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uznesením vlády SR sa polnocou 13. 6. 2020 skončil na Slo-
vensku núdzový stav. Naše životy by sa mali postupne vracať do 
normálu, i keď to pravdepodobne nebude také jednoduché, ako 
by sme si želali. Aj tí, ktorí kvôli prijatým opatreniam museli 
neplánovane ostať doma, sa pomaly vracajú do zamestnania, či 
školských lavíc.

Od začiatku júna ministerstvo školstva umožnilo zriaďova-
teľom opätovne otvoriť brány škôl. Po dôkladnom zvážení sme 
sa rozhodli obnoviť prevádzku len v jednej zo škôl v zriaďova-
teľskej kompetencii Obce Hranovnica. Veríme, že po neplánova-
ných predĺžených prázdninách v septembri všetci žiaci prekročia 
školské brány s novou chuťou do štúdia.

Vážení spoluobčania, Kalendár nám hlási, že sa pomaly začína leto, aj keď poča-
sie tomu veľmi nezodpovedá. Toto obdobie je každoročne spo-
jené s dovolenkami a oddychom. Cestovanie do zahraničia nie 
je v  súčasnej situácii asi najvhodnejšie, tohtoročné prázdniny 
nám štátne orgány odporúčajú stráviť na Slovensku. K tomuto 
sa pripájame aj my na obecnom úrade. Spoznať krásy Slovenska 
je zážitkom, avšak z  pohľadu situácie ohľadom koronavírusu 
v zahraničí je to aj o ohľaduplnosti voči ostatným. Buďme zod-
povední aj naďalej a chráňme sa navzájom.

Drahí Hranovničania, veríme, že sme svojou činnosťou po-
mohli zvládnuť mimoriadnu situáciu v našej obci a výraz CO-
VID-19 je minulosťou. Prajem Vám príjemné prežitie leta  
a veľa oddychu.

Vladimír Horváth, starosta obce

Vyhlásenie mimoriadneho stavu sú-
visiaceho s ochorením COVID-19 a ná-
sledné prijaté opatrenia nás prekvapili. 
Išlo o zásahy zo strany štátu, ktoré v histó-
rii samostatného Slovenska nemajú obdo-
bu. Napriek tomu sme sa snažili, v rámci 
medzí, ktoré stanovili štátne orgány, za-
bezpečiť fungovanie úradu v  dostatoč-
nom rozsahu. Aj keď bol úrad v priebehu 
mesiacov marec a apríl s výnimkou mat-
ričnej agendy úplne uzavretý, aj naďalej 
sme vybavovali agendu prostredníctvom 
elektronickej komunikácie.

Od 16. marca na základe rozhod-
nutia ministra školstva došlo aj k uzav-
retiu škôl a  školských zariadení. Počas 
tohto obdobia zamestnanci škôl a škol-

ských zariadení bez právnej subjektivi-
ty mali nariadené čerpanie minuloroč-
nej dovolenky. Rovnaký prístup sme 
zvolili aj k  zamestnancom na obecnom 
úrade, ktorí taktiež čerpajú staré dovo-
lenky. Oproti školám sme ale museli za-
bezpečiť priebežné vybavovanie všetkých 
agend, a tak sa zamestnanci pri čerpaní 
dovoleniek striedajú. Takýto režim bude 
na úrade fungovať až do konca mesia-
ca jún 2020. Týmto obyvateľov žiadame 
o trpezlivosť pri vybavovaní ich žiadostí.

Počas uzatvorenia úradu sme nezahá-
ľali a pristúpili sme k realizácii zámeru, 
ktorý sme zvažovali už niekoľko rokov. 
V  čase prípravy tohto článku finišujú 
prípravy priestorov klientskeho centra. 

Na tomto mieste bude vybavovaná agen-
da podateľne, pokladne a  osvedčovania 
listín a podpisov. Okrem toho, že klien-
ti na jednom mieste vybavia veľkú časť 
náležitostí, ďalšou nezanedbateľnou vý-
hodou je umiestnenie centra na prízemí 
budovy, a teda bezbariérovosť priestorov. 
To ocenia najmä starší občania a klienti 
s obmedzenou pohybovou schopnosťou.

