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Leto ubehlo ako voda a čas, v ktorom
sme si rozprávali zážitky z dovoleniek
a prázdnin je už dávno preč. Začala sa
jeseň, obdobie, keď sa lesy farbia do
strakata, tráva vädne a žltne, motýle už
nelietajú, len sem tam zabzučí vyplašený komár či mucha.
Zmeny v prírode a jesenná nálada sa
prenáša aj do nášho správania. Už sa na
seba neusmievame, sme ufrflaní, protivní, podráždení, náladoví, presne ako
počasie v jeseni. Prichádza čas jesenných depresií zo zachmúreného počasia,
chladných a vlhkých stien bytov, červených nosov z protivnej nádchy. Nepodľahnite jej (myslím jesennej depresii).
Veď aj jeseň môže byť krásna. Nielen
vtedy, keď s ňou prežívame babie leto,
ale aj vtedy, ak je pochmúrna , upršaná,
studená, nepríjemná. Skúste sa práve
vtedy všetci doma len tak k sebe pritúliť
a zohriať sa dobrým bylinkovým čajom
s medom, alebo vypiť pár dúškov
horúceho punču (recept prikladám).
Zrazu pocítite príjemné teplo, a ten
nepríjemný pocit chladu je preč, a už
Vám vôbec nevadí, že vonku prší.
Želám Vám krásnu jeseň.
šéfredaktorka

Horúci punč proti jesennej depresii:
475 ml vody, niekoľko klinčekov,4
zrnká nového korenia, kúsok celej
škorice, pomarančová kôra,
2 lyžice cukru, fľaša červeného
vína.
Vodu s korením a kúskom pomarančovej kôry
nechajte na miernom ohni zovrieť, odstavte a
pridajte cukor. Nechajte 30 minút postáť. Vodu
preceďte, prilejte víno a priveďte ho pod bod
varu. V pohári ozdobte nápoj kúskami pomarančovej kôry. Z dávky pripravíte 8 porcií.
Na zdravie...

Ročník I.

Číslo 3.

Jeden z dvanástich mesiacov roka - október, je venovaný ľuďom, ktorí
prežívajú jeseň svojho života. Je mesiacom úcty k starším.
Možno aj Vy si poviete, či je správne vydeliť iba 30 dní z roka
ľudskému vzťahu ku generácii starších. Veď úcta, láska, porozumenie
a uznanie autority starších by sa mali premietať v každodennom živote
ako trvalá samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať
iba na jeden mesiac v roku. Možno tým svojim najbližším dávame dosť
lásky a pozornosti. Ale žijú s nami aj osamelí spoluobčania, ktorým
možno urobí radosť aj obyčajný pozdrav na ulici, úsmev.
Starší ľudia sa obvykle najlepšie cítia v prostredí, v ktorom prežili
značnú časť svojho života, kde majú svojich
príbuzných, priateľov a známych. Odchodom
do dôchodku, úmrtím priateľov v ich prostredí ubúdajú spoločenské kontakty. Viacerých
sa zmocňuje pocit osamelosti a clivoty. Ale
pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na
nostalgiu, a najmä nie u tých, ktorí sú ešte
bez ohľadu na svoj vek plní elánu a optimizmu. Mnohí z nich môžu predsa byť pre nás vzorom aj so svojimi rokmi
a šedinami. Veď tie znamenajú múdrosť, láskavosť, dobrotu, skúsenosti... Aj s nimi môže byť človek veselý, duchom mladý, mať dostatok
sily, sviežosti a svetla. Z ich múdrosti my všetci ostatní predsa čerpáme
toľko skúseností a dobrých rád, ktoré sa nám iste raz zídu, keď aj my
objavíme prvé šediny. Od mnohých z nich sa učíme ako príjemne prežívať život v starobe. Žiť život taký, aký je, so všetkým - dobrým i zlým,
smutným i veselým, s radosťou i trápením, s ľudskou zlobou a závisťou,
so zdravím i chorobou. Ale najmä s obrovským šťastím, že ten život
môžeme v staršom veku vôbec žiť.
Všetci prispejme k tomu, aby ich jeseň života bola nielen v októbri, ale
počas celého roka krásna a slnečná.
Iveta Roháčová
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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci zo dňa 1.8.2007
Schvaľuje:
− úhradu pohľadávky a trov exekúcie v čiastke 312.154,- Sk
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

