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Vážení spoluobčania,
celým svetom sa šíri vírus, ktorý vážnym spôsobom ovplyvňuje náš každodenný život. V prípade nakazenia je vážne ohrozené
zdravie nás všetkých. Z toho dôvodu vás chcem poprosiť, aby ste dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a chránili zdravie svoje, aj
všetkých okolo seba. Chcem veriť, že sa situácia čím skôr upokojí a
my sa bez (ďalších) strát na životoch vrátime ku každodenným povinnostiam, radostiam aj starostiam a budeme sa tešiť z každého
prežitého dňa so svojimi rodinami, priateľmi či kolegami.
Aj napriek tomu, tak ako každý rok, je tu čas veľkonočných

Ochorenie COVID-19
v Hranovnici
Obec Hranovnica pristupuje k pandémii
ochorenia COVID-19 veľmi vážne. Aj preto sme
sa vždy zapojili do možnosti testovania obyvateľov obce na prítomnosť tejto choroby. Ku dňu
19. 3. 2021 bolo na odberných miestach v našej
obci vykonaných 10 971 odberov, z ktorých bolo
135 pozitívnych výsledkov. V testovaní obyvateľov
budeme pokračovať dovtedy, kým to budú odporúčať príslušné štátne orgány a dokážeme technicky, a najmä personálne zabezpečiť testovacie miesta. Veľká vďaka patrí všetkým členom odberových
tímov, ktorí pracujú v týchto rizikových podmienkach.
V súvislosti s testovaním považujem za potrebné vysvetliť aj situáciu, ktorá vznikla počas víkendu 6. až 7. 2. 2021. Od nasledujúceho týždňa mali
byť otvorené školy a školské zariadenia, avšak podľa pokynov Ministerstva školstva SR mohli na prezenčnú formu vyučovania nastúpiť len žiaci, ktorých rodičia predložia negatívny test na ochorenie
COVID-19. Keďže išlo o prvé z, dnes už, pravidelných testovaní, neboli doriešené viaceré otázky – mestá a obce do poslednej chvíle nevedeli,
akým spôsobom bude toto testovanie prebiehať,
ako bude zabezpečené jeho financovanie. V čase
jeho prípravy sme dokonca nevedeli, ktoré skupiny obyvateľov (okrem rodičov žiakov) sa ho budú
musieť zúčastniť. Na základe uvedeného sme vo
(pokračovanie na strane 4)

sviatkov. Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi, ktoré sa pomaly vytrácajú. V našich srdciach ostáva kresťanský
odkaz Veľkej noci, ktorý by v nich mal zostávať nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého ťažkého pandemického roka.
Dovoľte mi, aby som vám na záver ešte raz poprial, aby vás
nadchádzajúce sviatočné dni nabili pozitívnou energiou do budúcich dní. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu a
dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých, aby ste sviatky strávili v kruhu rodiny a priateľov čo najkrajšie a najpríjemnejšie.
Vladimír Horváth, starosta obce
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V poradí pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici sa konalo
1. 3. 2021. Pandémia koronavírusu sa podpísala nielen
pod nemožnosť rokovať za
prítomnosti verejnosti, ale
aj pod nízku účasť poslancov. Na zasadnutie sa dostavili piati z deviatich volených
zástupcov a rokovanie bolo
uznášaniaschopné.
V úvode bola prerokovaná a schválená zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok
2021 č. 1. Táto zmena bola
vyvolaná potrebou upraviť
rozpočet Obce podľa aktuálnych informácií týkajúcich
sa transferov zo štátneho rozpočtu, ako aj potrebou upraviť položky týkajúce sa miestnej občianskej poriadkovej

služby. V súvislosti s týmto
materiálom bol schválený aj
poslanecký návrh odporúčajúci zriadenie škodovej komisie na prešetrenie vzniku tejto
situácie. Tejto téme sa venuje
aj samostatný článok v tomto
vydaní.
Poslanci súhlasili aj s vykonaním
jednoduchých
pozemkových úprav na
usporiadanie vlastníckych
a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením a poverili starostu
obce zabezpečením podania
žiadosti o povolenie týchto
úprav na okresný úrad.
Vzhľadom na to, že na rokovaní nebola trojpätinová
väčšina prítomných všetkých
poslancov, nebolo možné prerokovať body týkajúce sa dis-

pozície s majetkom Obce. Na
schválenie uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa je totiž potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V podmienkach našej obce je to šesť poslancov. A keďže na rokovaní
boli prítomní len piati, tieto

materiály sa neprerokovali.
V bode Rôzne boli poslanci oboznámení s realizáciou testovania obyvateľov
obce na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Hranovnica v roku 2021.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v rámci projektu MOPS
Obec Hranovnica uzavrela v novembri 2017 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
s Ministerstvom vnútra SR,
na základe ktorej sme začali
s realizáciou projektu miestnych občianskych poriadkových služieb. Od decembra 2017 nastúpilo do práce
osem členov hliadky. V tomto projekte boli v plnej výške
financované mzdové náklady
na uvedených zamestnancov.

