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pred nami sú ďalšie Vianoce s tradičnými prívlastkami, ro-
dinné, veselé, šťastné, najkrajšie, hoci našu radosť prekrýva strach 
a neistota z udalostí, ktoré sa dejú okolo nás. Len málokto v sebe 
nedusí otázku, čo bude ďalej, čo nás čaká. História nás učí  a 
pripomína, že aj v minulosti postretli ľudstvo všelijaké nešťastia. 
A predsa ľudstvo prežilo! Nenechajme si pokaziť radosť z nad-
chádzajúcich sviatkov. 

V tomto vianočnom čase sa každý z nás na chvíľu zastaví 
a zblízka pozrie na dno svojej duše. Otvára náruč porozume-
nia, vrúcnych slov a želaní. Ponúka sa nám príležitosť, aby sme 
mohli pocítiť radosť z obdarovania, ale aj radosť z toho, že nie-
komu, koho obdarujeme spôsobíme radosť. Učíme sa tak preko-
návať vlastné sebectvo. Pocítiť, že nás ľudia majú radi a na nás 
myslia. A práve preto si počas týchto sviatočných vianočných dní 
spomeňme na všetkých, ktorí do tohto nášho kruhu lásky a ra-
dosti patria. 

Hovorí sa, že cez Vianoce sa otvárajú ľudské srdcia. Ľudia 
si medzi sebou prejavujú viac lásky. Máme veľkú príležitosť na-
vzájom si odpustiť, uzmieriť sa všade tam, kde cez rok došlo k 
nejakým hádkam či nedorozumeniam. 

Poprajme si teda navzájom, aby aj tohtoročné Vianoce boli 
opäť pre nás niečím vzácnym a jedinečným, aby ste tieto via-
nočné sviatky prežili čo najpokojnejšie v plnosti Božieho požeh-
nania dúfajúc a veriac, že tie ďalšie dni a týždne budú aj vďa-
ka spoločnému zodpovednému prístupu nás všetkých len lepšie 

Milí Hranovničania,

a krajšie. Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca 
roka a očakávania toho nového. Prajem vám, aby vás ten nad-
chádzajúci rok 2022 sprevádzal len v pozitívnom duchu, kto-
rý vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a šťastia v kaž-
dodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie 
a pochopenia. Nech vám vaše deti prinášajú len radosť a prí-
tomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a 
porozumenie. 

Milí Hranovničania, prajem vám všetkým ešte raz požehna-
né a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech vás ticho Via-
noc naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím 
požehnaním po celý rok 2022. 

Šťastné a láskyplné vianočné sviatky!
Vladimír Horváth, starosta obce

Problematike statickej 
dopravy prikladáme veľ-
ký dôraz, keďže s  nárastom 
počtu motorových vozidiel 
je riešenie parkovania stále 
dôležitejšou otázkou v  živo-
te každého mesta a obce. To 
sa ukázalo už v  predošlých 
rokoch, keď boli vybudova-
né parkoviská pri obecnom 
úrade, medzi rímskokatolíc-
kym kostolom a  materskou 
školou na Hviezdoslavovej 
ulici a  pri cintoríne. Parko-
visko je aj súčasťou projek-
tu novostavby materskej ško-

 Výstavba parkoviska pri bytových domoch na ul. Budovateľskej
ly na ul. SNP. Celkovo sme 
od roku 2015 do roku 2020 
vybudovali 40 parkovacích 

miest pri verejných budo-
vách v obci. 

Napriek uvedenému nie 

je situácia s odstavenými vo-
zidlami ideálna a stále jej ve-
nujeme veľkú pozornosť. 
V  roku 2019 bola priprave-
ná projektová dokumentácia 
na výstavbu parkoviska na ul. 
Budovateľskej. S  výnimkou 
jednej bytovky na ul. SNP 
sú na tomto mieste sústrede-
né všetky bytové domy v obci 
s desiatkami bytov. S tým sú-
visí vysoká koncentrácia za-
parkovaných vozidiel, ktoré 
doteraz stáli neusporiadane 
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Výstavba parkoviska pri bytových domoch na ul. Budovateľskej
(dokončenie zo strany 1)

na kraji miestnych komu-
nikácií alebo na verejnej ze-
leni. Takýto stav bol z  náš-
ho pohľadu neúnosný. Preto 
sa Obec rozhodla pristúpiť 
k realizácii tejto stavebnej ak-
cie z vlastných zdrojov aj na-
priek tomu, že pôvodne sme 
sa chceli s  týmto projektom 
uchádzať o zdroje zo štátneho 
rozpočtu alebo fondov EÚ. 

Keďže za dva roky od prípra-
vy dokumentácie a  vydania 
stavebného povolenia nebola 
vyhlásená žiadna vhodná vý-
zva, po schválení obecným 
zastupiteľstvom bola reali-
zácia stavby naplánovaná na 
toto leto.

