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Vážení spoluobčania,
s rokom 2020 budú už navždy späté výrazy „koronavírus“ a COVID-19. Momentálne prežívame situáciu,
ktorá tu nebola desiatky rokov. Štát zavrel školy, odporúča zavrieť úrady, reguluje
náš pohyb, možnosti nákupov
a spoločenského vyžitia. V obchodoch častokrát chýba tovar
bežnej spotreby. O dezinfekčných prostriedkoch ani nehovorím.
V týchto náročných časoch je potrebné sa zomknúť

a dodržiavať v čo možno
najväčšej miere regulácie,
ktoré príslušné úrady zaviedli. Je potrebné si uvedomiť,
že nikto to nerobí svojvoľne
a všetky opatrenia sú dôsledne zvažované. Dnes nevieme
predpokladať, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať, avšak
v dohľadnej dobe môže dôjsť
aj k zavretiu ďalších tovární a prerušeniu verejnej dopravy.
Aj na obecnom úrade
sme museli prijať opatrenia

smerujúce k ochrane zdravia obyvateľov, návštevníkov úradu a zamestnancov.
Úrad bude do odvolania zavretý. Podrobnosti o jeho fungovaní nájdete na internetovej stránke obce a na dverách
obecného úradu.
Ešte pred odporúčaním vlády sme začali oslovovať osamelých seniorov
s ponukou nákupu potravín a donášky liekov. Veľká
časť z nich zareagovala pozitívne a tešila sa z takejto možnosti. Viacerí oslovili
zamestnancov Obce aj s po-

žiadavkou na poskytnutie
ochranných rúšok. Podľa dostupnosti tohto tovaru sa pokúsime vyhovieť aj tejto požiadavke.
Vážení obyvatelia Hranovnice, dnes čelíme niečomu, čo našťastie takmer nikto z nás nezažil a hádam
už v budúcnosti ani nebude
musieť prežívať. Verím, že
disciplinovanosťou, trpezlivosťou a pokojom tento stav
prečkáme a pomôžeme zastaviť ďalšie šírenie epidémie.
Vladimír Horváth
starosta obce

Zamestnanci Obce by
mali vykonávať nasledovné
projekty:
‒ osadenie zábradlí okolo
chodníkov,
‒ dokončenie chodníka
na cintoríne,
‒ rekonštrukcia garáže na
hasičskej zbrojnici,
‒ likvidácia skládky pri
ČOV.
V rámci plánu sú vyčlenené aj prostriedky na nasle-

dovné projektové dokumentácie, ktoré chceme realizovať
v nastávajúcich rokoch:
‒ protipožiarne nádrže,
‒ zastavovacia štúdia IBV
Dolina,
‒ štúdia futbalového ihriska,
‒ miestne komunikácie
na ul. Pod Babkou a Víťazstva.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Plán investičných
akcií na rok 2020
Podobne ako v minulých
obdobiach, aj v roku 2020
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici na svojom
zasadnutí dňa 5. 3. 2020 Plán
investičných akcií.
Plán sme tentokrát nerozdelili na dve, ale až na tri časti.
Ostali v ňom časti prác, ktoré plánujeme realizovať dodávateľsky, a tie práce, ktoré
vykonajú zamestnanci Obce.
Treťou časťou sú projektové
dokumentácie na nové stavebné akcie.
Spolu s názvom akcie sa
v pláne nachádza aj predpokladaný náklad na jej realizáciu. Ak by sme chceli uskutočniť všetkých 31 projektov,
ktoré sa dostali do plánu, potrebovali by sme na to približne 700 000,- €. Už z tejto

informácie je jasné, že vzhľadom na rozpočet Obce nie je
možné všetky pripravované
akcie realizovať v roku 2020.
Priority tohto roka budú závisieť od vonkajších vplyvov
(poskytnuté dotácie a nenávratné finančné príspevky, nepredvídané okolnosti a pod.),
ako aj od ďalších rokovaní
s poslancami.
Momentálne sa ako projekty, ktoré sú najbližšie k realizácii javia:
‒ zariadenie budovy MŠ
II.,
‒ výstavba kompostoviska,
‒ výstavba protipožiarnych nádrží,
‒ rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice ‒ spolufinancovanie.
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Situácia s odpadom v obci
Situácia v nakladaní s odpadom v našej obci nie je ideálna.
Na tento stav má vplyv viac faktorov, no najdôležitejším z nich
je ten, že množstvo odpadu každoročne rastie.
Rok
2016
2017
2018
2019

