – Hranovnica
Nela Kiktová – SNP 89/46
Tamara Pokošová – Hviezdoslavova 245/93
Ján Koky – SNP 180/127
Miroslav Pačan – SNP 212/145
Sofia Bangová – SNP 188/134A
Bernarda Fašková – SNP 176/128
Kevin Šárközi – Hranovnica
Ing. Jozef Sabo – Sládkovičova 550/78
Opustili nás:
Andreas Sýkora – Sládkovičova 436/54
70 rokov
Božena Žigová – Hviezdoslavova 245/93
Matias Žiga – SNP 202/135
Mária Matejková – Víťazstva 362/11
František Lipták – Rovná 26/2
Natália Kočková – SNP 214/151A
Magdaléna Vallušová – Víťazstva 385/31
Mária Gajanová – Budovateľská 504/5
Leonard Gawlik – Sládkovičova 449/65
Marta Fedorová – Sládkovičova 413/29
Anna Šavelová – Rovná 21/5
Mária Tökölyová – Sládkovičova 540/2
SUDOKU Matias Kočko – SNP 194/136A
Jozef Kikta – Budovateľská 504/5
Damián Gábriš – SNP 183/132
80 rokov
Anna Malatinová – Dubina 516/8
Nela Šariská – Mlynská 232/7
Anna Benková – Štúrova 474/8
plniť
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Štefan
– Víťazstva
366/12
Adrián Pačan – Hviezdoslavova 259/80
Štefan Benko – Víťazstva 370/16
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Naši jubilanti:
Čonka – SNP 206/142
Eduard Liptaj – Budovateľská
502/3treba doplniť
60 rokov
Marek riadku,
Horváth
– Hviezdoslavova
256/82
Tibor Palguta – Sládkovičova 404/22
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–
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Stasová – Štúrova 489/23
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