Pri príprave projektu sme 
museli prihliadať najmä na 
vlastnícke práva a  využitie 
územia. Parkovisko bolo na-
koniec umiestnené na tráv-

natej ploche pri bývalej vo-
dárni, keďže práve na tomto 
pozemku sme dokázali vytvo-
riť maximálny počet parko-
vacích miest. Celkovo ich je 
28. Na celej spevnenej ploche 
je použitý taký typ dlažby, 
ktorý dažďovú vodu prepúš-
ťa a umožňuje jej vsakovanie 
do pôdy. Pre prípad silnej-
ších dažďov boli vybudované 
aj dve vsakovacie jamy, ktoré 
prebytočnú vodu odvedú pod 

terén. Preto nie je potrebné 
odvádzanie vody do kanali-
zácie. 

Veríme, že realizáciou tej-
to stavby dôjde k  zlepšeniu 
možností parkovania obyva-
teľov a návštevníkov Budova-
teľskej ulice a v neposlednom 
rade aj k zlepšeniu prejazd-
nosti miestnej komunikácie 
na ulici.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

V  poradí 19. zasadnu-
tie Obecného zastupiteľstva 
v  Hranovnici sa konalo dňa 
26.7.2021. Hlavným bodom 
rokovania bola voľba hlavné-
ho kontrolóra obce Hranov-
nica na obdobie rokov 2021 
– 2027. Poslanci si pred ro-
kovaním vypočuli všetkých 
troch kandidátov na túto po-
zíciu a následne v tajnom hla-
sovaní za kontrolórku zvo-
lili p. Zuzanu Tancošovú. 
Druhým bodom rokovania 
bolo schválenie podania žia-
dosti o pokračovanie projek-
tu s názvom Miestne občian-
ske poriadkové služby v obci 
Hranovnica.

Ďalšie rokovanie sa usku-
točnilo 11. augusta. Poslan-
ci schválili zmeny v rozpočte 
týkajúce sa nákupu automa-
tického externého defibrilá-
tora a zvýšenia spolufinanco-
vania rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice z  5  000,- € na 
22  000,- €. Toto navýšenie 
súvisí s  výsledkom verejné-
ho obstarávania na dodanie 
stavebných prác. Prijaté bolo 
taktiež všeobecne záväz-
né nariadenie obce týkajú-
ce sa výšky príspevkov v ško-
lách a školských zariadeniach. 
Spracovanie tohto nariadenia 
bolo nevyhnutné pre spuste-
nie prevádzky školskej jedál-
ne pri Materskej škole na ul. 

SNP. Zastupiteľstvo schváli-
lo opätovné uzavretie zmluvy 
s Obcou Vernár, ktorej pred-
metom je dodávka stravy pre 
ich materskú školu. V  záve-
re rokovania bola prerokova-
ná žiadosť obyvateľov Budo-
vateľskej ulice a preschválené 
odkúpenie budovy na Dubi-
ne od spoločnosti Tatrakon.

Doposiaľ posledné zasad-
nutie prebehlo dňa 9. 11. 2021  
pod poradovým číslom 21. 
Po schválení plánu kontrol-
nej činnosti,  novej smernice 
o verejnom obstarávaní a šta-
tútu Obecnej knižnice v Hra-
novnici, poslanci riešili aktu-
alizáciu plánu investičných 
akcií. Zmeny v  tomto doku-
mente si vyžiadala aktuálna 
situácia. Prvou zmenou je za-
radenie prípravy projektovej 
dokumentácie pre prístavbu 
základnej školy vzhľadom na 
pripravovanú výzvu Minister-
stva školstva SR, ktorej pred-
metom má byť odstránenie 
dvojzmennej prevádzky v zá-
kladných školách. Druhou je 
už vyššie spomínané navýše-
nie spolufinancovania rekon-
štrukcie hasičskej zbrojnice. 
Poslednou zásadnou zmenou 
v  dokumente je navýšenie 
spolufinancovania pri projek-
te rekonštrukcie miestnych 
komunikácií na ul. Hviezdo-
slavovej a  SNP. V  bode ma-

jetkovoprávne záležitosti bolo 
vyhovené dvom žiadateľom 
a  poslanci odsúhlasili predaj 
troch pozemkov v  celkovej 
výmere 60 m2. V závere roko-
vania bol schválený príspevok 

žiadateľke podľa zákona o so-
ciálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a odme-
na pre poslancov OcZ.