K tejto sume bol poukazovaný aj paušálny príspevok vo
výške 25 % zo zúčtovaných
miezd, ktorý slúžil na zabezpečenie výdavkov súvisiacich
s činnosťou zamestnancov –
stravné, náklady na pracovné
odevy a pod. Takto nastavený
projekt fungoval do polovice
roka 2019, keď sa na základe
nového projektu a novej zmluvy zmenili podmienky – Obec
mohla prijať ďalších štyroch
členov hliadky a paušál sa zvý-

šil z 25 % na 40 % mzdových
nákladov. Zmluva s ministerstvom je platná do júna 2021.
V júni 2020 Obec kontaktovali zamestnanci Úradu vládneho auditu (ďalej len
„UVA“), ktorí kontrolovali postup Ministerstva vnútra SR ako poskytovateľa príspevku Obci Hranovnica.
Pri kontrole na mieste žiadali
predložiť všetky podklady súvisiace s preplatením výdavkov za obdobie 7-9/2019.
Po predložení všetkých podkladov, ktoré Obec predtým zaslala na kontrolu (a
ministerstvo ich pri kontrole považovalo za dostatočné
a schválilo preplatenie výdavkov), požadovali zamestnanci
UVA aj ďalšie podklady, ktorými Obec nedisponovala.
Na základe toho UVA informoval ministerstvo o tom, že
tento postup považuje za nesprávny a navrhuje vykonať
korekciu poskytnutého nenávratného finančného príspev-

ku. Po vyjadrení Obce ministerstvo v decembri 2020
rozhodlo, že došlo k pochybeniu zo strany Obce a žiada o vrátenie poskytnutých
finančných prostriedkov za
obdobie 7-12/2019. Na základe uvedeného bol spracovaný návrh zmeny rozpočtu Obce Hranovnica na rok
2021, ktorý po prerokovaní
na finančnej komisii schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Hranovnici. Na základe
uvedeného Obec vrátila ministerstvu časť poskytnutého
finančného príspevku vo výške 61 598,74 €.
Projekt miestnych občianskych poriadkových služieb
mal a stále má pre Obec Hranovnica okrem popísaných
komplikácií aj mnoho pozitív. Okrem zlepšenia zamestnanosti a verejného poriadku
v obci, stále prevládajú aj pozitíva z finančného hľadiska.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Distribúcia rozhodnutí o miestnych daniach a miestnom poplatku
Obec Hranovnica ako správca daní
a poplatkov vyrubuje okolo 2 500 rozhodnutí o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Ako sme už
uviedli v predošlom vydaní novín v článku „V skratke“, ako aj v oznamoch na
webovej stránke obce, od roku 2021 sme
sa rozhodli pristúpiť k novému systému
distribúcie týchto rozhodnutí. V minulosti bolo zvykom, že obyvatelia prišli
na úrad a príslušný zamestnanec im na
počkanie vyhotovil rozhodnutie, ktoré
následne zaplatili v pokladni obecného
úradu. Tento postup nie je ideálny, tobôž v súčasnej epidemiologickej situácii.
Na školeniach vo veci miestnych daní
a poplatkov sme boli viackrát upozornení na to, že je na rozhodnutí danej obce,
v akom termíne rozhodnutia vyhotoví
a doručí. Vzhľadom na plynulý priebeh
výberu daní a poplatku bolo obciam odporúčané vyrubovať ich v priebehu celého roka. Tento termín je skrátený o prvý
mesiac roka, keďže do 31. januára kalendárneho roka je možné podávať daňové
priznania k nehnuteľnostiam.
Z uvedeného dôvodu si príslušný zamestnanec vytvoril harmonogram vy-

dávania rozhodnutí, na základe ktorého
budú obyvateľom ich rozhodnutia doručované podľa ulíc pobytu. Prvé z týchto
rozhodnutí sú už pripravené na distribúciu a v týchto dňoch sa už doručujú obyvateľom. Žiadame všetkých obyvateľov,
aby čakali na doručenie rozhodnutia.
Aj vzhľadom na súčasnú situáciu uprednostňujeme, pokiaľ je to možné, uhradenie daní a poplatkov bankovým prevodom. Ak to z rôznych dôvodov nie je

