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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov
pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím na
ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
Prežime aj tento rok vianočné a novoročné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Keď bude v našich
domovoch sviatočná atmosféra, v týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť odovzdať všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce,
nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým a
chorým. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa
rok, prehodnotiť vykonané skutky i nesplnené sľuby. Atmosféra
týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani
všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť. A to aj napriek situácii, ktorá
bude navždy spojená s rokom 2020, a to nielen na Slovenku,
ale aj vo svete.
Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské
hodnoty. Vtedy sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme
sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprim-

né ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku
– v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne,
keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote.
Vianočné sviatky sú časom radosti. Vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty. Štedrý večer
nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Hovorí
sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Možno práve opatrenia, ktoré už dlhšie obdobie dodržiavame, nám dajú možnosť užívať si
prítomnosť našich najbližších a nerozptyľovať sa inými, menej
podstatnými vecami, ktoré nie sú až také dôležité.
Milí Hranovničania, vo svojom mene, ako i v mene poslancov
obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, prajem
Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.
Vladimír Horváth, starosta obce

Stavebné akcie v roku 2020
Niekoľko rokov podiel
na dani z príjmov fyzických
osôb, ktorý predstavuje najpodstatnejšiu časť príjmov
miest a obcí razantne rástol. Išlo o zvýšenie na úrovni
15 – 20 % predošlého roka.
V predpokladoch zverejne-

ných ministerstvom financií
na rok 2020 bolo evidentné zastavenie tejto tendencie a už pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok poslanci
vedeli, že obec bude musieť
veľmi zvažovať použitie prostriedkov. Situáciu ešte zhor-

šil stav súvisiaci s ochorením
COVID-19.
V predošlých číslach sme
Vás informovali o pláne investičných akcií na rok 2020
a jeho zmenách. Zo zoštíhleného plánu sa nám nakoniec
podarilo realizovať niekoľko
menších akcií:
1. Doplnenie zberného
dvora o kompostovisko – po
spracovaní projektovej dokumentácie Obec požiadala príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.
Vzhľadom na jeho absenciu
sme zatiaľ stavebné práce nezačali.
2. Likvidácia skládky pri
ČOV – skládka stavebného
odpadu, ktorá vznikla rokmi
navážania rôznych materiálov

bola zlikvidovaná v termíne
stanovenom Okresným úradom Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
a to ku koncu októbra.
3. Zariadenie MŠ II – pri
tomto bode sme plán splnili len sčasti. Zakúpené bolo
vybavenie pre 2 triedy školy,
doplnený bol plot v prednej
časti budovy. Vzhľadom na
definitívne schválenie povinnej predškolskej dochádzky
bude potrebné dozariadiť aj
zvyšné dve triedy.
4. Oprava garáže a vodovodná prípojka na hasičskej
zbrojnici – popri plánovanej
oprave priestorov bývalej pizzerie došlo v priebehu roka
aj k poškodeniu vodovodnej
prípojky budovy hasičskej
(pokračovanie na strane 2)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dňa 2.9.2020 sa uskutočnilo v poradí dvanáste
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici. Po schválení zmeny rozpočtu Obce na rok 2020 č.
3 bolo rokované o nakladaní s nehnuteľným majetkom
Obce. Schválený bol nájom
pozemku na ul. Mlynskej,
predĺženie nájmu priestorov
v budove obecného úradu
pre Spišskú katolícku charitu a odkúpenie pozemku pod
parkoviskom medzi materskou školou a rímskokatolíckym kostolom. V rámci projektu vyporiadania pozemkov
v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych
komunít bol schválený nájom
pozemkov na dobu 10 rokov
pod stavbami na ul. Hviezdoslavovej. Poslanci odsúhlasili
aj zámer požiadať o bezúročnú finančnú výpomoc vo výške 61 563,- € od Ministerstva
financií SR.
Trináste zasadnutie sa konalo dňa 8. 10. 2020. Na
úvod sa rokovalo o správach
z kontroly, ktoré predložila p.
kontrolórka. Zastupiteľstvo
dalo zelenú aj podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na ďalšiu fázu projektu vyporiadania pozem-

kov v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych
komunít. Predmetom tejto
žiadosti je získať prostriedky
na prípravu projektu jednoduchých pozemkových úprav,
ktoré budú smerovať k vyporiadaniu pozemkov. Schválený bol nájom ďalšieho pozemku na ul. Mlynskej, ako aj
predaj pozemkov na ul. Topoľovej a Pod Babkou o výmere 13 resp. 46 m2. Na základe poslaneckého návrhu bolo
prijaté aj odporúčanie do rozpočtu na rok 2021 zapracovať
prostriedky na osobu, ktorá
bude riešiť vyporiadania pozemkov na vytvorenie stavebných parciel.
Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku

2020 zasadalo 7. 12. 2020.
Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia neboli prizvané riaditeľky škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
a správy o výchovno-vzdelávacej činnosti sa tak prerokovali a schválili bez ich prítomnosti. V ďalšej časti rokovania
boli prerokované ekonomické
záležitosti. Po zmene rozpočtu na rok 2020 č. 4 a schválení poskytnutia dotácií na
rok 2021 prišlo na rad prerokovanie návrhu nariadenia
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Po
rozsiahlej diskusii bol napokon návrh schválený. Pozmeňujúcim návrhom bola výška poplatku za odpad na rok

Stavebné akcie v roku 2020
(dokončenie zo strany 1)
zbrojnice. Vzhľadom na trasovanie prípojky popod susednú stavbu nebolo možné
pristúpiť k oprave starej prípojky a museli sme postaviť
novú.
5. Dokumentácia na
miestne komunikácie na ul.
Víťazstva a Pod Babkou – dokumentácia na výstavbu cesty
na ul. Pod Babkou je hotová a s urbariátom rokujeme
o možnostiach využívania

časti pozemku pod stavbou,
ktorá je v ich vlastníctve. Pokiaľ ide o ul. Víťazstva, tu je
potrebné dodanie dokumentácie na vydanie dodatočného
stavebného povolenia k legalizácii stavby. Na dokumentácii sa pracuje. Následne
bude potrebné pred stavebným konaním vyriešiť majetkové vzťahy k pozemkom
pod cestou. V tejto súvislosti je veľmi dôležité posledné
rokovanie obecného zastupiteľstva. Na návrh Ing. Valluša

poslanci odsúhlasili vyčleniť v
rozpočte na rok 2021 finančné prostriedky na zamestnanca, ktorý bude mať na starosti
práve vyporiadanie pozemkov v obci.
6. V tomto roku bola dokončená dokumentácia na
vybudovanie protipožiarnych
nádrží. Dokumentácia bola
predložená spolu so žiadosťou o vydanie povolenia na
stavebný úrad.
7. Pri zdravotnom stredisku a priechode pre chod-

2021 upravená na 18,25 €
na osobu. Ďalej bolo schválené nariadenie o určení výšky príspevkov v školách, plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok
2021 a rozpočet na rok 2021.
Z majetkových vecí bol odsúhlasený nájom pozemku na
Hviezdoslavovej ulici a zastupiteľstvo súhlasilo s rekonštrukciou zubnej ambulancie na zdravotnom stredisku.
V bode rôzne boli doriešené
témy, ktoré boli otvorené na
predošlom zasadnutí – úprava
cestovných náhrad za používanie súkromného vozidla na
služobné účely a zriadenie komisie obecného zastupiteľstva.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