JUDr. Lukáš Antoni
 prednosta OcÚ

Rekonštrukcia  
hasičskej zbrojnice

Obci Hranovnica sa 
v  roku 2019 podarilo získať 
dotáciu vo výške 30  000,- € 
zo štátneho rozpočtu pros-
tredníctvom rozpočtu Mi-
nisterstva vnútra SR na úče-
ly rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice. Zmluva o  poskyt-
nutí dotácie bola podpísaná 
začiatkom roka 2020. Vzhľa-
dom na situáciu ohľadom 
pandémie ochorenia CO-
VID-19 sme v minulom roku 
pozastavili investičné akcie. 
Realizácia projektu tak prišla 
na rad v tomto roku.

Keďže maximálna výš-
ka dotácie poskytovanej na 
účel rekonštrukcie zbrojni-
ce bola práve 30 000,- €, už 
pri príprave žiadosti sme mu-
seli zvažovať, čo je potrebné 
na budove urobiť ako prvé. 
V  rokoch 2017 a  2018 boli 
spracované projektové doku-
mentácie na stavebné úpra-
vy budovy (dostavba šatne, 
zabezpečenie statiky budovy, 
zateplenie obvodového pláš-
ťa) a výmenu elektroinštalácie 
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Náklady na nakladanie 
s  odpadom každoročne rastú 
v  každej obci na Slovensku. 
Spôsobuje to viacero faktorov. 
Ministerstvo životného pros-
tredia v snahe znížiť množstvo 
odpadu, ktorý končí na sklád-
kach odpadov, pravidelne zvy-
šuje poplatky za uloženie od-
padu na skládku. Zvyšujú sa aj 
reálne výdavky spojené s nakla-
daným odpadom (cena pohon-
ných hmôt, mzdy a podobne). 
Vzhľadom na rokovania so zbe-
rovou spoločnosťou predpokla-
dáme v budúcom roku rast ná-
kladov na vývoz komunálneho 
odpadu o  20 % v  porovnaní 
s  rokom 2021. Každé mesto 
a obec má povinnosť tieto ná-
klady premietnuť do poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady. Z  tohto 
dôvodu sme pripravili návrh 
všeobecne záväzného nariade-

Náklady na nakladanie s odpadom v obci Hranovnica

Položka Úroveň vytriedenia  
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v  €/t

2019 2020 2021 a nasl.
1 x ≤ 10 17 € 26 € 33 €
2 10 < x ≤ 20 12 € 24 € 30 €
3 20 < x ≤ 30 10 € 22 € 27 €
4 30 < x ≤ 40 8 € 13 € 22 €
5 40 < x ≤ 50 7 € 12 € 18 €
6 50 < x ≤ 60 7 € 11 € 15 €
7 x > 60 7 € 8 € 11 €

nia, ktorým sa zvýši poplatok 
za odpad. Návrh nariadenia 
prerokovala finančná komisia, 
ktorá odporučila návrh upra-
viť podľa skutočných výdavkov 
zberovej spoločnosti a  poplat-
ku za skládkovanie. Takýmto 
spôsobom bol spracovaný aj 
pozmeňujúci návrh na úpra-
vu nariadenia. V čase prípravy 
tohto článku ešte o návrhu ne-
rokovalo obecné zastupiteľstvo, 
a teda o presnej výške poplatku 

Vás budeme informovať v ďal-
šom čísle.

Zvyšovanie poplatkov 
do budúcna môžeme zasta-
viť len lepším separovaním 
komunálneho odpadu. Stále 
platí tabuľka, ktorú sme zve-
rejnili v  novinách začiatkom 
roka 2019. Podľa nej sa ur-
čuje výška poplatku za ulože-
nie odpadu na skládke podľa 
miery vytriedenia odpadu za 
predošlý kalendárny rok.

Miera vytriedenia v  na-
šej obci v roku 2019 dosiahla 
5,94 %, v roku 2020 6,48 %  
a  podľa priebežných údajov 
za rok 2021 by mohol byť 
tento pomer ešte lepší. Snaž-
me sa teda aj v ďalšom období 
svedomito triediť náš odpad. 
Aj keď najideálnejšie je sprá-
vať sa tak, aby odpad nevzni-
kal vôbec.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Milí priatelia, chcem sa 
Vám prihovoriť a  povedať 
Vám niekoľko užitočných rád  
o ochorení Covid 19. 

 Infekcia Covid 19 je v pr-
vom rade ochorenie dýchacích 
ciest, ale postihuje aj iné orgány 
v našom tele: cievy, srdce, mo-
zog, obličky, tráviaci trakt, pe-
čeň, kožu.  Prejavy začínajúcej 
infekcie môžu byť najrozma-
nitejšie: horúčka, zimnica,  ka-
šeľ, kýchanie,  škriabanie ale-
bo bolesť hrdla, strata čuchu 
a  chuti,  ale aj hnačka, bolesť 
brucha, zvracanie, veľká úna-
va, bolesť kĺbov, svalov, chrbti-
ce a  neschopnosť vstať z poste-
le.  Mám skúsenosť, že aj náhle 
zhoršenie chronických ochore-
ní môže byť signálom začínajú-
cej infekcie: napríklad prudký 
výstup krvného tlaku.  Ak nie-
kto trpí chronickým ochore-
ním, tak nevysadzovať pri na-
kazení sa Covid 19 svoje lieky: 
na tlak, srdce, tuky, cukrovku. 