možné, platby budete môcť uskutočniť
do pokladne obecného úradu po opätovnom spustení stránkových hodín,
ktoré predpokladáme v apríli.
Veríme, že na predstavený systém si
rýchlo zvyknete. Zároveň Vás žiadame,
aby ste nežiadali zamestnancov o vydanie rozhodnutia a vyčkali na jeho doručenie.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Sčítanie obyvateľov v našej obci
Elektronické
samosčítanie
obyvateľov sa realizuje od 15. 2.
2021 do 31. 3. 2021. Do tohto
termínu by mali byť sčítaní všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára uvedeného na
stránke www.scitanie.sk za seba,
za deti, prípadne pomôcť svojim
blízkym, susedom, seniorom, ktorí by mali problémy so sčítaním.
Sčítajú sa aj tí, ktorí pracujú, žijú v zahraničí, ale trvalý
pobyt majú na Slovensku. Rozhodujúcim dátumom pre sčítanie je polnoc z 31. 12. 2020 na
1. 1. 2021. Teda deti narodené
po tomto dátume sa nesčítavajú, ale obyvateľov, ktorí zomreli
po tomto dátume musia sčítať
rodinní príslušníci.
Našou snahou je, aby v obci
bolo čo najviac občanov sčítaných k dátumu 31. 3. 2021.

Online sčítanie v našej obci
do 25. 3. 2021 využilo 56 %
obyvateľov. Ďakujeme zodpovedným občanom, ktorí už tak
urobili, ale zároveň konštatujeme, že je to nízke percento sčítaných obyvateľov.
Z výsledkov vychádzame, že
zvyšných približne 44 % obyvateľov, ktorí nevyužili online sčítanie, budú musieť využiť asistované sčítanie, ktoré potrvá
6 týždňov – (presný termín bude
určený na základe epidemiologickej situácie).
Online sčítanie končí 31. 3.
2021 a po tomto termíne už občania nebudú mať prístup na sčítací formulár.
Niekoľko informácií
k asistovanému sčítaniu
Na obecnom úrade bude

zriadené kontaktné miesto v
priestoroch klientskeho centra
na prízemí, kde so sčítaním bude
obyvateľom pomáhať stacionárny asistent, poprípade mobilný
asistent.
Mobilných asistentov vymenuje starosta obce, ktorí po dohode o čase a mieste navštívia
imobilných obyvateľov v mieste
ich trvalého bydliska a pomôžu
im so sčítaním priamo v ich domácnosti.
Mobilný asistent sčítania navštívi domácnosť len vtedy, ak o
to občan vopred telefonicky požiada a dohodne si s asistentom
presný čas príchodu.
Výzva policajného zboru SR
Policajný zbor SR v súvislosti
s realizáciou sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2021 upozorňuje

občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli obozretní a nevpúšťali cudzie osoby
do svojich príbytkov.
Ak potrebujete pomoc pri
sčítaní oslovte svojich blízkych,
alebo telefonicky požiadajte obec
o súčinnosť. Mobilný asistent
Vás navštívi len ak o to vopred
telefonicky požiadate a dohodnete si presný čas.
Sčítanie obyvateľov je pre
všetkých občanov Slovenskej
republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom povinné.
V prípade nejasností, respektíve otázok ohľadom sčítania obyvateľov kontaktujte pracovníčku obecného úradu p.
Marianu Kopáčovú na t. č.:
052/7883306, 0905 841 154.

