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...potichu a nenápadne prichádzajú
najkrajšie dni v roku plné pokory,
porozumenia a lásky.
Vianoce sú, keď nadišiel čas zázrakov a prianí pre nás všetkých.
Keď sa stretne celá rodina pri sviatočnom stole a v dušiach sa nám rozhorí krásny pocit, že sme všetci zase
spolu.
Vianoce sú, keď na stole pokrytom
vyšívaným obrusom starej mamy
zavonia kapor a iné dobroty a deti si
rozbaľujú darčeky od Ježiška a sú
šťastné.
Vianoce sú, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty,
ktoré znamenajú veľa pre každú rodinu. Znamenajú veľa aj pre mňa
a pre moju rodinu.
Vianoce sú, keď každý z nás s
vďakou prijíma teplé ľudské svetlo,
pohladenie, keď si uvedomujeme, že
chceme byť lepší, keď myslíme aj na
tých, ktorí toľko šťastia v živote nemajú a chceme im pomôcť.
Niekedy k tomu stačí celkom málo
- dobré a láskavé slovo.
V tejto chvíli mi napadá myšlienka
na naše spoločné predsavzatie, aby
tieto pocity spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc, ne-
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boli obmedzené len na dni vianočné,
ale nech sú v našich srdciach a životoch prítomné počas celého budúceho roka.
Možno to budeme práve my, kto
bude potrebovať pomoc.
A možno nás všetkých čaká ťažší
rok vzhľadom na nepredvídateľnosť
ekonomického vývoja našej krajiny.
Práve preto budem ja a všetci zástupcovia obce potrebovať vašu podporu, pochopenie a spolupatričnosť.
Vzájomná tolerancia aj v ťažších
chvíľach života našej obce bude
našou skúškou.
Ale posnažíme sa, potrápime sa a
zvládneme to. Veď tu všetci žijeme.
Milí spoluobčania,
v mene celého obecného zastupiteľstva, v mene všetkých zamestnancov
obce, ale aj ja osobne chcem poďakovať všetkým za spoluprácu a ústretovosť pri riešení spoločných
problémov a pomoc pri aktivitách
v našej obci. Želáme Vám krásne a
radostné vianočné sviatky, pokoj
v duši, šťastie, zdravie celej rodine.
A nový rok nech vám prinesie naplnenie všetkých vašich snov, túžob
a predsavzatí.
Henrieta Ivanová, starostka
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Koliba v harmaneckej doline
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Vitajte deti...
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Zimné ráno...
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Nech sú i tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti,
bohaté na čarovné momenty a naplnené priania!
A v novom roku nech Vás víta

úspech, šťastie, zdravie a láska.
Zástupcovia obce a redakcia Harmaneckých novín

Úctivý október...
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 21. 6. 2012
U z n e s e n i e č. 19
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 20
OZ Harmanec berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k výsledkom hospodárenia
a Záverečného účtu obce Harmanec
za rok 2011.
Hlasovanie:
za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 21
OZ Harmanec schvaľuje celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 22
OZ Harmanec schvaľuje
a) Záverečný účet obce Harmanec za
rok 2011
b) tvorbu rezervného fondu vo výške
4 220 €
c) prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške
34 345 € do rozpočtu obce na rok
2012
Hlasovanie:

za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 23
OZ Harmanec berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce za I.
štvrťrok 2012.
Hlasovanie:
za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 24
OZ Harmanec schvaľuje návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 1.7.2012 do
31.12.2012.
Hlasovanie:
za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 25
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi vo výške
85,00 eur, Vladimírovi Semanovi,
nar. 01.03.1998, bytom Harmanec č.
2, 976 03 Harmanec z dôvodu schválenia kúpeľnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia.
Suma sa schvaľuje ako doplatok poistenca za služby 1,5 % zo sumy životného minima na jeden ošetrovací
deň. Jednorazová dávka v hmotnej
núdzi sa vyplatí matke maloletého,
Erike Semanovej trvale bytom Har-

manec č. 2, po predložení dokladov
úhrady v špecializovanom liečebnom
ústave, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 26
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi vo výške
85,00 eur pre Katarínu Knažkovú,
nar. 1.1.1960, bytom Harmanec 16,
976 03 Harmanec z dôvodu ťaživej
sociálnej situácii, vyplývajúcej zo
zdravotného postihnutia, na úhradu
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné zakúpenie liekov a liekových
produktov na liečbu, ktorá vyplýva
z príloh predložených v žiadosti menovanej.
Hlasovanie:
za: - 2, proti: - 1, zdržal sa: - 4
U z n e s e n i e č. 27
OZ Harmanec berie na vedomie správu hlavného kontrolóra Bc. Halušku
Dušana o výsledkoch následnej finančnej kontroly HP Reality, s.r.o. „v
likvidácii“.
Hlasovanie:
za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: Vajsová H.

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 20. 9. 2012
U z n e s e n i e č. 28
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 29
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje smernicu č. 1/2012
na realizáciu ustanovení zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a zároveň ruší
smernicu č. 2/2007 vrátane uznesenia
č. 68/2007
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Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 30
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec
schvaľuje
modernizáciu
satelitného príjmu z analógového
systému na digitálny v sume 1 700
eur vrátane rozšírenia o program DajTo
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 31
Obecné zastupiteľstvo obce Har-

manec schvaľuje rekonštrukciu priestoru pre odpad pri budove č. 6 v
sume 1 250 eur
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
U z n e s e n i e č. 32
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje rekonštrukciu priestoru pre odpad pri budovách č. 19,
16 a 14 v sume 600 eur
Hlasovanie:
za: - 7, proti: - 0, zdržal sa: - 0
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60 rokov
Štubňa Marián
Žabka Ján
Sanigová Anna
Čičmanec Pavol
Kürti Ján
Vajsová Helena
Koštial Miroslav
Smidáková Katarína
Pollák Pavol
Smidák Ernest
Vigaš Peter
65 rokov
Berkyová Soňa
Miklošová Mária
Vargová Veronika
70 rokov
Haring Vladimír
Mlynárová Anna
Patrnčiak Jozef
75 rokov
Babušík František
80 rokov
Rusnáková Jozefína

Kovalčík Mikuláš, nar. 8. 8. 2012
Ďurečka Lukáš, nar. 2. 10. 2012
Béreš Kristián, nar. 4. 11. 2012

Blahoželáme novomanželom
Alenka Hiadlovská a Kamil Koštial
uzavreli manželstvo
29. 9. 2012 v Banskej Bystrici
Mladomanželom želáme veľa šťastia na
spoločnej ceste životom.