Komunálny odpad
v tonách
225,47
229,85
236,81
276,48

Objemný odpad
Spolu v tonách
v tonách
533,83
759,3
703,22
933,07
797,42
1 034,23
1054,4
1 330,88

Stav za rok 2019 je čiastočne skreslený kvôli opakovaným
a podrobným čisteniam vodných tokov na území Hranovnice. Za odpad nachádzajúci sa v riekach Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila Obci pokutu vo výške 20 000,- €.
Vzhľadom na to, že si nie sme vedomí pochybení, ktoré nám
inšpekcia kladie za vinu, na príslušný súd bola podaná žaloba
proti tomuto rozhodnutiu. O výsledku tohto konania Vás budeme informovať.
Celý objem odpadov bol vyvezený na skládku. V súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva ide o najhorší spôsob
nakladania s odpadmi. Okrem ekologického hľadiska má však
zvyšovanie množstva odpadu aj ekonomický rozmer. Poplatok za uloženie odpadu na skládke sa od roku 2017 zvýšil z 5
€/t na dnešných 26 €/t. Budúci rok sa môže vyšplhať až na 33
€/t. To znamená, že aj v prípade, ak by množstvo odpadu ostalo od roku 2017 rovnaké, náklady Obce by vzrástli niekoľkonásobne.
Rok
2016
2017
2018
2019

Náklady v €
66 387,01
75 368,62
94 095,63
107 351,53

Z dôvodu výrazného nárastu nákladov a predpokladaných výdavkov na nakladanie s odpadom v roku 2020 na úrovni 130 000,€ (a to za predpokladu nezvyšovania množstva odpadu!) bol na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložený návrh
nariadenia, ktorý zvyšoval poplatok za odpad. Ako sme Vás informovali v minulom vydaní, návrh schválený nebol.
Stav v odpadovom hospodárstve Obce nám nemôže byť
ľahostajný. V rámci našich kompetencií sme pristúpili k viacerým opatreniam, ktoré, ako veríme, prispejú k zníženiu
množstva odpadov, ale aj čistejším vodným tokom v obci. Ide
o opatrenia z rôznych oblastí. V rámci prevencie Obec súhlasila s ponukou združenia Priatelia Zeme a spolu s týmto číslom
spravodajcu budú distribuované letáky o separovaní odpadu.
Aby mal každý obyvateľ obce možnosť separovať, v spolupráci
s organizáciou zodpovednosti výrobcov sa nám podarilo získať
100 nových nádob na zber plastového odpadu, ktoré rozmiestnime po obci a ich obsah bude pravidelne kontrolovať miestna
občianska poriadková služba. V rámci kontrolných a následne
aj represívnych opatrení boli okolo vodných tokov umiestnené
ďalšie kamery obecného kamerového systému. Len čas ukáže,
či sa nám naše zámery podarilo naplniť.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu
Jednou zo základných
podmienok na rozvoj akejkoľvek obce je vytváranie
podmienok pre rozširovanie
možností na bývanie pre jej
obyvateľov. Táto skutočnosť
je dlhodobou snahou aj vedenia Obce Hranovnica.
Bohužiaľ, vďaka historickému vývoju, ako aj nie vždy
ideálnemu postupu predošlých orgánov obce, v súčasnosti nedisponujeme s
takmer žiadnymi pozemkami na prípravu individuálnej bytovej výstavby (ďalej
len „IBV“). Tento nedosta-

tok sme sa opakovane snažili odstrániť žiadosťami o odkúpenie pozemkov od iných
subjektov, ktoré pozemkami
v obci disponujú. Vzhľadom
na aktuálnu právnu úpravu je takmer nemožné zrealizovať odkúpenie pozemku
od Urbariátu – pozemkového spoločenstva Hranovnica. Teoreticky by prichádzala
do úvahy možnosť rokovania
o dlhodobom nájme, avšak
táto alternatíva je pri príprave IBV takmer vylúčená.
Druhou možnosťou je vykupovanie pozemkov od sú-

