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Veľkonočné sviatky sú predo dvermi. Príroda sa preberá zo 
zimného spánku, prichádza jar a s ňou všetky tie krásy, ktoré 
prebúdzajú chuť do života, prinášajú radosť a potešenie. Nech i 
tohtoročná Veľká noc je pre nás všetkých veľkým sviatkom zrodu 
večného života, a nech k nám prinesie aj posolstvo jari s veľko-
nočnými tradíciami.

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vy-
kroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď 
patria každému, však sú veľkonočné.

V tomto prvom tohtoročnom čísle Hranovnického spravo-
dajcu sa dočítate o pripravovaných investíciách obce na naj-
bližšie obdobie, schválených žiadostiach o  poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku, ako aj o  úrovni vytriedenia 
odpadu v  obci za rok 2021. Pripravili sme rozhovor s Mgr. 
Františkom Majerským, prezidentom Slovenskej komory zdra-
votníckych záchranárov o  umiestnení externého defibrilátora 
v obci a nevynechali sme ani informáciu o úspechoch žiakov 
základnej školy. Ako tradične, aj pred tohtoročnou Veľkou no-
cou sme o príspevok požiadali p. farárov, ktorí nám opäť s ra-
dosťou prispeli.

Milí Hranovničania,

Vážení spoluobčania, v  poslednom období prežívame všet-
ci ťažké časy. Po mimoriadnej situácii spojenej s ochorením CO-
VID-19 (ktoré tu je stále prítomné!), v súčasnosti čelíme ďalšej si-
tuácii, ktorá tu za života väčšiny z nás ešte nebola – vojna v tesnej 
blízkosti našich hraníc. Verím, že jedno, aj druhé čoskoro pominie 
a budeme opäť riešiť „bežné“ životné starosti a radosti. 

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdra-
via, šťastia a lásky Vám praje

Vladimír Horváth, starosta obce

Obec Hranovnica sa stá-
le snaží získavať finančné 
prostriedky na zlepšenie in-
fraštruktúry a  optimalizáciu 
fungovania obce z  externých 
zdrojov. V  tomto smere bol 
rok 2021 veľmi úspešný.

V  septembri 2021 bola 
podpísaná zmluva o  poskyt-
nutí nenávratného finanč-
ného príspevku k  projektu 
s  názvom Výstavba a  rekon-
štrukcia miestnej komunikácie 
na ul. SNP a Hviezdoslavovej 
v  obci Hranovnica. V  rámci 
tejto stavby má byť opravená 
a rozšírená cesta od parkoviska 
pri zdravotnom stredisku, až 
po križovatku ulice Hviezdo-
slavovej s  ulicou Mlynskou. 
V  celej tejto trase bude záro-

Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
veň vybudovaný chodník pre 
peších. Cesta bude ďalej po-
kračovať okolo odbočky na 
Rotbach, až po cestu na Hu-
merlajd. Veľmi dôležitou sú-
časťou stavby je aj zabezpeče-
nie odvodnenia komunikácie 
do Dubinského potoka.

Druhou časťou stavby je 
rozšírenie cesty na ul. SNP od 
križovatky s  cestou I/66 ku 
Materskej škole na ul. SNP. 
Aj v tomto úseku bude záro-
veň postavený chodník. 

Oprávnené výdavky pro-
jektu budú podľa zmluvy 
661  589,41 €, z  toho je ne-
návratný finančný príspevok 
628 509,94 €. 
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(dokončenie zo strany 1)

Obci bola schválená aj 
žiadosť o  nenávratný finanč-
ný príspevok na projekt Vy-
sporiadanie majetkovopráv-
nych vzťahov k  pozemkom 
v  obci Hranovnica. Cieľom 
tohto projektu bolo pomôcť 
s vysporiadaním majetkových 
vzťahov v obci – pod existu-
júcimi obydliami obyvateľov 
z  marginalizovaných róm-

skych komunít a pod odvod-
ňovacím rigolom, ktorý sa 
nachádza východne od ulíc 
Štúrova a Pod Babkou.

Oprávnené výdavky pro-
jektu v  tomto prípade sú 
180  619,28 €, z  toho je ne-
návratný finančný príspevok 
171 588,32 €. 

Treťou schválenou žia-
dosťou je predĺženie projektu 
Miestne občianske poriadko-
vé služby v  obci Hranovnica 

o ďalších 15 mesiacov do sep-
tembra 2022. 

Oprávnené výdavky pro-
jektu v  tomto prípade sú 
192  095,28 €, z  toho je ne-
návratný finančný príspevok 
182 490,52 €. 