Po určitom období prevádzky klient-
skeho centra budeme zvažovať, či nerozší-
rime okruh oblastí, ktoré budeme na tom-
to mieste vybavovať. Veríme, že aj takýmto 
spôsobom vyjdeme v ústrety obyvateľom 
a ostatným klientom obecného úradu.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Prevádzka obecného úradu a spustenie klientskeho centra
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V  minulom čísle Hranovnického 
spravodajcu sme Vás informovali o plá-
ne investičných akcií na rok 2020. Člá-
nok bol pripravený pred tým, než Slo-
vensko zasiahla celosvetová epidémia 
a  na celom Slovensku bol vyhlásený 
mimoriadny stav. S  tým súvisia aj eko-
nomické opatrenia, ktoré sa nevyhli 
ani samosprávam. Podľa predpokladov 
zverejnených ministerstvom financií 
v  apríli 2020 sa zníži príjem z podie-
lových daní pre Hranovnicu o  6,9 %,  
čo predstavuje finančné prostriedky na 

úrovni takmer 80 000,- €. Z tohto dô-
vodu poslanci odporučili obmedziť vý-
davky obce. Z plánu akcií boli ako prio-
rity stanovené nasledovné akcie:

• dostavba zberného dvora (kompos-
tovisko),

• likvidácia skládky pri ČOV,
• zariadenie MŠ II,
• oprava garáže a vodovodná prípoj-

ka na hasičskej zbrojnici,
• PD na miestnu komunikáciu na ul. 

Víťazstva a Pod Babkou,
• komunitné centrum – komisia 

odporučila realizovať nové VO a  ro-
kovať o podmienkach predaja pozem-
ku – po týchto krokoch odporučí ďal-
ší postup.

V  súčasnosti teda pracujeme na re-
alizácii týchto projektov. Priebežne bu-
deme hodnotiť vývoj príjmov obce. Ak 
nám to situácia dovolí, určite budeme 
uvažovať nad opätovným rozšírením 
plánu investičných akcií už v  priebehu 
roka 2020.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Dňa 5. 3. 2020 sa uskutočnilo de-
siate zasadnutie Obecného zastupiteľ-
stva v Hranovnici. Na úvod rokovania 
boli prizvaní zástupcovia Rímskoka-
tolíckej cirkvi, farnosti Hranovnica. 
O  jeho výsledkoch sme informovali 
v článku o príprave pozemkov na indi-
viduálnu bytovú výstavbu v predošlom 
čísle. Ďalším bodom rokovania bolo 
schválenie Plánu investičných akcií na 
rok 2020. Záverečným bodom progra-
mu bolo schválenie zmeny rozpočtu 
Obce Hranovnica na rok 2020 č. 1. 

V poradí druhé tohtoročné a celko-
vo jedenáste zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva sa konalo 4.6.2020. V po-
rovnaní s  predošlým rokovaním bol 
program výrazne širší. Na začiatku ro-
kovania poslanci viedli dlhú rozpravu 
so zástupcom spoločnosti, ktorá pripra-
vuje projektovú dokumentáciu na vy-
budovanie optickej siete v  našej obci. 
Zastupiteľstvo súhlasilo s  realizáciou 
projektu za podmienky nerozkopania 
chodníkov a  miestnych komunikácií, 
ktoré boli Obcou vybudované v posled-
ných rokoch. Ďalším bodom programu 

Plán investičných akcií na rok 2020 po úpravách

Skládka odpadu pri ČOV.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
bola zmena rozpočtu Obce na rok 2020 
č. 2. Táto zmena už odzrkadľuje zmene-
nú výšku podielových daní, ako aj prija-
té opatrenia zo strany Obce.

Najzásadnejším bodom rokova-
nia bolo schválenie záverečného účtu 
Obce Hranovnica za rok 2019. Výsled-
kom hospodárenia bol prebytok vo výš-
ke 188 193,73 €, ktoré boli presunuté do 
rezerv Obce. Po schválení plánu kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 
druhý polrok 2020 boli poslanci obozná-

mení so zmenami organizačnej štruktúry 
na obecnom úrade. Tie súvisia s optima-
lizáciou fungovania Obce, ako aj s  od-
chodom zamestnankyne do dôchodku.

