
Pramienky putujú 2017 

 
Celodenný  prázdninový  poznávací výlet desiatich obcí  

Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu -  
– Šuňava, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany, Spišské Bystré, Vernár, 

Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vydrník, Gánovce. 
 
 
Poriada:  Obec Hranovnica  - Obecná knižnica v Hranovnici  
V dňoch: 9. - 10. - 11. augusta 2017  ( streda, štvrtok, piatok) 
Doprava:  autobusová 
Cena:  3,- €/osoba a deň   + obedy ( 3,30 €,  alebo stravný lístok). Obed nie je povinný.
   
Potrebné:  nahlásiť záujem (približný počet osôb) do 28. júla 2017( piatok) do 14.00 hod. 
  na Obec Hranovnica 
  Zdenka Benková - tel.: +421 52 /77 95 139 
  email. kniznica@hranovnica.sk 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------         
 
1. deň 
 
 
 
  8. 00   Zber účastníkov podľa autobusového dopravcu 
 
  9. 00  Obec Spišský Štiavnik 
    - ihrisko ( dobrá kofola) 
    - park pri kaštieli 
    - návšteva ľudovej remeselníčky Ľubomíry Šutákovej 
 
  10. 30  Obec Vydrník 
    - tento kostol určite 
    - kúpele 
    - kováč 
 
  11.45  Obec Gánovce 
    - 12. 00  spoločný obec v reštaurácii 
    - 12. 30  AQUA Spa Gánovce, objekt neandertálca 
    -  13. 00 Meteorologická stanica Gánovce – sonda, prehliadka 
     s výkladom 
   
  14. 00   ukončenie prvého dňa, rozvoz domov podľa autobusového dopravcu 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. deň   
 
  8.00   Zber účastníkov podľa autobusového dopravcu 
   
  9. 00   Obec Šuňava  
    -  strecha dvoch morí 
    -  kaplnka 
    -  ľudové zvyky a tradície 
   
  10. 00  Obec Liptovská Teplička 
    -  schody do neba 
    -  pivnice 
    - ešte niečo 
    - 11.30   spoločný obed v spol. dome Liptovská Teplička 
 
  12.30   Obec Vikartovce 
    -  nová ZŠ na kopci 
    -  Kultúrny dom a DHZ 
    -  ešte niečo 
 
  14.00  ukončenie druhého dňa, rozvoz domov podľa autobusového dopravcu 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------       
   
3. deň 
 
  8.00    Zber účastníkov podľa autobusového dopravcu 
  
 
  8. 30   Obec Kravany 
    - obec Kravany 
    - 
 
  9. 00  Obec Spišské Bystré 
    - DHZ 
    - Urbár – rezanie dreva s výkladom ( ako to bolo kedysi) 
    - koleso foľuša, kostol, 
 
  10. 00  Obec Hranovnica 
    -  modrotlačiarenská dielňa Elemíra Montška v rekonštrukcii 
    -  orgánová dielňa Bies 
    -  Poľnohospodárske družstvo ( Mäsovýroba Knižka + predajňa) 
    -  11.30 hod.  spoločný obec v reštaurácii Delta, alebo „B“ Club 
 
  13. 00   Obec Vernár 
    -  partizánsky bunker 
    -  pravoslávny kostol 
    -  škola /pamätné izby/, amfiteáter 
 
  14. 00   ukončenie tretieho dňa, rozvoz domov podľa autobusového dopravcu 
 