kromných vlastníkov. Vzhľadom na to, že v Hranovnici
zatiaľ neprebehli pozemkové úpravy, je úplne bežné,
že aj na pozemku o veľkosti pár metrov štvorcových je
niekoľko desiatok vlastníkov.
Častokrát ide aj o vlastníkov
zosnulých. Od roku 2016 sa
Obec snaží vyporiadať pozemok na výstavbu odvodňovacieho rigola a predĺženie miestnej komunikácie
na ulici Lúčnej. Za toto obdobie sa nám podarilo získať
približne polovicu podielov
na potrebných pozemkoch.

Z uvedených dôvodov sa
Obec nepustila do vykupovania pozemkov od súkromných vlastníkov.
Poslednou možnosťou na
získanie pozemkov je ich odkúpenie od výlučných vlastníkov pozemkov, teda od
majiteľov, ktorí vlastnia celý
pozemok. Vzhľadom na historický vývoj v Hranovnici je
takýmto vlastníkom len Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Hranovnica. Tomuto subjektu Obec adresovala niekoľko
(pokračovanie na strane 4)
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Výsledky volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky v Hranovnici
V sobotu 29.2.2020 sa na celom území Slovenskej republiky konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
V našej obci bolo v deň volieb zapísaných do zoznamu voličov 2 126 osôb. Svoje volebné právo využilo 1 081 z nich, čo
predstavuje účasť na úrovni 50,85 %. V celoštátnom merítku
sa volieb zúčastnilo 65,8 % voličov. Záujem v našej obci bol
teda podstatne nižší.
Obyvatelia Hranovnice dali svoje hlasy nasledovným stranám:
Názov politickej strany alebo hnutia
Počet získaných hlasov
%
1.
OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola
302
28,93
2.
VLASŤ
136
13,03
3.
SMER – sociálna demokracia
120
11,5
4.
ZA ĽUDÍ
103
9,87
5.
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
96
9,2
6.
SME RODINA – Boris Kollár
73
6,99
7.
KDH
62
5,94
8.
Sloboda a Solidarita
37
3,54
9.
PS a Spolu – občianska demokracia
35
3,35
10. Dobrá voľba
31
2,97
11. SNS
21
2,01
Ostatné strany zúčastnené v parlamentných voľbách nezískali v našej obci viac ako 7 hlasov.
JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ

Sme tu pre všetkých
V našej obci je veľa ľudí odkázaných na pomoc pri riešení rôznych životných situácií
a problémov, s ktorými si nevedia poradiť. Boja sa. Preto sme
sa rozhodli aj prostredníctvom
tohto článku prezentovať terénnu sociálnu prácu, ktorá sa v našej obci vykonáva už od roku
2005 na základe dopytovo –
orientovaných projektov. S prestávkami funguje až doteraz v
programoch zameraných predovšetkým na sociálnu inklúziu
znevýhodnených osôb.

Ochotne pomôžeme každému, kto pomoc potrebuje, kto
hľadá možné riešenia svojich
problémov, či trápení. Chceli by
sme zdôrazniť, že terénna sociálna práca nie je upriamená len na
pomoc obyvateľom marginalizovanej rómskej komunity. SME
TU PRE VŠETKÝCH obyvateľov našej obce, či už je to mládež,
seniori, nezamestnaní, zdravotne
ťažko postihnutí..., alebo iní ľudia s ťažkosťami, s ktorými potrebujú pomôcť. Dosiahnutie čo
i len malej pozitívnej zmeny

v osobnom živote, či čiastočné
zlepšenie životných podmienok,
môže byť v rámci terénnej sociálnej práce veľkým úspechom.
Práve riešenie problémov je
predmetom pracovnej činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú základné
a špecializované sociálne poradenstvo. Jednou z najčastejšie používaných metód našej práce je depistáž (vyhľadávanie problémov
klientov priamo v teréne). Poradenstvo sa zameriava na pomoc
pri riešení menej či viac náročnej
situácie v živote klienta. Snažíme
sa o zmiernenie negatívneho dopadu problému na samotného
jednotlivca, či rodinu. Klientovi navrhujeme možnosti riešenia
problémovej situácie v spolupráci
s inštitúciami, s ktorými neustále spolupracujeme. Sú to hlavne
úrady práce sociálnych veci a rodiny, pobočky Sociálnej poisťovne, súdy, školy, lekári, polícia
a ďalšie. V prípade potreby vykonávame aj sprevádzanie klienta
na spomenuté inštitúcie.