Je preto rozumné prichystať 
sa na prípadné ochorenie a mať 
doma v lekárničke základné lie-
ky: na teplotu, kvapky na uvoľ-
nenie upchatého nosa, liek na 
kašeľ,  na hnačku – probioti-
ká, vitamín C – D, zinok a se-
lén. Ak je to možné – kúpiť si 
aj prístroj nazývaný – oxymeter, 
ktorý meria sýtenosť krvi kyslí-
kom – v % a pulzovú frekven-
ciu.  Mať k  dispozícii kontakt 
na svojho lekára, s  ktorým sa 
môžete  kedykoľvek poradiť. 

Ak má teda niekto v rodine 
už príznaky tohto ochorenia a je 
pozitívne testovaný – je dobré 
izolovať chorého do samostat-
nej izby (ak je to možné), ak 
to nie je možné, v danej miest-
nosti spať minimálne meter od 
chorého (nespať v  spoločnej 
posteli). Je vhodné obmedziť 
pohyb pacienta po dome, mi-
nimalizovať spoločné priesto-
ry: WC, kúpeľňu. Dezinfikovať 
aspoň 1x denne tieto priesto-

Ochorenie Covid 19,  naša každodenná bolesť

ry, alebo aj po každom použití 
WC. Obmedziť kontakt s cho-
rým na 1 osobu v rodine, ktorá 
je najzdravšia a nemá chronické 
ochorenie. Miestnosť často vet-
rať, umývať  a dezinfikovať naj-
častejšie miesta, ktorých sa cho-
rý dotýka. Používať rúško pri 
kontakte s  chorým.  Nech má 
určený svoj uterák, príbor.  Je 
vhodnejšie používať jednorazo-
vé vreckovky pri kýchaní, kašľa-
ní. Ak ich nemáme, tak uteráky 
a vreckovky z látky často meniť 
a  prať na teplote 60 – 90 °C.  
Nezabúdajme na hygienu rúk. 

Umývať si ruky po príchode do-
mov z vonkajšieho prostredia (ob-
chodu, práce, školy), vždy pred 
prípravou jedla, pred jedlom.  

Ak má chorý teplotu, po-
užiť bežné lieky proti teplote – 
Paracetamol, Acylpyrin, lipový 
čaj podporuje potenie a znižuje 
teplotu, vlažné zábaly sa môžu 
dávať, iba ak sú končatiny tep-
lé. Počas ochorenia  dodržiavať 
pitný režim, hlavne starší ľudia 
nemajú pocit smädu. Denný 
príjem je 2 – 3 litre tekutín. 

(pokračovanie na strane 5)
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a svietidiel. Po konzultáciách 
s vedením DHZO Hranovni-
ca, a vzhľadom na to, že šatne 
už boli postavené z vlastných 
prostriedkov obce, rozhod-
li sme sa prostriedky použiť 
na nasledovné účely: zabez-
pečenie statiky budovy, izolá-
ciu základov budovy, výmenu 
elektroinštalácie a  výmenu 
svietidiel.

Práce prebiehali od za-
čiatku septembra a  zhotovi-
teľ najprv začal s prácami na 
základoch budovy. Po kon-
zultácii s  projektantom bolo 
na stabilizáciu budovy použi-
tého viac betónu, ako sa pô-
vodne predpokladalo. Počas 
prác bolo dohodnutých ešte 
niekoľko drobných zmien 
projektu. Realizovaná bola 
aj nová kanalizačná prípoj-
ka budovy. Do kanalizácie 
bol napojený aj dažďový zvod 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
z  budovy, ktorý spôsoboval 
zvýšenú vlhkosť poškodeného 
základu. Vzhľadom na uve-
dené dosiahli celkové nákla-
dy na stavebné práce výšku 
50 541,65 €. Dielo bolo pre-
vzaté koncom novembra.