V  týchto aktivitách bu-
deme aj naďalej pokračovať. 
Obec sa však môže zapájať len 
do výziev a programov, ktorých 
podmienky spĺňa a ich realizá-
cia je v obci potrebná. V janu-

ári 2022 sme podali žiadosť na 
rozšírenie a rekonštrukciu cesty 
na ul. Mlynskej. Popri ceste sa 
má v  rámci projektu postaviť 
chodník a vybudovať odvodne-
nie. V  súčasnosti sa pripravu-
je prístavba budovy základnej 
školy a  dostavba rozostavanej 
budovy v areáli základnej školy, 
ktorá by mala slúžiť ako šatne 
pre futbalový klub.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Dňa 6.12.2021 sa usku-
točnilo 22. zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva v  Hra-
novnici. V  úvode rokovania 
predložili riaditeľky základ-
nej a  materských škôl sprá-
vy o  výchovno-vzdeláva-
cej činnosti za školský rok 
2020/2021, ktoré následne 
poslanci schválili. Ďalej pri-
šli na rad ekonomické veci: 
zmena rozpočtu obce na rok 
2021, poskytnutie dotácií na 
rok 2022 a  schválenie roz-
počtu na rok 2022 s  výhľa-
dom na roky 2023 a  2024. 
Obšírna diskusia sa rozvinula 
pri schvaľovaní všeobecne zá-
väzného nariadenia o  miest-
nych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne od-
pady. V zásade jedinou zme-
nou v  nariadení bola úprava 
výšky poplatku za komunál-
ne odpady, ktorá sa upravila 
na 23 € na osobu a rok. Táto 
úprava odzrkadľuje každoroč-
né zvyšovanie nákladov, kto-
rým sme sa venovali v samo-
statnom článku v  minulom 
čísle. Na záver rokovania po-
slanci schválili predaj pozem-
ku v obci o výmere 65 m2 pri 
rodinnom dome žiadateľky, 
a taktiež zastupiteľstvo odpo-
ručilo pokračovať v  príprave 
projektov prístavby základnej 
školy, výstavby nových šatní 
a futbalového ihriska v areáli 

li o žiadosti na zmenu územ-
ného plánu obce – odporučili 
ju zaradiť do najbližšej zme-
ny tohto dokumentu. Za prí-
tomnosti starostu obce Ver-
nár sa ďalej rokovalo o úprave 

zmluvy medzi našimi obca-
mi, ktorej predmetom je do-
dávka stravy pre žiakov ma-
terskej školy vo Vernári. 

JUDr. Lukáš Antoni
 prednosta OcÚ

Pripravované zmeny v prevádzkovaní pohrebísk
Na mestá a  obce sú dlho-

dobo prenášané ďalšie kom-
petencie a  povinnosti. Jednou 
z oblastí, ktorú sa nám už nie-

rebníctve táto činnosť zahŕ-
ňa viacero aktivít, ktoré nie sú 
doriešené. Obec Hranovnica 
ako prevádzkovateľ pohrebiska 
je okrem iného povinná uza-
tvoriť s  užívateľmi hrobových 
miest nájomnú zmluvu. Obec 
ako prevádzkovateľ pohrebiska 
je zodpovedná za dodržiavanie 
rozmerov hrobu. Podľa posled-
nej novely zákona musíme do-
konca o  každom hrobe viesť 
fotodokumentáciu. Takýchto 
povinností je v zákone a vyko-
návacích predpisoch samozrej-
me oveľa viac. 

základnej školy a rekonštruk-
cii aj dobudovania miestnych 
komunikácií v obci.

V  roku 2022 sa poslan-
ci prvýkrát zišli 27. januá-
ra na v  poradí 23. zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva. 
Hlavným bodom programu 
bolo schválenie podania žia-
dosti o  nenávratný finanč-
ný príspevok na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií. 
Z dôvodov vlastníckych vzťa-
hov sa nám z  troch pôvodne 
vytipovaných úsekov poda-
rilo spracovať úsek miestnej 
komunikácie na Mlynskej 
ulici. Poslanci ďalej rokova-

koľko rokov nepodarilo dorie-
šiť k našej úplnej spokojnosti, 
je oblasť prevádzkovania poh-
rebiska. Podľa zákona o  poh-
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Všetky mestá a  obce sú 
podľa zákona o odpadoch po-
vinné vypočítavať a  násled-
ne zverejniť v lehote do 28.2. 
kalendárneho roka mieru vy-
triedenia separovaných zlo-
žiek odpadu za predošlý ka-
lendárny rok. Túto povinnosť 
máme od roku 2020 za rok 
2019. Za toto obdobie sa na-
kladanie s  odpadom v  Hra-
novnici vyvíjalo podľa uverej-
nenej tabuľky.