Márne ju oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú - jej
srdce prestalo byť, hoci tak veľmi chcela žiť !
Dňa 23. 8. 2009 pred tromi rokmi nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama a stará mama

Milka Havranová
OPUSTILI NÁS
Pavlík Jaroslav
Augustiňák Karol
Fillo Marián
Daubner Rudolf
Gogová Helena

dňa
dňa
dňa
dňa
dňa

S láskou na ňu spomína manžel Štefan
a synovia s rodinami.

30. 7. 2012
22. 8. 2012
30. 8. 2012
13.10.2012
5. 12. 2012

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

Harmanecké noviny

20. októbra 2012 by sa bola dožila 100 rokov života,
žiaľ je to už 16 rokov, čo nás navždy opustila mama,
stará mama a prastará mama

Emília Roháčová
S láskou na ňu spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá
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Vianoce pre každého
Mama, oco, učitelia, vychovávatelia, jednoducho mnohí mi často pripomínali: toto si zaslúžiš a toto nie!
Učil si sa? Zaslúžiš si pochvalu. Nič
si nerobil? Nemôžeš nič dostať. Bol
si zlý? Nebude Mikuláš!
Skúsme v tejto logike pokračovať:
Zaslúžime si Vianoce? Na Vianoce
sa narodilo Božie dieťa. Ježiš má
narodeniny, on má dostať darčeky
a zatiaľ iba my sami sa obdarúvame!
Anjeli oznamujú pokoj ľuďom dobrej vôle a my v absolútnom strese
obiehame supermarkety! Vykupiteľ
prišiel, aby nás vykúpil z hriechov
a my sa svojimi hriechmi chválime!
Zlo číhalo na život dieťaťa (vďaka

Bohu nedosiahlo svoje) a my vymyslíme zákony, kde právo matky nepripustí právo nenarodenému dieťaťu!
Jozef ostal verný svojej manželke, aj
keď sa mu zmenili jeho sny a plány
a my si nevieme byť verní ani pred
svadbou ani po nej! Boh obdaril dieťatko chudobou a my v bohatstve
vidíme jedinú možnosť šťastného
života. Prvým bohostánkom boli drevené jasle a my zlátime kostolné bohostánky. No povedzte: Zaslúžime si
Vianoce?!
Ešte šťastie, že takáto logika sa tu
nedá použiť. Boh predsa neposlal na
svet svojho Syna, lebo sme si ho zaslúžili. Ani neprišiel iba pre vyvole-

nú elitu, ktorá by spĺňala tie najvyššie náboženské kritériá. Boh prišiel
pre každého bez rozdielu. Tak aj Vianoce patria každému. Vianočný pokoj chce navštíviť každý príbytok.
Veriacich i neveriacich, dobrých aj
zlých, bielych aj čiernych, šikovných
i lenivých, obyčajných
i namyslených. Vianoce sa nedajú
zaslúžiť ani prisvojiť. Vianoce sú tu
pre každého, len si ich sami nepokazme...
Všetkým prajem pokojné, milostiplné Vianoce bohaté na lásku najbližších.
farár Martin

Najnovšie publikácie
Druhý polrok roku 2012 bol bohatý
na vydavateľskú činnosť. Medzi titulmi nachádzame aj diela, ktoré nejakým spôsobom majú súvislosť aj
s Harmancom, či už priamo alebo
nepriamo.
Ján Beňuška: Stredoslovenský futbal 1921 – 2011.
Po jeden a polročnom čakaní uzrela
svetlo sveta publikácia mapujúca futbal v stredoslovenskom regióne.
O futbale v Ulmanke a v Harmanci
nájdeme zmienku alebo tabuľky na
37 stranách! Knihu formátu A4 vydal Stredoslovenský futbalový zväz,
ktorý ju aj predáva za 11 eur. Nie je
nezaujímavé, že autor publikácie čerpá aj z archívu a spomienok autora
týchto riadkov, ktorému v publikácii
aj ďakuje za pomoc.
Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1.
Prvý diel tejto zaujímavej knihy,
ktorá bude vychádzať na pokračovanie, má 107 strán. Predstavuje čitateľovi osobnosti z histórie mesta
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a rovnako aj niektoré pamätihodnosti
s množstvom fotografií a údajov.
Niektoré osobnosti ako Dominik
Skutecký, Július Flache, Pavel Hrúz,
Teofil Stadler, alebo Gustav Zechenter Laskomerský majú priamu súvislosť s Harmancom. V knihe je poďakovanie za pomoc aj autorovi tohto
článku. Knihu vydalo mesto Banská
Bystrica s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Jozef Ďuriančík: Po stopách Dominika Skuteckého.
Kniha na 88 stranách mapuje život
a dielo jedného z najznámejších maliarov na Slovensku, a to Dominika
Skuteckého. Pre nás je osobnosť maliara zaujímavá tým, že namaľoval
portrét exmajiteľa harmaneckých papierní a známeho mecenáša Teofila
Stadlera, a to na objednávku mesta
Banská Bystrica, už po jeho smrti.
Obraz maľoval podľa fotografie
a namaľoval ešte jeho druhú kópiu,
ktorá sa od prvej líši kyticou kvetín

