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opäť  je tu ten čarovný čas 
Vianoc, keď sa stretávajú rodi-
ny, príbuzní a priatelia. Čas, 
keď si ľudia prejavujú vzájom-
nú úctu a lásku. Čas, kedy sa 
snažíme aspoň  na chvíľu za-
staviť a zaspomínať si na chví-
le prežité v  tomto roku.  Čas, 
keď si sadáme k štedrovečerné-
mu stolu, aby sme si popriali 
pokoj, zdravie, lásku a preja-
vili  vzájomnú úctu. Vianoce 
a Nový rok sú obdobím, kedy 
sa každý snaží byť s blízkymi, 
keď si viac uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky a obetavos-
ti. To všetko sú hodnoty, kto-
ré znamenajú veľa pre kaž-

dú rodinu v  čase vianočných 
sviatkov. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sa dni napĺňali 
spokojnosťou. Sviatky sú pre-
dovšetkým príležitosťou znovu 
si uvedomiť ako sa navzájom 
potrebujeme, a že ľudské dob-
ro je tou najväčšou hodnotou 
života. V dušiach nech sa nám 
rozhorí krásny pocit, na sto-
le nech zavonia kapor, či iné 
dobroty a Štedrý večer nech 
zanechá v srdciach stopu po-
hody a radosti. V  tejto atmo-
sfére prenikajú celým naším 
vnútrom krásne slová koledy 
i melodicky najkrajšia a obsa-
hovo najbohatšia pieseň „Ti-

Vážení Hranovničania, chá noc, svätá noc“. Dúfam, 
že onedlho naše ulice, či strá-
ne zasype biela prikrývka, pre-
tože belosť symbolizuje čisto-
tu duše. Každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské svetlo, po-
hladenie, čím pohľad na svet 
sa stáva zrazu krajším. Človek 
sa musí vedieť tešiť i zo šťastia 
toho druhého, svojím postojom 
a činmi vyjadriť svoj úprim-
ný vzťah k životu, Bohu, k ľu-
ďom, a tak dokázať, že je nao-
zaj človekom. 

Vôňa   ihličia, plamie-
nok  sviečky, to je čas sviatočný, 
keď všetci sme si blízko, to je 
čas vianočný, keď má vládnuť 
pokoj a mier. Nezabudnime sa 
na chvíľu  zastaviť, zaspomínať 

na svojich blízkych, ktorí sú už 
ďaleko, ale stále žijú v  našich 
srdciach a  spomienkach. Via-
noce sa blížia. Starý rok odchá-
dza:  „Veselé sviatky vianočné, 
pekné cesty polnočné. Nech ti-
chá hudba vám počas sviatkov 
znie, nech ten rok nastávajú-
ci vám pokoj, zdravie, šťastie 
a lásku prinesie“! 

Vážení občania, prajem 
vám vnútornú silu, stály zmy-
sel pre radosť z malých aj veľ-
kých vecí života, veľa zdravia 
a  božieho požehnania, veľa 
lásky a potešenia z najbližších, 
priateľov a  z  ľudí blízkych 
vášmu srdcu.

Vladimír Horváth
starosta obce

Úlohou každej obce je starať 
sa o všestranný rozvoj obyvate-
ľov a územia obce. Jednou z ob-
lastí, o ktoré sa má obec starať je 
aj doprava a bezpečnosť v cest-
nej premávke. V  tejto oblasti 
sme vykonali celú sériu opatre-
ní. V rokoch 2017 a 2018 bolo 
vybudovaných takmer 1  500 
metrov chodníkov okolo štát-
nych ciest. Do oblasti statickej 
dopravy patrí aj vybudovanie 
parkovacích miest pri obecnom 
úrade, medzi rímskokatolíckym 
kostolom a  materskou školou 
a pri cintoríne.

Okrem vykonania vyššie po-
písaných stavebných prác, ktoré 
boli časovo aj finančne náročné 
sme uvažovali aj o ďalších úpra-
vách v  regulácii dopravy, ktoré 

by prispeli k utlmeniu dopravy 
na miestnych komunikáciách. 
Obci bola koncom roka 2018 
doručená petícia obyvateľov 
obce, ktorá navrhovala niekoľ-
ko zmien v  dopravnej oblasti, 
a  to najmä na Hviezdoslavovej 
a  Sládkovičovej ulici. Aj na jej 
základe zástupcovia Obce roko-
vali s  riaditeľom OO PZ Hra-
novnica a  zástupcami Okres-
ného dopravného inšpektorátu 
Poprad o možnostiach zlepšenia 
situácie na cestách v  obci. Vý-
sledkom týchto stretnutí bol rad 
opatrení, ktorý postupne reali-
zujeme. Ako prvý bol osadený 
spomaľovací pás na Sládkovičo-
vej ul. spolu s dopravnou znač-
kou, ktorá povoľuje maximál-
nu rýchlosť 30 km/h. Krátko 

Zmeny v doprave 
v našej obci

po ňom bolo rovnaké doprav-
né zariadenie a značenie osade-
né aj pred materskou školou na 
ul. Hviezdoslavovej. V  najbliž-
šom období budú spomaľovacie 
prahy osadené aj na ul. Mlyn-
skej. S  tým je spojené zníženie 
maximálnej povolenej rýchlosti 
na 30 km/h.