cov pri materskej škole na ul.
SNP boli osadené zábradlia pre zvýšenie bezpečnosti
chodcov.
8. Dokončený bol chodník na cintoríne, ktorý spája parkovisko vybudované
v roku 2018 s chodníkmi
v areáli. Chodník mal byť súčasťou pôvodnej stavby, ale
kvôli predchádzajúcej výstavbe kanalizačnej prípojky sme
sa rozhodli počkať, kým bude
podklad dostatočne pevný.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Spustenie prevádzky novej budovy materskej školy
Každý človek sa poteší hoci len z malého darčeka. My, deti z materskej školy v Hranovnici, na ulici SNP
219, sme sa dočkali veľkého
daru. Dostali sme novú murovanú materskú školu prislúchajúcu modernej dobe.
Ako to bolo predtým?
Mali sme drevenú montovanú budovu postavenú v
roku 1976. Budova mala slúžiť svojmu účelu dvadsať rokov. Roky išli a budova stále
slúžila. Z roka na rok to bolo
horšie. Vykurovanie bolo
elektrickými akumulačnými
pecami na nočný prúd, pretekala strecha, prehnité okná
sa z bezpečnostného hľadiska
nedali otvárať, budova sadala
a keďže bola drevená nedali sa
robiť žiadne úpravy. Nebolo
žiadnym tajomstvom, že ste
prišli ráno do materskej školy a bolo tam 7 až 10 stupňov.
Roky išli a s nimi aj sľuby.
Až pred štyrmi rokmi si
povedal zriaďovateľ, že v takýchto podmienkach sa nedá
žiť a pracovať a s veľkým nasadením sa pustil do obstarávania a realizácie novej budovy.
Keď sa začalo o tom verejne
hovoriť neverili sme, že sa to
dotiahne do konca. A stalo sa.
Školský rok 2020/2021
sme začali v novej budove.
Budova je dvojposchodová

pre 96 detí, kde sú štyri triedy. Zmenou zákona o predprimárnom vzdelávaní je to
na mieste. V školskom roku
2021/2022 budú deti v predškolskom veku takzvané päťročné deti navštevovať materskú školu povinne, čo je
približne 55 detí – dve triedy. Z predprimárneho vzdelávania nie sú vylúčené mladšie deti vo veku 3 až 5 rokov,
ktoré sa budú vzdelávať – 2
triedy. Materská škola má
plne vybavenú kuchyňu, kde
sa deti budú môcť stravovať.
Zatiaľ sú plne vybavené účelovým nábytkom dve triedy,

dve šatne, dve sociálne zariadenia pre deti, sociálne zariadenia pre zamestnancov, dve
vstupné chodby.
Čaká nás ešte úprava školského dvora pre deti.
Účelovosť, priestrannosť,
estetika prostredia, hygienické podmienky sú na úrovni
noriem európskej únie.
V súčasnej dobe je v materskej škole zapísaných 47
detí rozčlenených do dvoch
tried. Staršia trieda – predškoláci 25 detí, mladšia trieda – 22 detí vo veku od 3 do
5 rokov (poseptembrové).
Otvorením novej materskej

školy sa zmenilo aj zmýšľanie
rodičov o výchovu a vzdelávanie svojich detí. Aj oni sú
hrdí, že majú školu na úrovni.
Zaujímajú sa o dianie v materskej škole, sú ochotní počúvať a riadiť sa radami pedagogického kolektívu, vedú
neustále rozhovory so zamestnancami o svojich deťoch.
V závere by som sa chcela v mene zamestnancov a
detí poďakovať všetkým, ktorí nám takýto darček prichystali.
Ďakujeme.
Pavla Chovanová,
riaditeľka MŠ II

Celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19
v obci Hranovnica
Z rozhodnutia vlády SR sa na prelome októbra a novembra uskutočnilo na
celom území Slovenska testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Prvé kolo testovania sa konalo
cez víkend 31. 10. 2020 až 1. 11. 2020.
V našej obci testovanie prebiehalo na
dvoch odberných miestach: vo vestibule
obecného úradu a vo vstupnej hale základnej školy. O testovanie bol veľký zá-

ujem a najmä prvý deň odberov sa tvorili rady čakajúcich. Celkovo bolo tento
víkend v Hranovnici vykonaných 2025
testov, z ktorých bolo 36 pozitívnych.
Vzhľadom na to, že v prvom kole bolo
v obci viac než 1 % pozitívne testovaných
osôb, uskutočnilo sa aj druhé kolo. Poučení z predošlého víkendu sme rozdelili obyvateľov obce tak, aby sa na testovanie dostavili podľa ulice trvalého pobytu.