V  bode Rôzne bolo prerokovaných 
viacero materiálov: informácia o obnove-
ní, resp. neobnovení vyučovania v školách, 
informácia o  prevádzkovaní kanalizácie 
a ČOV, či ukončenie zmluvy o dodávke 
stravy na základe žiadosti Obce Vernár.

JUDr. Lukáš Antoni
 prednosta OcÚ

Brána hasičskej zbrojnice.



Hranovnický spravodajca 2/2020 3

Ani počas mimoriad-
nej situácie sme nezaháľa-
li. V snahe čo najefektívnej-
šie ochrániť ohrozené osoby, 
ktorými sú aj členovia našej 
MRK, ale aj v snahe prispieť 
k ochrane verejného zdra-
via v  teréne, sme informo-
vali obyvateľov našich osád 
o vzniknutej situácii. Priblí-
žili sme im, čo vlastne CO-
VID-19 znamená, aký je 
jeho možný dopad na ich 
celkový život. Pri tejto in-
formovanosti spolupracovali 
aj členovia obecnej hliadky a 
asistent osvety zdravia. 

Veľmi rýchlo sme reflek-
tovali aj na potreby našich 
najviac ohrozených obyvate-
ľov, a to osôb vo vekovej sku-
pine nad 60 rokov, ktorých 
je v našej obci približne 300. 
Z  toho asi 70 obyvateľov je 
takých, ktorí v  mieste svoj-
ho trvalého bydliska nema-
jú svojich najbližších. Týchto 
obyvateľov sociálni pracov-
níci v  marci osobne navští-
vili a  ponúkli im možnosť 
nákupov, sprostredkovanie 
predpísania liekov u  svojich 

všeobecných aj odborných le-
károv, a následne ich vyzdvih-
nutiu v  lekárňach. Niekoľko 
seniorov túto možnosť  vyu-
žíva dodnes. Všetkým osa-
melým dôchodcom boli 
odovzdané ochranné rúška, 
ktorých v tom čase bol veľký 
nedostatok. Aj napriek tomu 
sa vedeniu obce podarilo za-
kúpiť tento materiál. Vzhľa-
dom na obmedzené množ-
stvo sme ich distribuovali po 
etapách, podľa dopĺňania na-
šich zásob. Nesmieme zabud-
núť na dobrovoľníkov, ktorí 
neváhali, a  v čase keď rúšok 
bol nedostatok, reagovali 
a bez váhania ich nezištne šili 
a priniesli na obecný úrad na 
distribúciu tým, ktorí si ich 
nedokázali zabezpečiť sami. 
Za to im patrí veľké poďako-
vanie. 

Terénni sociálni pracov-
níci, členovia hliadky a asis-
tentka Osvety zdravia napo-
máhali aj pri hromadnom 
testovaní osôb na koronaví-
rus, ktoré v Hranovnici pre-
behlo dňa 7. 4. 2020. Títo 
obyvatelia boli vytipovaní 

Práca terénnych sociálnych pracovníkov 
počas mimoriadnej situácie

Osvetou zdravia na zákla-
de podkladov Ministerstva 
vnútra SR spomedzi ľudí, 
ktorí sa do našej obce vráti-
li zo zahraničia. Všetky testy 
boli negatívne.

Počas mimoriadnej situ-
ácie prišiel aj čas na zápis do 
škôl. Terénni sociálni pra-
covníci pomáhali so zápi-
som detí do základnej školy, 
aj materskej školy. Prostred-
níctvom dostupných telefo-
nických kontaktov sme oslo-

vili asi 40 rodičov – klientov, 
ktorých ratolesti majú po 
prvýkrát sadnúť do lavíc 
školy, či škôlky. Na základe 
takto získaných údajov sme 
vyplnili a elektronicky odo-
slali formuláre, ktoré sa na-
chádzali na stránkach škôl. 
Tým sme zabránili väčšej 
koncentrácii občanov pred 
danými inštitúciami a osob-
nému kontaktu rodičov 
a personálu škôl.