Sme nápomocní pri vybavovaní a vypisovaní rôznych
žiadostí o poskytnutie dávok
v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, splátkových kalendárov a pod.
V prípade, ak sa rozhodnete vyhľadať našu pomoc, môžete
nás osloviť priamo v teréne alebo v kancelárii na Obecnom
úrade v Hranovnici. Vzhľadom
na súčasnú situáciu s koronavírusom Vás žiadame, aby ste nás
dočasne kontaktovali výhradne
elektronicky, a to buď na telefónnych číslach 0919 419 063,
0919 188 276 alebo mailom
tsp1@hranovnica.sk, tsp2@hranovnica.sk a tp1@hranovnica.sk
Sme tu vždy pre Vás!
Terénne sociálne pracovníčky: Mgr. Mária Gavalerová,
Mgr. Mária Sabová
Terénna pracovníčka: Bc.
Monika Nogová
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V skratke
• Obecný úrad je z dôvodu
ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Zamestnancov je možné kontaktovať na
mailových adresách alebo telefónnych číslach zverejnených na internetovej stránke Obce.
• V prípade matričnej udalosti
– úmrtia, môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 0905
841 154 alebo na mailovej adrese
matrika@hranovnica.sk. Pri návšteve obecného úradu v tejto veci
je nevyhnutné mať zakryté ústa
a nos rúškom alebo iným ochranným prostriedkom!
• Obec vyrubuje miestne dane
a poplatky v priebehu kalendárneho
roka. Počas súčasnej situácie sme dočasne pozastavili vydávanie rozhodnutí. Tie budeme doručovať až po
skončení tohto stavu. V prípade, ak
z rôznych dôvodov potrebujete bezodkladne uhradiť niektorú miestnu
daň alebo poplatok za odpad, kontaktujte príslušného zamestnanca na
t.č. 052/788 32 76 alebo na mailovej adrese dane@hranovnica.sk.
• Všetky platby adresované Obci je možné v súčasnosti
vykonať výhradne bezhotovostným prevodom, vkladom na účet
Obce alebo poštovým poukazom.
Dbajte prosím na správne vyplnenie údajov o platbe, najmä variabilného symbolu. Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK86 5600 0000 0034
4994 7003.
• Vzhľadom na uzavretie úradu, upozorňujeme na možnosť podávať žiadosti alebo iné podania
adresované Obci prostredníctvom
poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe na obecný úrad.
• V súvislosti s opatreniami
na zabránenie šírenia koronavírusu je pre Obec náročnejšie zabezpečiť všetky činnosti súvisiace
s údržbou verejných priestranstiev
v obci. Z tohto dôvodu môže dôjsť
k neskoršiemu alebo pomalšiemu
výkonu niektorých činností. Žiadame Vás, aby ste boli ohľaduplní
a udržiavali poriadok a čistotu na
verejných priestranstvách.

Príprava pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu
(dokončenie zo strany 2)
žiadostí o odkúpenie pozemkov v rôznych častiach obce,
avšak na väčšinu z nich sme
nedostali žiadnu odpoveď.
V poslednej dobe však došlo
k výraznému posunu. V roku
2019 sa uskutočnili voľby
do farskej hospodárskej rady
a spolu s členmi menovanými farárom tak tento orgán
nadobudol opäť legitímne
zloženie. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5. 3.
2020 vystúpil farár Mgr. Michal Fecko, ktorý oznámil závery zo zasadnutia hospodárskej rady farnosti.
Rada odporučila darovať Obci pozemok pod parkoviskom medzi škôlkou
a rímskokatolíckym kostolom o výmere 11 m2, keďže
parkovisko slúži aj veriacim.
Ďalej odporučila zameniť s Obcou pozemky, ktoré
sme žiadali za účelom zosúladenia faktického a právneho stavu. Ide o pozemky pod
cestou na ul. Mlynskej, pri
vstupe do Vernárky a na vjazde k novej zástavbe pri cintoríne. Spolu ide o pozemky
s výmerou 1 716 m2. Rada
navrhuje zameniť pozemky
v pomere 1:2, teda Obec by