Od miery vytriedenia od-
padu v  obci sa odvíja výška 
poplatku za uloženie odpadu 
na skládke. Zjednodušene to 
znamená, že čím viac obyva-
telia obce separujú, tým nižší 
poplatok za uloženie odpadu 
na skládke obec platí. To v ko-
nečnom dôsledku predstavuje 
zníženie nákladov na naklada-
nie s odpadom pre obce, čo by 
malo viesť k zníženiu poplatku 
pre obyvateľov. 

Miera vytriedenia odpadu v obci Hranovnica v roku 2021
V  rokoch 2020 a  2021 

Obec Hranovnica platila naj-
vyššiu možnú sadzbu poplat-
ku za uloženie odpadu na 
skládku, keďže sme nedosiah-
li ani hodnotu miery vytrie-
denia 10 %. V roku 2021 do-
šlo k  výraznému zlepšeniu, 
medziročne až o  6,08 %!. 
Toto zásadné zlepšenie má tri 
hlavné príčiny: 

1. Zníženie celkového 
množstva odpadu o 102 ton.

2. Spravodlivejšie evido-
vanie kovového odpadu (ko-
vošrot). Do roku 2020 sa 

totiž kovový odpad evido-
val v  obci, kde sa nachádza-
la zberňa. Tieto obce tak mali 
vzhľadom na vysokú hmot-
nosť kovošrotu veľmi dobré 
hodnoty miery vytriedenia. 
Od roku 2021 majú zberne 
povinnosť zasielať informáciu 
o vyzbieranom kovovom od-
pade obciam podľa trvalého 
pobytu osoby, ktorá odpad 
do zberne priniesla.

3. Zlepšenie nakladania 
s  biologicky rozložiteľným 
odpadom, ktorý zamestnan-
ci Obce Hranovnica dokáza-

li vytriediť a vyviesť na kom-
postovisko.

Spojeným úsilím zo strany 
obyvateľov a zamestnancov obce 
sa tak takmer zdvojnásobila mie-
ra vytriedenia. Podobným spô-
sobom je potrebné postupovať 
aj v  nasledujúcich obdobiach. 
Pre ďalšie zníženie poplatku za 
uloženie odpadu na skládku je 
potrebné dosiahnuť úroveň 20 
%. Verím, že toto číslo sa nám 
spoločnými silami podarí do-
siahnuť už za rok 2022.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Vážení spoluobčania, dovoľujeme 
si Vás  informovať, že Obecná knižnica 
v  Hranovnici je svojim čitateľom plne 
sprístupnená každý pondelok a  stredu, 
v čase od 7.30 do 17.00 hod. Prestávka 
je od 11.00 do 13.00 hod. 

Pridávame žiadosť tým čitateľom, kto-
rí už dlhšie knižnicu nenavštívili a držia 
doma zapožičané knihy (o ktorých mož-
no ani nevedia), aby si dobre ešte raz pre-
zreli police. Sú to už dva roky, čo bola 
knižnica počas pandémie striedavo otvo-
rená - zatvorená. Neuveríte, ale niekoľko 
desiatok čitateľov počas tohto obdobia 
nebolo v  knižnici ani raz. Našli sa však 
aj opačné  prípady. V čase, keď sme mali 
pre opatrenia zatvorené, nám volali čita-
telia, či by sme im nejakú knihu nepo-
žičali. Môžeme konštatovať, že niektoré 
čitateľky majú už prečítané naozaj skoro 
všetko. Každoročne zakúpime do knižni-
ce do tristo nových titulov. Nebolo tomu 
inak ani počas pandémie. Našim sezón-
nym čitateľom sa pomaly končí čitateľ-
ské obdobie. O chvíľu návštevy knižnice 
vystriedajú práce v záhrade. Nezabúdajte 
sa zásobiť obľúbenými príbehmi, aj leto 

má svoje škaredé dni. Deti a  mládež... 
Blížia sa záverečné koncoročné písomky. 
Netreba zabúdať na staré známe: ,,Keď 
budeš veľa čítať, nebudeš mať problémy 
s diktátmi.“ V knižnici nájdete veľa no-
vých, zaujímavých kníh rôznych žánrov. 
Tenších, aj osemstostranových, s farebný-
mi obrázkami, ale tiež s nádhernými ci-
tátmi do denníčka. Treba k nám len prísť 
pozrieť. Nevieme si predstaviť, keby deti 
úplne prestali čítať. Mrzelo by nás to o to 
viac, že prichádzajú o  výnimočnú príle-
žitosť objaviť v sebe nové emócie, vedieť 
ich pomenovať a prideliť im v živote svo-
je miesto. ,,Ak neradi čítate, tak ste len 
nenašli tú správnu knihu“ (J. K. Rowlin-
gová). Knihy si zaslúžia Vašu pozornosť  
v každej dobe. Pozdravujeme Vás, a teší-
me sa na spoločné stretnutie v knižnici!

