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Informačný štvrťročník

Milí spoluobčania, keďže v období jesene je
menej času na prechádzky, aj informácie prichádzajú k Vám pomalšie. Preto si dovolím vás
informovať o aktuálnych udalostiach v obci
a diskusných príspevkoch na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v priebehu dvoch mesiacov.
Po vyriešení financovania chodníka na Strelnicu
sa začali vybavovať formality. Práce na chodníku
sú ukončené, v priebehu ich realizácie však boli
kritizované. Stavebná komisia preto zistené
nedostatky posúdi a navrhne opatrenia na ich
odstránenie. Navyše pri vybavovaní formalít
požiadala Slov. správa ciest BB o odstránenie
stavebnej sute z kanála pozdĺž Strelnice.

Dňa 21. 8. 2010 sa uskutočnili spomienkové oslavy SNP na Krížnej. Na požiadanie je zverejnená
informácia, ako obec prispela na oslavy. Hradila
dopravu finančnou čiastkou 420 € a na občerstvenie prispela čiastkou 80 €. Podľa rozhodnutia
členov výboru SZPB na občerstvenie prispievali
účastníci osláv príspevkom 2 € na osobu. Hlbšie
načrieť do rozpočtu obce nebolo potrebné, pretože
pivo a kofola boli od sponzorov a príspevok 2 €
na osobu a ostatné sponzorské príspevky pokryli
náklady na prípravu gulášu. V mojom osobnom
záujme však nie je pátranie o nakladaní so získanými sponzorskými príspevkami, okrem príspevku z obce, ktorý musí byť zdokladovaný
Občania Harmanca boli oslovení na možnosť
sponzorstva na knihu o histórii Harmaneckej doliny - „Zelené spomienky“. Spočiatku nebol veľký
záujem, avšak neskôr, keď bol k dispozícií prvý
výtlačok, zapojili sa so záujmom všetky rodiny

Ročník IV.
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a ich zoznam bude zverejnený v obecných
novinách. Významnou mierou sa na tejto akcii
angažovala p. Roštárová, a to bez nároku na
odmenu. Na úhradu faktúry pomohla vyzbierať
fin. čiastku, a preto jej patrí naše poďakovanie.
V mesiaci august sa zrealizovala výmena okien
v MŠ a ZŠ. Investíciou sa zhodnotil obecný majetok, ktorý slúži deťom našej
najmladšej generácií.

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo návrh na
finančný príspevok pre prváčikov a príspevok
nebol doporučený.
Miesto pred kaplnkou slúži všetkým, najmä tým,
kto potrebuje chvíľku duchovného oddychu.
Dňa 23. 9. 2010 sa uskutočnilo slávnostné uvítanie do života, rady obyvateľov rozšírili 4 dievčatá
a 3 chlapci.
Na požiadanie obce bol vyčistený odtokový kanál
oproti domu č. 2. V tejto súvislosti som požiadala
Slov. správu ciest o opravu odtokového kanála na
ceste pri telocvični, nakoľko tam hrozilo veľké
nebezpečenstvo.
Prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy
nám zamietol požiadavku o predĺženie trasy
k obchodnému domu Kaufland.
V mesiaci september bol umiestnený informatívny merač rýchlosti na stĺpe verejného osvetlenia
pri OÚ. Zároveň sa odoslala žiadosť na Okresný
dopravný inšpektorát PZ BB o jeho preloženie na
iný stĺp pri trafostanici.
Poslednou informáciou je termín akcie „Úcta k
starším“, ktorý je 22. 10. 2010. Nezabúdame na
skôr narodených a aj touto cestou si dovolím
pozvať Vás na stretnutie.
starostka
Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

www.harmanec.sk
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 21. 7. 2010
Schvaľuje:
program zasadnutia OZ
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Informáciu o použití finančných prostriedkov na
opravu chodníka na Strelnicu
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

OZ Harmanec súhlasí:
Berie na vedomie:
s finančným príspevkom na vydanie knihy v
ospravedlnenú neúčasť p. Čičmanca Radovana
čiastke 600 €
na zasadnutí OZ
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
s finančným príspevkom pre p. Gajdošovú na
a) správu o hospodárení obce Harmanec za I.
úhradu výdavkov za pohrebné služby vo výške
polrok 2010
100 €
b) správu o hospodárení Bytového podniku HarHlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
manec za I. polrok 2010
s použitím finančných prostriedkov z rezervnéHlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
ho fondu na výmenu okien na MŠ a ZŠ
Správu o finančnej kontrole hospodárenia BytoHlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - Štrbák J.
vého podniku Harmanec.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 17. 8. 2010
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
Schvaľuje:
program zasadnutia OZ
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
Určuje:
zmluvu o dielo na opravu chodníka
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - RusnáZb. o obecnom zriadení v znení neskorších predková A.
pisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúzmluvu o dielo na výmenu okien na MŠ a ZŠ
cich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
Harmanec na funkčné obdobie 2010 - 2014 výVZN 1/2010 o pravidlách času predaja v obchokon funkcie starostu na plný úväzok.
de a času prevádzky služieb
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 22. 9. 2010
Schvaľuje:
Určuje:
program zasadnutia OZ
v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nepodľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona 369/1990 Zb.
skorších predpisov na funkčné obdobie 2010o obecnom zriadení v znení neskorších predpi2014 počet poslancov sedem (7)
sov schvaľuje:
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
1. Štatút obce
2. Rokovací poriadok OZ
Vyhlasuje:
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
podľa § 9a ods. 1 písm. a), odst. 9 zákona č.
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaž138/1991 Zb. o majetku obcí obchodno - verejnú
nostiach Smernicu o vybavovaní sťažností
súťaž na prenájom časti pozemku o výmere 18
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
m2, parc. Č. 73, LV 61 v katastrálnom území
Harmanec
zmluvu o dielo na výmenu okna v kancelárii ŠJ
pri MŠ v Harmanci
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - RusnáHlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
ková A.
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Kandidáti pre voľby poslancov do Obecného
zastupiteľstva v Harmanci
27. novembra 2010
1. Kristína Beňová, 56 r., administratívny zamestnanec,
Harmanec č. 6, 976 03, nezávislý kandidát
2. Eva Binderová, 51 r., pracovník expedície, Harmanec
č. 20, 976 03, SMER-sociálna demokracia
3. Zoltán Bitter, 56 r., zmenový dispečer, Harmanec č.
16, 976 03, MOST-HÍD, Kresťanskodemokratické
hnutie
4. Pavol Čičmanec, 58 r., strojník, Harmanec č. 23, 976
03, SMER-sociálna demokracia
5. Elena Drapčiaková, 53 r., TH-pracovník, Harmanec
č.12, 976 03, SMER-sociálna demokracia
6. Peter Floch, 33 r., vodič, Harmanec č.16, 976 03,
MOST-HÍD, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Peter Chladný, 43 r., údržbár, Harmanec č. 14, 976 03,
SMER-sociálna demokracia
8. František Kiedžuch, Ing., 61 r., kartograf, Harmanec č.
6, 976 03, SMER-sociálna demokracia
9. Martin Lovás, 28 r., ekonóm, Harmanec č.16, 976 03,
nezávislý kandidát
10. Miroslav Majtáň, 59 r., posunovač, Harmanec č. 22,
976 03, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
11. Miroslava Moyšová, 52 r., predavač s inkasom, Harmanec č. 6, 976 03, nezávislý kandidát
12. Jaroslav Murín, 59 r., kurič, Harmanec č. 8, 976 03,
nezávislý kandidát
13. Jana Poturnayová, 27 r., výčapníčka-čašníčka, Harmanec č. 6, 976 03, nezávislý kandidát
14. Ján Roháč, 58 r., kurič, Harmanec č. 24, 976 03,
nezávislý kandidát