Z  iniciatívy zástupcov po-
licajného zboru bol spracovaný 
projekt a v súčasnosti sú osade-

né dopravné značky upravujú-
ce hlavnú a vedľajšiu cestu na ul. 
Sládkovičovej a všetkých miest-
nych komunikáciách, ktoré sú 
na ňu napojené. Podobným 
spôsobom plánujeme riešiť aj 
prednosť v jazde na ul. Hviezdo-
slavovej a jej prípojkách.

K  zlepšeniu v  oblasti bez-
pečnosti cestnej premávky ne-
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Zmeny v doprave v našej obci

pochybne prispeje aj vybu-
dovanie chodníka pre peších 
na Mierovom námestí. Ten sa 
z  jednej strany napája na exis-
tujúci chodník vedúci popri 
ceste I/66 a na strane druhej je 
ukončený pred obecným úra-
dom. Priechody pre chodcov 
následne umožnia chodcom 
bezpečný prechod k  základnej 
škole a nákupnému stredisku.

V  súčasnosti zároveň pre-
bieha výstavba priechodu pre 
chodcov cez cestu I/66 pri vý-
jazde z obce smerom na Vernár.

Aktuálne s  projektantom 
riešime ešte dve ďalšie lokali-
ty. Prvou je umiestnenie do-
pravného zrkadla na konci ul. 
Rovnej. Situácia je v súčasnosti 

Dňa 14. 11.2019 sa usku-
točnilo ôsme zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva v Hranov-
nici. Na úvod poslanci za účasti 
riaditeľky Základnej školy Hra-
novnica prejednali správu o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti 
a schválili zástupcov Obce ako 
zriaďovateľa v Rade školy ZŠ, 
keďže tým predošlým uplynu-
lo funkčné obdobie. Hlavná 
kontrolórka predniesla správu 
o  kontrole na mieste zamera-
nú na hospodárenie Obce. Ná-
sledne boli prerokované veci 
týkajúce sa majetku Obce. Za-
stupiteľstvo schválilo uzavretie 
dodatku so Spišskou katolíc-
kou charitou na nájom priesto-
rov v budove obecného úradu 
na prevádzkovanie denného 
stacionára s platnosťou do kon-
ca roka 2020 a súhlasilo s prí-
pravou geometrických plánov 
a vykonaním jednoduchých 
pozemkových úprav prostred-
níctvom Úradu splnomocnen-
ca vlády pre rómske komunity 
v  rámci projektu, ktorý je za-
meraný na vyporiadanie po-
zemkov pod rómskymi osada-
mi. V  rámci bodu Rôzne bol 
prerokovaný návrh na dopl-
nenie plánu investičných ak-
cií o  prípravu projektovej do-

kumentácie k stavbe s názvom 
„Rozšírenie siete požiarnych 
hydrantov v obci Hranovnica“. 
Následne sa ukázalo, že Podtat-
ranská vodárenská prevádzko-
vá spoločnosť, a.s. nesúhlasila 
s  návrhom vybudovania no-
vých hydrantov na existujúcej 
vodovodnej sieti. Ďalším návr-
hom je výstavba dvoch požiar-
nych nádrží, ktoré budú mať 
dostatočnú kapacitu na hasenie 
požiarov v obci. O  tejto mož-
nosti sa momentálne rokuje. 

Posledné plánované rokova-
nie zastupiteľstva v  roku 2019 
sa konalo 5. 12. 2019. Začiatok 
rokovania opäť patril školstvu 
– správy o výchovno-vzdeláva-
cej činnosti predniesli riaditeľ-
ky oboch materských škôl. Ná-
sledne bola prijatá tretia zmena 
rozpočtu Obce na rok 2019, 
ktorá upravila rozpočet až na 
3  111 359,- €. Po pláne kon-
trolnej činnosti na prvú polo-
vicu roka 2020 prišiel na rad 
rozpočet Obce na ďalšie troj-
ročné obdobie. V súlade so zá-
konom o  rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy 
zastupiteľstvo schvaľuje roz-
počet na nasledujúci rok; roz-
počty na ďalšie dva roky berie 
na vedomie. Poslanci schválili 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

rozpočet na rok 2020 vo výške 
3  153  241,- €. Ďalšia časť ro-
kovania sa venovala všeobec-
ne záväzným normám Obce 
Hranovnica. Všeobecne záväz-
né nariadenie č. 4/2019 o pod-
mienkach poskytovania dotácií 
bolo jednohlasne schválené. Pri 
prerokovaní VZN č. 5/2019 
o  miestnych daniach a  miest-
nom poplatku za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné 
odpady bola situácia odlišná. 
V dokumente sa nachádzal ná-
vrh zvýšiť poplatok za odpad 
zo sumy 15,- € za osobu a rok 
na 25,- €. Tento návrh vychá-
dzal z  výrazného zvyšovania 
prostriedkov vynaložených na 
nakladanie s  odpadom v  obci, 
a to jednak kvôli zvýšeným vý-
davkom za zber a skládkovanie, 
ale aj kvôli zvyšovaniu množ-

stva odpadu. Poslanci po krát-
kej prestávke navrhli o  tomto 
nariadení nehlasovať a zachovať 
výšku poplatku pre rok 2020 
na úrovni 15,- €. V prípade, ak 
sa ani v  budúcom roku situá-
cia s financovaním odpadového 
hospodárstva nezlepší, je veľ-
mi pravdepodobné, že zvýšeniu 
poplatku sa nevyhneme.