Typy na čítanie: 
Rastislav Puchala ,,Archa zmluvy“ 

– román. 
Rozumne a vnímavo opísaný príbeh 

gazdovskej rodiny zo Spiša, od historic-
kých počiatkov po súčasnosť, jej vzťah 
ku viere a tradíciám v meniacich sa spo-

ločenských pomeroch. Stala sa víťaznou 
knihou čitateľskej súťaže Kniha roka 
2020 Prešovského samosprávneho kraja, 
ktorú udelila porota. Vhodná pre každé-
ho čitateľa. 

Andrea Kellö ,,Vitaj v  múzeu“  
– náučná kniha pre deti a mládež.

Kniha, na bohato ilustrovaných stra-
nách, predstavuje viac ako 40 slovenských 
múzeí. Sprevádza dejinami rôznych povo-
laní, remesiel a spôsobu života ľudí vo via-
cerých pracovných aj spoločenských po-
lohách. Malé dobrodružstvo pre veľkých 
zvedavcov. Vhodná nielen pre deti!

Peter Stoličný ,,Opica Škorica“  
– beletria pre deti a mládež.

Napínavé príbehy s ponaučením. Ne-
zbedná opička navštevuje školu so svojimi 
kamarátmi. Keďže ešte do školy nikdy ne-
chodila, veľa vecí nevie, medzi inými, ani 
ako sa správať. Deti našli spôsob, ako ju 
postupne, hravými metódami  vychovať. 
Kniha má tri diely, v ktorých sa roztopaš-
ná Škorica učí svoje lotrovstvá a čertoviny 
krotiť, aby mohla s kamarátmi chodiť do 
školy, ktorá ju veľmi zaujíma. 

Zdenka Benková

Marcový príbeh malej knižnice

Rok

Množstvo  
všetkého  
odpadu  
v tonách

Množstvo  
zhodnoteného 
(separovaného) 

odpadu

Miera  
vytriedenia  
odpadu v %

Sadzba  
poplatku  

za uloženie  
odpadu  

na skládku

2019 1 423,32 84,56 5,94 26 €/t

2020 1 474,41 95,5 6,48 33 €/t

2021 1 372,58 172,38 12,56 30 €/t
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Keďže si tieto naše povin-
nosti uvedomujeme, v  po-
sledných rokoch sme sa nie-
koľkokrát snažili dohodnúť 
na zabezpečení činností 
správcu cintorína s externým 
subjektom. Vlastnými perso-
nálnymi kapacitami sme tieto 
činnosti zabezpečiť nevede-
li. Naše rokovania však nedo-
speli k úspešnému záveru.

V  minulom roku sme 
chceli situáciu riešiť odlišne. 
Pri organizačných zmenách 
na obecnom úrade bola jed-
nému zo zamestnancov pride-
lená administratíva súvisiaca 
s prevádzkovaním pohrebiska. 
V  tomto momente však za-
siahla pandémia ochorenia 

Pripravované zmeny v prevádzkovaní pohrebísk
COVID-19 a  viaceré práce-
neschopnosti zamestnancov 
Obce. Napriek tomu postup-
ne pripravujeme adminis-
tratívnu časť prevádzkovania 
pohrebísk tak, aby sme spl-
nili všetky prísne požiadavky 
právneho poriadku. Predbež-

ne predpokladáme, že od 1. 7. 
2022 budú zabezpečené všet-
ky činnosti, ktoré má prevádz-
kovateľ pohrebiska zabezpe-
čovať. O  podrobnostiach Vás 
budeme včas informovať.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Obec Hranovnica s fi-
nančnou podporou Občian-
skeho združenia Záchrana 
zakúpila automatizovaný ex-
terný defibrilátor (ďalej len 
„AED“), ktorý bol vo febru-
ári tohto roka umiestnený pri 
vstupe do budovy hasičskej 
zbrojnice v našej obci.

O používaní prístroja sme 
sa porozprávali s  Mgr. Fran-
tiškom Majerským, predse-
dom OZ Záchrana a  prezi-
dentom Slovenskej komory 
zdravotníckych záchranárov.