− zmluvu na ekonomické poradenstvo s Ing. J. Hýblovou
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

úhradu úroku z omeškania poisťovni Kooperatíva v čiastke 4.121,- Sk za zrušenie poistných zmlúv obytných domov
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
−

vrátenie finančnej čiastky 112.865,- Sk za mylne prijaté
finančné prostriedky za odpredaj pozemkov HP Reality
s.r.o.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

prenájom priestorov „Kina“ pre Pavla Zraka a Alenu
Slimákovú
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
−

upozorňuje hlavného kontrolóra Bc. Dušana Halušku na
zanedbávanie povinností
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 1, M. Majtáň
−

−

zmluvu s R.G.T. PRESS na turistickú mapu na voľný čas
Banská Bystrica a okolie
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

− zakúpenie diktafónu pre OÚ Harmanec
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
M. Majtáň neprítomný, nehlasoval

úhradu faktúry od SEE za elektrickú energiu v priestoroch
Red Pubu v čiastke 136.019,- Sk
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

jednorázovú finančnú výpomoc pre:
p. Baszovú Janu vo výške 2.000,- Sk
p. Leštáka Pavla vo výške 500,- Sk
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
−

finančnú čiastku 17.000,- Sk pre MŠ a ŠJ v Harmanci na
bežnú údržbu
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

A znova je tu september. Obdobie oddychu, dovoleniek, obdobie, keď si každý z nás mohol užiť svoje, je za
nami. Toto nádherné letné obdobie som využila aj ja na
rodinnú dovolenku v Maďarsku. Pookriala som na tele, na
duši
a znova ma chytila tá známa chuť pracovať, dodať
nazbieranú energiu nielen mne, ale aj kolektívu na obecnom úrade a takpovediac aj celej dedine. Keďže nám počasie prialo a slnko svietilo celou svojou silou, mohla som
leňošiť, vychutnávať voľno a čo je dôležité, môj mozog sa,
ako sa hovorí „zresetoval“, oddýchol si od každodenných
pracovných starostí. Takýto oddych si zaslúžime všetci.
Tak ako netrvá nič večne, aj príjemné dovolenkové dni sa
skončili a ja som plná optimizmu a pozitívnej energie
nastúpila do práce. Hneď môj prvý pracovný deň ma čakali
nemilé prekvapenia. Skutočnosť, že finančné bomby
minulého obdobia boli vyriešené, ešte nevyriešilo situáciu.
Ohlásil sa Najvyšší kontrolný úrad na vykonanie kontroly.
V tej chvíli mi nebolo všetko jedno, pretože ma opäť strašila myšlienka, s čím budeme opäť bojovať. Avšak ako sa
hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, sústredila som sa na
kontrolu. Kontrola bola ukončená a nám zostal na obecnom
úrade protokol o výsledku kontroly, z ktorého vyplýva prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a v budúcnosti sa riadiť predpismi a zákonom. Nie je vždy
správne, aby občania pocítili tlak vyššej moci a myslím, že
v tomto prípade sa nám to z časti aj podarilo a o NKÚ
vedel málokto. Ale mám zato že informovať občanov je
potrebné a dôležité a nakoniec to, čo som sľúbila pred

Neschvaľuje:
− predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od
1.7.2007 do 31.12.2007; doplniť: termíny, konkrétne finančné operácie.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