Hranovnický spravodajca 1/2021

4

V skratke
• V priebehu mesiaca január 2021
Obec realizovala výrub stromov okolo
cesty I/66 a Dubinou. Dôvodov na ich
výrub bolo viacero. Bresty boli napadnuté chorobou a väčšina z nich je odumretá, ostatné postupne odumrú, jasene majú preschnuté koruny – hrozí
pád konárov, alebo dokonca celých stromov (bresty) na cestu, a tým môže dôjsť
k ohrozeniu života a zdravia účastníkov
cestnej premávky. Stromy sa nachádzali
príliš blízko vozovky, ktorá sa časom rozšírila. Na uvedenom úseku došlo k viacerým vážnym dopravným nehodám (aj so
smrteľnými následkami) a výrubom stromov, a teda odstránením prekážok, chceme zabrániť ďalším možným úmrtiam a
zraneniam. Obec Hranovnica má vydané
stavebné povolenie na výstavbu chodníka na ľavej strane cesty I/66 z obce smerom na Dubinu. Vzhľadom na technické
požiadavky a vlastnícke práva k pozemkom nebolo možné umiestniť chodník
na druhú stranu cesty. K realizácii tejto
stavby by malo dôjsť súčasne s rekonštrukciou cesty I/66, ktorú v súčasnosti
pripravuje Slovenská správa ciest. Výrub
Obec vykonala v súlade s právoplatným
rozhodnutím Okresného úradu Poprad.
• V pondelok 25. januára 2021 sa
v rámci týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov konali tradičné Ekumenické
bohoslužby. Tentokrát boli v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v
Hranovnici. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa ich nemohli zúčastniť
veriaci a bohoslužby sa uskutočnili len v
prítomnosti duchovných.
• Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica žiada svojich bývalých a neaktívnych
členov, ktorí majú u seba doma slávnostné
hasičské uniformy, aby ich vrátili. Ohľadom podrobností môžete kontaktovať Tomáša Šavela na t.č. 0908 269 834 alebo
Petra Oravca na t.č. 0907 630 983.
• Obec Hranovnica sa už dlhodobo
snaží riešiť problém s vysokým počtom
túlavých psov v obci. V priebehu mesiacov január a február 2021 sme v spolupráci s občianskym združením Pomoc
psíkom na východnom Slovensku odchytili a do útulkov umiestnili 74 psov.
• S príchodom jari chceme opätovne upozorniť na riziká spojené s vypaľovaním suchej trávy. Vplyvom vetra môže
ľahko dôjsť k rozšíreniu ohňa na lesné
porasty alebo stavby. Preto upozorňujeme všetkých obyvateľov, že vypaľovať
porasty bylín, kríkov, či stromov je zakázané! Za takéto konanie môže príslušný
správny orgán uložiť pokutu do 99,- € v
blokovom konaní a do 331,- € v správnom konaní.

Ochorenie COVID-19 v Hranovnici
(dokončenie zo strany 1)
štvrtok 4.2.2021 oznámili, že
testovať sa bude len v sobotu a testovania sa budú môcť
zúčastniť len rodičia žiakov
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica, zamestnanci škôl a samotní žiaci druhého stupňa základnej
školy. V piatok 5.2.2021 vo
večerných hodinách na tlačovej konferencii predstavitelia
vlády SR oznámili, že negatívny výsledok testu bude potrebný prakticky pre každého, kto nechce alebo nemôže
ostať v domácej izolácii. Ešte
v piatok večer sme začali riešiť
možnosť testovania aj v nedeľu 7. 2.2021. To ale bolo podmienené zabezpečením osobných ochranných pomôcok
pre členov odberového tímu,
ale najmä zabezpečením samotných členov tímu. Títo
mali uzavreté zmluvy len na
sobotu, keďže sme na základe informácii známych vo
štvrtok očakávali, že kapacita testovania na jednom odbernom mieste počas jedného
dňa bude dostatočná. Hneď
ako sme mali v sobotu potvrdené personálne aj technické
zabezpečenie na nedeľu, bol
zverejnený oznam o tom, že
sa v nedeľu môžu na testovaní zúčastniť aj ostatní obyvatelia obce.
V rámci opatrení, ktoré nadväzujú na testovanie je
kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení príslušníkmi miestnej občianskej poriadkovej služby.
Pokúšame sa zabezpečiť aj dodržiavanie karantény pozitívne testovaných osôb, pri tom
však narážame na problém, že
obci žiaden orgán neposkytne zoznam pozitívne testovaných obyvateľov našej obce...
Zamestnanci obce sa
v týchto zložitých chvíľach

snažia pomôcť aj tým, ktorí
to najviac potrebujú. Oslovujú osamelo žijúcich seniorov
s ponukou vykonania nákupov základných potrieb a doručenia liekov.
S možnosťou vykonania
nákupu potravín a zabezpečenia liekov sa na Obec môžu
obrátiť aj obyvatelia, ktorí sú
povinní sa zdržiavať v domácej karanténe. S účinnosťou
od 8. 3. 2021 už pozitívne
testované osoby, ktoré sa nachádzajú v domácej karanténe nesmú opustiť priestor
svojho domova za účelom nákupu potravín. Pre účely zabezpečenia vyššie uvedených
činností 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.
Po zavedení povinnosti nosenia respirátorov sme
každému obyvateľovi obce vo
veku 65 rokov distribuovali aj
jeden respirátor. Uvedomujeme si, že týmto sme nezabezpečili fungovanie daného človeka na ďalšie obdobie. To ani
nebolo našim cieľom. Distribúciou týchto pomôcok
sme umožnili, aby dané osoby mohli ísť do obchodu na
nákup, cestovať verejnou dopravou, alebo od 15. 3. 2021
do akéhokoľvek vnútorného
priestoru.