Do rozpočtu na rok 2022  
navrhneme vyčleniť pros-
triedky na vysprávky stien na 
hornom poschodí budovy, 
keďže po natiahnutí nových 
rozvodov steny neboli vy-

spravené. Tieto práce neboli 
súčasťou dohodnutých prác. 
Po ich realizácii by mali byť 
vnútorné priestory hasičskej 
zbrojnice kompletne zrekon-
štruované, keďže v  posled-
ných 5 rokoch boli na budo-
ve vymenené okná, rozvody 
vody a odpadu, opravené kú-
peľne a teraz aj rozvody elek-
triny a vymenené svietidlá. 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Obecná knižnica v  Hra-
novnici sa stará, rozširuje a 
sprístupňuje svoj knižnič-
ný fond širokej verejnosti. 
Knižničný fond tvoria knihy 
odbornej literatúry pre deti 
a  dospelých, detskej literatú-
ry pre deti do 15 rokov, pre 
mládež a  beletria. Knižničný 
fond je spracovaný v progra-
me Libris. Zoznam zakúpe-
ných kníh si môže záujem-
ca pozrieť aj na internetovej 
stránke obce Hranovnica, 
v časti „inštitúcie“.

Na základe žiadosti č. 21-
514-04606 o finančný príspe-
vok bola v  roku 2021  Obec-
nej knižnici v Hranovnici 
poskytnutá dotácia z verej-
ných zdrojov Fondu na pod-
poru umenia na nákup no-
vých kníh vo výške 1 500,- €,   
pri 10 % spolufinancovaní 

Správa o využití poskytnutej dotácie  
z rozpočtu FPU a obce na nákup nových kníh

obce, čo predstavuje ďalších 
167,- € navyše. Súčasné zvy-
šovanie cien tovarov sa nemi-
lo dotklo aj knižného trhu. Za 
uvedenú sumu sme nakúpi-
li spolu 159 ks kníh rôzneho 
žánru, ktoré boli uložené v jej 
priestoroch. Záujem o  nové 
tituly má v knižnici vzrastajú-
cu tendenciu. Sme radi, že aj 
tento rok môžeme našim čita-
teľom poskytnúť samé novin-
ky, ktoré vydavateľstvá posky-

tujú. Mnohým čitateľom naše 
knihy spestria dlhé zimné ve-
čery a v mnohých domácnos-
tiach budú prítomné aj po-
čas nadchádzajúcich sviatkov 
pokoja. Preto, kto ešte váha-
te, neváhajte navštíviť Vašu 
Obecnú knižnicu v  Hranov-
nici. S  finančnou podporou 
Fondu na podporu umenia 
Vám má knižnica vždy čo po-
núknuť. 

Zdenka Benková

Ochorenie 
Covid 19

Nie je dobre celý deň ležať 
v  posteli na chrbte.  Dobrá je 
tiež poloha sediac v predklone 
opretý o vankúš na stole.  

Ak trvá teplota viac ako tri 
dni, ak sa chorý zadýchava pri 
bežnom rozhovore, alebo mu 
modrejú pery, je nutné poradiť 
sa so svojím lekárom.  Ak má 
niekto doma oxymeter, tak by 
sýtenosť kyslíkom v % nemala 
klesnúť pod 92 % u ľudí, kto-
rí sa neliečia na pľúcne ocho-
renia a u chorých na chronické 
pľúcne  choroby nemá byť niž-
šia ako 88 %. Ak áno, môže ísť 
o vírusový zápal pľúc. 

Zatiaľ neexistujú lieky na 
toto nebezpečné ochorenie. 
Liečia sa len jeho príznaky. 
U  starších ľudí ako 65 rokov 
s  chronickými ochoreniami je 
tu ešte možnosť podania mo-
noklonálnych protilátok v  ne-
mocnici. Príbuzní môžu o  to 
požiadať cez spojovateľku v ne-
mocnici: t. č. 052/712 51 11 
a  oni zvážia, či je daný človek 
vhodný. Nezabudnite sa po 
prekonaní aj ľahšej formy ocho-
renia dať skontrolovať vaším le-
károm a doplniť aj odbery krvi. 
Z  praxe lekára však musím 
konštatovať, že ľahší priebeh 
a  aj zotavovanie po prekona-
ní majú zaočkovaní pacienti.  
O  ľahšom prekonávaní sved-
čia aj ich laboratórne výsledky.  
Preto povzbudzujem všetkých, 
aby sa dali včas zaočkovať. Ak 
niekto nemá istotu, či je zdravý 
pred očkovaním, nech sa pora-
dí so svojím lekárom. Ja svojich 
pacientov ochotne vyšetrím. 

Prajem Vám všetkým veľa 
zdravia, trpezlivosti a  ocho-
tu nezištne poslúžiť svojim 
najbližším. Sme všetci veľmi 
krehkí a  potrebujeme sa na-
vzájom.  