voľbami, chcem aj dodržať. Vyjadrenie kontrolnej skupiny
bolo, že obec porušovala finančnú disciplínu, porušovala
zákony o účtovníctve, obecnom zriadení, rozpočtových
pravidlách a ďalšie.
Po polopracovnej dovolenke začiatkom septembra som
opäť prišla pozitívne naladená, obohatená o skúsenosti a
rady od mojich kolegov starostov a čakalo ma znova prekvapenie. Ale život je asi stále plný prekvapení, niektoré sú
dobré, niektoré zlé a len my si vyberieme, ako sa k nim
zachováme. A aké prekvapenie na mňa čakalo teraz?
Inšpektorát práce, neskutočne neriešiteľná situácia s bytovkou č. 6, stavebný úrad a ďalšie. Život bez problémov by
bol asi naozaj jednotvárny a nebol by takto pestro zložitý.
A nakoniec by som sa chcela podeliť s mojou skúsenosťou a to, že je veľmi slabá informovanosť a tým aj skreslenosť informácií, ktoré sa medzi ľudí dostanú. Možno by to
vyriešil obecný rozhlas alebo obecný televízny kanál, ktorý
chýba. Dňa 6. 9. sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na
obecnom úrade, ktorý využilo len zopár občanov. Preto
dovoľte vyjadriť moje pocity, že občania čoraz viac strácajú záujem o dianie v obci a stavajú sa ľahostajne k problémom.
Dosť bolo slov o obecných zákonných problémoch.
Touto cestou chcem zaželať škôlkárom, školákom a študentom šťastný štart do nového školského roku. Zároveň
pozývam tých „skôr narodených“ na stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na ktoré sa srdečne teším.
Helena Vajsová, starostka
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V roku 1960 boli vypísané voľby do Národných výMNV stále sídlil v drevenom baraku pri vtedajšej
borov. Celoštátna kampaň vyzývala voličov k vysokej škole oproti Závodnému klubu.
účasti na voľbách. Za poslancov do Miestneho národnéFunkčné obdobie bolo do roku 1964.
ho výboru (MNV) boli zvolení občania:
Babjaková Viera
Bielik Ondrej
Daniš Vojtech
Droba Július
Fatura Rudolf
Komžík Jozef
Koštialová Priska
Krajčík Ján
Ľupták Pavel
Marek Zdenek
Pálka Ján
Ryša Ľudevít
Rusnáková Jozefa
Slašťan Jozef
Schmidt Milan
Tišliar Miroslav
Fatura Rudolf - predseda
Tišliar Miroslav - tajomník
Babjaková Viera - administratíva
Dlhošová Aurélia - poslankyňa do Okresného národného
výboru (ONV)
Ľupták Pavel - poslanec do Krajského národného výboru
(KNV)

Oprava
V Harmaneckých novinách č. 2 v článku Voľby do
MNV Harmanec v roku 1957, nám nedopatrením vypadlo meno Ondreja Bielika, ktorý mal byť v zozname poslancov na prvom mieste. Stalo sa to i napriek tomu, že
preukaz Ondreja Bielika i s fotografiou bol vyobrazený.
Ospravedlňujeme sa.

Poskytnuté fotomateriály: M. Kiššimon
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Z náboženského života