V  závere zasadnutia boli 
prerokované majetkoprávne zá-
ležitosti. V tomto bode rokova-
nia poslanci schválili predaj po-
zemkov na ul. Mlynskej a  ul. 
Pod Babkou. V bode Rôzne boli 
poslanci informovaní o schvále-
ní žiadosti o poskytnutie dotá-
cie na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice, o ktorej Vás informu-
jeme v samostatnom článku.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

veľmi neprehľadná, keďže oko-
lo posledného pozemku je veľ-
mi hustá vegetácia. Bezpečnos-
ti nepomáha ani zúženie cesty 
v mieste pravouhlej zákruty.

Druhou oblasťou je IBV 
pri cintoríne. Na základe po-
žiadaviek obyvateľov sa pripra-
vuje označenie obytnej zóny 
a  so zástupcami ODI Poprad 
a príslušným cestným orgánom 
budeme rokovať o  možnosti 
úpravy vodorovného doprav-
ného značenia (plná čiara na 
ceste) a  znížení rýchlosti pred 
vjazdom do obce, príp. posu-
nutí konca obce.

Veríme, že prijaté opatrenia 
zlepšia situáciu a zvýšia bezpeč-
nosť chodcov aj vodičov pre-
chádzajúcich po miestnych ko-
munikáciách v Hranovnici.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Ministerstvo vnútra SR 
vyhlásilo dňa 7. 5. 2019 vý-
zvu na predkladanie žiados-
tí o  poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu, ktorej 
predmetom bola podpora 
výstavby, rekonštrukcií a mo-
dernizácií hasičských zbroj-
níc. Podobná výzva bola vy-
hlásená tretí rok po sebe. 
Obec Hranovnica podala žia-
dosť aj v  roku 2017 a 2018, 
avšak nebola úspešná. Na-
priek tomu sme sa rozhod-
li skúsiť šťastie aj tretíkrát. 
V našom prípade naozaj pla-
tilo do tretice všetko dobré. 
Ministerstvo vyhovelo našej 
žiadosti a Obci bude poskyt-
nutá dotácia v  maximálnej 

výške 30  000,- €. Z  týchto 
prostriedkov plánujeme za-
bezpečiť sadajúce rohy bu-
dovy, vymeniť elektroinštalá-
ciu v  celej budove zbrojnice 
a  izolovať základy budovy, 
ktoré v  súčasnosti nasávajú 
vlhkosť a prispievajú k naru-
šaniu statiky. Predpokladané 
spolufinancovanie zo strany 
Obce je v projekte vypočíta-
né na najmenej 3  106,64 €. 
Presné čísla však budeme ve-
dieť až po vykonaní verejné-
ho obstarávania na dodávate-
ľa stavebných prác.

Po prácach na vybudova-
ní šatne pre zásahové družstvo 
a skladu PHM v rokoch 2017 
a 2018, prevzatí zásahového 

Schválenie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

vozidla Iveco Daily a prebie-
hajúcich prácach na prestav-
be bývalej pizzerie na garáž pre 
potreby DHZ ide o ďalšie vý-
razné zlepšenie technického 
zabezpečenia DHZ Hranovni-

ca. Veríme, že aj po vykonaní 
vyššie popísaných opatrení bu-
deme ďalej pokračovať v  po-
stupnej rekonštrukcii budovy.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Jedného dňa prišli do jednej z  po-
pradských škôl ľudia z  obchodu, kde 
môžete nakupovať ako v bežnom obcho-
de s  potravinami a drogériou. Rozdiel 
tam však hneď bije do očí. Darmo bu-
dete hľadať vašu obľúbenú značku alebo 
známy obal. Z veľkých nádob vám nabe-
rú a odvážia potrebné množstvo múky, 
ryže, fazule, šošovice, korenia a  iných 
potravín. Ideálne do nádoby, ktorú si 
prinesiete alebo do papierového vrecka. 
Rovnako vám načapujú šampón, gél na 
pranie alebo prostriedok na umývanie 
riadu. Dosť veľký rozdiel, ktorý ponúka 
najjednoduchšie a najprirodzenejšie rie-
šenie rozsiahleho a  urgentného problé-
mu súčasnosti.

Naši rodičia a  starí rodičia si dobre 
pamätajú, že mlieko a nápoje sa balili do 
zálohovaných fliaš, ktoré sa vrátili späť 
do obchodu a  opätovne použili. Mlie-
ko sa samozrejme najčastejšie predávalo 
do vlastných nádob priamo od výrobcu. 
K podobnému štýlu je možnosť vrátiť sa 
aj dnes, keď jazdia pojazdné mliekomaty. 
S kvalitou mlieka neporovnateľnou s tou 
v tetrapakovom obale.

Keď sa vzdialime z  dohľadu po-
sledných domov, prirodzene oča-
kávame čistú, nedotknutú prírodu, 
čistý vzduch, vodu a  pôdu. Akým 
nepríjemným spôsobom toto prírod-

né spoločenstvo narúšajú zahodené od-
padky, obaly zo sladkostí, nápojov, po-
chutín, ale aj veľkoobjemové vrecia 
s  odpadom nepekne „naaranžované“ 
pod kríkom, stromom, v  koryte poto-
ka alebo ich vykopete na poli v  rámci 
vyberania zemiakov... Spomínaný čistý 
vzduch očakávate aj v pokoji domova, 
keď si len tak otvoríte okno a nadých-
nete sa z  plných pľúc. Keď vonku vy-
vesíte bielizeň, alebo keď si s  rodinou 
chcete posedieť na dvore. Len čo sa na 
chvíľu vzdialite, vašu izbu, voňavé oble-
čenie či rodinné kruhy obkolesí štipľa-
vý čierny dym, lebo vaši susedia sa roz-
hodli zakúriť si v  peci jednorazovými 
plienkami alebo iným vyberaným ko-
munálnym odpadom. Po ďalšie príkla-
dy občianskeho (ne)uvedomenia nemu-
síme chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť do 
koryta Vernárky, ktorá býva pravidelne 
čistená.