MUDr. Marcela Krettová 
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Doba sa zmenila a  s ňou aj 
spôsob nášho života. Keď sa na 
jar minulého roku začala šíriť aj 
do našich končín epidemická ná-
kaza, ktorá zasiahla celý svet, nik 
si nevedel predstaviť, ako hlbo-
ko zasiahne do našich životov. 
Všetci sme dúfali, že s  pomo-
cou modernej vedy a medicíny sa 
ľudstvo s ňou v krátkom čase vy-
rovná a život sa vráti do starých 
koľají. Nestalo sa. Nákaza  nevy-
vrcholila a  nezanikla. Namiesto 
toho sa začala prejavovať geo-
metricky - dosiahne vrchol, ustú-
pi, aby neskôr opätovne zasiahla.  

Je pozoruhodné, že aj na-
priek situácii, v  ktorej sa nedá 
plánovať si život  ani na niekoľko 
dní dopredu, pretože nikto nevie 
ako to bude v danom období vy-
zerať, sa Miestnemu spolku Čer-
veného kríža podarilo zorganizo-
vať hromadný odber krvi v našej 
obci. Nebolo to tak, ako bývalo 
zvykom – dvakrát do roka, ale i 
tak si organizátori zasluhujú náš 
obdiv a uznanie. Veď krv je stá-
le tak potrebná, keďže  život aj 
napriek tomuto nešváru ide ďa-
lej, a ľudí je nevyhnutné liečiť aj 
na iné choroby, než iba na Co-
vid-19. Krv je o to cennejšia, že 
rôzne obmedzenia kladú prekáž-
ky potenciálnym darcom v  ich 
ušľachtilom konaní a  v  nemoc-
niciach preto ubúda. 

Hromadný odber krvi, kto-
rý sa konal v spolupráci s Mobil-
nou transfúznou stanicou v  Po-
prade, sa v našej obci uskutočnil 
12.9.2021, ako jeden z  posled-
ných, pretože potom sa odber 
pomocou týchto staníc opäť za-
stavil. Darovať krv prišlo celkovo  
24  občanov, z ktorých 21  krv aj 
darovalo. Medzi nimi bol aj je-
den prvodarca.

Na tomto mieste chceme pri-
pomenúť, že medzi darcami ne-
boli iba občania z našej obce, ale 
ponúknutú možnosť využili aj 
2 občania z  okolia, ktorí nemali 
z  rôznych dôvodov možnosť da-
rovať krv v  nemocnici v  Popra-
de. Medzi nimi našu pozornosť 
upútal pán Michal Jurčík, ktorý 
ako člen Klubu vojenskej histó-
rie TATRY – SPIŠSKÉ BYSTRÉ, 
prišiel darovať krv v  uniforme 
dôstojníka Červenej armády. 
Týmto originálnym spôsobom 
chcel pripomenúť dlhoročnú spo-
luprácu medzi týmito organizá-
ciami na miestnej úrovni a vzbu-
diť medzi darcami krvi a  členmi 
SČK záujem o  regionálnu histó-
riu a  opačne, medzi členmi klu-
bu a priaznivcami histórie záujem 
o darcovstvo krvi. Ako sa mu to 
podarilo zistíme pri ďalších od-
beroch krvi. Každopádne mu ďa-
kujeme za snahu propagovať našu 
prácu a toto ušľachtilé podujatie.

Ani stavby parkovísk pri verejných 
budovách a bytových domoch nevyriešia 
problém s vozidlami na iných miestach 
v  obci. Veľakrát sa stretávame so situá-
ciou, že majitelia rodinných domov par-
kujú vozidlá na kraji miestnej komuni-
kácie, keďže z rôznych dôvodov s autom 
nevojdú na svoj pozemok. Takéto situ-
ácie sme zaznamenali na väčšine ulíc 
v obci, avšak vzhľadom na miestne po-
mery je tento problém najväčší na ul. 
Sládkovičovej, Rovnej, Mlynskej, či ul. 
Víťazstva. V  zimnom období takýmto 
chovaním spôsobujú obrovské problémy 
pri vykonávaní zimnej údržby. V niekto-
rých prípadoch odstavené vozidlá od-
hrnutie snehu úplne znemožnili a ulice 

tak ostali neupravené. Veľkým problé-
mom by takéto konanie bolo aj v prípa-
de potreby prejazdu nákladných hasič-
ských vozidiel v  prípade požiaru alebo 
inej udalosti na daných uliciach.

Ďalším problémom je odstavovanie 
vozidiel na zelených plochách, ku 
ktorému dochádza najmä na ul. SNP, 
Hviezdoslavovej a Mlynskej. V takomto 
prípade ide o  porušenie § 25 ods. 1 
písm.) s) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v  znení neskorších pred-
pisov, podľa ktorého vodič nesmie za-
staviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej 
zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pá-
soch, ak to nie je dovolené dopravnou 

značkou. V Hranovnici sa nikde nena-
chádza dopravná značka, ktorá by umož-
ňovala parkovanie na verejnej zeleni!