S chladnými daždivými či hmlistými dňami
máme možno pocit, že skončil čas príjemných
prechádzok. No na druhej strane uznávame, že
každé ročné obdobie má svoje čaro, krásu, ktorú
možno obdivovať a prečo stojí za to chodiť
s otvorenými očami. Tým viac, keď prírodu a hory
máme takpovediac „za humnami“. Ale s otvorenými očami, obrazne povedané, stojí za to chodiť ešte
aj z iného dôvodu. Grécky filozof Cassiodor
v 6. storočí napísal: „Vo dne i v noci uvažuj
o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho
národa, sleduj deje i zápisky, lebo ohavnou vecou
by bolo, keby si chodil ako cudzinec vo svojej
otčine.“ Teším sa iniciatíve vydávať Harmanecké
noviny, pretože aj tie nám môžu pomôcť vidieť
skutočnosti, ktoré možno prehliadame, krásu, ktorú
azda pokladáme za samozrejmú, korene či
„pamiatku otcov“, na ktorých sme vyrástli
a niekedy na ne zabúdame. Takými nepopierateľnými koreňmi pre nás Slovákov a Slovienov je
práve „cyrilometodské duchovné dedičstvo
a historický odkaz Veľkej Moravy“, ako o tom
hovorí preambula našej ústavy.
„Kam sa strom nakloní, tam aj spadne,“ hovorí
príslovie. Drevorubači dobre poznajú ten moment,
keď stačí silnejšie zatlačiť jednou rukou a ozrutný
strom sa začne klátiť istým smerom. Aj v dejinách
jednotlivcov a národov bývajú takéto momenty.
Rozhodnutie, krok, ktorý určuje smer, a ten sa už
o chvíľu ťažko dá zastaviť alebo zmeniť. Cyril
a Metod prišli na naše územie práve v takomto
okamihu. Preto každý ich krok predznamenával
dejiny. Boli aj iní prekladatelia Písem, kazatelia
a apoštoli. Podľa výkonu možno i väčší. Tí však
len poctivo prešliapali svoj úsek cesty. Cyril
a Metod v našom historickom kontexte určili ceste
smer a stáročia preverili a potvrdili, že ho určili
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dobre. Vernosť nimi vyznačenej línii prinášala
požehnanie, vybočenia zase problémy.
Pre Dušana Klimova, predsedu Svetového
združenia Slovákov v zahraničí, sú cyrilometodské
tradície súčasťou jeho života: „Je to odkaz spätosti
s národom. Solúnski bratia nám priniesli slovo,
kultúru, náboženstvo a tieto tri atribúty sú
neoddeliteľnou súčasťou nášho národného života.“
Viacerí literárni autori konštatujú, že keď sa náš
národ nachádzal v ťažkom rozpoložení, vždy sa
akosi prebudila práve cyrilometodská myšlienka,
ktorá pohla srdciami, hlavami i rukami a priniesla
vlnu obrodenia. Aj my po niečom takom prahneme.
A nechce to byť len farský výlet do starobylej
Nitry, miesta účinkovania Cyrila a Metoda, na
ktorý sa chystáme poslednú septembrovú sobotu,
ale aj niečo trvalejšie, čo nám bude pripomínať
spomínané „cyrilometodské duchovné dedičstvo“,
čo bude uprostred nás. Zhmotnením tohto odkazu
by mohla byť aj malá kaplnka - iniciatíva Vás,
Harmančanov, z ktorej sa teším a ku ktorej sa
svojím podpisom pridalo už vyše 100 obyvateľov
našej obce.
Daniel Bédi, SF,
správca farnosti
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Obec Harmanec je atypická obec. Nie je tu kostol, ani dom
smútku, ani cintorín. Ale nie len to, nie je tu ani len maličká
prícestná kaplnka, ani najobyčajnejší kríž.
Ale nebolo to vždy tak. Pri fabrike bola slávna kaplnka mauzóleum, kúsok nad fabrikou stála pri ceste malá kaplnka,
pred starou školou stála obyčajná zvonička na nožičke, ktorou
sa oznamovalo poludnie alebo úmrtie. A bol tu aj kríž. Toto
všetko muselo ustúpiť a bolo zlikvidované v šesťdesiatych
rokoch pri výstavbe štátnej cesty. Kríž bol premiestnený vyššie
na okraj bagroviska, ale našli sa ľudia, ktorým aj ten prekážal,
a preto ho zničili.
O pomeroch v obci, hovoriacich o náboženskom živote
v neskorších rokoch hovorí, zápis v obecnej kronike:

Výpis z kroniky obce Harmanec z roku 1980
Náboženský život
Obyvatelia obce Harmanec v súčasnej dobe sú
vierovyznania rímsko-katolíckeho a evanjelického, čo sa
týka najmä starších občanov. Hoci v obci sa kostol
nenachádza, nábožensky založení ľudia navštevujú
kostoly v Dolnom Harmanci, Uľanke a v Banskej
Bystrici. Mladá generácia je vychovávaná v ateistickom
duchu, čo sa odráža aj v jej postoji k náboženstvu. V
minulých rokoch sa však náboženstvo začalo postupne v
obci vytrácať, takže i prevažná časť strednej a staršej
generácie je s náboženskou otázkou vysporiadaná. Ešte
v päťdesiatych rokoch sa vyučovalo náboženstvo
v miestnej škole vo veľkej miere, no za desať rokov
neskoršie bolo jeho pôsobenie znížené na minimum a na
náboženstvo chodili deti len z veľmi nábožensky
založených rodín. Náboženstvo je síce súčasťou kultúry
ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách jej vývoja, ale
v dnešnej dobe ustupuje ateistickej výchove. To platí aj
pre pomery v našej obci. Náboženské zvyky sa však
udržujú počas vianočných a novoročných sviatkov,
a Veľkej noci. V minulosti žili v obci ešte občania
židovského vierovyznania, ktorí v dôsledku
prenasledovania boli nútení prestúpiť na inú vieru.
(citované z kroniky obce Harmanec)