Mgr. Mária Gavalerová

Obec Hranovnica vyzý-
va všetkých vlastníkov, ná-
jomcov, správcov a užíva-
teľov poľnohospodárskej a 
nepoľnohospodárskej pôdy, 
aby dodržiavali svoju zákon-
nú povinnosť a realizovali 
všetky opatrenia proti roz-
širovaniu burín, inváznych 
rastlín a náletových drevín, 
a to pravidelným udržiava-
ním trávnatých plôch kose-
ním. Z hľadiska požiarnej 
prevencie je potrebné pri-
pomenúť, že v čase letných 
horúčav predstavuje vysoká 

suchá tráva potenciálne ne-
bezpečenstvo pre vznik a ší-
renie požiaru!

Túto povinnosť ukladá 
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využíva-
ní poľnohospodár-
skej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 
Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontro-
le znečisťovania ži-
votného prostredia a 
o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Udržujte trávnaté plochy pokosené, predídete rozširovaniu 
burín a možnému vzniku a šíreniu požiaru

V prípade nerešpekto-
vania nariadení uvedené-
ho zákona, je možné ulo-
žiť pokutu fyzickej osobe 
až do výšky 330,- €, v prí-

pade právnickej osoby, 
respektíve fyzickej osoby  
– podnikateľa až do výšky 
33 200,- €.

Ing. Martin Valluš
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V skratke
• Obec Hranovnica týmto 

ďakuje všetkým, ktorí prispeli k 
zvládnutiu situácie ohľadom šíre-
nia koronavírusu v Hranovnici. 
Poďakovanie patrí ľuďom, ktorí 
vo svojom voľnom čase šili rúška 
a nezištne ich priniesli na obecný 
úrad, aby sme ich doručili tým, 
ktorí to potrebujú. Poďakova-
nie patrí všetkým obchodníkom, 
prevádzkovateľom prevádzok ve-
rejného stravovania a ich zamest-
nancom, ktorí aj so zvýšeným ri-
zikom ochorenia zabezpečovali 
základné potreby všetkých oby-
vateľov. V neposlednom rade 
patrí poďakovanie aj všetkým 
obyvateľom obce, ktorí svojim 
zodpovedným prístupom a cho-
vaním neumožnili rozšírenie ná-
kazy v Hranovnici. Ďakujeme. 

• Obec Hranovnica vyzýva 
nájomcov hrobových miest na 
starom a novom cintoríne, aby 
pri údržbe hrobového miesta za-
bezpečili vo vlastnej réžii aj vy-
kosenie uličky medzi jednotli-
vými hrobmi. Reagujeme tak na 
požiadavky mnohých občanov, 

ktorí nám oznámili, že si neže-
lajú, aby uličku medzi hrobový-
mi miestami kosili zamestnanci 
Obce. Túto požiadavku zdôvod-
ňujú tým, že pri kosení pomo-
cou krovinorezu dochádzka k 
neúmyselnému poškodeniu vy-
sadených kvetov, okrasného tráv-
nika, výzdoby a pod. Ďalším ar-
gumentom je, že ulička medzi 
niektorými hrobovými miestami 
je úzka a pri prechode vyžínacej 
hlavy môže dôjsť k poškodeniu 
náhrobku.

• Obcou sa opäť šíria „zaru-
čené informácie“ o tom, že Obec 
plánuje na pozemkoch pri exis-
tujúcich bytových domoch na 
ul. Budovateľskej postaviť bytov-
ky nižšieho štandardu. Táto in-
formácia nie je pravdivá! Obec 
v súčasnosti neplánuje, a ani ne-
pripravuje žiadnu výstavbu v da-
nom území. O pripravovaných 
investičných akciách sa Vás sna-
žíme pravidelne informovať, a 
to najmä prostredníctvom tých-
to novín. Ak máte ďalšie otáz-
ky ohľadom investícii, neváhajte 
kontaktovať príslušných zamest-
nancov obce.