Druhé kolo sa konalo 7. – 8. 11. 2020.
Otestovaných bolo 1886 ľudí, z ktorých
pozitívny výsledok malo 15 osôb.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii oboch kôl testovania: zdravotníkom, príslušníkom OS SR a PZ
a dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021
Projekt Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021 (SODB
2021) sa začal svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov
a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3.
2021. V mesiaci október spustil
Štatistický úrad SR školenia obcí
k sčítaniu obyvateľov. Zároveň sa
začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako
sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo
svojej viac ako storočnej histórii
bude plne elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac
ako 10 minút. Na sčítanie po-

stačí mobil, tablet či notebook
alebo PC. Obyvatelia budú mať
okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak
sa obyvateľ nemôže alebo nevie
sčítať sám alebo s pomocou blíz-

V skratke

pracovali aj na iných miestach.
Na miestnej komunikácii smerujúcej z Dubiny k Spišskému
Štiavniku bol v najnižšom mieste vybudovaný ochranný val pri
ceste, keďže z inundačného územia sa voda rozlievala až na cestu vedúcu k rodinným domom
a chatám. Tretím miestom bolo
pole nad futbalovým ihriskom.
Melioračný kanál nestíhal odvádzať vodu, ktorá smerovala do
areálu futbalového ihriska a materskej školy. Tento kanál bol vyčistený a pri oplotení medzi ihriskom a škôlkou bol vykopaný
ešte jeden kanál na odvod dažďovej vody do Vernárky.
• Obec Hranovnica oznamuje, že obecný úrad bude v dňoch
21. až 31. decembra zatvorený.

• Dňa 13.10.2020 starosta
obce vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu vybreženia rieky Hornád v časti Dubina.
Zasiahnuté boli rodinné domy,
hospodársky dvor a miestna komunikácia. Táto situácia sa zopakovala presne po 11 mesiacoch
od predošlej mimoriadnej situácie. Na zabránenie vzniku ďalších škôd Obec spevnila breh rieky lomovým kameňom v úseku
dlhom viac než 50 metrov. Spolu
s úpravou, ktorá bola urobená v
roku 2019 tak došlo k vybudovaniu súvislého valu, ktorý by nemal umožniť ďalšie opakovanie
situácie. Na rozdiel od predošlého roka, tentokrát mechanizmy

kych, má možnosť využiť službu
asistovaného sčítania.
Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára
2021 do 31. marca 2021, t. j.
počas 6 kalendárnych týždňov.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s

pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste
využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde
na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy
Android a iOS. Samosčítanie je

pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári, sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je
polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
V prípade matričnej udalosti úmrtia môžete kontaktovať matrikárku p. Marianu Kopáčovú na
t.č. 0905 841 154.
Zároveň oznamujeme obyvateľom, že daň a poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2021 bude
možné zaplatiť až po doručení rozhodnutia o vyrúbení dane
a poplatku. Rozhodnutia bude
Obec vydávať a doručovať postupne v priebehu roka 2021. Z
uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov, aby po novom roku nechodili na obecný úrad s úmyslom zaplatiť uvedené platby.
• Obec zaslala žiadosť na
SAD Poprad. Cieľom tejto žiadosti je, aby autobusové linky
prechádzajúce obcou zastavovali aj na zastávke pri modrotlačiarenskej dielni. Touto iniciatívou sme reagovali na požiadavky
obyvateľov obce. O odpovedi
Vás budeme informovať.
• Obec Hranovnica upozorňuje na povinnosť podania daňového priznania v termíne do
31. 1. 2021 pre každého, kto nadobudol, predal, alebo u koho

Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska
majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v
tomto prípade rozumie každý,
kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt.
Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti,
je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí
aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú
schopní sčítať sa sami. V tom
prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.
Pomoc obyvateľom pri sčítaní
Sčítanie obyvateľov realizujú
samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má
možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
Zdroj: www.scitanie.sk
nastala zmena vo vlastníctve
nehnuteľnosti počas roka 2020.
• Upozorňujeme dôchodcov, ktorí dostávajú príspevok na
obedy, že do 28. 2. 2021 sú povinní Obci predložiť kópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej
poisťovne o výške dôchodku. Ak
si túto povinnosť nesplníte, príspevok Vám Obec nemôže v
tomto roku poskytnúť.
• Obec Hranovnica oznamuje, že z dôvodu platných protipandemických opatrení nebude
možné zorganizovanie tradičného
vianočného stolnotenisového turnaja.
• Žiadosť o odpustenie alebo
zníženie poplatku za komunálny
odpad za rok 2020 je možné podať najneskôr do 31.3.2021. Po
tomto termíne na žiadosti nemôžeme prihliadať. Jediným dôvodom na odpustenie a zníženie poplatku je neprítomnosť v
obci, ktorú musí žiadateľ preukázať dokumentami uvedenými
vo VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Pokoj aj uprostred búrky
Milí Hranovničania! Žijeme v dobe, v akej žijeme.
Z mnohých strán počúvame,
že veľa vecí dokážeme sami
zmeniť a ovplyvniť, napr. svojim správaním, či zodpovednosťou. Aj v osobnom živote
má zmysel miera zodpovednosti – veľa nesprávnych rozhodnutí, slov alebo činov nás
dokáže pripraviť o požehnanie, o radostné prežívanie života. Mám na mysli to, ak sa
rozhodneme ináč, než nám
hovorí Ten múdry, dokonalý, svätý.
Aj v duchovnom živote
máme veľa vecí vo svojich rukách. Jedna z nich je, či (ne)žijeme podľa Slova pravdy, viery, lásky a nádeje. Pravdou je,
že nik z nás nemôže žiť podľa Božieho slova z vlastnej sily.
Nedokážeme si ho vložiť do
srdca a použiť v živote tak, aby
prinášalo trvalé ovocie. Ale Ježiš Kristus nám ukázal v živote
cestu, ako môžeme veľa zme-

niť. Povedal: „Keď ma budete
o niečo prosiť v mojom mene,
ja to učiním.“
V tieto dni o mnoho vecí
prosíme. A keď sme už poprosili, ďalším krokom je dôvera,
že to tak aj s Božou pomocou
bude a naša odovzdanosť prinesie ovocie. Dôvera Pánovým sľubom je rozhodujúca.
On svoje slovo nezmení, ani
svoje zasľúbenie neodvráti,
iba že by sme sa my vzdialili
od stáleho zdroja dobra. Milý
brat, milá sestra, maj aj v tejto dobe svoje srdce pri Pánovi. Prežívaj Jeho veľkosť, teš sa
zo zasľúbenia, ktoré ti dáva.
Konaj zodpovedne.
Boh odkrýva budúcnosť
vo svojom slove – Písme svätom – Biblii. V tieto dni i sviatočné chvíle máme jedinečnú
príležitosť vnoriť sa do Slova,
a nachádzať pokoj. Ježiš chce,
aby Jeho priatelia mali pokoj
aj uprostred búrok a ťažkostí.
Žiadna moc nedokáže zobrať

tento pokoj, pokiaľ žijeme
v úzkom vzťahu s Ním. Áno,
máme síce súženie, ale musíme sa utiekať do Ježišovho pokoja. Ježiš je plný pokoja a vedie i svoj ľud do pokoja. To,
čo chýba nám, máme u Neho
v hojnosti. Bez ohľadu na to,
čím musíme prejsť, máme podiel na Ježišovom víťazstve.
Dokonca, ak aj Boh vedie cez
„oheň“, nespáli.
Milí Hranovničania, nestrácajte odvahu. Pán Boh
sa dobre stará. Len konajme
zodpovedne a múdro, aby

sme Jeho slávu videli. Pokojné a požehnané Sviatky, plné
radosti z nádeje života.
Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ!
Nesie pokoj, milosť svetu,
zmierenie v Ňom Boh nám dal.
Radujú sa nebesá, či ti
srdce neplesá?
Slávou zneje nebo, zem,
Krista víta Betlehem.
Sláv tiež, duša, Boha
chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!
(Ev. spevník, č. 39/1. sloha)
Mgr. Martin Zaťko
evanjelický a.v. farár

sa ešte nerozhodli navštíviť denný stacionár, kde v prvom rade
prostredníctvom úžasných, láskavých opatrovateliek a širokého spektra metód a techník
spoločne prekonávajú sociálnu
izoláciu, nadobúdajú rozvoj sociálnych zručností a schopností,
ale čo je najdôležitejšie, strácajú
pocit samoty a opustenosti, keďže tvoria „malú“ rodinku, no
zároveň „veľkú“ naplnenú láskou, pokojom, toleranciou, po-

chopením, ohľaduplnosťou...,
ale hlavne láskyplným srdcom
opatrovateliek.
,,Ak láska topí ľad, čo pani
Zima vyčarila, ak dá človek viac,
ako v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v našich
očiach jas, tak prišla doba, keď
pre každého máme pár prívetivých viet, sú tu Vianoce a nad
čaro Vianoc nič krajšieho niet!“
Mgr. Mária Gavalerová