Bohoslužby v obci sa konajú v obradnej miestnosti OÚ

Pamiatka z prvého prijatia Sviatosti Eucharistie 3.6.2007

Čo mi dal Boh?
Dal mi život a všetko, čo k nemu patrí. Dal mi prírodu,
ktorá ma obklopuje. Slnko, ktoré ma hreje, mesiac, ktorý po
nebi v noci zas putuje a rosou kropí, čo slnko cez deň
vysušuje. Nie je to krásne, veď čo ešte potrebujem ? Keď
spokojne večer líham si a verím, že tam hore nad nami to
niekto spravuje, a že spoľahnúť sa oplatí. Preto mu za
všetko
Ďakujem.
Boh mi dal aj Vás, s ktorými sa denne stretávam. Za
všetkých Vás mu ďakujem a pomodlím sa za Vás všetkých.
Bez rozdielu, pretože ľudí si nemôžeme vyberať sami.
Samozrejme, že by sme si vyberali len tých pekných
a dobrých. Ale zamyslime sa, sme i my takí? Určite nie!
I v nás je samozrejme dobro, ale zároveň aj zlo. Veď ako
by to vyzeralo, keby sme všetci boli len dobrí. Boh nás
predsa miluje takých, akí sme. A preto dal každému
slobodnú vôľu a je na každom z nás, akí budeme. Pokúsme
sa trošku, aspoň občas byť len dobrí. Ako? Čo tak usmiať sa
a pozdraviť každého koho stretneme. Prejaviť úctu starším.
Pomôcť chorým, veď ani my vždy mladí nebudeme. Veď oni
sťa malé deti sú, a na každé dobré slovko čakajú.
Aj nás čaká jeseň života, aj my takí budeme , a na Boha
obracať sa s prosbou v tichej modlitbe a prosiť za iných
budeme...
M.F.
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Krásny, ale smutný pohľad, pripomínajúci minulosť...

Na úpätí

južných svahov Nízkych Tatier, hlboko
v horách medzi ihličnatými lesmi, leží mlčanlivé svedectvo hrôz. Sú to stopy po osade. V mierne zvažujúcom sa
údolí v nadmorskej výške 924 m, stála ešte pred začiatkom
marca 1945 osada Kalište pôvodne uhliarska osada.
Dňa 18. marca 1945 bola osada vypálená. Za obeť padlo
34
ľudských
životov
z
toho
9
upálených za živa. Obec obnovená nebola. Obyvateľstvo,
ktoré po beštiálnom vyčíňaní fašistov zostalo nažive, sa
vysťahovalo. Areál bol pri príležitosti 20. výročia SNP
vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. (Citované z
publikácie Kalište – Stretnutie generácií.)
Boli ste tam niekedy? Krásny kút našej krajiny. Len
smutný svojou minulosťou. Verní tradícii, ktorú založili
pred rokom, zorganizoval 18. augusta Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej
Bystrici Stretnutie generácií na Kališti. Autobus, ktorý
poskytli organizátori všetkým záujemcom o toto podujatie
zdarma, teda aj našej obci, bol plný. Podujatie sa konalo
pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho

Stretli sa tu skutočne všetky generácie - deti, mladí
ľudia, starší i tí najstarší...
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kraja Milana Murgaša. Už vlani sa tam našim ľuďom
páčilo, pretože skutočne každý sa tam cítil príjemne. S
hlbokým pocitom úcty, pripravili organizátori v tento deň
krásny kultúrny program skutočne pre všetky generácie.
Je dobre, že Janko Roháč zviditeľnil toto podujatie v obci.

Slávnosť sa začala ekumenickou pobožnosťou a pokračovala pozdravmi hostí – vládnych predstaviteľov, zástupcov mesta Banská Bystrica. Mnohí z nás sa tešili na vystúpenie folklórneho súboru Urpín, koncert hudobnej skupiny
Družina. Oproti minulému roku bolo aj viac detí. Iste aj
preto, že deťom je tu každý rok pripravené zábavné
detské ihrisko so športovými, vedomostnými a zábavnými
hrami. Tento rok pribudla aj skúška zdatnosti - športovo
brané súťaže pre mládež a dospelých. Aj turisti si mohli
prísť na svoje pri turistických pochodoch Donovaly Kalište, Špania Dolina - Kalište, Lučatín - Hiadeľ - Kalište.
A prečo Stretnutie generácií? Preto, že tu stretnete ľudí
od troch do 80 rokov. Všetkých tých, ktorí keď sa prejdú
týmto krajom a sú pripravení prejaviť úctu tým, ktorí
v lone prírody bojovali o život a právo na slobodu. Nedá
Vám nezastať a sňať z hlavy čiapku, keď vojdete do
pamätnej izby, ktorá bola zriadená v zrenovovaných
domčekoch. Vo chvíli keď si predstavíte, čo sa tu mohlo
odohrávať máte pocit, že náš svet, náš život a naše problémy nie sú problémami a že tešiť sa aj z toho, že vonku
svieti slnko, sa oplatí. Poďte o rok s nami, možno nám
uveríte.
I.R.