mala za tieto pozemky cirkvi
odovzdať pozemok o výmere
približne 3 400 m2.
Najväčšou, a to z pohľadu výmery aj významu, bola
žiadosť o odkúpenie pozemkov na prípravu IBV, a to
v lokalite pri cintoríne, ako
aj za futbalovým ihriskom.
Na tieto žiadosti boli odpovede negatívne a rada neodporučila pozemky predať,
ani zameniť.
Tým pádom je jasné, že
Obec v dohľadnej dobe nie je
schopná získať žiadne pozemky na prípravu novej bytovej výstavby. Obec má z tohto dôvodu veľký problém pre
svojich obyvateľov zabezpečiť podmienky pre možnosti rozvoja bývania. Obzvlášť
nelichotivá situácia je v južnej časti obce, kde od predaja pozemkov na Mlynskej ulici na prelome 70. a 80. rokov
nebol pripravený žiaden pozemok na výstavbu. V iných
častiach dediny medzitým
Obec financovala prípravu inžinierskych sietí na ul.
Družstevnej, Štúrovej, Slnečnej, Topoľovej a Lipovej, a to
spolu v rozsahu niekoľko stotisíc eur.
Vzhľadom na to, že zamietavým stanoviskom far-

skej hospodárskej rady padla aj posledná alternatíva na
získanie nových pozemkov
na prípravu IBV, poslanci
navrhli spracovať zastavovaciu štúdiu areálu futbalového ihriska. Podľa územného plánu obce Hranovnica,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku
2007, je územie futbalového
ihriska určené na výstavbu
rodinných domov. V tomto
roku by sme pristúpili k príprave štúdie, ako by mohlo
vyzerať budúce využitie tohto priestoru. Pri tom samozrejme musíme brať do úvahy aj potreby futbalového
klubu. V súčasnosti pracujeme s možnosťou prípravy
pozemkov vo viacerých etapách s tým, že počas prvej
a možno aj druhej etapy by
ihrisko ostalo v tomto areáli. Pri realizácii ďalších etáp
by už bolo nevyhnutné ihrisko a jeho technické zázemie presunúť na iné miesto
v obci.
Po príprave návrhu zastavovacej štúdie bude táto
predložená na prerokovanie
poslancom obecného zastupiteľstva.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Pomoc pre osamelých seniorov
Obec Hranovnica chce počas aktuálnej
situácie pomôcť obyvateľom, ktorí to najviac potrebujú. Preto zamestnanci Obce
obišli osamelo žijúcich seniorov v obci
s ponukou vykonania nákupu a doručenia liekov. Obec s týmto postupom začala
u osôb, u ktorých má vedomosť, že takúto
pomoc im nevie poskytnúť rodina.
V prípade, ak viete o takýchto osobách, môžete kontaktovať príslušných zamestnancov na t.č. 0919 419 063 a 0919