3

15. Alena Rusnáková, 40 r., spojovací manipulant, Harmanec č. 19, 976 03, Slobodné Fórum
16. Viliam Štiefel, 74 r., dôchodca, Harmanec, 976 03,
Ľudová strana - hnutie za demokratické Slovensko
17. Ján Štrbák, 59 r., dispečer, Harmanec č. 24, 976 03,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
18. Štefan Ťažký, 33 r., manažér, Harmanec č. 9, 976 03,
SMER-sociálna demokracia
19. Helena Vajsová, 58 r., starostka obce, Harmanec č.6,
976 03, SMER-sociálna demokracia

Kandidáti pre voľby starostu obce v Harmanci
27. novembra 2010
1. Kristína Beňová, 56 r., administratívny zamestnanec,
Harmanec č. 6, 97603, nezávislý kandidát
2. Zoltán Bitter, 56 r., zmenový dispečer, Harmanec č.16,
976 03, MOST-HÍD, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Dušan Haluška, 58 r., technik pre odpady, Harmanec
č.8, 976 03 nezávislý kandidát
4. Henrieta Ivanová, 46 r., účtovníčka, Harmanec č.15,
976 03, nezávislý kandidát
5. Martin Lovás, 28 r., ekonóm, Harmanec č.16, 976 03,
nezávislý kandidát
6. Miroslava Moyšová, 52 rokov, predavač s inkasom,
Harmanec č. 6, 976 03, nezávislý kandidát
7. Ján Štrbák, 59 r., dispečer, Harmanec č. 24, 976 03,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
8. Helena Vajsová, 58 r., starostka obce, Harmanec č. 6,
976 03, SMER-sociálna demokracia

Potrebujete vybaviť nový občiansky preukaz, cestovné doklady, vodičský preukaz, alebo ste
napríklad kúpili nové auto? Možno vás teda bude zaujímať, že už tieto doklady nevybavíte na Okružnej ulici.
Nové pracovisko oddelenia dokladov je otvorené v nových priestoroch na adrese: Štefánikovo nábrežie č. 7
v Banskej Bystrici (budova bývalej OVS). Stránkové hodiny:
Pracovisko
Občianske preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
Cestovné doklady:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
Zbrojné preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
Vodičské preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
Evidencia vozidiel:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB

Štvrtok

Pondelok

Utorok

Streda

Piatok

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-17.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-17.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-17.30

nestránkový
deň

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-17.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-15.30

8.00-12.00
13.00-17.30

nestránkový
deň

8.00-12.00
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Kultúra v obci

Veľa sa už popísalo o tradičnom spomienkovom podujatí - Stretnutí generácií na Kališti, ale chceme Vám to
napísať našimi očami, tak, ako sme to videli my 14. augusta 2010.
Boli sme tam prvýkrát. Bola to pekná, slnečná sobota,
takže všetci, aj účastníci podujatia, aj organizátori boli
spokojní. A tešilo nás aj to, že aj my, Harmančania, patríme k tým, ktorí si chcú dôstojne pripomenúť utrpenia a
hrôzy, ktoré prežili obyvatelia obce vypálenej fašistami.
Oslavy sa začali sv. omšou, ktorú celebroval katolícky a
evanjelický farár.
Nasledovali príhovory a pozdravy hostí, medzi inými
bol prítomný aj podpredseda NR SR p. R. Fico. Začal
vtipným ospravedlním za meškanie, pretože sa zatúlali a
hľadali Kalište opačným smerom. Nasledovalo otvorenie
zrekonštruovanej partizánskej nemocnice - zemľanky.
Potom sa všetci, ktorých sme stretávali, a boli to naozaj
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foto: p. Havran

všetky generácie, poberali na kultúrny program. Skutočne
sme stretli najmenšie deti, ktoré sedeli rodičom na ramenách, turistov, ktorí zabsolvovali turistické pochody Donovaly – Kalište, Špania Dolina– Kalište, ale stretli sme
aj mnoho dôchodcov chodiacich, ale aj takých, ktorí si
pomáhali paličkami.
Stretli sme tu aj príbuzných pána Alfonza Bučka, ktorý bol medzi tými ľuďmi, ktorému tiež vypálili dom.
Rozprávala nám o tom jeho švagriná, ktorá s veľkým
smútkom a slzami v očiach spomínala na prežité časy.
Bol to veľmi srdečný a dojímavý rozhovor. Rozlúčili sme
sa s ňou so želaním, aby sa im, a ani našim generáciám
nikdy nič podobné už nestalo. Preto si formou takýchto
stretnutí pripomínajme to, čo prežili naši predkovia, a čo
by sme my nikdy nechceli prežiť. Stretnutie generácií na
Kališti bolo dôstojnou spomienkou na všetkých, ktorí
prežívali hrôzy vojny vo vypálených obciach a hrdinstvo
tých, ktorí vtedy žili.
E. Binderová, E. Kohútová

Všetky náklady spojené s touto akciou:
Zachovávať tradície spomienkových slávností a pripomínať hroznú minulosť nášho národa, aj to je poslaním organizácie SZPB. Oslavy 66. výročia SNP na Krížnej sme aj tento
rok oslávili so všetkým, čo k nim patrí. So slávnostným
kladením vencov pri pamätníku a potom posedením, alebo
stretnutím pri guláši a občerstvením, pre všetkých, ktorí majú
radi túto, pre našu obec dlhoročnú tradíciu. Všetko bolo pripravené a zabezpečené ľuďmi, ktorí radi pomôžu, aj za cenu,
že tento rok si platili náklady spojené s ubytovaním a stravou.
Dokonca aj všetci účastníci osláv prispeli prvýkrát na občerstvenie, myslím si, že nepatrnou čiastkou.
Aj keď mi pomohli mnohí sponzori - Potraviny Očko,
Firma Flash 2002 s r.o., VKÚ Harmanec, a.s., OV SZPB,
Mestské lesy Banská Bystrica, Dušan Izing, Firma Hetu, Ján
Roháč, Helena Vajsová, Alena Necpalová, nestačilo to na
pokrytie všetkých nákladov.
Prečo? Naša organizácia mala rozpočtom danú
sumu
700 € na svoju činnosť. Najväčšou sumou našich peňazí každý rok financujeme oslavy na Krížnej a to nielen našim členom, ale všetkým, ktorí majú záujem. Ale tento rok sme nedostali celú sumu, ktorá bola plánovaná na tieto oslavy. Dostali sme len 500 €, ktoré stačili na preplatenie faktúry za dopravu - 420 € a na občerstvenie nám zostalo 80 €. Preto sme
vyberali od prihlásených účastníkov 2 €. (Vybrali sme 122 €).