Odhalenie nového pamätníka obetiam fašizmu bolo
súčasťou slávnostného programu osláv.

Ráno bolo studené, ale stretnutie s priateľmi a susedmi nás rozohrialo.
Po rokoch sme stretli aj pani učiteľku našich detí a
vnúčat - príjemné stretnutie...
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August v našej obci, ale aj v susednom Dolnom
Harmanci patrí už tradične oslavám SNP na Krížnej.
Táto dlhoročná tradícia iste presvedčila tento rok aj
tých, ktorí tam boli po prvýkrát, že na Krížnej sa
stretne skoro celá dedina. Možno tá krásna čistá príroda tam spája našich ľudí. Možno práve tam je to
správne miesto na to, aby sme si povedali: „Ako sa
máš?“ „Je tu fajn, želám Ti pekný deň...“ A pritom si
spomenúť s tými najstaršími, ktorí si toho veľa
pamätajú, aj na tých, ktorí tu pred 63 rokmi položili svoje životy aj za nás.
Samozrejme, že takéto podujatie sa
nezaobíde bez pomoci zapálených ľudí,
ochotných pomôcť zorganizovať všetko
tak, aby bol každý spokojný. A potom,
podujatie je z roka na rok finančne náročnejšie, nielen preto, že je čoraz väčší
záujem našich občanov, čo nás veľmi
teší, ale aj preto, že doprava je drahá.
Ale všetko sa zvládlo, ba dokonca
„stôl pre všetkých“ bol bohatší ako
po iné roky vďaka tomu,
že okrem finančných
prostriedkov
z našej
obce a obce Dolný
Harmanec
poskytol
financie na občersvenie
našich občanov aj štedrý
sponzor - firma Flash
s.r.o. (Anton Palúš).
Pekný deň, počasie ako
namaľované, gúľáš sa
zase vydaril,
bufetári pri
pive
sa
nakrútili, pri
ohni
hrala
gitara... Tak
to má predsa
byť,
keď
spomíname a
ďakujeme...
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Turisti si urobili
krásnu túru a
stretli sa na
Krížnej.

Aj generácii
starších turistov
sa podujatie
páčilo

Pod stromami pri ohnisku chutil
guláš každému. Možno preto sa
niekomu aj neušlo...

Celá rodina je pokope, spokojný bol aj miláčik
Edo...

I.R.

Páni poslanci a celý „guľášový personál“ chystali prípravu občerstvenia už deň predtým, podarilo sa Vám to, ďakujeme...
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O divokej skládke odpadu v Cenove vedel každý Harmančan.
Skládka tam bola dlhé roky a z roka na rok sa zväčšovala.
Na základe podnetu anonymného občana, prišli na obhliadku
skládky pracovníci životného prostredia ešte v roku 2006. Tí nariadili urýchlene odstrániť existujúcu divokú skládku. Nakoľko skládka
nebola zlikvidovaná ani pri opakovanej návšteve pracovníkov životného prostredia v roku 2007, dostala obec nariadenie odstrániť divokú skládku aj s nelegálnymi stavbami nachádzajúcimi sa v lokalite
Cenovo v termíne necelých dvoch mesiacov. V prípade nesplnenia
nariadenia životného prostredia hrozila obci pokuta do výšky
niekoľko stoviek tisíc korún.
Na základe týchto skutočností muselo obecné zastupiteľstvo
a starostka obce urýchlene konať. Po zvolaní mimoriadneho obecného zasadnutia boli vyzvaní občania k likvidácii nelegálnych stavieb
vo vlastnej réžii. Nariadenie životného prostredia nehovorilo len
o likvidácii skládky, ale aj drobných nelegálnych stavbách nachádzajúcich sa v jej blízkosti. Nato doplatili niektorí spoluobčania majúci garáže alebo kuríny v Cenove. Nebolo ľahké presvedčiť ich,
aby vyprázdnili búdy a zlikvidovali dlhé roky užívané garáže
a kuríny. Určite to bolo pre nich ťažké, ale bolo to nevyhnutné. Nakoniec všetci vyprázdnili svoje búdy a bolo možné zlikvidovať všetky nelegálne stavby, začo vám, spoluobčania, ďakujeme.
Likvidácia skládky v Cenove prebiehala nasledovné:
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Staré garáže a búdy už ani nespĺňali svoj účel.