V neposlednom rade epidemiologická situácia zasahuje aj do fungovania obecného úradu. V minulom roku
bola z karanténnych dôvodov uzavretá Materská škola
na ul. Hviezdoslavovej. Tento
rok sa rovnaké opatrenie nevyhlo ani Materskej škole na
ul. SNP. V karanténe alebo
priamo pozitívne testovaných
bolo aj viacero zamestnancov obce. Preto, ako verím,
chápete aj dočasné uzavretie
úradu pre verejnosť. Opätovné otvorenie predpokladáme
začiatkom apríla (po Veľkej
noci) v nasledujúcich upravených stránkových hodinách:
Pondelok:
7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30
Streda:
7.00 – 11.30, 12.30 – 16.30
Piatok: 7.00 – 11.30
Aj po otvorení bude podmienkou vstupu na obecný
úrad dodržiavať aktuálne protipandemické opatrenia, vrátane prekrytia horných dýchacích ciest (ak sa to bude
vyžadovať, tak respirátorom
rady FFP2 alebo vyššej) a preukázania sa výsledkom negatívneho testu na prítomnosť
ochorenia COVID-19 nie
starším ako 7, 14 alebo 21
dní, podľa aktuálnej situácie
v okrese Poprad.
JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU
a obce na nákup nových kníh
sumou 480,12 €. Do knižnice pribudlo v roku 2020 spolu 236 ks kníh, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod
prírastkovými číslami 14 123
– 14 358 v nasledujúcom členení:
• krásna literatúra pre dospelých – 156 ks
• krásna literatúra pre deti
a mládež – 74 ks
• náučná literatúra pre
dospelých – 6 ks
Už viac ako desať rokov
sa venujeme pravidelnej aktualizácii výberu a nákupu literatúry rôznych žánrov pre
našu knižnicu. Za ten čas
sme vymenili celú hromadu
starých, alebo málo čítaných
kníh. Kúpili sme nové, spolu
za 17 000,- €. Noví spisovatelia, modernejšie príbehy v pútavejších obaloch, voňavejšia,
farebnejšia, a pre prácu s verejnosťou variabilnejší priesor.
Knižnice už dávno nie sú
len plné police popísaného papiera, ale moderné miesto pre

moderný život. Mali by byť pilierom občianskej spokojnosti,
kotvou spoločenským komunitám. V kultúrnej spoločnosti sú knižnice považované za
centrá rozvoja jej gramotnosti,
ktorá pomáha triediť a rozlišovať informácie, vedieť sa k nim
postaviť kriticky.
Pomáhajú človekovi k dosiahnutiu jeho osobných, aj
profesijných cieľov. S knihou
v ruke sa na istý čas stávame
tým, kým chceme byť, obdivujeme, nenávidíme a riešime
situácie, v ktorých by sme sa
nikdy neocitli, sme hrdinovia, aj zatratenci, či mudrci.
V ich historkách zabúdame
na ťažkosti všedného dňa.
Knižnica v našej obci patrí
rozlohou medzi najmenšie
knižnice na Slovensku. Aj keď
nemá komunitný priestor, ani
čitáreň, vo výbere literárnych
diel, či obnove knižničného fondu, drží krok s dobou.
Služby knižníc sa neustále vyvíjajú. Možno raz, ak bude zá-

ujem od čitateľov, sa aj my pripojíme ku rozrastajúcej sa sieti
moderných,
priestranných
bibliodomov, využívajúcich
možnosti e-knižnice. Či už
knižnicu navštevujete, či nie,
každá domácnosť, ale aj doba,
s ňou bude stále sympatizovať.
Ani táto doba, ,,koronová“,
nie je výnimka. Neveríte?
Obecnú knižnicu v Hranovnici sa oplatí navštíviť. Informácie o nákupe publikácií
v posledných rokoch nájdete
na internetovej stránke obce,
v časti – inštitúcie – knižnica.
Zápisné pre čitateľov
knižnice sa nezmenilo. Aj pre
rok 2021 dôchodcovia a deti
do 6 rokov členské neplatia.
Dospelí zaplatia 1,50 €, deti
od 6 – do 15 rokov 0,50- €,
mládež a študenti do 26 rokov zaplatia 1,- €.
Zdenka Bendová

Obmedzenie alebo príležitosť?