v pozadí. Originál obrazu sa nachádza v Galérii Dominika Skuteckého
a kópia v Múzeu v Thurzovom dome
v Banskej Bystrici. Autor publikácie
ďakuje autorovi týchto riadkov za
preklady a nezištnú odbornú pomoc.
Michal Kiššimon: Etapné propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 – 1944.
Publikácia na 143 stranách je vlastne monografiou strojových pečiatok
a predstavuje komplex 739 ručne
kreslených pečiatok. Publikácia je
určená v prvom rade odborníkom –
historikom, poštovým historikom
a veľmi vyspelým zberateľom tohto
fachu v regiónoch. Publikáciu vydala
Slovenská filatelistická akadémia,
ktorej je autor predsedom od jej založenia, teda 16 rokov a združuje odborníkov zo 14 krajín. Publikácia
bola vypredaná hneď v prvý deň
a v súčasnosti sa robí dotlač.
Michal Kiššimon
Harmanecké noviny

V predchádzajúcom čísle sme
uverejnili, čo v JDS podnikáme. Teraz chceme zverejniť aktivity, ktoré
sme uskutočnili v druhom polroku a
ešte aj trochu skôr. V máji sme navštívili pôsobisko Ing. M. Sanigu, s
ktorým sme zorganizovali zaujímavú
besedu o prírode a jej ochrane. Ak
chcete príjemne prežiť niektorý víkend, zavítajte na vyšný koniec Liptovských Revúc a navštívte „Vtáčí
raj“ pána Sanigu. Budete príjemne
prekvapení.
V júli sme si vyšli na Dedkovo, v
auguste na kúpalisko v Turčianskych
Tepliciach. Zaujímavá turistická akcia bola na trase Jergaly - Môce Bukovce - Motyčky. Pod vedením
našej členky E. Hríbikovej sme ju
hravo zvládli. V septembri sme sa
zišli na guláši, ktorý sme chceli
uskutočniť v prírode, no pre zlé poveternostné podmienky musel byť v
miestnej telocvični. No akcii to neublížilo. Guláš bol výborný, pivo

hudba a spev tiež. V októbri sme si
urobili výlet do Poľska. V októbri pri
príležitosti akcie „Úcta k starším“
urobila naša členka A. Ťažká výstavku ručných prác našich senioriek,
pani M. Miletinovej a E. Kováčovej.
Vystavené práce boli veľmi pekné.
Len škoda, že si ich prezrelo pomerne málo účastníkov. V novembri sme
boli v Štátnej opere v Banskej Bystrici na operete Cigánska láska. Veľmi
sa nám páčila. Zorganizovali sme aj
besedu s naším občanom, členom
zboru Štátnej opery, pánom Petrom
Vigašom. Bola zaujímavá. No aj napriek tomu, že sme na ňu pozvali aj
našich spoluobčanov, až na jednu
seniorku neprišiel nikto. Aj zájazd do
Aquaparku do Turčianskych Teplíc
bol uverejnený na infokanáli dlhší
čas, no záujem bol veľmi malý. Tiež
sa ho mohli zúčastniť všetci občania.
Je veľká škoda, že sa stretávame s
nezáujmom všetkých harmaneckých
seniorov o naše podujatia. Mrzí nás,

Modlitba rodiča
V predvianočnom čase, keď vychádza nové číslo Harmaneckých
novín, chcem sa k vám prihovoriť
ako bývalá učiteľka. Týka sa to výchovy vašich detí, ktorá nie je vôbec
ľahká. Na našom trhu sa nachádza
mesačník Rodina a škola. V tomto
časopise je veľa zaujímavých a fundovaných článkov, ktoré sa týkajú
vašich ratolestí. Uverejňujem z júnového čísla modlitbu pre rodičov, ktorú v ňom uverejnil jeho redaktor
PhDr. Ľubomír Pajtinka. Som presvedčená, že po jej prečítaní si časopis kúpite. Stojí 0,77 €. Verte, že to
neoľutujete.
Harmanecké noviny

Pane,
daj mláďatám tohto sveta nádej,
daj nádej aj môjmu dieťaťu. Ty vieš
najlepšie, ako je ťažké vychovávať
človeka, ako je ťažké dať človeku
základy múdrosti, čestnosti, viery v
dobro seba samého, vo svetlo budúcnosti, vo večnosť dobra.
Pane, daj mi silu, aby som vždy
dokázal byť dosť trpezlivý, dosť pokojný, kedykoľvek sa moje dieťa
potkne a ja mu musím pripomenúť
jeho chybičku. Daj mi veľa lásky,
ktorú chcem dať svojim deťom, aby
cítili, že láska je večná a bez nej niet
života.

že nemáme dostatočne vhodné priestory. Na aj toto sa má v blízkej budúcnosti zmeniť. Potom by sme
chceli vytvoriť tvorivé dielne, cvičiť
s hudbou, piecť zákusky a variť málo
známe jedlá, riešiť rôzne kvízy a hádanky, hrať spoločenské hry a karty
na precvičovanie mozgových buniek.
Zákusky sme mali v úmysle napiecť
aj na stromčekovú slávnosť, no z
technických dôvodov sme to nemohli
zrealizovať.
Milí seniori! Chceme vás touto
formou vyzvať k spolupráci s našou
Jednotou dôchodcov Slovenska. Do
nastávajúceho roku vám všetkým
želáme len to najlepšie a neváhajte
aktívne starnúť, o čo sa my zo všetkých síl snažíme.
JDS v Harmanci
Ešte sme vám dlžní jedno vysvetlenie. Plánovaná burza sa neuskutočnila pre nezáujem spoluobčanov.