188 276 alebo na mailových adresách
tsp1@hranovnica.sk a tsp2@hranovnica.
sk.
Obec sa pokúsi zabezpečiť tejto kategórii občanov aj ochranné rúška. V súčasnosti je takýto materiál nedostatkovým tovarom. Máme zadanú objednávku na 300
kusov textilných rúšok. Po ich dodaní môžeme časť z nich poskytnúť aj tejto skupine obyvateľov. Dnes nevieme predpokladať
termín vybavenia našej objednávky.
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Čo je nové v kultúre
Zorganizovanie Vianočného stolnotenisového turnaja v posledný decembrový
víkend sa už stalo tradíciou,
na ktorú sa tešil každý, komu
aspoň na chvíľu tento šport
učaroval. Slnečná sobota
28. decembra 2019 privítala osemnástich amatérskych
športovcov, ktorí prišli dobrovoľne odbúravať nadobudnuté sviatočné kalórie. Víťazom detskej kategórie sa stal
Jakub Pilko a víťazom v kategórii dospelí Jozef Friedman. Organizátorov súťaže
potešila účasť žiakov Základnej školy. Svojimi šikovnými výkonmi sa radili tesne za
stupienkom víťazov.
Aj nasledujúci slnečný
víkend skončil v športovom
duchu. Členky OZ Bapka
pripravili 6. januára 2020
pre rodiny s deťmi Trojkráľovú sánkovačku. Deti sa zubatého slniečka nezľakli a pozvanie dôchodkýň s radosťou
prijali.
Veriaci evanjelickej cirkvi
a.v. farnosť Hranovnica,
gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Vernár, pravoslávnej
cirkvi, farnosť Vernár a rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Hranovnica, sa v sobotu 25.
januára 2020 spoločne modlili na XVII. ročníku Ekumenickej pobožnosti, konanej
pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Prítomní prijali pozvanie starostu obce Vernár na agapé
do miestnej reštaurácie.
Obec Hranovnica si pripomenula 75. výročie oslobodenia obce od fašizmu.
Pietny akt kladenia vencov
sa uskutočnil 26. januára
2020 pri Pamätníku sovietskym letcom a vojakom padlým v SNP (pri ceste na Spišský Štiavnik).
Animátorky LittleBerry

zo Svitu bavili deti a rodičov
na Maškarnom karnevale,
ktorý sa uskutočnil v nedeľu
9. februára 2020 v Reštaurácii B-club v Hranovnici.
Posledný februárový týždeň
sa karnevalom bavili aj deti
v Materskej škole I., aj v Materskej škole II.

V utorok 25. februára
2020 sa v Reštaurácii B-club
v Hranovnici uskutočnilo
tradičné fašiangové stretnutie s dôchodcami. Za vedenie
obce prítomných seniorov
pozdravil zástupca starostu
Ing. Martin Valluš, za cirkev sa k prítomným prihovoril správca farnosti Mgr.
Michal Fecko. V programe
vystupovali deti z MŠ I. ul.
Hviezdoslavova, recitovala
Karolína Gurovičová a hral
a spieval FS Kochman. V istom okamihu mohli seniori
sami predviesť svoju šikovnosť, čo aj poniektorí využili,
a v účasti na drobných súťažných úlohách zabavili veselú
spoločnosť.
Voľnočasové
aktivity,
ktoré Obecná knižnica pripravila v programe Prázdniny s knižnicou, využilo
aj tento rok minimum detí
a mládeže. Realizoval sa výlet do Žiliny na Budatínsky
hrad a mládež zaujalo aj nákupné centrum Mirage. Najviac pozornosti si každo-

ročne vyslúži stretnutie detí
a mládeže na bowlingu v OC
MAX. Tento rok si sily meralo 20 záujemcov na štyroch
dráhach. Dve hodiny žiadne
mobily, len výskot a smiech.
Marec nie je len mesiacom knihy. Je aj mesiacom
protipožiarnej ochrany, sviatok majú ženy, Jozefovia,
učitelia, je deň jarnej rovno-

dennosti a príroda je v marci plná života. Ideálny čas pre
stretávanie sa ľudí navzájom.
Ale tomu je na isté obdobie
koniec. Nebezpečné vírusové
ochorenie COVID -19, ktoré sa šíri po svete, spôsobilo
zatvorenie všetkých spoločenských kultúrnych inštitúcií a ukončilo ich plánované
aktivity na neurčito. Vzhľadom na predchádzanie vzniku a šírenia tohto ochorenia,
Ústredný krízový štáb SR
oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych
a verejných podujatí na ce-