Na čo slúži AED? 
AED  je prenosný prístroj, 

určený pre použitie pri laic-
kej aj odbornej prvej pomoci 
pri náhlom zastavení krvné-
ho obehu v dôsledku  fibrilá-
cie komôr  alebo inej závažnej 
srdcovej  arytmie. Od obslu-
hy potrebuje zapnutie a na-
lepenie elektród na hrudník 
pacienta, ďalej dokáže samo-
statne vyhodnotiť  elektrokar-
diogram pacienta do tej miery, 
aby spoľahlivo rozhodol o po-

Umiestnenie automatizovaného externého 
defibrilátora na budove hasičskej zbrojnice

trebe defibrilácie a nasledovne 
vyzvať obsluhu spustiť defibri-
lačný výboj.

Kto môže AED použiť? 
AED môže použiť každý 

dospelý človek, aj dieťa nad 12 
rokov, ktoré je samé bez dospe-
lej osoby. Riadi sa a počúva po-
kyny prístroja.

Je použitie AED nároč-
né?  

Je veľmi jednoduché, prí-
stroj zapnete a ten vám vraví, 
ako máte postupovať. Elektró-
dy nalepíte na obnažené ľudské 
telo a počúvate pokyny AED.

Môžeme použitím AED 
postihnutej osobe ublížiť? 

Nie, prístroj sám vyhodno-
cuje, či je potrebné dať výboj. 
Záchranca nevie dať výboj sám 
od seba, ak prístroj nerozhod-
ne.

Prečo by malo byť verej-
ne prístupných čo najviac 
AED? 

AED je záchranca sám o 
sebe, nepotrebuje výplatu ani 
stravu, je 24 hodín priprave-
ný pomôcť, treba ho len za-
pnúť a riadiť sa jeho pokynmi. 
AED môže byť všade, záchran-
ná služba nie. Preto je umiest-
ňovanie týchto prístrojov také 
dôležité. AED jednoducho za-
chraňuje.

V skratke
• V rámci týždňa modlitieb 

za jednotu kresťanov sa v utorok 
25. januára 2022 konala tradič-
ná ekumenická pobožnosť, ktorá 
sa uskutočnila v Rímskokatolíc-
kom kostole sv. Jána Krstiteľa v 
Hranovnici. 

• Začiatkom roka 2022 odi-
šiel do zaslúženého dôchodku 
dlhoročný zamestnanec Obce 
Hranovnica Ing. Stanislav Drat-
va, ktorý pôsobil na stavebnom 
úrade. Za jeho prácu pre obec a 
jej obyvateľov mu aj touto cestou 
ďakujeme.

• Dňa 13. marca 2022 člen-
ky výboru MS SČK v spolupráci 
s NTS Poprad zorganizovali tra-
dičný „Jarný odber krvi“. Odbe-
ru sa zúčastnilo 15 darcov, z toho 
3 nemohli krv darovať zo zdra-
votných dôvodov. Touto akciou 
sme získali jedného prvodarcu 
– Luciu Kiktovú. MS SČK Hra-
novnica ďakuje všetkým zúčast-
neným darcom. Tešíme sa na 
Vašu účasť v jeseni.

• Ako každý rok, aj tentokrát 
chceme upozorniť na riziká spo-
jené s vypaľovaním suchej trávy. 
Vplyvom vetra môže ľahko dôjsť 
k rozšíreniu ohňa na lesné po-
rasty alebo stavby. Preto upozor-
ňujeme 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.
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V  školskom roku 
2021/2022 sa žiaci Základnej 
školy v Hranovnici aj napriek 
nepriaznivej epidemiologic-
kej situácii v súvislosti s ocho-
rením COVID 19 zapojili 
pod vedením Mgr. Vladimí-
ry KOVÁČOVEJ, Mgr. Vero-
niky GALLIKOVEJ a  Mgr. 
Martina BENDU  do dvoch 
celoslovenských súťaží.

Prvou bola celoslovenská 
súťaž základných a stredných 
škôl organizovaná občian-
skym združením Klub 89 
pod názvom Naša nedávna 
história – „odvrátená tvár 
spravodlivosti – začiatok že-
leznej opony“. Cieľom sú-
ťaže bolo žiakom sprístupniť 
zrozumiteľnou, a  im blízkou 
formou informácie a  fakty 
o novodobej histórii Sloven-
skej republiky, pričom v III. 
roku svojej histórie bola súťaž 
tematicky venovaná historic-
kému obdobiu  od skonče-
nia  II. svetovej vojny po ko-
niec 50. rokov 20. storočia. 