V  predošlom vydaní obecných no-
vín sme Vás informovali o novele zákona 
o cestnej premávke, ktorá rozšírila kom-
petencie obcí pri riešení nesprávneho 
parkovania vozidiel. Popísanou situáciou 
sa opakovane zaoberali na spoločných 
rokovaniach aj orgány obce. V prípade, 
ak sa situácia nezlepší, neostane nám iná 
možnosť ako riešiť tieto problémy, a to 
formou zasielania rozhodnutí o uložení 
pokuty vo výške 78,- € za každé takéto 
konanie.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Pomáhajú aj neznámym

Ako už býva zvykom, Slo-
venský Červený kríž každoroč-
ne odmeňuje aj dlhodobých dar-
cov krvi Jánskeho plaketami, 
ktorými aspoň takto symbolic-
ky ďakuje za pomoc pri získava-
ní tekutiny najvzácnejšej. Aj ten-
to rok máme v našej obci takto 
odmenených darcov, ku kto-
rým patria aj tí, ktorí nedarova-
li krv práve pri našich hromad-
ných odberoch, ale zahŕňame ich 
k  našim darcom, pretože nie je 
dôležitý spôsob, ale účel. Zlatú 
Jánskeho plaketu  získali: Pavol 
Skokan a  Róbert Suržin, strie-
bornú Štefan Juraško, Jaroslav 
Kaprál, Marián Roth, Milan Tő-
kőly a bronzovú Dávid Bies, Ka-
tarína Lišuchová a  Pavel Šavel. 
Miestny spolok SČK v spoluprá-
ci s  Obecným úradom aj tento 

rok plánuje oceniť spomínaných 
darcov, ale zrejme to bude pri 
posedení spojenom s poďakova-
ním za dva až tri roky, podľa poč-
tu ocenených. 

Na záver chceme pripome-
núť, ako to uvádzame aj v názve 
nášho príspevku, že títo darco-
via pomáhajú nielen príbuzným 
a  známym, ale vo väčšine prí-
padov úplne neznámym ľuďom. 
Darovať dar blízkemu, či zná-
memu človeku vždy poteší, ale 
darovať dar, ktorý môže v mno-
hých prípadoch zachrániť život 
aj neznámemu človeku, je nao-
zaj veľký čin svedčiaci o  veľkej 
spolupatričnosti ľudí v  trápe-
ní a utrpení. Práve za tento dar 
patrí všetkým darcom náš obdiv 
a naša vďaka.                                                                 

Eva Rothová

Parkovanie vozidiel na verejných komunikáciách a zelených plochách
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V prvom čítaní polnočnej sv. omše 
sa pripomína babylonské zajatie. Tem-
nota a tma poníženia však dostáva cez 
proroka nádej, že všetko bude dobre. 
Jednoduchosť správy o  Ježišovom na-
rodení, bez pátosu. Bez veľkých rečí, 
akoby chcela pripomenúť nielen reali-
tu za akej sa Pán narodil, ale zároveň 
aj už pre nás skutočnosť akéhosi Ba-

bylonu dnešných čias. Že je nádejou. 
Kristus.

Asi najviac  to vystihuje správa an-
jelov, že predsa „ vám sa narodil“. Vám 
ľuďom dobrej vôle.  Bol tu už aj Baby-
lon. V  rôznych podobách a  situáciách. 
A vždy, a žiaľ často, bude ten spoločen-
ský i osobný. 

A preto „ vám sa narodil“. Obyčajná, 

jednoduchá správa. Ale upokojujúca vo 
viere Kto sa to narodil a prečo. A za tú 
starostlivosť Bohu ďakujme, ale i  s po-
kojom jednoduchosti si veci nekompli-
kovať, nech už sa deje čokoľvek, prosme 
o požehnanie. 

Preto vám všetkým prajem požehna-
né sviatky Božieho narodenia.

Michal Fecko, farár

Na kresťanskom víkendovom poby-
te ma zaujalo jedno heslo organizátorov: 
„To najlepšie je ešte len pred vami.“ Bolo 
mi dobre, čo lepšie môžem čakať?! Pri-
znám sa, úprimne myslenému heslu som 
neveril. Nevedel som, ako je myslené.

Ako silno potrebujeme my ľudia mať 
nádej?! Ako silno všetci potrebujeme 
v tieto dni, aby sme mali uistenie a isto-
ty, že bude dobre, že už dnes bude lepšie 
než včera?!

Pripomeňme si, čo napísal Kaza-
teľ 7,8-14. Dalo by sa to vystihnúť 
ako „Buď trpezlivý a nereptaj.“ Kazateľ 
(pravdepodobne kráľ Šalamún) má 

niekoľko zaujímavých myšlienok do 
súčasnej doby:

– Lepší je koniec veci ako jej 
počiatok.

– Lepší je trpezlivý človek ako pový-
šenec.