Pane, netrúfam si prosiť o viac
sily byť dobrým rodičom a dobrým
vzorom pre svoje deti, lebo o to sa
musím pričiniť ja sám.
Pane, ako mi pribúdajú roky, strácam silu a tú odo mňa čím ďalej, tým
viac preberá moje dieťa, ktoré po
mne preberá štafetu života. Daj mi
silu, aby sa stalo nositeľom dobra,
poslom a budovateľom dobrého sveta, v ktorom sa bude žiť v mieri a
pokoji.
No nie sú to krásne slová na zamyslenie? Želám vám, aby ste výchovu svojich detičiek zvládli čo najlepšie. Časopis si môžete zakúpiť aj
na tunajšej pošte.
Z. Roštárová
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Koliba v harmaneckej doline
Obraz bol vystavený na súbornej
výstave autorových diel v septembri
t.r. v Banskej Bystrici. Maliar Július
Flache, autor diela, sa narodil
v Budapešti 7. novembra 1872. Pred
svojim príchodom do Banskej Bystrice študoval maliarstvo v rodnom
meste Budapešti, neskôr vo Viedni
a v Paríži. Maľoval portréty, zátišia,
krajinky, ako aj figurálne kompozície. Maľoval mešťanov, ale
s obľubou maľoval aj jednoduchých
ľudí z okolia mesta Banská Bystrica.
V divadelnej sále Národného domu
v Banskej Bystrici namaľoval Alegóriu mesta Banská Bystrica v rokoch
1929 – 1930 so 17 figúrami
o rozmeroch 220 x 980 cm. Nebola

Július Flache, Autoportrét, 1941
foto: J. Bedríková

mu však cudzia ani sochárska
tvorba.
Do Banskej Bystrice sa
dostal v roku 1914, počas
prvej svetovej vojny, ako vojak – výtvarný spravodajca.
Po vojne sa tu dobrovoľne
usadil a prevzal organizátorskú činnosť po Dominikovi
Skuteckom. Organizoval výstavy výtvarných prác, navrKoliba v harmaneckej doline, okolo 1942 / olej, plátno, 72 x
hol zriadenie maliarskej ško- 92 / sign.
ly, založil Jednotu výtvarných vpr. d.: J. Flache / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, inv. č. O 131
umelcov Slovenska. Požiadal
mesto o pridelenie pozemku na vý- lie, v tých časoch ešte ako tak zachostavbu vily pri parku, kde by aj orga- valé. Ľudia však ani nevedeli, kto to
nizoval svoje akcie. Vila aj bola pos- je a čo sem pútnika zaviedlo.
tavená, ale nakoniec z finančných
Svojho času krátku dobu študoval
u Júliusa Flacheho aj staršej generádôvodov si ju nemohol nechať!
Vo svojej práci uprednostňoval cii ešte dobre známy Július Čavoj.
maľovanie olejom pred inými techni- Ten však nemal dosť trpezlivosti,
kami. Množstvo jeho obrazov je roz- aby „učňovanie“ maliarskeho kumštu
trúsených v súkromných zbierkach aj dokončil.
Obraz „Koliba v harmaneckej
doma i v zahraničí. V súčasností je
pokus aspoň o ich súpis. Július Fla- doline“ bol namaľovaný na plátne
che okrem predaja svojich obrazov, okolo roku 1942. Má rozmery 72 x
nemal žiaden iný príjem! Zomrel 18. 92 cm. Je signovaný vpravo dole: J.
Flache. Obraz je majetkom Liptovseptembra 1967 v Banskej Bystrici.
Mnohí zo starších ešte žijúcich skej galérie Petra Michala Bohúňa
Harmančanov sme ho stretávali so v Liptovskom Mikuláši pod inventárčíslom:
0
131.
skicárom v ruke. Často navštevoval n y m
Michal Kiššimon
harmaneckú dolinu a jej blízke oko-

TURISTICKÝ VÝLET
Obec Harmanec v spolupráci
s turistickým oddielom v Harmanci
zorganizovali dňa 17. 11. 2012 turistický prechod, ktorého sa zúčastnilo
13 členov. Začali sme ho v Jakube,
odtiaľ sme pokračovali náučným
chodníkom do Sásovskej Doliny,
odtiaľ na Pánsky Diel, Šachtičky,
Španiu Dolinu a konečnou zastávkou
bola Uľanka. Z Uľanky sme sa už
prepravili autobusom do Harmanca,
6

kde sme si ešte urobili
krátke posedenie. Zahriali sme sa výbornou kapustnicou a s pomocou
prezerania fotiek sme
bilancovali turistiky
v roku 2012. Môžeme si
dovoliť skonštatovať, že
turistiky v roku 2012 sa
vydarili a dúfame, že rok 2013 bude
rovnako dobrý, alebo lepší.