lom území Slovenska do odvolania.
Obecná knižnica v Hranovnici oslovuje deti, mládež, rodičov a starých rodičov, aby spoločne doma
vypestovali kvietky pre radosť
a skúsili priviesť deti k ručným prácam. Po uplynutí
zákazu stretávania sa na uliciach, keď sa oteplí, môžete
vypestované kvetiny umiestniť na verejné priestranstvá.
Vypestovať môžete známe
fajerušky, klinčeky, pivonky,
hostu, cínie, kapucínky, šalvie a iné kvetiny. Myslíte na
leto už teraz a urobte sebe aj
iným radosť. Kvetiny môžete vyrábať aj háčikom. Háčkované kvietky rôznych farieb a veľkostí môžu byť
vhodným módnym doplnkom. Kvietky, ktoré uháčkujete navyše, radi prijmeme
na výzdobu knižnice. Ďalšie kvetiny sa dajú vyrobiť
zo dna plastových fliaš. Stačí ho len vystrihnúť ak chcete, aj namaľovať. Je to práca
pre šikovnejších. Týmito farebnými kvietkami potom
vyzdobíme nezaujímavé ploty. Ak predsa máte ešte nejaký voľný čas, skúste nakresliť krásny kvietok na papier a
neskôr priniesť do knižnice.
Dáme ho do nástenky. Tak
čo? Bude naša obec v lete
celá rozkvitnutá? Pridajte sa
a uvidíme!
Zdenka Benková
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Zmŕtvychvstanie = Boží záujem
Začnem asi konštatovaním,
že Boh nie je egoista. Má záujem
o človeka a celé svoje stvoriteľské
dielo.
Momentálna situácia ukazuje veľmi veľa. Pod tlakom pandémie sa šíri azda všetko možné, nie
len vírus. Obmedzenia, vyhlásenia, konšpirácie, biznis na čudné
spôsoby, formy zábavy cez sociálne siete, kyslo úsmevné vtipy atď.
Áno, aj spolupatričnosť, návraty
v rodine k jej podstatným vzťahom, ktoré odkrývajú aj aké - také
poznania a prekvapenia ( asi nie
vždy príjemné).
Je toho „na mraky“, čo všetko o nás ľuďoch táto nešťastná
epidémia vyslovuje. K tomu ešte
najväčšie sviatky roka. Sviatky Ježišovho umučenia a hlavne zmŕtvychvstania. Ani posunúť na ne-

skôr sa nedajú. Lebo jednoducho
nie.
Zavrelo nás to všetkých. Do
domovov a strachu. Ešte ani do
kostola sa nedá..., keby sa dalo
a nebolo toto..., tak by to mnohých netrápilo. Aj tak by nešli.
A do toho vám tu píšem,
že Boh nie je egoista a má záujem. Na Golgote to pozerajúc
na zomierajúceho Krista vyzeralo zúfalo. Zrútený svet apoštolov
a mnohých učeníkov. Hrozba, že
im to zrátajú všetci, čo Ježiša nemuseli. Vlastný svet v troskách.
No do zúfania. Až na tretí deň
v šoku pochopili, že to nebol
útek Boha a jeho egoizmus sa
pohrať, ale Boží záujem ako dať
človeku nový a oveľa kvalitnejší
život.
Boh má záujem stále o člo-

veka a svoje dielo. Áno. Zvláštne
vyznejú sviatky Pánovho zmŕtvychvstania v danej situácii, bez
verejných slávení. Ale aj teraz sú,
ako vždy, príležitosťou si priznať,
že všetko je v Jeho rukách a že
On si svoje dielo nenechá len tak
zničiť. Samozrejme s prispením
konečne našej zodpovednosti bez

Milí Hranovničania, bratia a sestry!
Záverečný odsek Matúšovho evanjelia (28,16-20) nám podáva príbeh veľkonočného obdobia, keď hovorí o stretnutí
vzkrieseného Pána Ježiša s učeníkmi. Toto stretnutie sa začalo poklonou a skončilo sa povolaním do
služby. My si všimnime niekoľko
vecí a skutočností.
Po prvé, prítomní sa Ježišovi
klaňajú, niektorí však pochybujú. Keďže aj váhajúci Tomáš sa už
presvedčil, že Ježiš vstal z mŕtvych,
jedenásti učeníci boli určite medzi tými, ktorí sa Ježišovi klaňali.
To, že sa učeníci Ježišovi poklonili, je veľmi dôležitá správa. Pre nich
ako Židov to znamenalo, že Ježiša
uznali za rovného Bohu – Hospodinovi.
Po druhé, Ježišovi bola „daná
všetka moc na nebi aj na zemi“.
Moc hrá v príbehu evanjelia veľmi
dôležitú rolu. O moc ide aj v treťom pokušení, keď satan ponúkol
Ježišovi „všetky kráľovstvá sveta“.
Pán Ježiš si však zvolil cestu kríža. Vďaka víťaznému životu, smrti a vzkrieseniu má teraz „všetku
moc“ vládnuť nad „všetkými národmi“. Ježiš je skutočne Pánom.