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY
Vianoce sú sviatky pokoja, mieru a hojnosti, kedy si ich
každá rodina pripravuje podľa
svojich zvykov a tradícií. Medzi
neoddeliteľný symbol Vianoc
patrí vianočný stromček a pod
ním darčeky pre našich blízkych. Všetci však túto možnosť
a šťastie nemáme, ako napríklad
deduškovia a babičky v zariadeniach, či osamelí vo svojich príbytkoch. Práve z tohto dôvodu
pani Janka Galatová, iniciátorka
myšlienky, oslovila svojich známych, aby sa zapojili do celoslovenskej zbierky darčekov pre
seniorov. K tejto myšlienke sa
rozhodli aktívne pripojiť aj ďalšie žienky, ktoré ako kontaktné
osoby zastrešovali zbierku krabíc vo svojom okolí. Takouto
osobou pre nás bola pani Vierka Orolinová z Popradu, ktorá oslovila TSP/TP obce Hra-

novnica a ponúkla nám túto
možnosť, odovzdať malý darček
osamelým dôchodcom aj dennému stacionáru, a potešiť tak
ich nič netušiace dušičky v tomto vianočnom čase, čase plnom
Lásky. Skvelú myšlienku obdarovať osamelých dôchodcov,
ktorí možno dostali tento „krabičkový“ darček ako jediný, treba i naďalej podporovať a neprestávať v nej ani v nasledujúcom
roku. Veríme, a už teraz vieme,
že k tejto myšlienke sa pripojíme aj ako kontaktné osoby, ale
veríme aj v to, že túto krásnu
a nezištnú myšlienku podporí
o rok ešte viac dobrovoľníkov,
ktorí nájdu doma „krabičku“
od topánok a naplnia ju láskou.
Tieto krabičky plné lásky boli
odovzdané dennému stacionáru v Hranovnici, ale aj niektorým osamelým seniorom, ktorí
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Darovali krv, darovali život...
Za posledných desať rokov sa už stalo tradíciou, že
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Hranovnici v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou v Poprade, za pomoci Obecného úradu v obci usporadúva dvakrát
ročne hromadný odber krvi,
ktorý umožní občanom darovať krv bez toho, aby museli
cestovať do okresného mesta.
Tak to malo byť aj v priebehu
tohto roka. Jarný odber krvi
bol dohodnutý na 22. marca.
Tak to malo byť, ale...
Vo svete sa už od konca
minulého roka šírila epidémia neznámeho vírusu, ktorý ohrozoval zdravie a životy
ľudí. V priebehu mesiaca marec aj naša vláda začala proti tomuto ochoreniu bojovať
a 16. marca vyhlásila núdzový stav, vyzývala ľudí, aby sa
nezhromažďovali a nezúčastňovali sa na hromadných akciách. To postihlo aj jarný
hromadný odber krvi, ktorý
sa z týchto dôvodov neuskutočnil a ani po niekoľkých
týždňoch sa nemohol konať.
Našťastie sa neskôr situácia dočasne upokojila a tak
sa Miestny spolok rozhodol
pripraviť aspoň jesenný hromadný odber a to aj napriek
tomu, že stále hrozila možnosť, že sa neuskutoční. Termín nám určili na 13.9.2020,
lenže stále tŕpli, či sa odber
konať bude. Stalo sa. Možno to bola magická trinástka
v dátume, odber krvi sa uskutočnil a ďalšie obmedzujúce
opatrenia proti šíreniu vírusu
začali platiť až od októbra.
Ako sme už spomenuli, hromadný odber krvi sa
uskutočnil aj keď sa organizátori obávali, či možné riziko
neodradí občanov od účasti na ňom. Dá sa povedať, že
ich obavy boli iba čiastočné.
Odberu sa zúčastnilo celkom