To boli príklady nevhodného na-
kladania s  odpadom. A  čo my ostatní, 
ktorí nechodíme odpadky zakopávať 
susedovi na pole, nespaľujeme ani bio-
logický odpad zo záhrady, ani nezne-
čisťujeme rieku? Máme čisté svedomie, 
lebo náš odpad je vyvážaný spred na-
šich domov a poctivo plníme žlté vrece 
na plasty? Áno, vďaka za tento ústretový 
krok voči prírode. Je to však iba maličký 

prvý krôčik. Čaká nás ešte dlhá cesta, ak 
chceme uchovať svet okolo nás taký, aký 
ho poznáme.

Mnohí ste si už zvykli a  pravidelne 
dvakrát ročne odovzdávate použité ba-
térie a  akumulátory a  iný nebezpečný 
odpad do kontajnera pristaveného pri 
obecnom úrade. Zapájate sa tiež do vý-
kupu papierového odpadu a jeho výme-
nu za hygienické potreby. V čase jesen-
ného zberu úrody a prípravy záhrad na 
zimu tiež pripomíname možnosť využiť 
obecné kompostovisko pod Dubinou 
namiesto znečisťovania ovzdušia spaľo-
vaním biologického odpadu. Rovnako 
pod Dubinou nájdete aj skládku staveb-
ného odpadu.

V  pomere produkcie komunálneho 
a recyklovateľného odpadu v  rámci EÚ 
sa Slovensko umiestňuje na najhorších 
priečkach. Za nami je už len Rumun-
sko. Rovnako, ako učiť deti o  potrebe 
minimalizovania odpadu alebo jeho re-
cyklácie, je nemenej dôležité, ako upo-
vedomiť na problematiku nás dospelých. 
Zamyslieť sa, niečo urobiť, možno niečo 
obetovať je dôležité práve pre naše deti 
a vnúčatá a pre svet, ktorý im chceme za-
nechať. Najlepší spôsob, ako ich naučiť 
ekologicky existovať je, že im sami bu-
deme vzorom.

Zuzana Rothová

Odpad náš každodenný
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V  kinosále Kultúrneho 
domu vystúpili 13. 10. 2019 
o  16.00 hod. členovia diva-
delného súboru „Ozvena“ 
zo Stráž s  komédiou Niko-
laja Vasilijeviča Gogoľa „Re-
vízor“, ktorú režíroval Rudolf 
Kubus. Veselohra s aktuálnou 
témou, že nie vždy môže byť 
prvý dojem správny , spríjem-
nila nedeľné popoludnie viac 
ako šesťdesiatim divákom.

Obecná knižnica za spo-
luúčasti mamičiek pripravi-
la vo vestibule Kultúrneho 
domu bazár jesenného a zim-
ného ošatenia, ktorý sa ko-
nal 17. 10. v popoludňajších 
hodinách a  18. 10. v  doo-
bedňajších hodinách. Kým 
v iných obciach využívajú ko-
munity obyvateľov podobné 
aktivity, pretože im záleží na 
smerovaní ekologických čin-
ností, kde môžu uvedomelou 
aktivitou minimalizovať „od-
pad“ posúvaním ďalej. Snaha 
mamičiek prilákať záujemcov 
k naozaj kvalitným veciam za 
minimálnu cenu bola márna. 
Dnes sa majú ľudia asi veľ-
mi dobre, alebo stále zápasia 
s nejakými predsudkami, keď 
ich nezaujala ani táto, vo sve-
te a  okolí populárna aktivita 
rôznych komunít.

19. 10. sa členovia 
DHZO Hranovnica zúčast-
nili taktického cvičenia na ih-
risku v Spišskom Štiavniku. 

19. 10. sa mladí členovia 
FS Kochman zúčastnili na 1. 
Medzinárodnej veľkej cene 
mesta Poprad v  džude. Kto 
sa teraz nad tým zamyslel, 
nie je to výmysel. Deti zahá-
jili súťaž, zaspievali slovenskú 
hymnu za veľkého potlesku 
prítomných a  boli zúčastne-
né počas celého priebehu, aj 
pri odovzdávaní cien víťazom 
súťaže. 

Tento rok pripravila Obec 
Hranovnica pri príležitos-
ti októbra – mesiaca úcty 

Čo je nové v kultúre
k  starším program pre na-
šich seniorov, ktorý sa usku-
točnil 23. 10. 2019 so začiat-
kom o 16.00 hod. v kinosále 
Kultúrneho domu. V  úvode 
vystúpili deti z  MŠ 1 na ul. 
Hviezdoslavova a  FS Koch-
man so svojou detskou zlož-
kou. Po nich prišli pozdraviť 
seniorov deti zo ZŠ, ktoré za-
hrali na flautách a  zarecito-
vali. Nasledovalo vystúpenie 
seniorov FS Kochman a  na 
koniec nestarnúce pesničky 
zaspievala pani Anna Gajová, 
speváčka z  Košíc. Veríme, že 
podujatie sa prítomnej nece-
lej päťdesiatke dôchodcov pá-
čilo a prídu aj o rok. 