Cestovný príkaz - zabezpečenie akcie 30 € - OV SZPB
Dovoz a odvoz ľudí a materiálu na
občersvenie v piatok a v sobotu späť
80 €
Nákup potravín na guláš + chlieb
165 €
Poháre a misky na guláš
30 € - VKÚ, a.s.
Doprava ľudí na Krížnu
420 €
Ubytovanie
25 €
___________________________________________
Spolu:
750 €
Financie od obce, sponzorov a účastníkov spolu 682 €.
Ostatné som sponzoroval ja a môj kamarát. Príprava gulášu
na Krížnej má zákonite vyššiu cenu so všetkými nákladmi
s tým spojenými, ako guláš na Bagrovisku. Takže odmietam
akékoľvek dezinformácie na moju adresu. Oslavy na Krížnej
sú mojou srdcovkou, tak to vždy bolo a bude či to bude
s peniazmi, alebo bez nich.
Pre mňa je dôležité to, že tieto oslavy majú v našej obci už
roky peknú tradíciu, už od čias bývalého predsedu, Jožka
Kupčoka. Ľudia sa tam cítia dobre a radi sa tam vracajú.
A tak to bolo aj tento rok.
Ďakujem všetkým, ktorí nám nezištne pomohli a všetkým,
ktorí tam boli a nezabúdajú na tradície.
Ján Roháč, predseda SZPB
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Napísali ste nám

Dostáva sa vám do rúk zaujímavá publikácia
Zelené spomienky - pohľad do histórie Harmaneckej
doliny. Otcom tejto knihy bol dnes už nebohý rodák
z Dolného Harmanca Gejza Vajs. No nebyť niekoľkých zanietených a obetavých nadšencov, toto dielo
by nikdy neuzrelo svetlo sveta. Kto sú títo ľudia sa
dozviete z obsahu uvedenej knihy. Ja sa chcem touto
formou poďakovať za seba, ako aj za mnohých, ktorí
tento ich počin schvaľujú a obdivujú.
Vydanie tejto knihy má okrem stránky formálnej
aj stránku ekonomickú. Plány boli iné, skutočnosť
ich zmenila. Počítalo sa s tým, že sponzori z rôznych
inštitúcií a podnikateľov poskytnú dostatočné financie na zaplatenie nákladu, ktorý stál 4 000,- eur. Vtedy by každá rodina v Dolnom Harmanci aj našom
Harmanci knihu dostala bezplatne. No nevyzbieralo
sa dosť, preto bolo potrebné vyzvať aj občanov, aby
prispeli aj oni. Výzva na sponzorstvo bola oznámená na miestnom Infokanáli, aj na tabuli oznamov
OÚ. Tí, ktorí na túto výzvu zareagovali a prispeli, sú
v knihe uvedení ako sponzori. No bolo ich veľmi
málo, preto bolo potrebné chýbajúce financie dovyberať. Rozhodla som sa pomôcť a oslovila som našich občanov, či chcú prispieť. A bola som prekvapená, že medzi nami žijú aj štedrejší spoluobčania.
Prispeli aj takí, ktorí sami až tak veľa nemajú. Vyslovujem im veľkú vďaku. Niektorí by aj boli prispeli, no z technických dôvodov im to nešlo. Všetkým ochotným knihu odovzdám osobne. Možno sa
niekomu kniha ujde aj zadarmo, ale to len vďaka
tým, ktorí na ňu prispeli. Všetkých dodatočných prispievateľov zverejníme. Želám vám veľa príjemných
chvíľ pri čítaní Zelených spomienok.
Zdenka Roštárová
Zoznam sponzorov, ktorí sa neskôr rozhodli knihu Zelené spomienky podporiť. Sú to tieto rodiny
a jednotlivci:
Baisová, Brašeňová, Izingová, rod. Petra Smidta,
Haringová, rod. Mariana Štubňu, Zoltána Benkeho,
Štefana Benkeho, Galušková, Machalová, Majtáňová, Vachová, Kánska, Kovalčíková, Bergerová, Rettková, Jozefa Fronca, Linderová, Branická, Chváliková, Koštialová, Mališková, Kohútová, Petra Ľachkéhe, Čičmancová, Jánska, Františka Babjaka, Marunčiaková, Štrbáková, Kvačkajová, Katková, Milana Vajsa, Zelencová, Daniela Babjaka, Jána Roháča,
Milana Rečkoviča, Petra Chladného ml., Petra Vargu, Jozefa Lachkého, Štefana Dudáša, Mitterová,
Miřetinská, Olerínyová, Dušana Mikloša, Daubnerová, Roštárová, Ivana Dlhoša, Drapčiaková, Kluvan-
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cová, Medveďová, Jozefa Žabku, Šlosárová, Hildy
Hrčkovej, Dušana Fronca, Chovancová, Potrnčiaková, Jána Žabku, Petra Chladného st., Ivanová, Patyiová, Bérešová, Ladislava Vajsa, Zajacová, Berkyová, Synaková, Kvetoslava Slašťana, Jána Slašťana,
Grajzerová, Jozefa Bellu, Jaroslava Štubňu, Igora
Gregora, Burkovcová, Murínová, Vaníková, Murgašová, Rýsová, Marenčáková, Rakšányová, Bartková,
Róbert Dudáš, Elena Gajdošová, Jarmila Gajdošová
Ladislav Šimko, Roman Babjak, Emília Vanyová,
Tatiana Papcúnová, Zuzana Bellovová, Anna Filipková, Elena Kohútová, Viera Sidorová, Radka Riesová, Štefan Havran, Helena Schmidtová, Ing. Martin Lovás, Anna Sanigová, Oľga Husenicová, Ing.
František Kiedžuch, Františka Vrbová, Amália Fáberová, Ján Marenčák, Marta Kapustová, Ing. Peter
Švec, Erika Štiefelová, Viliam Štiefel ml., Antónia
Chovančáková, Dušan Chovančák, Marta Holecová,
Jarmila Mozolíková, Soňa Cibuľová, Dianová, Jozef
Jasenský, Lýdia Ternušáková, Alena Rusnáková,
Veronika Vargová, Miroslava Slivková, Anežka
Kolláriková, rod. Líšková, Elena Ďurišová a Mária
Vajsová, rod. Petra Vacha, Margita Pročková, Júlia
Fabriciusová, Alžbeta Voskárová, rod. Bartková, p.
Uvíra.
Ďakujeme.