Mimoriadna situácia na 
Slovensku zasiahla aj do ob-
lasti kultúry. Na tomto mieste 
sa nebudem opätovne rozpi-
sovať o  ekonomickom dopa-
de krízy na Obec, avšak je po-
trebné spomenúť, že aj tento 
aspekt mal výrazný vplyv na 
plánovanie kultúrnych akcií 
v našej obci.

Od aktivít pre deti počas 
jarných prázdnin sme sa ne-
púšťali do plánovania žiad-
nych kultúrnych podujatí. 
Prijaté opatrenia súvisiace 
s  koronavírusom výrazne 
obmedzovali bežné fungo-
vanie a  mnoho ľudí, s  vý-
nimkou nákupov potravín 
a  iných nevyhnutných vecí, 
prakticky nevychádzalo zo 
svojich domovov. V  takej-
to situácii bolo nemysliteľ-

né púšťať sa do plánovania 
akcií na kultúrne a  spo-
ločenské vyžitie. V  marci 
a apríli nebolo možné pred-
pokladať, dokedy rozsiahle 
obmedzenia potrvajú. Pre-
to finančná komisia v  tom-
to období odporučila znížiť 
výdavky na kultúru a v roz-
počte ponechať len rezervu v 
sume 3 000,- €. 

Ešte aj dnes, keď doš-
lo k  podstatnému uvoľneniu 
opatrení zo strany štátnych 
orgánov,  je náročné pred-
pokladať ďalší vývoj. Experti 
nás stále „strašia“ možnosťou 
príchodu druhej vlny epi-
démie. Veríme, že sa takýto 
scenár nenaplní, no musíme 
ostať obozretní. Z  tohto dô-
vodu sme sa rozhodli zatiaľ 
nepripravovať žiadne poduja-

Čo je nové v kultúre

tia, ktoré by potrebovali roz-
siahlejšiu prípravu. Aj to bol 
jeden z dôvodov, že sa tento 
rok neuskutoční Deň obce 
Hranovnica. 

Ak to situácia a opatrenia 
štátnych orgánov dovolia, tak 
do konca roka by sme určite 

chceli pripraviť nejaké kul-
túrne akcie. Kedy, a  aké, to 
dnes povedať nevieme. Urči-
te Vás o  tom budeme v  do-
statočnom predstihu infor-
movať.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

• Obec oznamuje zmenu 
otváracích hodín obecnej knižni-
ce. Od 1. 6. 2020 je pre čitate-
ľov otvorená v pondelok a stredu 
od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 
13.00 hod. do 17.00 hod.

• V súvislosti so spustením 
klientskeho centra oznamujeme, 
že daňovníci už opätovne môžu 
uhrádzať dane a poplatky počas 
úradných hodín obecného úradu 
na prízemí budovy.

• Dôrazne upozorňujeme 
obyvateľov obce, ako aj užívate-
ľov pozemkov a chát v lokalite 
Dubina, aby nenosili komunál-

ny odpad pred bránu zberného 
dvora. Tento priestor je moni-
torovaný kamerovým systémom 
Obce a uloženie odpadu ta-
kýmto spôsobom sa považuje za 
priestupok.

• Na záver tejto rubriky si do-
volíme vysloviť ešte jedno poďa-
kovanie: k 30. 6. 2020 odchádza 
do zaslúženého dôchodku za-
mestnankyňa Obce Hranovnica 
Mária Vallušová, ktorá tu pôsobi-
la od decembra 1980. Za takmer 
40 rokov práce pre obyvateľov tej-
to obce by sme jej chceli vysloviť 
veľké poďakovanie.
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V týchto dňoch si obyva-
telia celej Európy pripomí-
najú 75. výročie ukončenia 
jednej z  najväčších tragédii, 
ktoré prežilo ľudstvo za svo-
jej existencie – 2. svetovej 
vojny. 