sa jej aj ja zverovala so svojimi
pocitmi v čase tejto pandemickej doby. Aké je to všetko ťažké, ako nemôžeme nikde ísť, nemôžeme hento, tamto.... Zdravý
človek verzus človek, ktorý je po
celý svoj život odkázaný pri všetkých činnostiach bežného života
len na inú osobu. Možno práve
teraz nastal ten čas na to, aby sme
sa zamysleli, a možno sa trochu
poobzerali okolo seba. Pravdepodobne nájdeme aj v našej blízkosti človeka, ktorý potrebuje snáď
len to, aby nám povedal ako sa
vyspal a do akého rána sa zobudil. Skúsme priatelia, z vlastnej
iniciatívy, nečakať na prvý krok
toho druhého. Je to len a len
o našom signáli, ktorým je naša
duša a naše srdce. Touto malou
obetou, skutkom lásky, urobíme

niekomu naozaj obrovskú radosť
a možno ho aj zachránime. Buďme teda ohľaduplní! Chráňme
iných, chráňme seba, no hľadajme spôsoby, ako byť s druhými aj
pre druhých. Tento čas je a môže
byť buď obrovským bremenom
alebo nesmiernym požehnaním.
Všetko je len na nás, ako to príjmeme. Nezabúdajme, že tí, ktorí vedia milovať, tým môže všetko slúžiť na dobré. Všetko raz
prejde. Prajme si teda vytrvalosť
v dobrom až dokonca, aby sme
sa mohli osobne stretávať s našimi milovanými a s tými, ktorí
potrebujú našu blízkosť, pretože
je pre nich možno jediná.
„Choroba je nákazlivá,
kiežby bola i láska.“
William Shakespeare
Mgr. Mária Gavalerová

Na základe žiadosti č. 20514-04120 o finančný príspevok, bola v roku 2020
Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových
kníh vo výške 1 800,- € bez
povinného spolufinancovania
obce. Z tejto sumy obec zakúpila spolu 181 ks knižných titulov v členení: 4 ks spoločenskej náučnej literatúry, 117 ks
beletrie pre dospelých a 60 ks
kníh pre deti a mládež. Fondu na podporu umenia veľmi
pekne ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky. Dve
stovky nových kníh, aj knihy
zakúpené v ostatných desiatich rokoch si pri vstupe do
knižnice určite všimnete. Dopĺňali sme predovšetkým oddychovú literatúru, najnovšie
tituly našich i zahraničných
autorov, po ktorých je najväčší
dopyt. Pribudli knihy pre školákov aj stredoškolákov. Obec
podporila nákup nových kníh

Pred pár dňami po telefonickom spojení s priateľkou, ktorá
je celý život odkázaná na invalidný vozík a na pomoc iných
bol dôvod zamyslieť sa, pozastaviť a porozmýšľať o živote nás
zdravých, ale zároveň sa pozrieť
na svet, na vnímanie sveta a tejto doby ich očami. Očami tých,
ktorí túto celú situáciu vnímajú
úplne inak. Tento rozhovor ma
donútil zamyslieť sa aj nad naším
sťažovaním sa na rôzne obmedzenia, opatrenia, zákazy niekde
chodiť a trčať stále doma. Táto
situácia je pre nás všetkých ťažká, ale pre mnohých z nás určite nesmierne potrebná. Málokto
z nás si uvedomuje, aké ťažké to
majú osoby, ktoré musia zo zdra-

votných dôvodov žiť len doma, a
iba s pomocou inej osoby môžu
vykonávať aj tie najzákladnejšie
činnosti každodenného života.
Pochopila som aj jej slová, že takýchto ľudí dokázalo nesmierne,
až doslova do nepríčetnosti rozčúliť to, ako sa mladí zdraví ľudia v tejto situácii nudia, nemôžu nikam ísť. Prvotný pocit tejto
osoby citujem: „Veď sa zobuďte!
Sú medzi Vami aj ľudia, ktorí sú
doma celý život, alebo väčšinu
svojho života a zvyčajne sami!“
Obsah nášho rozhovoru ma doslova dostal. Okrem rôznych
vecí, spomienok, zážitkov, ktoré sme spolu prežili na viacerých
pútnických miestach, som sa začala zamýšľať nad tým, ako som
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Čo to bude? Ako to bude?
Oprávnené otázky na
margo toho všetkého čo žijeme. A niekedy ani nie veľmi
oprávnené, lebo za mnohé si
môžeme sami. Vážne. Mám
na mysli rýchlo bez rozmýšľania vhodený volebný lístok
do urny. Len na základe emócií. A výsledok je tu. Alebo
FB statusy masírujúce naše
podvedomie...či vedomie...a
postoj k tej „hnusobe“. A výsledok je tu. Takto by to šlo
písať o enormnom množstve
udalostí a diania okolo nás.
Čo to bude? Ako to bude?
To isté sa pýtali sebe svojským spôsobom aj apoštoli,
keď Pán zomrel na kríži. A to
vtedy neboli média, ktoré by