6

História obce

Aj tieto voľby, ako aj takmer všetky predtým, priniesli niečo nové. Tentokrát to bolo pozitívne, lebo voľby
sa konali len v jediný deň – a to 2. decembra 2006 od
06.oo do 20.oo hod. Občania vo svojich poštových
schránkach našli dostatok zaujímavého materiálu,
v ktorom im kandidáti na funkciu starostu, ale
i poslancov predkladali a ponúkali svoje programy na
nasledujúce štyri roky. Z kandidátov na funkciu starostu
to boli: Miroslava Artimová, Július Hríbik, Ing. František
Kiedžuch, Miroslav Majtáň, Ján Štrbák a Helena Vajsová – tú mimochodom podporil svojou výzvou aj anonym
a poslankyňa obce Harmanec Alena Rusnáková vyzvala
občanov k rozvážnej voľbe, bez toho, že by niekoho vyzdvihovala. Treba však dodať, že Miroslav Majtáň si nerobil žiadnu kampaň. Niekoľkí z kandidátov pozvali občanov na verejné stretnutie, kde sa podával guláš. Občania radi prišli, ale po kampani ich viac zaujímalo nie to,
kto aký program predkladal, ale to, kto mal lepší guláš.
Tak či tak, občania si mohli vyberať zo šiestich kandidátov, komu dajú dôveru na nasledujúce funkčné obdobie.
Na sedem poslaneckých kresiel si robilo nárok až 34
kandidátov, medzi nimi i niekoľko manželských párov:
Miroslava Artimová, Ján Bačkor, Andrea Bérešová, Radovan Čičmanec, Róbert Dudáš, Margita Froncová, Igor
Gregor, Dušan Haluška st., Alena Halušková, Július Hríbik, Eva Hríbiková, Ing. František Kiedžuch, Peter Kohút, Anežka Kolláriková, Václav Kramný, Ing. Martin
Lovás, Miroslav Majtáň, Ing. Miroslav Mališka, Jozef
Martaus, Stanislav Matejka st., Stanislav Matejka ml.,
Vladimír Mydlo, Anna Patyiová, Ján Roháč, Danica Roháčová, Alena Rusnáková, Vladimír Smidt, Ján Štrbák,
Eva Štrbáková, Anna Ťažká, Ladislav Vajs, Helena Vajsová, Lýdia Vajsová a Viera Vaníková.
V oboch prípadoch bolo potešiteľným javom, že mnohí z nich sa zaregistrovali ako nezávislí kandidáti a že
pochopili, že v malej obci hrať na politické husle, kde
každý každého pozná, je prinajmenšom smiešne.
A prišiel deň volieb. Skutočne vládla nefalšovaná nervozita. O výsledky snáď nikdy predtým nebol takí záu-
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jem ako teraz. K urnám sa však dostavilo menej občanov,
ako sa očakávalo –len 528 voličov, čo je 68,48 %. Je
smutné, že viac než 30 % obyvateľov obce bolo ľahostajných a teda osud a dianie v obci, v ktorej žijú, ich nezaujíma!
Voľby priniesli tieto výsledky:
Starostkou obce sa stala Helena Vajsová s počtom hlasov
– 261. Získala viac hlasov, ako ostatní kandidáti spolu!
Za poslancov boli zvolení – s počtom hlasov:
Ján Roháč – 292
Radoslav Čičmanec – 175
Ing. Martin Lovás – 165
Ján Štrbák – 155
Miroslav Majtáň – 136
Alena Rusnáková – 115
Ing. František Kiedžuch – 107
Sčítanie hlasov bolo zdĺhavé a výsledky boli známe
tesne pred polnocou. Prejavil sa slovenský folklór radosti
a sklamania a bodku za voľbami dala privolaná polícia.
Do obecného úradu prišli nové tváre: Anežka Koláriková a Alena Chladná. Za kontrolórku obce bola zvolená
Ing. Hýblová.. Funkčné obdobie zastupiteľstva končí
koncom tohto roku.
Dostali sme sa do cieľa nášho seriálu z histórie volieb
do Obecného zastupiteľstva v Harmanci. Ak som tu neustále písal o voľbách, tak sa musím priznať, že som vás
dosť dlho klamal a ospravedlňujem sa za to. Totiž za
socíkov to skutočne neboli voľby, ale akési ľudové hlasovanie, veď voliť nebolo z čoho, lebo počet navrhovaných
kandidátov nikdy nemohol prevyšovať počet volených.
Tešme sa na ďalšie voľby, ktoré budú už čo nevidieť –
27. novembra 2010. A občania by nemali byť už ľahostajní, lebo ináč môžu nadávať len sami na seba!
Michal Kiššimon

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie............... 756
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky................................... 137
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov.......................................................................... 137
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov........................................................... 133
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov.......................................................
4
Otázka
počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
č. 1.......................................................................................... 110 .................................................................. 19
č. 2 ......................................................................................... 122 ..................................................................
5
č. 3 ......................................................................................... 119 ..................................................................
5
č. 4 ......................................................................................... 108 .................................................................. 14
č. 5 .........................................................................................
77 .................................................................. 38
č. 6 .........................................................................................
87 .................................................................. 24
Členovia komisie:
Kristína Beňová, Elena Kohútová, Zdenka Roštárová, Andrea Synaková, Jana Vanyová, Ing. Milan Zemko.
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Stalo sa už aj vám, že ste si chceli cez internet
kúpiť vytúženú vec, ale v slovenských internetových
obchodoch ste ju nenašli a v kamenných obchodoch
už vôbec nie? Zato na zahraničných stránkach internetových obchodov ste ju objavili? Nuž, mne sa to
stáva pomerne často. Sklamanie strieda hnev na našich predajcov, že mnou hľadaný tovar nevedia zaradiť do svojej ponuky. Po jednom takomto neúspešnom hľadaní tovaru mi napadla skvelá myšlienka.
Čo keby som skúsila nájsť niekoho, kto by mi vedel
pomôcť so sprostredkovaním kúpy? A moje hľadanie bolo úspešné. Podarilo sa mi na internete objaviť
stránky, ktoré sprostredkúvajú nákup v USA a vo
Veľkej Británii. Napríklad na stránke www.skebay.sk vám pomôžu s nákupom tovaru v USA. Stačí, ak im napíšete, čo chcete kúpiť a čiastku, ktorú
chcete do toho investovať a oni to za vás na aukcii
Ebay alebo v obchode v USA uhradia a prepošlú na
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Vašu adresu na Slovensku. Celý servis, končiaci doručením zásielky
do vašich rúk, vybavia
za Vás. Na stránke
www.eshop-rychlo.sk/
englishshop vám zase
pomôžu s nákupom tovaru vo Veľkej Británii.
Ak si nevyberiete tovar, ktorý ponúkajú na svojej
stránke, stačí, ak im pošlete popis toho, čo by ste
chceli kúpiť alebo odkaz na konkrétny tovar
v anglickom internetovom obchode a zvyšok je na
nich. V priebehu jedného až dvoch dní vám dajú
vedieť, že vami požadovaný tovar zaradili do svojej
ponuky a potom už stačí len pokračovať v nákupe
ako v slovenskom internetovom obchode. Samozrejme, treba rátať s miernym poplatkom za sprostredkovanie, ale ak po niečom veľmi túžime, radi ho
zaplatíme, no nie?
Martina Kovalčíková