Druhá svetová vojna sa 
oficiálne začala 1. septembra 
1939 útokom Nemecka na 
Poľsko, ku ktorému sa pri-
pojila aj armáda Slovenského 
štátu. No utrpenie ľudstva 
začalo už oveľa skôr, či to 
bolo napadnutie Číny Japon-
skom v roku 1937, tzv. Dru-
há Čínsko – Japonská vojna 
(1937 – 1945), alebo Mní-
chovská dohoda o  okliešte-
ní Československej republiky 
v roku 1938, anšlus Rakúska 
a  rozbitie Československa 
v roku 1939. 

Druhá svetová vojna sa 
postupne rozšírila na tri 
kontinenty – Európa, Ázia, 
Afrika a  zapojila sa do nej 
aj Austrália a Nový Zéland. 
Keď v roku 1941 vstúpili do 
vojny aj Spojené štáty Ame-
rické a Kanada, stala sa nao-
zaj celosvetovou.

Priniesla obrovské utr-
penie pre ľudstvo, veď si vy-
žiadala viac ako 60 miliónov 
obetí na ľudských životoch. 
Snáď po prvý krát v  histó-
rii sa stalo, že viac mŕtvych 
bolo v  zázemí na civilných 
obyvateľoch, ako na samot-
ných bojiskách. V tejto voj-
ne zomierali starci, ženy, ale 
aj malé deti vo väčšom poč-
te, ako samotní vojaci. Do-
tkla sa celých skupín oby-
vateľstva, či celých národov 
a  národností. Bolo vypále-
ných a vyvraždených mnoho 
dedín, zbúrané celé mestá 
a na popravisko boli depor-
tované celé národy, či etnic-
ké skupiny. Asi najviac sa to 
dotklo Židov, v menšej mie-
re Cigánov (dnes Rómov), či 
iných etník. Podobný osud 

Pred 75. rokmi skončila 2. svetová vojna v Európe
– osud vyhladenia, bol pri-
pravený aj pre všetky slovan-
ské národy v Európe. Úspeš-
ný výsledok vojny, však tieto 
snahy zmaril. V  Európe sa 
vojnové ťaženie skončilo 
bezpodmienečnou kapitu-
láciou Nemecka 8. 5. 1945 
o  23.00 hod., čo však bola 
už 01.00 hod. moskovské-
ho času a  pre tieto krajiny 
sa teda vojna skončila až 9. 
5. 1945, a  preto si aj starší 
občania skôr pamätajú tento 
dátum konca vojny. Oficiál-
ne sa druhá svetová vojna vo 
svete skončila 2. septembra 
1945 kapituláciou Japonska. 
Trvala teda skoro presne šesť 
rokov. 

Ani Hranovnicu táto tra-
gédia neobišla a dotkla sa jej 
vo viacerých rovinách. Pr-
vou z nich bola skutočnosť, 
že mladí občania museli na-
rukovať ako vojaci Sloven-
skej republiky do vojny proti 
Sovietskemu zväzu a neskôr 

sa tí istí vojaci dostali do 
bojov proti Nemecku v  ra-
doch Československého ar-
mádneho zboru. Taktiež po 
oslobodení obce museli nie-
ktorí narukovať k tomuto 
zboru a zapojili sa do bojov 
pri Liptovskom Mikuláši, vo 
Veľkej a Malej Fatre. Niek-
torí bojovali ako príslušníci 
povstaleckých, či partizán-
skych vojsk v  Slovenskom 
národnom povstaní.

Počas bojov  Slovenské-
ho národného povstania sa 
obec už 2. septembra 1944 
stala svedkami bojov medzi 
povstaleckou armádou a ne-
meckými vojskami. Neskôr 
sa stala skoro na celý mesiac 
frontovým pásmom, keď po-
vstalecký front prebiehal 
medzi Hranovnicou a  Ver-
nárom. Počas týchto bo-
jov bolo poškodených ale-
bo zničených mnoho domov 
a  hospodárskych objektov. 
Boje si vyžiadali obete zo 

strany bojujúcich armád, ale 
i civilného obyvateľstva. Veď 
na bojiskách, či v  koncen-
tračných táboroch, zahynu-
lo 12 občanov z obce, medzi 
nimi aj jedna civilná oso-
ba priamo v obci. Počas bo-
jov v chotári obce zahynulo  
19 slovenských vojakov 
a partizánov, 5 alebo 6 voja-
kov sovietskej armády, viac 
ako 100 nemeckých vojakov, 
2 maďarskí vojaci.