Zuzana Ť.
Harmanecké noviny

detí aj so svojimi ratolesťami. Do schránok sme totiž
dostali peknú pozvánku na
uvítanie do života pre svojich drobčekov. Pani starostka uvítala detičky i rodičov. Žiačikovia ZŠ pod vedením p. riaditeľky pripravili deťom, rodičom a aj
starým rodičom pekný
program. Nakoniec pani
Dňa 27. septembra sa na obecnom starostka odovzdala deťom aj pekný
úrade zišli rodičia novonarodených darček v podobe knihy Denník nášho

8. decembra 2012 sme zase po
roku spoločne rozsvietili v našej
obci krásny vianočný stromček. Prišiel aj Mikuláš. Síce nedoletel na
saniach, ale ani neprišiel sám. So
sebou priviedol anjelika a čertíka. Už
ráno vyčarovali poriadnu zimu, veď
teplomer ukazoval -15 stupňov.
Na školskom dvore sa zišli všetky
detičky so svojimi rodičmi, starými
rodičmi a našimi občanmi, ktorí sa
prišli potešiť.
Mikuláš čarovnou paličkou rozsvietil stromček, pod ktorým sa ukrývali koše plné darčekov. Anjelik,
čertík a Mikuláš ich nestačili rozdávať. Ušlo sa všetkým. Podaktoré deti
začali ihneď s rozbaľovaním, ich
zvedavé očičká prezerali, čo sa to

v tom balíčku
nachádza.
Škoda len, že
vypadla sľúbená
aparatúra. Boli
by sme počuli
deti cez mikrofón
hovoriť básničky,
ktorých
vedia
neúrekom, viem
to preto, lebo som
mala možnosť ich
počúvať minulý
týždeň v škôlke.
P e s n i č k y
a básničky mi len
tak rapotali.
Pre dospelých
bol pripravený

foto: Z. Ťažká

horúci punč na
zohriatie, koláčik
na
dodanie
e n e r g i e
a, samozrejme,
pre deti čajík.
Vianočná hudba
sprevádzala ten
nádherný večer
a vnášala do naHarmanecké noviny

dieťatka a finančný príspevok. Maminky dostali aj kvietok.
Touto cestou by som sa chcela v
mene všetkých rodičov novonarodených detí v našej obci poďakovať
pani starostke, poslancom, zamestnancom obecného úradu, ale aj p.
Kohútovej a jej žiačikom za pekné
uvítanie detí do života. Je skvelé, že
aj v dnešnom uponáhľanom svete si
dokážeme nájsť čas na privítanie
drobčekov medzi nami. Ďakujeme.
M. Kovalčíková

šich duší pokoj a silu.
A tú vám prajeme aj my, ktorí
chceme, aby sa v našej obci takto
žilo, starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
Kristína Beňová
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Č L OVE K
Nebol ním nik iný, ako Profesor
Inžinier František Kozmál, DrSc. Kto
to bol František Kozmál a čo o ňom
vieme? Je to dosť smutné, ale
v Harmanci o ňom nevieme takmer
nič. A pritom práve v Harmanci začal svoju hviezdnu kariéru! No, aby
som bol presnejší, tak chemici, laboranti a inžinieri, ktorí študovali niečo
okolo spracovania drevnej hmoty,
tak sa s týmto menom predsa len
stretávali. A to v učebniciach, múdrych to knihách o výrobe papiera,
podľa ktorých sa vyučuje ešte aj
dnes! Dvojdielnu učebnicu „Výroba
papiera v teórii a praxi“ budú používať ešte aj ďalšie generácie, lebo je
to základný kameň v tomto odvetví
priemyslu! Je zaujímavé, že práve
podľa nej sa učili vyrábať papier aj
naše „vzory“ v Sovietskom zväze,
a tým našťastie aj v celej strednej
Európe.
Profesor František Kozmál, vedecký pracovník, na ktorého by bola
hrdá každá krajina, bol v roku 1945
vymenovaný za mimoriadneho profesora, v rokoch 1945 – 1951 bol
riaditeľom Československých závodov pre papier a celulózu v Prahe.
V roku 1947 bol spoluzakladateľom
Československého výskumného ústavu drevárskeho. V roku 1951 vymenovaný dekanom CHF SVŠT,
v rokoch 1952 – 1970 za vedúceho
Katedry chemickej technológie dreva. V roku 1953 sa stal členom korešpondentov SAV a bol spoluzakladateľom Slovenskej akadémie vied,
Chemického ústavu SAV. V roku
1966 sa stal čestným členom Českej
spoločnosti chemickej. V roku 1967
mu bola udelená vedecká hodnosť
DrSc. a bol vymenovaný za riadneho profesora. Na študijných poby8

P R Á C E
toch v ZSSR, Švédsku, Nórsku, Fínsku, NDR, Poľsku, Veľkej Británii
a Maďarsku si pozorne všetko všímal
a všetko dobré aplikoval doma. Mal
tu aj prednášky. Podal niekoľko patentov, a to nielen doma, ale aj
v zahraničí, napríklad vo Švédsku,
Taliansku, Francúzsku, Anglicku,
Kanade a USA. Bol členom zahraničných vedeckých spoločností ako
TAPPI v New Yorku a v Society of
Chemical Industry v Londýne. Všetko ani nevymenujeme. Ale jeho mottom bolo: „Drevo je a bude najvýznamnejšou trvalo obnoviteľnou surovinou Slovenska a s ním je trvalo
spojený rozvoj tejto krajiny“.
Profesor František Kozmál sa narodil v Chtelnici 15. 11. 1901,
v rodine chudobných rodičov. Mal
sestry Aničku a Gizenku. Tu vychodil základné školy a tu je dnes po
ňom pomenovaná ulica. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trnave.
V rokoch 1920 – 1925 navštevuje
Českú vysokú školu technickú
v Brne, kde sa súčasne venuje dva
roky aj štúdiu chémie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity a získava absolutórium! Aj po
štúdiách zostáva nakrátko v Brne ako
asistent v Ústave chemickej technológie potravín pri ČVŠT. V rokoch
1925 – 1927 pracuje v Žiline, Senici,
a v Chtelnici. V rokoch 1927 – 1937
pracuje v Harmaneckej papierni.
V rokoch 1937 – 1945 sú to Slovenské papierne, Ružomberok, kde aj
prednáša na nižšej Priemyselnej škole celulózo-papierenskej. V roku
1943 má krátku zastávku ako suplent a správca Ústavu chemickej
technológie dreva na OCHTI SVŠT
v Bratislave. V roku 1945 krátko pôsobí aj ako správca závodu Dynamit