Žiaci Základnej školy 
v  Hranovnici, a  to konkrét-
ne žiaci 9.A triedy František 
PAČAN, Vanesa  ŠARIŠSKÁ 
a  Patrik  PAČAN sa do sú-
ťaže zapojili vytvorením edu-
kačného fotopríbehu o  téme 
kolektivizácie poľnohospo-
dárskej výroby v kategórii re-
tro-dizajn, ktorým sa pokúsili 
primeranou formou vysvetliť 
spoločensko-politickú situá-
ciu daného historického ob-
dobia, jeho príčiny a  vznik-
nuté dôsledky. Záštitu nad 
tohoročným konaním súťaže 
prevzal Ústav pamäti národa 
Slovenskej republiky a  nad 
jednotlivými kategóriami sú-
ťaže záštitu prevzali veľvysla-
nectvo USA na Slovensku,  
veľvyslanectvo Francúz-
skej republiky na Slovensku 
a veľvyslanectvo Holandské-

ho kráľovstva na Slovensku. 
V konkurencii 150 súťaž-

ných projektov sa práca žiakov 
Základnej školy v  Hranov-
nici pod názvom  „Ako nás 
mali pod palcom“  umiest-
nila na 1. mieste v kategórii 
RETRO DIZAJN  a  zároveň  
získali  žiaci  svojou  prácou aj 
zvláštnu cenu veľvyslanectva 
Francúzskej republiky na Slo-
vensku za inovatívny a osobi-
tý prístup k  spracovaniu vy-
hlásenej súťažnej témy.     

Všetky ocenené diela, vrá-
tane práce Františka Pačana, 
Vanesy Šarišskej a Patrika Pa-
čana, budú vystavené širokej 
verejnosti v priestoroch Ústa-
vu pamäti národa Sloven-
skej republiky v Bratislave do 
konca roka 2022.

Druhou súťažou, do kto-
rej sa žiaci ZŠ Hranovnica 
v  školskom roku 2021/2022 
zapojili, bol prvý ročník celo-
slovenskej súťaže základných 
a  stredných škôl národnost-
ných menšín a  rómskych ko-
munít na Slovensku organizo-
vanej občianskym združením 
EDUSOC pod názvom Od-
kiaľ pochádzam – spoznajme 
sa navzájom. Cieľom súťaže 
bolo čo možno najautentickej-
ším a historicky najpresnejším 
spôsobom zadokumentovať 
a odprezentovať históriu róm-
skej komunity alebo význam-
ných jednotlivcov z  rómskeho 
prostredia na konkrétnom úze-
mí, ich zvyky, tradície, črty ale-
bo spôsob života.  

Žiaci Základnej školy 
v Hranovnici, a  to konkrétne 
žiaci 7.A triedy Tatiana Puš-
ková, Dominika Kótaiová, 
Anna Pačanová, Lucia Šariš-
ská a žiačka 8. A triedy Niko-
la Kočková sa do súťaže zapo-
jili vytvorením kalendára, časti 
rómskej histórie v  obci Hra-
novnica. Spracovanie súťažné-

Úspechy žiakov 
základnej školy

ho projektu výrazne skompli-
kovala skutočnosť, že v roku 
1820 zhoreli pri požiari všetky 
dovtedy archivované matriky 
obce Hranovnica, a  zároveň 
v  roku 1945 došlo za  presne 
nezistených okolností ku stra-
te všetkých dovtedy zachova-
ných kroník obce Hranovni-
ca. K  získaniu vierohodných 
a  historicky presných infor-
mácií nám významným spô-
sobom pomohol PhDr. Pe-
ter Roth PhD., nadšenec, 
pre ktorého sa miestna histó-
ria stala celoživotnou záľubou 
a vášňou. Jeho vlastným úsi-
lím zhromaždená zbierka his-
torických artefaktov bola alfou 
a omegou k spracovaniu súťaž-
nej práce našich žiakov. Práve 
historické skutočnosti zozbie-
rané Dr. Petrom Rothom do-
volili žiakom spoznať histó-
riu obce, a  predovšetkým jej 
rómskych obyvateľov aspoň 
do takej hĺbky, aby bolo mož-
né súťažný projekt vytvoriť. 
K  spracovaniu kalendára vý-
razným spôsobom napomoh-
la aj  Mgr. Eva Horváthová, 
učiteľka našej základnej ško-
ly, a  to nielen pri získavaní 
rôznych informácií, ale aj pri 
preklade jednotlivých textov 
z  rómskeho jazyka do jazyka 
slovenského. Veľké množstvo 
informácií žiaci získali vďaka 
osobným rozhovorom a osob-
ným stretnutiam s  najstarší-
mi rómskymi obyvateľmi obce 
Hranovnica.  