kresťan. Človek sa často mení, lebo nedokáže mlčať
na určitých miestach. Mlčanie prestalo byť čímsi
prirodzeným, ako sú oblaky alebo vzduch. Žiť s
ľuďmi je ťažké preto, lebo je veľmi ťažké mlčať.
Preto keď chceme niečo povedať, malo by to prejsť
tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty a bránou úžitku. Ak to, čo chceme povedať nie je pravdivé, dobré a užitočné, potom je lepšie nechať si to pre
seba. Preto nás často mrzí, keď niečo povieme, ale
nikdy nás nemrzí, že niekedy mlčíme. My ľudia žijeme v jednej obci, každý z nás má chyby, ktoré je treba navzájom akceptovať. Lebo nedá sa vyslovené
slovo kedykoľvek vziať späť. Preto aj miesto pri kaplnke by sme mali brať s vážnosťou. My, kresťania,
tam prichádzame s modlitbami, so žiadosťou či poďakovaním, vy ateisti tam hľadáte pokoj, ktorý z
tohto miesta vychádza. Možno si to neuvedomujete,
ale keby ste ho necítili, tak tam netrávite svoj oddychový čas. Naučme sa navzájom toto miesto si vážiť
a úctu voči nemu prejaviť tichom. Mlčanie predlžuje
čas nášho života a spoločné mlčanie je najkrajším
kvetom zídených.
Použila som veľa citátov z malej knižky, v ktorej je
veľa pravdy. Kto nevie mlčať, je ako človek, ktorý
by chcel v živote iba vydychovať a nie vdychovať.
Na koniec nášho príhovoru jedna žiadosť: pokúsme
sa počúvať hlas ticha.