– Nobel v Bratislave a neskoršie aj
ako riaditeľ závodu Vistra.
Vráťme sa však na chvíľu do Harmanca. Do harmaneckej továrne na
papier nastúpil František Kozmál
v roku 1927. Pracoval tu ako závodný chemik, aj ako vedúci výroby celulózy. Dostal tu široký priestor pre
svoju odbornú výskumnú činnosť
v oblasti šľachtenia pri výrobe celulózy ako aj sulfitovej celulózy, napríklad za horúca s využitím lúhov,
hydroxidu sodného, kamenného lúhu, chlóru, ale aj vápna. Starší zamestnanci Harmaneckých papierní sa
ešte dobre pamätajú na dve 70 metrov vysoké drevené veže, ktorým sa
hovorilo „kýzové veže“, kde sa pražili skaly. Na ostrý zápach žltej síry,
na obrovské bieliace hollendre, na
odparku. František Kozmál mal
v Harmanci šťastie, že tu bol v tých
rokoch riaditeľom docent Ing. dr.
Ladislav Rýs, s ktorým sa poznali už
z Brna. Zaviedli výrobu nových druhov grafických a filtračných papierov. Priamo v papierni mala svoju
malú filiálku firma Baťa, s ktorou sa
Harmanecké noviny

veľmi dobre spolupracovalo aj experimentovalo. František Kozmál teda
práve v Harmanci položil základy
svojej ďalšej vedeckej aj výskumnej
činnosti!
František Kozmál mal
v Harmanci šťastie aj v inej oblasti
života. Našiel si tu svoju lásku, celoživotnú družku a manželku Nelku
z Banskej Bystrice, zo známej a slávnej to rodiny Veselovcov. Tu sa im
narodila aj dcérka Nelka, zatiaľ čo jej
Brat Vladimír sa narodil už
v Ružomberku. Manželia Kozmálovci bývali v Harmanci a veľmi aktívne
sa zapájali do spoločenského života.

Boli zakladajúcimi členmi Sokola.
Nelka bola cvičiteľka a prvá námestníčka starostu, bola skvelá lyžiarka
aj turistka. František bol jednateľom
a matrikárom Sokola, ale zaoberal sa
aj filateliou a numizmatikou.
Obzretie sa dozadu za životom?
Niektoré úseky boli skutočne veľmi
ťažké. V roku 1939 mu umiera otecko. V roku 1944 ide ako dobrý vlastenec do povstania, potom sa dostáva
do koncentračného tábora
v Novákoch. Veľmi ťažký bol rok
1945. Vo februári zomrela manželkina mamička vd. Cornelia Veselová,
po ťažkých útrapách, bez domova -

po Národnom povstaní! V auguste
potom zomiera aj mamička Františka
Kozmála. A František Kozmál zomrel 16. 7. 1970 v Bratislave. Jedna
aula na katedre nesie jeho meno.
Za svoju celoživotnú prácu dostal
profesor František Kozmál tieto ocenenia: Vyznamenanie za zásluhy
o výstavbu, Čestné uznanie SVŠT
a Pamätnú medailu SNP. Zúfalo málo pre človeka práce.
Škoda, že taký vzácny človek nemá v harmaneckej papierni ani len
pamätnú tabuľu.
Michal Kiššimon

ZLATÝ FOND HISTÓRIE HARMANCA
Bum, bum, bum - dáva sa na
známosť!
Skutočne sa dáva na známosť ctenej širokej verejnosti Harmanca
a celej harmaneckej doliny, že je
v príprave veľmi rozsiahly dokumentačný, faktografický a fotografický
materiál, ktorý má zatiaľ pracovný
názov, ktorý ale asi aj zostane:
„ZLATÝ FOND HISTÓRIE HARMANCA“.
Uvedený rozsiahly materiál zahŕňa v sebe všetko, čím v histórii Harmanec žil a žije. A nielen Harmanec,
ale aj celá harmanecká dolina. Autor
totiž nerád rozlišuje a robí rozdiely
medzi obcami a lokalitami Harmanec, Dolný Harmanec a Horný Harmanec. Totiž v historickom vývoji
v určitých obdobiach každá táto lokalita mala svoje neopakovateľné
čaro!
Zaujímavosťou je aj ten fakt, že
autor tu dáva k dispozícii celú svoju
ohromnú zbierku, to po prvé. Po druhé, v rozpracovanom materiáli zatiaľ
nie je ani len jedna jediná veta, ktorú
by tu autor napísal! To neznamená,
Harmanecké noviny

že to tak bude, aj keď bude materiál
História obce Harmanec.
hotový. Zatiaľ je to však všetko rôzHistória školstva v Harmanci.
na dokumentácia s obrovskou výpoHistória harmaneckej kultúry.
vednou hodnotou. Zlatý fond histórie
História volieb do obecného zaH a r m a n c a , k t o r ý j e z a t i a ľ stupiteľstva.
Spoločenský život - oslavy.
k dispozícii, je spracovaný tým spôNáboženský život.
sobom, že je všetko na papieri forSpoločenské organizácie.
mátu A4, v euroobaloch založený
História harmaneckého futbalu.
do farebných zakladačov. Zatiaľ má
História ostatných druhov športu.
tieto hlavné kapitoly:
Každý občan môže do tejto rozHistória baníctva, hutníctva, les- siahlej práce prispieť buď dokumenníctva.
tačným materiálom alebo fotografiaHistória harmaneckej papierne mi, napríklad zapožičaním na prefo1829 - 1920.
tenie, ale aj spomienkami, lebo napríStadler a Hüttner - spolumajite- k l a d n a j v i a c p r o b l é m o v j e
lia harmaneckej papierne.
s identifikovaním osôb na starých
História harmaneckej papierne fotografiách. Vedie sa evidencia dar1920 - 1945.
cov i tých, ktorí niečo zapožičali.
História harmaneckej papierne My, ľudia, sa skôr či neskôr pominie1945 - až dodnes.
me, a tak bude dobré, ak tu po nás
Slovcepa - všetky články napísa- niečo zostane! Hotové dielo, aké nené autorom.
bude mať v tomto štáte a možno ani
História výstavby železničných v celej Európskej únii žiadna iná
tratí a železničnej vlečky do papier- obec, bude uložené v štátnom archíve
ne.
v Banskej Bystrici. Autor ďakuje
História obce Dolný Harmanec všetkým, ktorí už aj doteraz pomohli!
a Horný Harmanec.
Michal Kiššimon
9