Hallowen, alebo nie hal-
lowen. V  našej obci je viac 
komunít obyvateľstva, ktoré 
sa môžu zúčastňovať rôznych 
aktivít, ba aj ich pripravovať, 
ak je záujem. Deti, čitatelia 
Obecnej knižnice, si pripra-
vili 30. 10. 2019 „Tekvico-
vé pele-mele“, na ktorom sa 
chceli zabaviť v štýle im vlast-
nom – proste moderne. Súťa-
žili v hľadaní tekvíc, chutnali 
tekvicovú polievku a bavili sa 
na svojich výtvoroch. Aj oni 

v plnej vážnosti so svojimi ro-
dinami prežili sviatok všet-
kých svätých. Pri tejto príle-
žitosti sa 1. 11. 2019 o 14.00 
hod. konala na cintoríne po-
božnosť.

Členky OZ Bapka po-
kračovali v  tradícii usporia-
dania lampiónového sprievo-
du v  náhradnom termíne, a 
to 24. 11. 2019 o 16.00 hod. 
pred Reštauráciou „B-Club“.  
Prešli Sládkovičovou uli-
cou k  cintorínu, a  ako je to  
u  našich dôchodkýň zvy-
kom, účastníkov sprievodu aj 
pohostili. 

Členky OZ Bapka majú 
vo svojich rukách prípravu 
a  priebeh rozsvietenia šty-
roch adventných sviec, po-
čas  adventného obdobia. Po-
svätenie a  rozsvietenie prvej 

adventnej sviece sa uskutoč-
nilo 1. 12. 2019 pred kosto-
lom Sv. Jána Krstiteľa. Takto 
sa budeme stretávať v nedeľu  
8. 12., 15. 12. a 22. 12. O čase 
rozsvietenia ďalšej sviece bu-
deme včas informovať. 

Koniec roka bude patriť 
16. ročníku Vianočného stol-
notenisového turnaja, kto-
rý sa uskutoční 28. 12. 2019 
v Základnej škole. Registrácia 
účastníkov bude o 8.30 hod. 
a začiatok turnaja o 9.00 hod.

XVII. ročník – ekume-
nickej pobožnosti, konanej 
pri príležitosti týždňa mod-
litieb za jednotu kresťanov 
sa uskutoční 24. 1. 2020 
o  17.00 hod. v  rímskokato-
líckom kostole Sv. Jána Krs-
titeľa v Hranovnici.

Zdenka Benková

24. 12. – polnočná omša
25. 12. – o 16.00 hod. ste pozvaní do farského dvora, 
kde môžete vidieť živý betlehem 
31. 12. – o 17.00 hod. bude ďakovná sv. omša pri prí-
ležitosti ukončenia roka

Bohoslužby počas 
vianočného obdobia
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Všimli ste si niekedy, že v cirkvi je 
pekný neporiadok? Že niektorí členo-
via nie sú takí, akí by mali byť? A že iní 
sa zas správajú jednoznačne pokrytecky? 
Mnohí ľudia sa naozaj ponosujú na kres-
ťanov. Podobenstvo o kúkoli medzi pše-
nicou, zapísané v evanjeliu podľa Matú-
ša v 13. kapitole, v. 24-30, nám pomáha 
pozrieť sa na tento problém z Božej per-
spektívy. 

My ľudia, aj v cirkvi, sme rôzni. Po-
dobenstvo o  rozsievačovi a  štvorakej 
pôde o  tom jasne hovorí – každý člo-
vek reaguje rôzne na Božie slovo. Preto 
aj kresťan sa v cirkvi správa rôzne. Mali 
by sme možno jasnejšie rozlišovať cirkev 
a  cirkevné spoločenstvo, teda cirkevný 
zbor. Podobenstvo o kúkoli medzi pše-
nicou preniká za možnosti ľudského vní-
mania, smeruje k  budúcim udalostiam 
na konci sveta, kedy príde Pán Boh, aby 
sa začalo Jeho kráľovstvo. Zatiaľ je tu na 
zemi konflikt medzi Kristom a satanom. 
Odmietnutie Ježiša, a  už zmieňovaný 
neporiadok v  cirkvi (cirkevnom zbore), 

nie je (len) výsledkom ľudskej nezodpo-
vednosti, ale tiež dielom nepriateľa Boha 
a  človeka – t.j. satana. Priamo na cir-
kevnej pôde (v cirkevnom zbore) sa žiaľ 
deje to, že v niečom satan nad kresťan-
mi čiastkovo víťazí, keď sa oni nedajú na 
stranu Krista (teda dobra, lásky, pokoja 
a pod.), ale na stranu satanovu (teda zla, 
neporiadku, sváru a pod.).  

Pán Ježiš chce týmto podobenstvom 
pomôcť kresťanom v každej dobe po-
rozumieť tomu, že cirkevný zbor nie je 
dokonalý. Je zmesou kúkoľa (kresťanov 
navonok) a pšenice (skutočných kresťa-
nov). Tento stav potrvá až do žatvy pri 
druhom príchode. Pán Boh však teraz 
neodstráni kúkoľ spomedzi pšenice. ON 
napraví všetko až potom na konci. 