– Nehovor: ako je to, že predošlé dni 
boli lepšie ako terajšie?

– V dobrý deň buď dobrej vôle.
– V deň zlý si uváž: aj tento deň uči-

nil Boh ako tamten, aby si nepátral, čo 
príde po ňom.

Na konci víkendového pobytu po-
chopil som to heslo: v  mojom živote 
sa deje vždy niečo lepšie než to minu-

lé. Potrebné je však nastavenie mysle, 
pokora, vďačnosť. Pre lepšie dni a život 
v  nádeji nám môže pomôcť napríklad 
už len také presvedčenie, že budúcnosť 
bude lepšia.

Prajem aj Vám, milí Hranovničania, 
aby ste každý budúci deň mali o čosi lep-
ší. Nereptajte na dni, keď sa Vám nedarí, 
veď to najlepšie máte stále ešte len pred 
sebou. Tešte sa z maličkostí a ďakujte za 
ne Bohu i svojim blížnym.

Pokojné, láskou naplnené kresťan-
ské Sviatky v kruhu rodiny, tiež úspešný 
rok 2022, Vám praje farár Martin Zaťko 
s rodinou. 

Vám sa narodil

Zachovaj nádej v celom svete, Pane
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Akt kladenia vencov pri pamätníku na DubineNočná hasičská súťaž

Parkovisko na Budovateľskej ul. Chodník a oplotenie pri MŠ na ul. SNP

Upratovanie cintorínov pred Dušičkami

Žiaci MŠ ul. Hviezdoslavova na výlete na Lúčke

V skratke
• Oznamujeme obyvate-

ľom, že daň z nehnuteľnos-
ti a poplatok za komunál-
ny odpad a drobný stavebný 
odpad za rok 2022 bude 
možné zaplatiť až po doru-
čení rozhodnutia o vyrúbení 
dane a poplatku. Rozhod-
nutia bude Obec vydávať a 
doručovať postupne v prie-
behu roka 2022. Z uvede-
ného dôvodu žiadame oby-
vateľov, aby po novom roku 
nechodili na obecný úrad s 
úmyslom zaplatiť uvedené 
poplatky.

• Obec Hranovnica upo-
zorňuje na povinnosť po-
dania daňového priznania 
v termíne do 31. januára 
2022 pre každého, kto na-
dobudol, predal, alebo u 
koho nastala zmena vo vlast-
níctve nehnuteľnosti počas 
roka 2021.

• Občania, ktorým je po-
skytovaný príspevok na obe-
dy, sú povinní do 28. feb-
ruára 2022  Obci predložiť 
kópiu aktuálneho rozhodnu-
tia Sociálnej poisťovne o výš-
ke dôchodku. Ak si túto po-
vinnosť nesplníte, príspevok 
Vám  Obec nemôže v tomto 
roku poskytnúť.

• Žiadosť o odpustenie 
alebo zníženie poplatku za 
komunálny odpad za rok 
2021 je možné podať naj-
neskôr do 31. marca 2022. 
Po tomto termíne na žia-
dosti nemôžeme prihliadať. 
Jediným dôvodom na od-
pustenie a zníženie poplat-
ku je neprítomnosť v obci, 
ktorú musí žiadateľ preu-
kázať dokumentami uve-
denými vo VZN o miest-
nych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-
pady.
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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 

Princípom je doplniť obrazec sudoku tak, aby v každom rade, v každom stĺpci a v každom z deviatich 
čiastkových štvorcov boli dosiahnuté všetky číslice od 1 do 9. V zadaní je už niekoľko číslic uvedených, 
zvyšok treba doplniť tak, aby sa žiadna číslica v žiadnom riadku, stĺpci ani štvorci neopakovala.  

 

Ľahké       Ťažké  

 

 

OSEMSMEROVKA: _______________________________________ 

Legenda: červený, Dávid, deka, dóm, griláž, guľa, hodovať, január, koledovať, lampa, les, láska, 
mrznúť, mráz, nádej, nočný vták, obdarovať, odovzdať, očakávanie, pastier, pokoj, prikrývka, radosť, 
rok, rozprávka, skryť, sneh, sob, spln, spomienka, svetielko, sviečka, upratovať, vak, veniec, 
veverička, vianočka, výzdoba, zjavenie, život 

 

 

Legenda:
červený, Dávid, deka, dóm, griláž, guľa, hodovať, január, koledovať, lampa, les, láska, mrznúť, mráz, nádej, nočný vták, 
obdarovať, odovzdať, očakávanie, pastier, pokoj, prikrývka, radosť, rok, rozprávka, skryť, sneh, sob, spln, spomienka, 
svetielko, sviečka, upratovať, vak, veniec, veverička, vianočka, výzdoba, zjavenie, život.
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