KARAMELKY
500 g krupicového cukru, 100 g medu, 40 g masla, 150 ml
smotany 40 %, 200 g lieskových orechov
Cukor vysypeme do rajničky s hrubým dnom a zalejeme
100 ml studenej vody. Privedieme do varu a necháme za
občasného miešania variť, pokiaľ cukor nezačne karamelizovať. Do skaramelizovaného cukru vmiešame med. Pridáme na kúsky nakrájané maslo a horúcu smotanu. Dobre
premiešame a povaríme na miernom ohni do zhustnutia.
Do horúcej karamelovej hmoty vmiešame celé lieskové
oriešky, premiešame a odstavíme z ohňa. Malý pekáčik (asi
20 x 20 m) si vyložíme papierom na pečenie, ktorý potrieme olejom. Karamelovú hmotu vylejeme do pekáčika
a necháme v chladničke stuhnúť, najlepšie do nasledujúceho dňa. Karamelový blok vyklopíme, stiahneme papier
a nakrájame na kocky.

Opäť sú tu Vianoce a s
nimi aj kopa dobrôt od
výmyslu sveta, pod ktorými sa prehýbajú stoly. A
medzi nimi by nemali chýbať pralinky...
ORECHOVÉ PRALINKY
100 g bielej čokolády, 75 ml šľahačkovej smotany,
15 g masla, 25 g nasekaných pistácií a lieskovcov,
práškový cukor na obalenie
Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli spolu s maslom a smotanou. Pridáme orechy a necháme zmes
vychladnúť. Z vychladnutej hmoty odoberáme lyžičkou kôpky, formujeme guľky a obaľujeme v práškovom cukre.

Marcipánové pralinky

Marhuľovo-mandľové hrudky

250 g varovej čokolády - horkej alebo podľa chuti, 130g
marcipánu, trocha mlieka

115 g čokolády na varenie (rozlámanej na kúsky), 2
PL medu, 115 g sušených marhúľ (posekaných), 55
g ošúpaných a posekaných mandlí

Roztopíme si čokoládu vo vodnom
kúpeli s troškou mlieka. Naplníme
si čokoládové formičky zvoleného
typu. Po niekoľkých sekundách
pretočíme formu, aby prebytočná
čokoláda vytiekla z formičiek.
Otočíme formu späť a pretrieme ju
so stierkou, aby sme odstránili aj
posledný zvyšok čokolády z formy. Formu vložíme na pár minút
do chladničky. Z marcipánu si vytvoríme guľôčky a naplníme nimi formičky. Guľôčky môžete naplniť aj ovocím, buď sušeným alebo višňami. So
zvyškom čokolády naplníme formičky, aby boli úplne zaliate čokoládou a zvyšok odstránime stierkou, aby čokoláda
nezostala na forme. Nakoniec vložíme do chladničky aspoň
na 20 min. Po vybratí z chladničky formu pretočíme a pralinky vyklopíme.

DOMÁCE KAKAOVÉ PRALINKY
200 g horkej čokolády, 150 ml šľahačkovej smotany 45 ml
koňaku, 80 g práškového cukru, kakao na obalenie
Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli. Vychladenú smotanu vyšľaháme s cukrom a postupne prilejeme koňak. Do
šľahačky postupne zamiešame čokoládu. Keď je hmota
tuhá, aby sa z nej dali robiť guľôčky, posypeme si ruky kakaom a formujeme guľky. Guľky potom ešte raz riadne
obalíme v kakau.
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Čokoládu s medom dáme do ohňovzdornej misy nad
kastról so slabo vriacou vodou a miešame, kým sa
čokoláda neroztopí. Pridáme marhule a mandle. Zo
zmesi naberáme hrudky a vkladáme do malých papierových košíčkov. Chladíme ich 2 - 4 hodiny, alebo
kým nestuhnú.

KOŠÍČKY S KRÉMOM
MASCARPONE
100 g čokolády na varenie
Na plnku: 100 g mliečnej alebo horkej čokolády, 1/4
ČL vanilkovej esencie, 200 g syra mascarpone, kakao na poprášenie
Plech vystelieme papierom na pečenie. Čokoládu rozlámeme na kúsky a dáme rozpustiť do misy nad horúcu vodu. Čokoládou zvnútra potrieme 20 papierových
košíčkov. Košíčky uložíme na pripravený plech hore
dnom a necháme stuhnúť. Potom opatrne oddelíme
papierové košíčky. Ak je čokoláda príliš tenká, zopakujeme náter.
Pripravíme si plnku. Mliečnu alebo horkú čokoládu
roztopíme. Do misy dáme mascarpone, vmiešame
vanilkovú esenciu aj roztopenú čokoládu a šľaháme,
kým sa všetko nespojí. Zmes dáme do chladničky,
občas premiešame, kým nestuhne natoľko, aby sme ju
mohli dať do zdobiaceho vrecka. Krém nastriekame
do košíčkov a poprášime kakaom.
,
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Naša najstaršia jubilantka -Jožinka Rusnáková

Sú to krásne dôchodkyne...