O čo však ide teraz, ak aj vidíme ne-
poriadok v  cirkvi? Ide skôr o to, že vo 
väčšine prípadov človek nie je schopný 
jasne rozlíšiť, čo je pšenica a čo kúkoľ. 
Deje sa to aj v tejto dobe, keď „svet“ pre-
feruje rôzne „dobré“ hodnoty, zdanlivo 
neškodné... To nás privádza k ďalšiemu 

poučeniu z podobenstva o  kúkoli: Pán 
Boh nás neurobil sudcami svojich bratov 
a sestier, okrem prípadov zjavného hrie-
chu. Tam, kde ide neporiadok v  spolo-
čenstve veriacich a „nové hodnoty“ proti 
Božiemu slovu, tam sa treba ozvať a ape-
lovať na zmenu. Mnoho cirkevných spo-
ločenstiev v  dejinách trpelo kvôli tým, 
ktorí si prisvojili Božie privilégium súdiť 
a odsudzovať iných. 

Dnešným podobenstvom hovo-
rí Pán Ježiš: „Nerobte si starosti, Boh 
nakoniec všetko napraví“. Bratia a ses-
try, milí čitatelia Hranovnického spra-
vodajcu! – (aj) v cirkvi bude raz trvalý 
poriadok. Dovtedy máme cirkevné zbo-
ry prijímať také, aké podľa Krista sú – 
teda aj nedokonalé. Máme možnosť žiť 
v cirkvi a prijímať Božiu milosť, ktorú 
nikde inde nedostaneme. Nech je me-
dzi nami viac dobrého a kiež je cirkev 
pomocou a požehnaním pre spoločnosť 
tohto sveta.  

Podľa knihy „Hľaď vierou“ upravil 
Martin Zaťko, evanjelický a. v. farár 

Prečo v cirkvi nie je poriadok – a kedy bude? 

Ak sa povie „dosky, ktoré 
znamenajú svet“, každý hneď 
pochopí, že sa jedná o divadlo. 
Priestor, kde ľudia už oddávna 
vyjadrovali spôsobom hier svo-
je emócie, vzťahy, riešili prob-
lémy ducha, ale i spoločnosti. 
Malo to vždy svoju výhodu: 
postavy, ktorým dali životnú 
miazgu konkrétni herci, málo-
kedy reálne existovali a naopak, 
herci za „masku“ týchto postáv 
ako konkrétni ľudia, zas len 
málokedy boli stíhaní. Pravda, 
v tomto prípade sa jednalo väč-
šinou o kritiku. A ešte tam dosť 
často išlo o jedno duchaplné 
ovocie – slávu.

 Prečo takýto úvod? Občas 
človek (vidíte? bez konkrétne-
ho „ja“) nadobúda dojem, že 
aj jeho svet je akýmsi divad-
lom. Občas je hercom, dosť 
často iba pasívnym divákom. 
Aj sa zasmeje. Aj zaplače. Sem, 
tam výska od radosti, či nebo-
daj žiaľu. A to je tak asi všet-

Požehnané sviatky

ko. Okrem slávy hercov. Isto? 
Myslím si (a teraz už konkrét-
ne ja), že nie. Ak chcem vidieť 
súvislosti, ak chcem mať po-
znanie, ak chcem spásu, tak 
nemôžem ostať iba ako di-
vák, či herec, ktorý sa skrýva 
za masku. Ináč som obyčajný, 
bezduchý alibista, ktorý má na 
všetko výhovorku.

 Preto vlastne prišiel Ježiš 
na tento svet, aby nám pripo-
menul zopár vecí: osobnú slo-
bodu, osobnú zodpovednosť, 
osobnú povinnosť hľadať prav-
du, osobnú chuť nebyť her-

com, ale ani priblbým slepo-
hluchým divákom. A to všade. 
Od samého vrchu cez medzi-
stupne úradov i ľudí až cel-
kom dole. Niet divu, že sú sna-
hy ešte i z osláv jeho narodenia 
urobiť sladkasté divadielko 
typu rozličných vianočných re-
klám, ako bolo nie tak dávno v 
jednej konkrétnej – že, AHOJ 
KIKUŠ. A prečo sa tomu všet-
kému darí? Pretože zabúdame 
prečo vlastne prišiel Kristus na 
tento svet. A to vyššie trošku 
tučnejším napísané sa mi nech-
ce nanovo prepisovať.

 Chcem vám popriať po-
žehnané sviatky. Požehnané 
aj v tom zmysle, že nebudete 
hrať divadielko sami pred se-
bou v rodinách, ale v úprim-
nosti a porozumení budete 
zodpovední, pravdiví a milu-
júci čestne. Aby potom, keď 
to skončí( sviatky), ste doká-
zali byť takí istí všade. Zvlášť 
sa obraciam k tým, čo budú 
cez sviatky pre rozličné okol-
nosti sami. Myslím na vás a 
prajem vám, nech sám Ježiš 
svojou milosťou naplní vaše 
srdcia pokojom a láskou. A 
ešte vďaka všetkým, čo aj cez 
sviatočné dni budú slúžiť blíž-
nym. Služba lásky je obrovská. 
Nech vás Znova narodený ob-
darí všetkým, čo potrebujete. 
Požehnané sviatky všetkým, 
čo chcú byť úprimní, slúžiaci, 
potešujúci a zodpovední v lás-
ke. Lebo oni divadlo nehrajú.