19 obyvateľov a aj keď to bola
o trochu nižšia účasť, ako
v období pred vypuknutím
pandémie, mohli organizátori
vyjadriť s účasťou spokojnosť.
Zúčastnení občania jasne vyjadrili svoj spoločenský postoj
a ukázali, že aj v napätých krízových situáciách vedia, kde
je ich miesto a svojim postojom to aj dokázali.
Možno ako paradox vyznejú nasledujúce informácie,
že práve v tomto roku získalo
až osem občanov Hranovnice prestížnu Jánskeho plaketu v troch z možných štyroch
stupňov. Zlatú plaketu získali Ľudovít Benko, Marcel Michalcovský, Richard Rusnačik, striebornú Bc. Stanislav
Kromka, Stanislav Mucha
a bronzovú Peter Kikta, Ján
Krett a Michaela Rothová.
Všetkým oceneným ďakujeme a veríme, že sa aj naďalej
budú zúčastňovať darovania
krvi a nielen to, ale že sa stanú
taktiež vzorom pre tých, ktorí nad darcovstvom krvi uvažujú, ale stále váhajú nad dilemou ísť, či neísť. Veď takto
najkrajším spôsobom dokazujú svoju lásku k blížnym
a nemocným spoluobčanom.

K propagácii darcovstva
krvi v našej obci malo slúžiť
aj posedenie s darcami krvi,
ktorí boli ocenení Jánskeho plaketou s predstaviteľmi obce a vedenia Miestneho
spolku SČK. Toto posedenie
sa naposledy konalo v januári
2016 v obradnej sieni Obecného úradu za roky 2014
a 2015. Ocenení darcovia
dostali ďakovné listy a malé
darčeky. Neskôr sa z rôznych
príčin nepodarilo zorganizovať posedenia za roky 2016
a 2017, a tak ďalšiu akciu,
pri ktorej by ocenených darcov prijal starosta obce a vedenie Miestneho spolku SČK
plánovali zrealizovať v marci
tohto roka sumárne za roky
2016, 2017, 2018 a 2019.
Bohužiaľ práve v dobe,
keď sa malo posedenie uskutočniť prenikol COVID-19
aj na naše územie. Organizátori sa preto rozhodli stretnutie s darcami preložiť na jesenné mesiace v nádeji, že už
bude po pandémii a akcia sa
uskutoční tak, ako bola plánovaná. Opak sa stal pravdou
a nákaza nielenže neustúpila, ale naberala na sile. Preto
sme sa rozhodli od spoločného stretnutia odstúpiť a ocenených darcov si uctiť jednot-

livo osobným stretnutím. Za
uvedené roky dostali plakety
títo darcovia:
2016 - bronzové: Jana
Chromá, Stanislav Mucha,
Marián Roth, strieborná:
František Husár, zlatá: Rastislav Gajan,
2017 - bronzové: Jaroslava Gajanová, Mgr. Jaroslav
Kaprál, Andrea Kiktová, Branislav Kikta, Lukáš Rušin,
Mgr. Valéria Turňová, Marek
Valluš,
2018 - bronzové: Lucia
Vallušová, PhDr. Peter Roth
PhD., Zuzana Heimová, Mgr.
Jana Hradecká, Jana Miškovičová, Eva Rušinová, strieborná: Slavomír Chromý,
2019 - bronzové: Ján
Marko Gavalér, Štefan Juraško, Marek Kikta, Bc. Martin Kikta, Milan Šimko, strieborná: Mária Dzivjaková,
zlatá: Marián Gajan.
Ocenení darcovia za rok
2020, ktorých bolo celkovo
sedem (traja bronzoví, dvaja
strieborní a traja zlatí), budú
odmenení nabudúce, spolu
s darcami za rok 2021, resp.
2022, podľa dohody MS
SČK a Obce. Už teraz im
patrí vďaka.
Eva Rothová
Predsedkyňa MS SČK
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Družstvo DHZ Hranovnica na finále RHL

Akt kladenia vencov pri pamätníku na Dubine

Vybrežený Hornád – 14. 10. 2020

Osadenie vodomernej šachty

Celoplošné testovanie v Hranovnici

Peter Pačan zdobí priestory MŠ II

Mikuláš v MŠ I

Mikuláš v MŠ I
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ponožky, prianie, prikrývka, punč, radosť, rolnička, roz-

egenda:
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