ich doslova zvalcovali. I tak boli
„schopní“ zaprieť, utiecť, skryť
sa. Až na jedného (Ján), ktorý
pod ten kríž asi viac -menej šiel
viac kvôli Matke, než z hrdinstva. Ale nakoniec to riešili tak
obyčajne ľudsky. Za zatvorenými dverami a hlavne MODLITBOU. A na svoje „ čo to
bude, alebo ako bude“ dostavajú odpoveď nepredstaviteľných
rozmerov. Až sa žiada povedať
fantázia. PÁN VSTAL ZMŔTVYCH. Všetko je v Jeho prebodnutých rukách. Už si to
uvedom človeče.
A tento moment nesie nás
ľudí životom. Ak nám zaabsentuje modlitba ( I keď zavreté chrámy. Ale nie srdcia), ak

v nás bude pýcha, príde obava a strach. Ináč. Ako to bolo
už v raji? Vraj budete ako Boh.
A potom ..Adam? Prečo sa skrývaš?...Lebo sa bojím? Hanbím?
Ono, tie zatvorené dvere sú
akýmsi symbolom zlomu našej
ľudskej pýchy a potreby modlitby, aby sme znovu začali ve-

riť v Ježišovo ZMŔTVYCHVSTANIE. A nie v maľované
vajíčka s veselým zajkom.
Všetkým prajem milostiplné sviatky Pánovho zmŕtvychvstania a posielam svoje
požehnanie.
Michal Fecko
farár Hranovnica

Sviatočný čas so živým Bohom
Vážení občania, bratia
a sestry!
Je tu Veľká noc, ktorú si
spájame so sviatkami života, radosti, nádeje a očakávania novej budúcnosti. Síce je
v mnohom podobná od tej
minuloročnej s vonkajšími
obmedzeniami, znova nám
však prináša duchovné a potrebné intenzívne posilnenie do každodenného života.
Trojjediný Pán Boh ponúka
aj tieto Sviatky niečo nadprirodzené, čo iný nemá a nikde
inde nedostaneme. Tá pomoc
prichádza v Ježišovej blízkos-

ti, v spoločenstve, ktoré túži
po Jeho Božskej moci a ktoré
Ho prijíma ako Pána a Krista.
Vo veľkonočnom príbehu, ako ho podávajú evanjeliá,
je s tým spojená jedna menšia
prekážka, ktorú môžeme cítiť
aj my: Ako sa máme stretnúť
a „dotknúť sa Ježiša“, keď sám
povedal, že Ho nemáme po
vzkriesení zdržiavať (por. J
20,17)? Ako máme prežívať radostné posolstvo bez spoločenstva s Pánom v Cirkvi (s bratmi
a sestrami), keď je čas aký je?
Odpoveď je nasledovná.
Dotyk sa chápe v prenesenom

zmysle, možno ako symbol
blízkeho vzťahu k oslávenému Pánovi. Pravé spoločenstvo s Bohom je sprostredkované aj bez fyzickej blízkosti
v Cirkvi, a to v duchovnom
zmysle. Fyzická prítomnosť
v Cirkvi (por. J 20,27) je určite potrebná. Avšak ani pri
prijímaní darov svätej Večere Pánovej sa nedeje doslovne
„dotýkanie“ živého Boha.
Aramejské slovo, ktoré
my prekladáme ako dotýkať sa
má ako ďalší možný preklad
nasledovať. A to sa nám zdá
presnejšie. Zmysel výroku v J
7,34 by bol potom: Nemysli si, že môžeš ísť so mnou,
veď Ja idem k Otcovi, kam ty
ešte ísť nemôžeš.“ Dotknúť sa
Vzkrieseného nie je ešte sám
o sebe totožný s pravým stykom a spoločenstvom s osláveným Pánom. Pravou podstatou (i tohtoročnej) oslavy
Veľkej noci je oslovenie Božím
slovom a odpoveď viery. Možnosť styku so Vzkrieseným
máme aj my, ktorí sme nevložili prst do Kristových rán
(por. J 20,27a), a tiež ďalšie

generácie po nás. Nie sme
v ničom pozadu, nemáme
nedostatok oproti minulosti, naopak práve my a budúce generácie sme blahoslavení:
„Blahoslavení, ktorí nevideli
a predsa uverili“ (J 20,29b).
Milí Hranovničania! Prijmite naše pozvanie sledovať
duchovný program nielen pre
evanjelikov na YouTube kanáli „ECAV Švábovce“.
„Pokoj vám! Ó, milujte sa,
ako vás ja milujem, v Bohu
svojom radujte sa, ako sa ja
radujem; po láske, pokoji poznajú sa moji, láska čistá, radosť istá, Boh len láske nebo
chystá.“
(M. M. Hodža, Ev. spevník
č. 145/3.)
Prajeme Vám a Vašim
rodinám požehnané prežitie
Sviatkov pri dotknutí Božím
slovom, odpoveďou živej viery a nádejou novej budúcnosti.
Martin Zaťko
(ev. a. v. farár) s rodinou
(Použitá literatúra: Utrpení Páně podle evangelií, Praha,
Kalich, 1983.)
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Výrub stromov pri ceste I-66

Ekumenický deň 2021

Odchyt psov v obci

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia obce

Karneval v MŠ I.