Samostatnú súťažnú prá-
cu vo výtvarnej kategórii  pod 

názvom „Môj predok“ vyho-
tovila žiačka 7.A triedy Tatia-
na PUŠKOVÁ.

Záštitu nad tohoročným 
konaním súťaže prevzal Spl-
nomocnenec vlády Slo-
venskej republiky pre ná-
rodnostné menšiny Lászlo 
Bukovszky, predseda na-
dácie Rómskeho fondu pre 
vzdelávanie Viktor Teru 
a  veľvyslanectvo Českej re-
publiky na Slovensku v  za-
stúpení veľvyslancom To-
mášom Tuhým.  

V  konkurencii 420 súťaž-
ných projektov, ktoré spraco-
valo 1 800 žiakov základných 
a stredných škôl z celého Slo-
venska, získala práca žiakov 
Základnej školy v  Hranovni-
ci špeciálnu cenu poroty za 
originálne spracovanie, a zá-
roveň cenu Rómskeho fondu 
pre vzdelávanie.     Vo výtvar-
nej časti súťaže získala žiačka 
7.A triedy Tatiana Pušková 
2. miesto s  prácou pod ná-
zvom „Môj predok“. Vyhlá-
senie výsledkov tejto súťaže 
prebehlo prostredníctvom in-
ternetového prenosu z budovy 
Pállfyho paláca v Bratislave vo 
štvrtok dňa 09.12.2021 a  je 
k dispozícii na webovom sídle 
https://www.youtube.com/
watch?v=Nma_4LYW-pY&-
t=1342s. Vyhlásenie  zvlášt-
nej ceny predsedom nadácie 
Rómskeho fondu pre vzdelá-
vanie Viktorom Teruom je v 
internetovom príspevku v čase 
od 20.20 do 22.15.

Mgr. Martin Benda
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Nie tak dávno som si sám pre seba po-
ložil otázku. Čudnú, ale i  také sa stáva. 
Prečo má človek, teda i ja, strach. Pod pri-
zmou že som sa čosi učil, i  teológiu, mi 
ako prvé prišlo na um, že to všetko dôsle-
dok hriechu. Áno, nepopieram. Ale keď 
som sedel úplne sám  ktorýsi deň len tak, 

v  našom kostolíku, tak prešlo cezomňa 
aj toto..... preto možno, lebo málo verí-
me, že sme v Božích rukách. A náš Pán 
toho dal naozaj veľa. Všetko. I sám seba. 
A to je VEĽKÁ NOC. Aby sme dôvero-
vali Jemu. A  nie naším strachom, ktoré 
žiaľ vedia narobiť hocijakú „galibu“. Ale 

strach k viere v Zmŕtvychvstalého jedno-
ducho nepatrí. I keď si možno niekto po-
vie že, ... zase ďalšia „dogma“. No ale ja 
to tak cítim, a preto vám všetkým prajem 
nielen pekné, ale hlavne silné sviatky vie-
ry, že sa niet čoho báť. Veď Kristus vstal, 
tak čo potom.           Michal Fecko, farár

Vážení občania, milé sestry, drahí 
bratia v Pánovi Ježišovi! 

Je tu Veľká noc. Všetci sa môžeme te-
šiť, že Ježiš vstal z mŕtvych. Tešíme sa zo 
sviatku života, radosti, nádeje a očakáva-
nia novej budúcnosti. Veď Ježiš Kristus 
zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby dal 
každému prístup k novému životu. Naša 
radosť v tieto dni je tým väčšia, čím viac 
ľudí sa zúčastňuje na tomto novom, Bo-
žom živote. V radosti – na oslave života 
nie sme sami, pridávajú sa k  nám ďal-
ší a ďalší. Evanjeliová zvesť o zmŕtvych-
vstalom Pánovi Ježišovi preniká k našim 
srdciam a tvorí v spoločenstve radosť. 

Evanjelium Veľkej noci hovorí o rôz-
nych ľudských reakciách. Boli takí, kto-
rí sa z prázdneho hrobu nesmierne tešili, 
ako napr. ženy alebo učeníci, ktorí „be-
žali, aby videli, čo sa stalo“ (Mt 28,8n). 
Správa žien, že Ježiš vstal z mŕtvych, bola 
tak vážna, že učeníci na nič nedbali, 
nič im nebolo ťažké. Utekali. Túžili „na 

vlastné oči“ spoznať tú radostnú správu. 
A  napokon aj dostali odmenu za svoju 
vieru, keď videli živého Pána. Aj dnes sú 
ľudia, ktorí robia neobvyklé veci, aby sa 
o  Ježišovom zmŕtvychvstaní dozvedeli 
čím viacerí. 