1. etapa – Likvidácia samotnej divokej skládky v miestach zhorenej garáže. Tá sa uskutočnila v réžii SHP Harmanec a.s. vďaka nadštandardných vzťahom medzi predstaviteľmi obce a vedením SHP
Harmanec a.s..
2. etapa – Čas na likvidáciu a odstránenie nelegálnych drobných
stavieb v réžii ich užívateľov.
3. etapa – Osadenie závory a tabúľ s nápisom „Zákaz sypať smeti“.
4. etapa – Likvidácia zostávajúcich búd a kurínov.
5. etapa – Pálenie dreva z búd za asistencie hasičov z SHP
Harmanec a.s.
6. etapa – Dokončovacie práce.
Zo smetiska bolo vyvezených niekoľko desiatok nákladných vozidiel odpadu v réžii SHP Harmanec a.s., 207 nákladných vozidiel
odpadu v réžii HP Reality s.r.o. a viacero nákladných vozidiel drevného odpadu na kúrenie. Pri likvidácii smetiska sa vystriedali
4 nakladače a viaceré nákladné vozidlá.
Náklady HP Reality s.r.o. na likvidáciu divokej skládky
a nelegálnych drobných stavieb na jej pozemku sú takmer 800 tisíc
korún. Je to naozaj veľa peňazí, ktoré mohli byť v obecnej spoločnosti použité úplne inak. Je dôležité zamedziť v budúcnosti vzniku
takýchto skládok na území našej obce.
Na druhej strane sa nám podarilo za 4 mesiace zlikvidovať to, čo
už dlhé roky špatilo našu obec. Taktiež sme predišli mastnej pokute od odboru životného prostredia. Zamestnanci životného prostredia
nás pri svojej poslednej návšteve Cenova pochválili za úspešné splnenie ich nariadenia.
Veríme, že po úspešnej likvidácii skládky a búd v Cenove sa nám
podarí úspešne realizovať výstavbu nových garáží. Bude to oveľa
náročnejší projekt ako samotná likvidácia, no všetci veríme
v úspech.
Dovoľte ešte poďakovať pánovi Kiššimonovi za jeho pomoc
a rady. Ďakujeme!
Martin Lovás

A bolo ich neúrekom...

Posledné úpravy.
Cenovo je presvetlené a čisté...
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Narodili sa

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci júl, august, september)
60 rokov:
Berkyová Soňa
Miklošová Mária
65 rokov:

Potešili sme sa novorodeniatkam:

Klaudia
Šarkáňová
•

narodená 14. 7. 2007

Tereza
Rýsová

Haring Vladimír
Havranová Ľudmila
Mlynárová Anna
75 rokov:

•

narodená 10. 6. 2007

Srdečne blahoželáme k narodeniu vašich detí. Pri ich výchove
vám želáme veľa šťastia, lásky,
zdravia a trpezlivosti.

Rusnáková Jozefína

80 rokov:
Pavlíková Alžbeta
Daniš Vojtech
Želáme Vám pevné zdravie, veľa lásky ,
spokojnosť a pohodu, šťastný život bez
starostí a vždy dobrú náladu.

BLAHOŽELANIA
K narodeninám sa všeličo želá, dobré, pekné,

ba i veľa. No ja Ti chcem zo srdca priať, aby

si

sa mohol vždy v živote smiať.

Lukáš
Meľaga
K Tvojim blížiacim sa 15. narodeninám Ti
všetko najlepšie želá starká Katka.

Dobré vínko, pekné dary, nech sa ti vždy
dobre darí. Želám Ti zdravia mnoho, šťastia
dosť i úspechov pre radosť.

Richard
Smidák
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám
Ti zo srdca želá mama.