V zhone moderného sveta, plného rozhlasových a
televíznych vysielaní, reklám, dopravného ruchu,
diskoték, akoby už nebolo miesta na mlčanie. Obyčajne sú to miesta, ktoré niečo vyjadrujú či symbolizujú. Také miesto sme si vytvorili aj my, občania
Harmanca. Je to naša malá kaplnka a jej okolie. Preto som sa rozhodla napísať za nás kresťanov, čím sú
tieto miesta charakteristické. Nie náhodou sa mlčania zachováva práve na týchto miestach, kde sa človek modlitbou oddáva hľadaniu pravdy a do hĺbky
skúma sám seba, kde ľahšie prichádza do styku so
stvorením.
Stačí spomenúť bibliotéky, kláštory, chrámy, horské samoty alebo pustovníkov. Na tých miestach
vieme alebo sa znova učíme načúvať tichu a pokoju.
Len ak sa ponoríme do ticha, znova nájdeme radosť
a dokážeme prejaviť pozornosť tomu, o čo sa náš
blížny chce s nami podeliť. Ak sa máme navzájom
chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha a
ponoriť sa do seba a do modlitieb. Matka Tereza povedala: „Boh je priateľom mlčania.“. Všimnite si, že
príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. A človek bol obdarený jazykom, aby hovoril, ale
má aj zuby, aby ten jazyk bol ohraničený. Ján Pavol
II. povedal: „Ak máme správne chápať a hodnotiť,
musíme si vytvoriť oázu ticha. Ponoriť sa do ticha a Za veriacich našej obce a tých, ktorí pomohli
do seba a do modlitby.“ A tak to chápe aj pravý vytvoriť toto miesto pokoja.
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Skončením prvej svetovej vojny zanikla RakúskoUhorská monarchia. Vznik Česko-Slovenskej republiky
privítali občania s nadšením. Teda, kde ako. Názov Prvá
republika však vznikol až po druhej svetovej vojne. My sa
však budeme venovať kultúre a všetkému, čo s tým súvisí.
Prvého januára 1920 Úradné noviny Župy Zvolenskej,
ktoré vychádzali v Banskej Bystrici, priniesli výsledky
sčítania ľudu z konca roka 1919. Štatistika uvádza
v Harmanci: 880 obyvateľov - v celej harmaneckej
doline. Z toho bolo: 649 Slovákov a Čechov, 24 Maďarov,
199 Nemcov a 8 iných národností. Bolo tu 776 rímskokatolíkov, 75 luteránov, 1 helvétsky reformovaný, 27
židov a 1 iného vierovyznania. Bolo to pestré zloženie.
Iná štatistika z konca roka vykazuje školskú dochádzku v Dolnom Harmanci na 97%, pričom bolo v novembri
vymeškaných 2423 poldní a v škole priamo
v Harmaneckej papierni 91 % s vymeškaním 1949 poldní.
V roku 1920 sa obec Harmanec odčlenila od Banskej Bystrice a stala sa samostatnou obcou s názvom Harmanec.
Pre lepšie pochopenie, to bol dnešný Dolný Harmanec.
Patrili sem administratívne Harmanecká papiereň a Horný
Harmanec. Názov Harmanec sa v skutočnosti nikdy neujal
– lebo vždy tu bol ešte druhý Harmanec s názvom Horný
a vždy tu teda visela otázka a kde je potom Dolný? Po celé
dlhé desiatky rokov toto miatlo aj samotné úrady
a najčastejšie ani oni nedodržiavali úradný názov obce.
V roku 1921 Okresný osvetový zbor v Banskej Bystrici
vymenoval pre ľudovýchovnú prácu v obciach miestnych
dôverníkov. V Dolnom Harmanci to bola Oľga Študlíková a v papierni Gizella Kellnerová. Tento rok bol pre školy v harmaneckej doline pohromou. Školská dochádzka
klesla v Dolnom Harmanci na 83,5 % a v papierni až na
69 %! Epidémie osýpok a šarlachu urobili svoje. Nehrali
sa žiadne divadlá a nič sa nenacvičovalo.
Prišiel rok 1922, bol už lepší ako ten minulý. Teda relatívne. V Dolnom Harmanci boli 3 divadelné predstavenia. Veľký úspech mala hlavne Sibotova hra „Sľuby“.
Obce sa navzájom navštevovali svojimi hrami. No stalo
sa, že škola postavená v roku 1868 v Dolnom Harmanci
zostala bez učiteľa. Na učiteľskú stanicu bol vypísaný
súbeh s platom so štátnou podporou a byt s dvomi izbami.
V roku 1924 bola zahraná v Dolnom Harmanci hra
Ferka Urbánka „Strýdža spod Hája“. V okrese kolovalo
11 putovných knižníc, ktoré niekoľkokrát zavítali aj do
harmaneckej doliny. Vychádzali detské časopisy: Zlatá
brána, Oriešky, Úsvit, Klas a Mladý svet. Boli usporiadané verejné slávnosti. V okrese fungoval už aj pojazdný
biograf, bol oň obrovský záujem všade. Učitelia všade
zakladali rôzne krúžky, mávali prednášky a v rámci svojich možností nacvičovali divadelné hry a zakladali aj
knižnice v obciach. Najčastejšie sa hrávali tieto hry:
Mrštíkova „Maryša“, Topferova „Matka a dcéra“, Gornes
– Halašova „Ženské slzy“, Urbánkov „Ježiškov stromček“ , Zochova „Zlatá retiazka“, Halašova „Prevrhnutá
slamnička“, Vresnického „Námluvy v lese“, Urbánkovo
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„Zlaté srdce“ a Francisciho „Stodukátová odmena“.
V marci 1925 dostali harmanecké papierne tento prípis:
Poďakovanie. Riaditeľstvo štátnej meštianskej školy
v Banskej Bystrici vzdáva Harmaneckej továrni na papier
účast. spol. v Harmanci srdečnú vďaku za dar papieru na
zástavky a štátne vlajky pre žiactvo tunajšej školy k holdu
mládeže pri oslave 75. narodenín pána prezidenta republiky T. G. Masaryka v deň 7. brezna 1925. Riaditeľ Ladislav
Čížek. 1. novembra prišlo ďalšie poďakovanie za dar
papieru v národných farbách k výzdobe školy na deň 28.
októbra.
V nasledujúcich rokoch sa pokúša pod skratkou A. Ch.
z Harmanca o spoluprácu s Banskobystrickými novinami
ako dopisovateľ. Redakciu spolupráca teší, za články ďakujú a možno občas niečo aj uverejnia. Tieto isté noviny
však v novembri 1934 píšu: Nová škola v Harmanci. Obec
Harmanec stavia v osade Papiereň novú budovu pre jednotriednu štátnu ľudovú školu, pretože vôbec nevyhovujú
miestnosti harmaneckej papierne, v ktorých je škola
umiestnená. Dosiaľ vyučuje sa 60 detí vo dvoch skupinách
- v prízemnej tmavej miestnosti. Stavbu prevádza architekt J. Pešek z Ružomberka nákladom 135.000 Kč. Obec je
v tomto podujatí podporená harmaneckou papierňou.
Škola sa však presťahuje do novostavby až v budúcom
školskom roku, lebo výstavba pokračuje veľmi pomaly.
Len tak na okraj podotýkam, že túto miestnosť školy by
ste v harmaneckej papierni našli ešte i dnes. Bola tu od
roku asi 1850 až do roku 1935 a nachádza sa vľavo od
pamätných tabúľ majiteľov, pri vchode do starej papierne
oproti dnes už zbúranému dvornému výťahu a sú tam
železné vchodové dvere.
Rok 1935 bol pre osadu Papiereň pamätným. 9. mája
bol v sále úradníckeho klubu, ktorý bol postavený v roku
1907, Večer spomienok na generála M. R. Štefánika, ktorú
usporiadala Miestna osvetová beseda za účasti 130 osôb.
Rečnili tajomník HP JUC. Vondráček a z mesta Dr. Kmoníček a Murgaš, tajomník Okresného osvetového sboru.
Školské dietky zaspievali pod vedením učiteľa Chmelíka
z papierne zborové piesne „Hojže, Bože a Kto za pravdu
horí“, Bola recitovaná Smrekova báseň „Spomienka na
Štefánika“. Harmanecká papiereň bola takto priradená do
okruhu svojej obetavej usilovnej činnosti na poli kultúry
a ľudského poznania.
25. august 1935. Slávnostné otvorenie štátnej ľudovej
školy v Harmanci – papierni. Na výstavbu školy finančne
prispeli obec Harmanec, Harmanecká papiereň, Okresný
úrad Banská Bystrica sumou 2.000 Kč ale hlavne Moravská banka v Brne. Tej na tom záležalo najviac, lebo bola
vlastníkom Harmaneckých papierní! Na slávnosti sa zúčastnili okrem Harmančanov aj obyvatelia z Ulmanky,
Sv. Jakuba, Kostiviarskej, Španej Doliny, ako aj z ďalších
obcí. Hasičské zbory tu boli so svojimi vlajkami, rovnako
aj skauti z Banskej Bystrice a Harmanca. Slávnosť sa začala poľnou omšou vedľa školy, na krásne vyzdobenom
priestranstve, na ktorej bolo okolo 1.000 ľudí! Starosta
obce Harmanec Konrád Dortenwald privítal občanov ako
aj zástupcov úradov. Tajomník Harmaneckej papierne
JUC. František Vondráček prečítal slávnostné telegramy.
Slávnostné príhovory mali okresný náčelník Dr. J. Šubert,
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vedúci notár Jozef Baka, riaditeľ Harmaneckej papierne
Ing. Dr. Ladislav Rys a konečne školský inšpektor Martin
Ježo, ktorý napokon odovzdával budovu a kľúče do opatery jej správcovi p. učiteľovi J. Ramajovi z Ulmanky,
keďže táto škola bola expozitúrou. Ten bol aj posledným
rečníkom slávnosti. Po príhovoroch nasledovalo niekoľko
vhodných básničiek školských detí z papierne, nacvičených učiteľom Ondrejom Chmelíkom a spevom štátnej
hymny bola oslava ukončená. Popoludní pokračovala
slávnosť predstavením školských detí z papierne
„Skrotená princezná“ vo voľnej prírode v susedstve školy. Hru nacvičil Ondrej Chmelík. Po skončení divadla bola
veselica Dobrovoľného hasičského zboru papierne.
Hudobníci boli zväčša robotníci z papierne. Spokojnosť
bola všeobecne veľká. Ondrej Chmelík, učiteľ z papierne
v novinách Naše noviny 30. 8. 1935 končí svoj článok
k tejto udalosti krásnou vetou: „Kiežby Boh dal, aby
v novej škole vyrastali peknoduché generácie“. Nedá mi,
aby som nepripomenul skutočnosť, že budova školy stála
pod terajším VKU a na časti parčíka. Asanovaná bola pre
výstavbu a rozširovanie cesty v roku 1964.
30. januára 1937 sa v novinách Pohronský hlásnik píše:
„V Dolnom Harmanci je katolícka škola, na ktorú katolícka cirkev pod žiadnym titulom neprispieva ani len halierom a predsa si nárokuje všetky práva udržiavateľa školy.
Počnúc voľbou učiteľa, ktorému katolícky farár porúča
ešte aj to, čo ten učiteľ smie čítať. A kto tedy udržiava túto
školu? Politická obec!“
V tomto roku sa konali oslavy 87. narodenín prezidenta
- osloboditeľa T. G. Masaryka. V Dolnom Harmanci bola
slávnosť v prednáškovej a divadelnej sieni miestneho Potravinového spolku.. O význame dňa prehovoril učiteľ
Ladislav Fekiač. Mladý vek prezidenta si pripomenuli divadlom „Splnený sen“. Žiaci miestnej r. k. ľudovej školy
zaspievali niekoľko dvojhlasných piesní a predviedli niekoľko ukážok z prostého i skupinového cvičenia pod vedením miestnej učiteľky A. Vimmerovej a učiteľa Ladislava Fekiača.
Oslavovalo sa aj v Harmanci – papierni. V miestnosti
úradníckeho klubu otvoril slávnosť starosta obce Konrád
Dortenwald. Klavírnu skladbu zahrala študentka A. Dokupilová. Príležitostné básne a reči predniesli žiaci Fr. Neiser, L. Dub, V. Šťastný a žiačky V. Rysová, A. Gilianová
a E. Štandlerová. Zborový spev žiakov „Kto si rodom
Slovák“ a básne nacvičila miestna učiteľka A. Dokupilová. Tieto oslavy boli v marci.
V máji boli ďalšie oslavy. R. k. ľudová škola
v Harmanci – papierni usporiadala oslavu Dňa matiek
Oslavu otvoril starosta obce K. Dortenwald. O význame
dňa prehovorila v slávnostnej reči Adriana Dokupilová
tamojšia učiteľka, ktorá zaučila i recitácie, zborové spevy,
divadelné predstavenie i hudobné čísla. Bolo veľa obecenstva a bolo milé pozerať sa na výkony tých maličkých.
V Dolnom Harmanci bola zasiata myšlienka abstinentného hnutia. V nedeľu 6. júna sa predstavili v sále potravného družstva hostia z Abstinentného zväzu v Banskej
Bystrici. Úvodné slovo povedal štábny rotmajster Marčok.
Miešaný zbor žiakov učiteľského ústavu za dirigovania
profesora Marušníka zaspieval krásne slovenské piesne.
Po týchto citových záležitostiach profesor Nepokoj
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povedal svoju prednášku na tému: Cesta k šťastiu. Poukázal na dôležitosť a veľký význam abstinencie pre jednotlivca, rodinu i štát. Pre pestrosť programu žiačka Palayová
predniesla Hviezdoslavovu „Zuzanku Hraškovie“.
29. augusta bola v Dolnom Harmanci, čo bolo
v nedeľu, posviacka motorovej striekačky. Program bol
pestrý: budíček s hudbou, služby božie v kostole, posviacka striekačky, privítanie hostí starostom obce, prejavy,
odovzdanie striekačky, dekorácia zaslúžilých hasičov,
defilé, poplachové cvičenie a veselica so vstupným
s odznakom 3 Kč a bez odznaku 6 Kč za osobu.
Rok 1938 sa začal v Dolnom Harmanci veľmi smutne.
3. januára po viac ako ročnej ťažkej chorobe v mladom
veku 30 rokov zomrel Imrich Miartuš, správca a učiteľ
tamojšej školy. Pohreb konal sa v rodisku nebohého na
Španej Doline, za veľkej účasti obecenstva a okolitého
učiteľstva. Nad otvoreným hrobom prehovoril učiteľ správca Aurel Roštár. V nebohom stratilo učiteľstvo dobrého, agilného kolegu, otvoreného a praktického katolíka
a uvedomelého Slováka.
V máji bol Deň matiek. Slávnosť organizovala župa.
Najkrajším bodom programu bola odmena matiek. Odmenené boli 400, 300 a 200 korunami. Z banskobystrického
okresu bola odmenená pani Bajsová z Dolného Harmanca
s 10 deťmi.
V nedeľu 10. júla bola v Dedinke v Harmanci malá
slávnosť. Tamojší obetaví veriaci s podporou niektorých
stavebných firiem novej železnice dali si vymaľovať svoj
malý, ale pre nich tým milší kostolík. Vymaľoval ho známy slovenský akademický maliar Jozef Hanula, ktorý
ešte i v pokročilom veku /krátko predtým slávil svoje
75. narodeniny/ je činný v okrášľovaní našich kostolov.
Majster Hanula v harmaneckom kostolíku pekne umiestnil
nad oltárom krásny obraz Najsvätejšej Trojice a nad loďou
veľký obraz sv. Rodiny. Pri posviacke mal kázeň banskobystrický vdp. dekan – farár Alexander Vajcík.
V nedeľu 14. augusta v Harmaneckej papierni
v minulom roku otvorenej telocvični zahrali divadelní
ochotníci z Ulmanky
hru Jozefa Skružinského
„Podvodnica“.
Rok 1941. MOMS v Dolnom Harmanci koná už od
začiatku novembra minulého roku kurz slovenčiny, ktorý
má 30 poslucháčov. Na kurze prednáša podľa pomôcok
Matice slovenskej miestne učiteľstvo. Je zaujímavé, že
títo kurzisti sú zväčša 30 – 40-roční. Najstarší má 64
rokov.
Noviny Naše Pohronie 21. februára píšu: „V Dolnom
Harmanci pomaly dohotovujú novú dvojtriednu školu,
ktorej náklad Ks 400.000 uhradzuje si obec bez subvencií.“
V septembri 1944 v telocvični vystúpilo prvýkrát na
povstaleckom území frontové divadlo. Svedčí o tom pamätná tabuľa. A prišli zlé časy vojny, hajlovania, Na
stráž! – a pouličné spevokoly gardistov – Rež a rúbaj do
krve! No čo už, prišla „nová kultúra“, nové poriadky,
pohon na Icíkov, priživilo sa mnoho „šepkárov“. Zatiahla
sa opona! Aj ľudská myseľ!