Veľkým zásahom do ži-
vota občanov bolo aj násilné 
vysťahovanie celých rodín, 
ktoré boli vysídľované v nie-
koľkých etapách.  Najskôr to 
boli občania českej a poľskej 
národnosti, neskôr sa to do-
tklo  židovských rodín a po 
vojne aj občanov nemeckej 
národnosti. Teda môžeme 
povedať, že táto vojna výraz-
ne zasiahla do života obča-
nov obce a  výrazne ovplyv-
nila a zmenila život v obci. 

PhDr. Peter Roth, PhD.

Slovenskí delostrelci pri obrane úseku Vernár – Hranovnica.
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Naša materská škola opäť 
ožíva a fungovanie v nej sa po-
maly dostáva do podoby, kto-
rá nám tak veľmi chýbala. Náš 
život bol chtiac – nechtiac 
ovplyvnený sledovaním a  pri-
spôsobovaním sa „korona“ 
opatreniam, zákazom, odpo-
rúčaniam... Oblasť vzdeláva-
nia bola situáciou spôsobenou 
pandémiou koronavírusu za-
siahnutá veľmi výrazne. Ško-
ly sa na celom území Sloven-
ska celoplošne zatvorili od 16. 
marca na základe rozhodnu-
tia ministra školstva ako súčasť 
opatrení proti šíreniu choroby.

Čas sa zastavil...
Ani počas prerušenia pre-

vádzky materskej školy sa ne-
zaháľalo. Pani učiteľky využi-
li možnosť online vzdelávania, 
a aj počas tohto obdobia si roz-
širovali svoje profesionálne ve-
domosti. 

Keď už bolo jasné, že sa 
materská škola bude znovu 
otvárať, pani učiteľka Katka 
(Mgr. Katarína Lišuchová) uši-
la všetkým našim škôlkarom a 
pani učiteľkám krásne rúška 
s logom triedy, aby si takto as-
poň trošku spríjemnili povin-
nosť prekrytia úst a nosa. 

Materská škola sa na otvo-
renie pripravovala dôslednou 
dezinfekciou priestorov, za-
bezpečovaním dezinfekčných 
a ochranných prostriedkov, či 
bezdotykových teplomerov. 
Celá organizácia prebiehala na 
základe usmernenia Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR, kto-
rý vydal k  otvoreniu škôl sú-
bor preventívnych opatrení. Z 
množstva rôznych nariadení sa 
najťažšie realizovalo rozhodnu-
tie obmedziť počet detí v trie-
dach.

Po 11 týždňoch mimoriad-
neho prerušenia vyučovania sa 
od 1.6.2020 mohli deti vrátiť 
späť medzi svojich kamarátov a 
pani učiteľky. 

ZVLÁDLI SME TO!
Nasledujúce dva týždne sa 

pre nás stalo každodennou ru-
tinou fungovanie v  obmedze-
nom režime – skrátený pre-
vádzkový čas, ranné meranie 
teploty,  dezinfekcia, a mnohé 
ďalšie obmedzenia... no zvlád-
li sme to! 

A za odmenu...
K  15. 6. 2020 prišlo ďal-

šie uvoľňovanie, ktoré nás ne-
smierne potešilo. Prečo? Mohli 
sme zorganizovať deťmi naj-
obľúbenejšie akcie materskej 
školy. Viac sme nepotrebova-
li! Hneď v  ten deň sme začali 
plánovať Deň detí a Rozlúčku 
predškolákov, ktorá pokračova-
la nadväzujúcou akciou – Indi-
ánskou nocou v MŠ. 