Karneval v MŠ I.

Testovanie obyvateľov na COVID-19

Zber elektroodpadu v obci
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Princípom je doplniť obrazec sudoku tak, aby v kaž9dom rade,
2
v každom stĺpci
a v3 každom
z deviatich čiastko1
vých štvorcov boli dosiahnuté
2 5 8
všetky číslice
od 1 do 9. V zada26ní je
1 už43niekoľko číslic uvedených,
4zvyšok
6 1 9
2 treba doplniť tak, aby sa
83žiadna
1 číslica v5 žiadnom riadku,
stĺpci
8 ani štvorci neopakovala.

2
5 9
4
1 2
Ľahké sudoku
Ťažké sudoku
6
6 2 1 4
1 3 9
4
6 1 9
MEROVKA
OSEMSMEROVKA
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4 3 Odpoveď:
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5
4
8
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Legenda:

OSEMSMEROVKA

OSEMSMEROVKA
Odpoveď: ...........................................................................................
Legenda:
morena, máj, narodiť, obdobie, pivónia, plán, prebúdzaahniatko, apríl,
Boleslav,
búrka,Boleslav,
dážď,
Ela, búrka,
Gregor,
hniezdo,
Hugo,
ker,
kniha,
kukla,
kvetiny,
apríl,
bahniatko,
Boleslav,
dážď,
Ela,
Gregor,
hniezdo,
Hugo,
ker,
kniha,
kukla,
bahniatko,
búrka,
dážď,
Ela,
Gregor,
nie, práca,
pôst,
púčik,
rovnodennosť,
Rudolf,
sadiť,kvetiny,
sezóLegenda:
hniezdo,
Hugo,
ker,
kniha,
kukla,
kvetiny,
kvitnúť,
lastona,morena,
siatie,
Sofi
a, Soňa,
svet,
trs,
tráva,
tulipán,
únava,
vlk,
lastovička,
Lea, liahnuť,
lupeň,
ľalia,
Marcel,
marec,
mláďatá,
máj,
narodiť,
obdobie,
kvitnúť,
lastovička,
Lea,
liahnuť,
lupeň,
ľalia,
Marcel,
marec,
mláďatá,
morena,
máj,
narodiť,
obdobie,
apríl,
bahniatko,
Boleslav,
búrka,
dážď,
Ela,
Gregor,
hniezdo,
Hugo,
ker,
kniha,
kukla,
kvetiny,
vička,
Lea,
liahnuť,
lupeň,
ľalia,
Marcel,
marec,
mláďatá,
vyklíčiť,
vôňa,
Zita,
zmena,
život
plán, prebúdzanie, práca, pôst, púčik, rovnodennosť, Rudolf, sadiť, sezóna, siatie, Sofia,

et, trs,

pivónia, plán, prebúdzanie, práca, pôst, púčik, rovnodennosť, Rudolf, sadiť, sezóna, siatie, Sofia,

kvitnúť, lastovička, Lea, liahnuť, lupeň, ľalia, Marcel, marec, mláďatá, morena, máj, narodiť, obdobie,
tráva,
tulipán,
únava,
vlk,tulipán,
vyklíčiť,
vôňa,
Zita,
zmena,
život
Soňa,
svet,
trs,prebúdzanie,
tráva,
únava,
vlk,
vyklíčiť,
vôňa, Zita, zmena,
pivónia,
plán,
práca,
pôst,
púčik,
rovnodennosť,
Rudolf,život
sadiť, sezóna, siatie, Sofia,
Odpoveď:
Soňa, svet, trs, tráva, tulipán, únava, vlk, vyklíčiť, vôňa, Zita, zmena, život

Hranovnický spravodajca – občasník obce Hranovnica
Vydáva Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224. Vychádza v náklade 530 kusov. Redakčná rada: JUDr. Lukáš Antoni, Viera Kiktová,
Mgr. Mária Gavalerová. Kontakt: spravodajca@hranovnica.sk. Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG. s. r. o. Foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš, JUDr. Lukáš Antoni. Redakcia si
vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. ISSN 1339-9993. Registrácia: EV 5183/15. Podpísané články vyjadrujú názor autora a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom
redakcie a vydavateľa. Kopírovanie, opakované publikovanie a rozširovanie ktorejkoľvek časti novín sa povoľuje len s písomným súhlasom vydavateľa.