Michal Kiššimon
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SPOMIENKA

Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci júl, august, september)

Odišiel si a v srdciach bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto nečakal. Odišiel si cestou, ktorou kráča každý
sám, ale brána spo mienok ostáva otvorená dokorán. Dňa 24. 9. 2010 uplynie
20 rokov od úmrtia nášho drahého

60 rokov:
Vladimír Mydlo
65 rokov:
František Babjak
Vladimír Seman
70 rokov:
Helena Schmidtová

Bronislava
Brumlicha

75 rokov:
Stanislav Vajcík
Želáme Vám pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu, šťastný život bez
starostí a vždy dobrú náladu...

Kto Ťa mal rád, nezabúda, kto Ťa
poznal, spomenie si.
Tvoja rodina a priatelia

OPUSTILI NÁS
Mária Čičmanová
90 rokov, dňa 26. 8. 2010

SPOMIENKA
Dňa 16. 8. 2010 uplynul rok, keď nás
navždy opustil manžel, otec, starý a
prastarý otec

Ľudmila Rettková
86 rokov, dňa 30. 8. 2010

Jozef Rusnák

Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju bolesť
čas odvial . Teraz môžete tíško spať, i bez sĺz
sa dá spomínať.

So slzami v očiach a s láskou v srdci
spomíname.
Manželka, deti, vnúčatá a ostatní
príbuzní

SOBÁŠE
Pavlína Šlosárová a Dušan Kováč
28. 8. 2010 v Dolnom Harmanci
Jana Kozárová a Viliam Gelatka
18. 9. 2010 v Dolnom Harmanci
Mladomanželom želáme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Harmanecké noviny

Recepty

TEKVICOVÉ MUFINY
160 g tekvice, 60 g práškového cukru, 70 g masla, 100
g čokolády na varenie, jedno vajce, 120 g polohrubej
múky, 2 ČL kypriaceho
prášku do pečiva, 1 PL oleja
Vo vodnom kúpeli rozpustíme maslo s čokoládou. Ošúpanú tekvicu najemno postrúhame a dáme do misky.
Zmiešame s vajcom, práškovým cukrom, olejom, polohrubou múkou a kypriacim práškom. Pridáme vychladnuté maslo s čokoládou a dobre premiešame. Cestom naplníme papierové košíčky v plechu na
mufiny a vo vyhriatej rúre upečieme. Vychladnuté dozdobíme vyšľahanou šľahačkou a posypeme preosiatym kakaom.

TEKVICOVÉ TYČINKY V CESTÍČKU
1 tekvica, 2 až 3 vajcia, hladká múka, mlieko, 1 ČL petržlenovej vňate, soľ, mleté čierne korenie, 2 strúčiky cesnaku, 1/2 ČL kypriaceho prášku, olej
Očistenú tekvicu pokrájame na hrubšie tyčinky, ktoré posolíme a necháme 3 až 4 minúty odstáť. Z rozšľahaných
vajec, hladkej múky, mlieka, nasekanej petržlenovej vňate,
soli, mletého čierneho korenia, kypriaceho prášku a prelisovaných strúčikov cesnaku vypracujeme polohusté cestíčko. Posolené tyčinky obalíme v hladkej múke, v cestíčku a vypražíme v panvici na rozpálenom oleji.