Aj keď všetky tieto akcie 
boli stále obmedzované opatre-
niami príslušných úradov, ne-
odradilo nás to. Korona nás už 
pripravila o mnoho spoločného 
času a akcií, a tak sme si posled-
né chvíle v škôlke užili  naplno. 
Predovšetkým naši predškoláci, 
ktorí po prázdninách po prvý-
krát zasadnú do školských la-
víc. Spoločné hry a  súťaže na 

školskom dvore, návšteva psí-
kov s  ich cvičiteľkou Radkou 
Gavalerovou, cyklistické bráz-
denie dedinou, boli počas Dňa 
detí po takej dlhej dobe veľmi 
príjemným spestrením. 

Pokračovali sme tradič-
nou Rozlúčkou predškolákov 
s materskou školou. Tá sa za-
čala v  stredu, keď sa predško-
láci lúčili s ostatnými škôlkar-
mi a zamestnancami materskej 
školy.  Deti si pripravili pre 
nich vystúpenie a každý dostal 
osvedčenie a  malý darček na 
pamiatku.  Spolu s  deťmi sme 
odniesli tablo do výkladu zmrz-
linárne, kde sme si pochutnali 
aj na zmrzlinke, ktorú nám aj 
tento rok daroval majiteľ zmrz-
linárne p. Reshiti. Aj touto ces-
tou mu ešte raz ďakujeme. Po 
obede, namiesto spánku, sme 
naše posledné spoločné chvíle 
strávili na školskom dvore. 

Netradičné dobrodružstvo 
pokračovalo Indiánskou nocou 
v MŠ. Podujatie bolo priprave-
né pre deti zo štvrtka na piatok. 
Rozhodli sme sa, že sa rozlúči-
me, ako sa patrí a posledné dni 
aj noc strávime na mieste, kde 
sme sa stretávali počas štyroch 
rokov. Veríme, že deťom sa to 

páčilo a budú mať príjemné 
spomienky na záverečné dni a 
hodiny prežité v  škôlke. Počas 
spoločného večera sme opekali, 
hľadali poklad indiánskeho ná-
čelníka, zažili sme  baterkový 
nočný let „mušiek svetlušiek“. 
Vrcholom spoločnej noci bolo 
posedenie pri ohníku a  reka-
pitulovanie spoločných zážit-
kov. Aj keď to bola ich prvá a 
zároveň posledná strávená noc 
v  škôlke, ráno to ešte neskon-
čilo. Dojmy a zážitky v deťoch 
rezonovali počas celého dňa. 

Čo dodať na záver? Snáď už 
len, že im želáme, aby úsmev, 
ktorý mali v tieto dni na ich tvá-
ričkách vydržal aj v budúcnosti. 
Nech sú šťastné! 

A  to je už bodka za škol-
ským rokom 2019/2020.

Ďakujeme všetkým rodi-
čom, že svojou disciplínou a reš-
pektom, trpezlivosťou k rôznym 
nariadeniam a  príkazom po-
mohli prekonať krízové obdobie, 
ale aj nástup do materskej školy. 
(Fotografie z netradičného zážit-
ku detí a ich rozlúčku s mater-
skou školou si môžete pozrieť aj 
vo fotogalérii na webovej stránke 
obce Hranovnica.)

Bc. Lucia Vallušová
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Čistenie Vernárskeho potoka pri ČOVČistenie Vernárskeho potoka pri Bujačarni

Kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny Osadené spomaľovacie prahy na Mlynskej ulici

Dodanie nábytku do MŠ II.

Zábradlie na chodníku pri ZdS

Vysprávky miestnych komunikácií

Deň detí v MŠ I.
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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

OSEMSMEROVKA

SUDOKU 

Ľahké 

4   8    6 7 
      2   
7 8  4 9    3 
  3 7 6     
1        5 
    1 3 6   
8    7 1  9 2 
  1       
2 7    9   6 
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 4  8 7  6  9 
2        1 
3  8  1 9  4  
    6  8   
  3 4 2   5  
 9 2       
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Legenda:   
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opaľovací krém, opaľovať sa, Pavol, Peter, plavba loďou, prehánka, prázdniny, relax, rosa, slnečné 
okuliare, slnovrat, šaty, teplo, turistika, zahraničie, zber, zmrzlina, záhrada, úroda, žatva 
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