Mgr. Michal Fecko, 
farár



6 Hranovnický spravodajca 4/2019

Rodina Olejárová z Hranovnic-
kého plesa, dostala do vienka pohyb 
ako neodmysliteľnú a prirodzenú 
vlastnosť človeka v meradle, hod-
nom podeliť sa o jeho výsledkoch 
s verejnosťou. Pred rokmi upúta-
val pozornosť na celoštátnej úrov-
ni v cyklistike Ľudovít Olejár starší. 
Dnes je vo vrcholovom bežeckom 
svete známe meno jeho dcéry, Sil-
vie. Schwaiger. Za slovenskou vytr-
valkyňou v behu do vrchu stojí prí-
beh, ktorý môže byť impulzom, či 
stimulom pre budúce talenty, a nie 
len v oblasti športu.

,,Vyrastala som v športovej ro-
dine, otec bol cyklista, mama tiež 
behávala za školu. Vždy som sa rada 
hýbala, už v  predškolskom veku 
som hrávala futbal s chalanmi. Star-
ší brat Martin bicykloval a  v  zime 
sme spolu chodili bežkovať na oko-
lité lúky. Otec ma potom prihlásil 
do športovej triedy na ZŠ MPČĽ 
v Poprade (terajšia ZŠ Jarná), zame-
ranej na bežecké lyžovanie. Telesnú 
sme mávali každý deň, cez víkendy 
sme často chodievali na preteky.

Keď som začala chodiť na 
gymnázium, chcela som pokračo-
vať v bežeckom lyžovaní, avšak ne-
mala som na to ideálne podmien-
ky. Musela som ďaleko  dochádzať 
na tréningy a mala som aj školské 
povinnosti. Začala som sa venovať 
behu, dostala som sa cez triedneho 
učiteľa do atletického klubu Che-

mosvitu. Neskôr ma trénoval Pe-
ter Hritz, bývalý reprezentant, pri 
ktorom som sa aj výrazne zlepšila. 
Vždy mi sedeli krosové behy, lebo 
som veľa odbehala na Hranovnic-
kom Plese a vôkol. Asi najvýraznej-
ším úspechom na gymnáziu boli 2 
tituly školskej majsterky Slovenska 
v poslednom ročníku: 1500 m na 
dráhe a v cezpoľnom behu.

 Po skončení gymnázia som os-
tala bez trénera. Trénovala som popri 
vysokej škole sama, začala som sa ve-
novať behom do vrchu. V tomto ob-
dobí bolo mojim najlepším výsled-
kom 22. miesto na majstrovstvách 
Európy v behu do vrchu a to v roku 
2002 na portugalskej Madeire.

  Po skončení vysokej ško-
ly v  roku 2005 som odišla do Ra-
kúska a začala pracovať na plný úvä-
zok. Na behanie mi ostalo málo 
času a trvalo mi asi 3 - 4 roky, kým 
som sa k nemu znovu aktívne vrá-
tila. Žijem v rakúskom kraji Tirol-
sko, kde sa organizuje veľa behov do 
vrchu, ktoré ma znovu začali lákať.

Rozhodla som sa, že si vyhra-
dím čas na behanie po práci. Tré-
ningy som si plánovala sama za 
pomoci nejakej tej odbornej litera-
túry. Výkonnosť vytrvalca sa rozví-
ja niekoľko rokov, treba mať v prí-
prave veľa trpezlivosti. Zúčastnila 
som sa rôznych behov v okolí - na 
ceste i behov do vrchu, ktoré vždy 
boli mojou srdcovkou. V  roku 

Hora, pleso, kopec, vrch ako vrch…  
– Silvia Schwaiger (Olejárová)

2013 som dostala možnosť repre-
zentovať Slovensko na Majstrov-
stvách sveta v behu do vrhu v ne-
ďalekej poľskej Krynici, kde som 
skočila na 22. mieste.

Prvé výraznejšie medzinárodné 
výsledky som dosiahla po narodení 
môjho syna Miška (október 2015), 
a to hneď v roku 2016: 5. miesto 
na Majstrovstvách Európy v behu 
do vrchu v  talianskom Arcu, 6. 
miesto na Majstrovstvách sveta 
v behu do vrchu v bulharskej Sapa-
reve Banja, 2. miesto v Svetovom 
pohári v behu do vrchu, 3. miesto 
na polmaratóne v Riva del Garda s 
časom 01:16:44. 

Nasledovali ďalšie úspechy 
v  roku 2017: 9. miesto na ME 
v behu do vrchu, 16. miesto na MS 
v behu do vrchu a v roku 2018: 8. 
miesto na MS v behu do vrchu.

Od roku 2018 trénujem pod 
vedením skúseného trénera Duša-
na Valenta a pripravujem sa na môj 
prvý maratón. Plánovala som účasť 
na Košickom maratóne 2018, av-
šak zranenie mi nedovolilo štarto-
vať.  Pevne verím, že sa mi to poda-
rí tento rok napraviť. 

Beh ma i po rokoch stále baví. 
Na behanie nie je potrebná  žiad-
na drahá výbava, behať sa dá prak-
ticky všade. Podmienky na behanie 
sa na Slovensku podstatne zlepši-
li, v  Poprade sú aspoň 3 tartano-
vé dráhy, či cyklotrasa. V Rakúsku 

V skratke
• Dňa 13. 11. 2019 staros-

ta obce vyhlásil 2. a  následne aj  
3. stupeň povodňovej aktivity 
z dôvodu vybreženia rieky Hornád 
v  časti Dubina. Zasiahnuté boli 
rodinné domy, hospodársky dvor 
a miestna komunikácia. Na zabrá-
nenie vzniku ďalších škôd Obec 
spevnila breh rieky lomovým ka-
meňom v  úseku dlhom viac než 
100 metrov.