Po tretie, Ježiš sa delí o svoju moc so svojimi nasledovníkmi.
Chce, aby šli do sveta, získavali učeníkov a krstili ich „v mene“ Trojice
Svätej. Súčasťou ich poslania nie je
len zvestovať Ježišovo posolstvo, ale
tiež zachovávať to, čo On učil. Možnosť neposlúchnuť neexistuje.
Bratia a sestry, kresťanstvo
– život s Ježišom Kristom zmení nielen to, čomu chceme veriť,
čo je nám príjemné a po vôli – život s Ježišom zmení celý náš život,
k úplnosti a dokonalosti.
Po štvrté, Ježiš bude so svojou
cirkvou až „do konca sveta“. On je
„Boh s nami“ (Mt 1,23). On bude
s nami tak dlho, kým bude čas časom.
Tým, čo nazývame veľké poverenie alebo misijný príkaz, sme
došli na koniec Ježišovho príbehu v Matúšovom evanjeliu. Tento
koniec v skutočnosti predstavuje
nový začiatok. Poverenie zaznamenané v tomto verši motivuje Ježišových nasledovníkov k tomu, aby
zaniesli Jeho posolstvo do najvzdialenejších končín sveta. Bratia a sestry, toto poverenie je teda určené aj
nám, učeníkom 21. storočia.
Kresťanstvo sa síce začína kla-

ňaním pred Ježišovou slávou, ale
vždy sa končí službou pre Boha,
ktorý je mocný v sláve, a predsa
ako prvý nám slúžiaci.
Mária Rázusová Martáková, slovenská poetka, dramatička
a prekladateľka, sestra slovenského spisovateľa Martina Rázusa, to
vyspievala v nábožnej piesni takto:
1. Tu som, Pane, na Tvoj pokyn
čakám,
tíško kľakám,
Tebe sa odovzdávam;
po Tebe túžiť,
oddane chcem slúžiť,
večne s Tebou žiť.
2. Vyučuj ma, prosím, svojím slovom,
vládni srdcom,
lebo mojím si Vodcom;
len vyššie, ďalej
veď ma, viery stálej
do srdca nalej.
3. Či sa pyšní smejú, či ma hania,
prikázania –
plniť chcem bez prestania;
Tvoja na kríži
obeť nebo níži,
s Tebou ma zblíži.

vlastného egoizmu.
Prajem vám požehnaný čas
modlitby a premyslenia čo Boh
urobil, robí a bude robiť pre dobro človeka. Ak si to človek neobráti po svojom. Nech vás všetkých Zmŕtvychvstalý požehnáva
a ochraňuje. Neobetoval sa z rozmaru. Zmŕtvychvstal pre nás všetkých.
Mgr. Michal Fecko, farár

4. Čo Ty robíš, to je dobré, Pane,
požehnané,
ako chceš, nech sa stane;
keď po dňoch boja,
až sa rany zhoja,
dáš dar pokoja.
(Evanjelický spevník, pieseň č. 478)
Milé sestry, milí bratia v Kristovi, milí Hranovničania. Na záver
Vám chcem zo srdca popriať veľkonočnú radosť, ktorou vítali veriaci zmŕtvychvstalého Krista. Prežívajme spoločne poklonu nášmu
Vzkriesenému a do života prijímajme Jeho požehnanie. Nech v srdciach prežívame nádej, ktorá sa stáva istotou.
„Všetkých nás spája láska Kristova, v nej je radosť stála, pomoc
hotová. Útechu v nej máme, hrob
nás nermúti ani nezastiera tieň večnej smrti. Víťaz nad smrťou slávne
z hrobu vstal, večnú Božiu milosť
mocne dokázal.“ (ES 150, 3. v.)
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju
tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný
pokoj. Amen.
Mgr. Martin Zaťko,
zborový farár CZ Švábovce
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Vianočný stolnotenisový turnaj

Ekumenický deň 2020

75. výročie oslobodenia obce

Fašiangové posedenie dôchodcov

Karneval v MŠ I

Karneval v MŠ II
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Spoločenská rubrika
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