KURACIE PRSIA S TEKVICOU
300 g kuracích pŕs, 300 g ryže, 250 g oranžovej tekvice,
100 g plesňového syru, 50 g taveného syru, 2 dcl bieleho
vína, 2 strúčiky cesnaku, čierne korenie, petržlenová
vňať, olej, soľ
Na oleji orestujeme cesnak, pridáme nakrájanú tekvicu,
zľahka opečieme, prilejeme víno a dusíme asi 5 min. Keď
je tekvica polomäkká, pridáme na kocky nakrájané kuracie prsia a ďalej varíme. Po 10 min. zmes
premiestnime na vymastený plech, na
vrch poukladáme nakrájané syry a dáme
piecť na 15 min. pri teplote 180°C. Túto
ľahkú a zdravú dobrotu servírujeme s
ryžou, dozdobenou čerstvými bylinkami.
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Jeseň a tekvica

patria k
sebe aj u nás. No nie každému chutí
tekvicový prívarok.
Ponúkame Vám netradičné recepty z tejto typickej jesennej zeleniny. Vyskúšajte
naše menu a možno ju začnete mať radi .
Tekvicová krémová polievka
600 g tekvica, 1,2 dcl smotana 33%, 2 dcl mlieko
plnotučné, cibuľa, olivový olej, soľ, tekvicové semienka, polievkové korenie, čierne mleté korenie,
hladká múka
Ako na to:

Na olivovom oleji opečieme na drobno nakrájanú
cibuľu. Pridáme tekvicu, ochutíme, zalejeme vodou
a necháme povariť asi 20 minút. Keď je tekvica mäkká, rozmixujeme ponorným mixérom, prevaríme
a zahustíme hladkou múkou a mliekom. Necháme
prevrieť a zjemníme sladkou smotanou. Nakoniec
ozdobíme vyšľahanou šľahačkou a tekvicovými
semienkami.

Tekvicový koláč
675 g tekvice bez jadierok
pokrájanej na kocky,
125 g cukru, 3 vajcia, 1
ČL mletého muškátového
orieška, polovica ČL zázvoru, 3 ČL mletej škorice, 5 PL mlieka, 275 g hladkej múky, 65 g tvrdého margarínu, 3-4 PL vody
Tekvicu položíme do cedidla a naparujeme nad vriacou vodou 20 minút, alebo kým nezmäkne na kašu.
Masu schladíme. Preosejeme múku a 2 lyžičky škorice do misy, primiešame tuk a spracovávame, kým sa
zmes nedrobí. Následne zmiešame s vodou a vytvoríme cesto. Vaľkáme ho na rozmery 26 x 19 cm, prebytočné cesto si odložíme. Vyvaľkané cesto popicháme
vidličkou na plechu a cesto prikryjeme papierom na
pečenie a zaťažíme (napr. šošovicou). Pečieme 15
minút pri teplote 190oC, potom papier odložíme a
pečieme ešte 5 minút. Vmiešame vajcia s cukrom a
muškátovým orieškom, zázvorom a lyžičkou škorice.
Vmiešame do tekvicovej kaše so 4 lyžicami mlieka.
Položíme na plech. Zvyšné cesto pokrájame na pásiky, z pásikov vytvoríme mriežku a potrieme vodou,
rovnako ako okraje koláča. Pečieme 40 minút pri
190oC. Podávame teplý alebo studený so šľahačkou.
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PO ROKU OPÄŤ V I. TRIEDE
Prebieha ďalšia futbalová sezóna a
náš futbalový klub Tatran Harmanec, ako už určite viete, po úspešnej
vlaňajšej sezóne, opäť postúpil do
vyššej súťaže. Vlani sme skončili po
celej súťaži na výbornom druhom
mieste (II. trieda skupina „A“). Prvé
sa umiestnili Horné Pršany, ktoré sa ale z ekonomických dôvodov neprihlásili do vyššej súťaže. Napriek
tomu, že sme nevyhrali celú súťaž, tak nám Oblastný
futbalový zväz v Banskej Bystrici ponúkol možnosť
hrať v ročníku 2010/2011 znovu I. triedu súťaže dospelých. V tej chvíli sme si všetci (hráči, tréner, realizačný tím) začali klásť otázku: Čo budeme robiť? Či
prijmeme túto ponuku, či máme na to, aby sme hrali
kvalitnejšiu súťaž? Dali sme hlavy do kopy, tréner a
predseda Peter Mazúch osobne kontaktoval všetkých
hráčov. A výsledok? Väčšia časť zo všetkých členov
hráčskeho kádra súhlasila. Vždy, keď je možnosť
postúpiť, tak ju treba využiť a možno to bude pre
niektorých posledná možnosť hrať lepšiu súťaž. Už
keď sme v sezóne 2008/2009 účinkovali v I. triede,
som hovoril o tom, že kvalitatívne je to úplne iná
súťaž s tímami, ktoré majú v kádroch výborných futbalistov s dlhoročnými skúsenosťami aj z ligových
súťaží a pravidelne trénujú. Zázemie, organizácia a
materiálne vybavenie je na vyššej úrovni. Väčšina
klubov, ktoré tu hrajú, je z oblasti Horehronia, to
znamená väčšie vzdialenosti a náklady na dopravu.
To je ďalšia vec, ktorú sme vyriešili tak, že na zápasy sa cestuje vlastnými autami. Naše účinkovanie je
zatiaľ celkom uspokojivé, najdôležitejšie je doma
bodovať a neprehrávať. Doplnili sme káder - prišli
Ivan Bango - Radvaň, Kamil Rozim - Kremnička,
Patrik Daubner - dorast. Našim najväčším cieľom je
záchrana v I. triede. Všetci tomu veríme a s podporou obce, sponzorov, trénera, hráčov a realizačného
tímu sa budeme snažiť to dosiahnuť. Na záver by
som chcel spomenúť, že tento rok vznikol v našom
klube aj tím starších žiakov pod vedením trénerov
Mira Nemčoka a Miloša Polláka. Máme z toho veľkú radosť, hlavne preto, že nám iste vyrastú ďalší
kvalitní futbalisti a nástupcovia staršej generácie.
Chlapcom aj dievčatám želáme veľa gólov a krásnych športových zážitkov.
Tomáš Roháč

foto: Tomáš Roháč

Sezóna: 2010 - 2011
Liga: I. TRIEDA DOSPELÍ
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Názov
Sokol Medzibrod
Tatran Čierny Balog
Partizán Osrblie
ŠK Hronec
ŠK OPL Poníky
Sokol Braväcovo
Mýto p. Ďumbierom
Mladosť Lučatín
Družstevník Baláže
ŠK Heľpa
Závadka n Hronom
Tatran Harmanec
Slovan Beňuš
Sokol Nemecká

11 9 1 1
11 8 2 1
11 7 1 3
11 5 4 2
11 6 1 4
11 4 6 1
11 5 2 4
11 5 1 5
11 5 0 6
11 3 1 7
11 3 1 7
11 2 3 6
11 1 2 8
11 1 1 9

Body
28
26
22
19
19
18
17
16
15
10
10
9
5
4
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