• Obec Hranovnica oznamu-
je, že obecný úrad bude v  dňoch 

23. a  27. decembra zatvorený. 
V dňoch 30. a 31. decembra a 2. 
a  3. januára bude úrad otvorený, 
avšak z  dôvodu čerpania dovole-
niek nemusia byť k dispozícii všet-
ky služby. Zároveň oznamujeme 
obyvateľom, že z dôvodu ukončo-
vania účtovného roka bude možné 
dane a poplatky za rok 2020 zapla-
tiť až od 1. 2. 2020.

• Obecná knižnica v Hranovni-
ci bola aj tento rok úspešná so žia-
dosťou o finančnú podporu z verej-
ných zdrojov z Fondu na podporu 
umenia. Žiadosť č. 19-514-03588 

bola úspešne zaevidovaná v  pod-
programe 5.1.3, kde nám bola 
schválená výška podpory v sume 
1  000 eur, za spoluúčasti Obce 
v hodnote najmenej 52,75 eur. Pro-
jekt bol postavený na kúpe beletrie 
pre dospelých, deti a mládež. Z fi-
nančných prostriedkov bolo zakú-
pené: 5 ks náučnej literatúry, 79 ks 

beletrie pre dospelých, 42 ks belet-
rie pre deti a mládež. Spolu z FPU 
bolo zakúpených 126 ks kníh. Z 20 
% pridelených finančných pros-
triedkov sa zakúpili knihy, ktorých 
vydanie finančne podporil FPU. 
Touto cestou ďakujeme FPU za 
všetkých našich čitateľov. 

• Obec Hranovnica upozor-
ňuje na povinnosť podania daňo-
vého priznania v termíne do 31. 1. 
2020 pre každého, kto nadobudol, 
predal, alebo u koho nastala zmena 
vo vlastníctve nehnuteľnosi počas 
roka 2019.

odbehám prevažnú časť kilometrov 
na cyklotrase. Cyklotrasy sú urče-
né na športovanie pre všetkých, 
a s troškou tolerancie sa aj všetci na 
ne zmestia. V zime rýchlosť a tré-
ningy prispôsobujem podmien-
kam. Oceňujem, že cyklotrasy sú 
v okolí odhrnuté.

V zlom počasí je pre mňa ťaž-
šie sa motivovať, ale po vybehnu-
tí je radosť z pohybu a zvuk dažďa 
magický. Začiatky bývajú dosť ťaž-
ké a  je dôležité bežať primeraným 
tempom a dĺžku behu zvyšovať po-
maly, aby si kĺby zvykli na záťaž. 
Snažím sa vyhnúť i monotónnosti 
zmenou trás alebo zmenami tem-
pa. Rada si sadnem i na bicykel ale-
bo v zime obujem skialpové lyže.“

Silvii Schwaiger ďakujeme, že 
si našla čas a podelila sa s nami o 
spomienky z Hranovnice po repre-
zentáciu SR. Želáme jej ešte veľa 
športových úspechov. 

Zdenka Benková
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Vystúpenie DFS Kochmanik na súťaži v džude v PopradeDivadelné predstavenie Revízor

DHZO Hranovnica na cvičení v Spišskom Štiavniku Vybreženie rieky Hornád dňa 13. 11. 2019

Mikuláš v MŠ, ul. Hviezdoslavova

Jesenné čistenie vodných tokov

Dokončený chodník na Mierovom námestí

Montáž spomaľovacieho prahu na ul. Hviezdoslavovej
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Narodili sa
Amélia Pušková – Mlynská 235/10

Eliška Hrabovská – Sládkovičova 443/59
Vitajte medzi nami

Rozlúčili sme sa
Milan Tököly – Sládkovičova 540/2

Ján Koky – SNP 180/127
Odpočívajte v pokoji

Jubilanti
60. rokov

Tibor Pačan – Hranovnica
Jozef Husár – Budovateľská 542/9

Martin Malatin – Sládkovičova 440/58
Bernard Kolba – Budovateľská 502/3

70. rokov
Katarína Slavkovská – Štúrova 473/7

Ján Malatin – Sládkovičova 453/69
Margita Pačanová – Mlynská 232/7

Ondrej Žiga – Mlynská 226/32
Magdaléna Zajacová – Školská 466/8

80. rokov
Katarína Kuklová – SNP 164/114

Všetkým oslávencom blahoželáme!

Spoločenská rubrika (1. 10. 2019 – 10. 12. 2019)

SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci  
a v každom z deviatich čiastko-
vých štvorcov boli dosiahnuté 
všetky číslice od 1 do 9. V zada-
ní je už niekoľko číslic uvedených, 
zvyšok treba doplniť tak, aby sa 
žiadna číslica v žiadnom riadku, 
stĺpci ani štvorci neopakovala. 

Ľahké sudoku      Ťažké sudoku

TAJNIČKA
1. Hviezda – anglicky 

2.  Obdobie 7 dní

3. Kruhovitý útvar z vetvičiek

4. Vianočná pieseň

5.  Mužské meno – 30. november

6. Zlatá (uhorská) minca
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