Neviem či aj vy, ale ja mám pocit, že dni, týždne a mesiace v kalendári sa ponáhľajú neuveriteľnou
rýchlosťou. Každý z mesiacov v roku je niečím výnimočný, niečo znamená, niečo oslavuje. No najkrajší zo
všetkých je každý rok mesiac december, pretože je vianočný. No vianočnému decembru predchádzal mesiac
úcty k starším, preto som ho nazvala
úctivý október. Je to mesiac venovaný všetkým, ktorí si od nás zaslúžia
aspoň jeden mesiac v roku viac pozornosti, tolerancie a úcty. Možno by

Mama s dcérou, vždy sa podržia...
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sa tento mesiac mohol volať aj kuchárky z materskej školy zase dobmesiacom životnej múdrosti, re navarili. A tak po slávnostnom
ktorá sa získava len rokmi tvr- príhovore pani starostky, krásnom
dej práce a skúsenosťami. programe detí a slávnostnej večeri sa
Mnohí z našich seniorov sú dobre spomínalo, diskutovalo a zabápre nás vzorom aj so svojimi valo všetkým našim hosťom. Za pošedinami, nielen preto, že sú zornosť stála aj výstavka šikovných
starší, že majú svoj vek, ale rúk našich dôchodcov. Osobitná popredovšetkým pre svoju múd- zornosť sa venovala jubilantom,
rosť, láskavosť. Od mnohých všetkým tým, ktorý oslávili vzácne
z nich sa učíme, ako žiť život životné jubileá. Pekný slávnostný
v starobe. Žiť obyčajný život večer plný úcty sa skončil tancom a
so všetkým, čo k nemu patrí - zábavou. My všetci, ktorí sme ho
dobrým i zlým, smutným i zorganizovali, sme boli spokojní. Bol
veselým, radosťou i trápením, to pekný večer. Ak sa páčilo (alebo
so zdravím i chorobou. Žiť nepáčilo) aj vám, milí seniori, môžespokojný život aj v takom ve- te nám to povedať, alebo napísať,
ku je predsa veľké umenie, poradiť. A na budúci rok môže byť,
veľká múdrosť. Práve preto aj vďaka vašim názorom a pripotreba mať úctu k šedinám. V našej obci sa nemáme za čo hanbiť vo vzťahu k
starším. Je našou dlhoročnou
tradíciou, že oslava Úcty k
starším je skutočne úctyhodnou oslavou. A všetci v našej obci o nej vedia, nielen
oslávenci, ale aj mladí ľudia,
deti, ktorí sú vždy na nej Je to už roky pekný párik...
prítomní. Tak to bolo aj tento rok, v piatok 18. októbra
2012.
Všetci sme sa poctivo
pripravovali.
Zástupcovia
obce sa postarali
o to, aby bolo
všetko slávnostne
pripravené.
Tí
najmenší - škôlkári a školáci si Neuveriteľné, v takom veku vyzerá výborne...
dali záležať na
príprave slávnostného mienkam, tento úctyhodný sviatok
programu. Detský súbor ešte zaujímavejší.
Matičiarik nám, ako vždy,
Iveta Roháčová
tiež urobil radosť. Pani
foto: Z. Ťažká
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Vianoce sú tu každú chvíľu a vy
stále ešte nemáte darčeky pre všetkých blízkych? No, stáva sa to mnohým ľuďom. Lenže, čo kúpiť? Práve
vtedy, keď to treba, nápady na darčeky akoby sa pod zem prepadli. A tak
kozmetické balíčky sú väčšinou prvá
voľba, ako na poslednú chvíľu niekomu zaobstarať darček, ale veľmi originálne to nie je. Mám tu pre vás teda pár nápadov, ako potešiť svojich
blízkych pekným darčekom, ktorý
ale nebude pôsobiť dojmom, že ste
ho kúpili na poslednú chvíľu.
Ženy by mohli potešiť napríklad
voňavé sviečky so svietnikom alebo
teplučká deka na dlhé zimné večery.
No a ktorú ženu by nepotešil pekný
šperk? A vôbec nemusí ísť o drahú
záležitosť. Namiesto drahého značkového zlatníctva môžete zájsť do
obchodu s bižutériou. Krásny náhrdelník, náramok, prsteň alebo náušnice určite potešia. Určite by pod
stromčekom potešila nejedného kávičkára aj kvalitná káva a kávový
mlynček. Aróme čerstvo namletej

tov, rozprávok alebo nejaká dobrá
detektívka či román. Tým mladším
by radosť mohla urobiť aj nová PC
hra, iPod alebo veselý USB kľúč.
Starých rodičov by zase určite potešil
digitálny fotorámik, v ktorom by mali fotky detí a vnúčat. Univerzálnym
darčekom sú aj teplé ponožky. Síce
sa teraz mnohí z vás pousmejú, že tie
predsa patria k „otrepaným“ darčekom, ale koľkí ste ich za posledné
roky darovali niekomu pod stromček? Ja osobne som tak už nespravila
dosť dlho. A tak by to mohla byť
celkom zábava, darovať ich niekomu
z blízkych.
V dnešnej dobe je už väčšina obchodov otvorená aj na Vianoce a
tak vám nič nebráni vyraziť nakupovať darčeky aj na poslednú chvíľu.
kávy sa nič nevyrovná. No a neká- Či už vám chýbajú len drobnosti alevičkárom by zase mohla urobiť ra- bo niečo väčšie. A nezabúdajte, kozdosť veľká, drevená krabica kvalit- metické balíčky to istia.
ných čajov alebo dóza plná keksíkov.
Medzi vianočnú klasiku patrí aj dobKrásne vianočné sviatky.
rá kniha. Pre každého sa nájde taká,
ktorá poteší. Či už je to kniha recepM. Kovalčíková
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