Ale nie všetci sa takto zachovali vo 
veľkonočné ráno. Boli aj takí ľudia, ktorí 
pochybovali o zmŕtvychvstaní a vymýš-
ľali rôzne klamlivé teórie, čo sa malo stať 
s telom Ježiša v hrobe. Žiaľ, stále sú ľudia, 
ktorí za žiadnu cenu nechcú dopustiť, že 
Boh je Víťazom nad smrťou a Darcom 
nového života. Sú ľudia, ktorí zatajujú 
vo svojich rodinách, že Ježiš vstal z hro-
bu. Nie všetci sa dnes tešia z  kresťan-
ského posolstva Veľkej noci, ale len zo 
sviatkov jari. Ježiš je znamením, ktoré-
mu mnohí neveriacky odporujú. Modlí-
me sa za týchto ľudí, aby našli plnší ob-
sah Sviatkov, aby spoznali Veľkú noc ako 
sviatok života, radosti, nádeje a očakáva-
nia novej budúcnosti s Bohom. 

Prajeme Vám a  Vašim rodinám po-
žehnané prežitie Sviatkov v  spoločen-
stve vašich cirkevných zborov a  far-
ností, nech máte istotu, radosť a pokoj 
v  skutkoch Božích a naplnených zasľú-
beniach.   

Martin Zaťko (evanjelický a. v. fa-
rár) s rodinou 

„Kristus žije, život náš, naše svetlo, 
naša nádej! Aj keď telo zotlie raz, s Ním 
však budeme žiť ďalej tam, kde smrti via-
cej niet, kde nám kvitne spásy kvet.

Hoci ťažké bremená na nás kladie ži-
vot časný, z Ježišovho vzkriesenia máme 
silu, údel šťastný: Tvoje vzkriesenie, Kriste, 
to potvrdzuje iste.

Hoci často klesáme, krehkí sme, hriech 
v nás prebýva, vrúcne k Bohu voláme, aby 
v srdci viera žila, keď raz telo hrob skryje, 
nech náš duch s Kristom žije.“

(K. Braxatoris, Ev. spevník č. 140, 
1. – 3.v.)

STRACH

Radostné znamenia
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Zaškolenie zamestnancov obce na používanie AEDAkt kladenia vencov pri príležitosti výročia oslobodenia obce

Karneval v MŠ Hviezdoslavova Karneval v MŠ SNP

Exkurzia žiakov MŠ Hviezdoslavova v modrotlačiarskej dielni

Predstavenie Pinokio v MŠ Hviezdoslavova

Vzhľadom na aktuálny vývoj právnej úpravy máme opäť 
možnosť informovať Vás o úmrtiach našich obyvateľov. Úda-
je o narodených a jubilantoch nám naďalej neumožňuje zve-
rejňovať prísna legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov.

Opustili nás
Věra Pačanová, Mlynská 228/3 

Mária Malatinová, Štúrova 493/27 
Mária Blašková, Družstevná 395/5 

Pavol Marušin, Sládkovičova 523/12 
Odpočívajte v pokoji

Spoločenská rubrika
(1. 1. – 31. 3. 2022)

Doplnené dopravné značenie pri ZdS
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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: Anton, búrka, býk, Gregor, hodinár, Hranovnica, hríby, chladno, chrbát, krk, kvet, 
Medard, mier, mrkva, mrviť, mrznúť, máj, narcis, obláčik, okopávať, oči, pravda, raj, rám, 
siať, slivky, sľubovať, STK, stĺp, strach, svišť, štrk, tri, trs, ubíjať, ukryť sa, usmievať sa, 
včielka, veriť, vidieť, voz, vrhnúť, vstať, vykopávať, zajac, zdržanlivosť

Legenda:
Anton, búrka, býk, Gregor, hodinár, Hranovnica, hríby, chladno, chrbát, krk, kvet, Medard, mier, mrkva, mrviť, mrz-
núť, máj, narcis, obláčik, okopávať, oči, pravda, raj, rám, siať, slivky, sľubovať, STK, stĺp, strach, svišť, štrk, tri, trs, ubí-
jať, ukryť sa, usmievať sa, včielka, veriť, vidieť, voz, vrhnúť, vstať, vykopávať, zajac, zdržanlivosť.
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