Blahoželáme novomanželom
Na spoločnú cestu životom vykročili:

Andrea Krajčíková a Ján Žabka (7. 7. 2007)
Iveta Chamajová a Peter Chladný (1. 9. 2007)

Vážení novomanželia, želáme vám, aby ste v spoločnom manželstve
boli šťastní, aby vaše rodiny žili životom preplneným spokojnosťou,
láskou a porozumením.
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Ohlasy, názory

Vstup do Cenovskej doliny zmenil svoj ráz. Zrazu je
tam príliš veľa svetla a fantastický vzduch. A povedané
moderne - lukratívny pozemok, ktorý si už bolo odfotografovať niekoľko známych podnikateľov. Znie to takmer neuveriteľne, ale bordel je preč! Kto by to bol pred
pol rokom povedal, ale nie len povedal, ale hlavne tomu
aj uveril, že sa tak stane. Stalo sa, lebo niekto tomu
predsa len veril.
Listujúc vo svojom archíve čítam poznámku z roku
1981: Likvidácia cenovského smetiska. To bol vtedy
predsedom Ladislav Púchy. Koľkože je to rokov? Dosť!
Veď už tie malé deti, čo tam šantili - už majú deti. To
hovorím len preto, aby reč nestála. Pomery boli také.
Všetko bolo štátne a teda ničie, no a keď ničie, tak teda
naše. Však štát sme boli My!
Zabudnime na to, lebo už je to za nami. Veď socializmus sa vykoľajil ešte v roku 1989. V obci Harmanec
však až teraz! A to ešte nie som tak veľmi presvedčený!

Veru a ani sa nenazdáme. Z ničoho nič nám vtrhnú
do príbytku ako to cunami. Peňaženku vyčistia aj bez
„vizíru“ a kontajnery nebudú stačiť, ani keby mali bočnice. To bude radosti a sklamaní! Mikuláš sa zatúla
medzi panelákmi a Ježiško na všetko tiež nestačí. Čert
sa len zo všetkého rehoce a anjel sa ponosuje, že tiež nie
je otrok. Ale to nie je ani hociktorá gazdiná - aspoň by
nemala byť! Lebo gazdovi je jedno. On potrebuje mať
svoje pivčisko a hviezdy môže preňho pokojne zhasnúť.
Televízor nie! Lenže, sú tu ešte deti. Poklad každej
rodiny. Čo tie a čo s nimi? Dole v obci bude svietiť
vianočný stromček. Pre všetkých. Ale prečo by nemohol
svietiť aj na Strelnici? Aj tu máme stromček, pekný
a navyše ešte aj živý. Aj balíkov sa tam zmestí celý kopec, aj detí je tu celý kopec a aj ochoty je tu veľa... No,
tým som si zase nie tak celkom istý, ale povedzme, že
dosť. A aby sme sa nemuseli hádať, či áno alebo nie,
dajme hlasovať deťom!
Sám som do týchto vecí laik, ale som ochotný za
pomoci
človeka
znalého zakúpiť
osvetlenie stromčeka
a financovať spotrebu elektriky. Čo vy
na to?
MiMon
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Všade vo svete je usporiadané vlastníctvo sväté! Skúste
si postaviť len malý stan na cudzom pozemku! A farmársky zákon vám veľmi rýchlo otvorí oči!
Chcem však hovoriť o inom. Lebo tiež je to veľmi
dôležité. O ľudských a medziľudských vzťahoch. Že
bodrel je preč - to je fajn. Ale má to aj iné pozitíva. Zrazu z ničoho nič vieme, na čom sme. Každý jeden z nás.
Známy kolotoč slovenského folklóru: Ohovárania, nadávky, tituly. Lebo keby nie dôchodcovia, tak je ďalej
pokoj...., lebo keby bolo iné vedenie obce... atď. A tak,
či sa nám to páči alebo nie, konečne vieme, na čom
sme. Zrazu človek zistí, že je dobrým pre niekoho, len
dovtedy, kým mu prikyvuje. Ak nie, už zajtra zdraví
zbytočne. Falošné priateľstvá nikto z nás nepotrebuje.
Aj tak prekvitali celé roky. A tak si teda každý z nás,
skôr či neskôr musí spraviť akúsi inventúru na duši, lebo je nám osudom dané, že ten krátky život, ktorý nám
Všehomír vymeral, strávime tu spoločne, či sa nám to
už páči alebo nie. Ale aký ten život bude, to záleží len
na nás. Dajte si znak pokoja!
MiKi

Predovšetkým chcem, tak
ako som sľúbila,
splniť svoj
sľub a vyjadriť svoj obdiv
a poďakovanie za to, že už aj
my máme obecné noviny.
Konečne máme viac informácií
o všetkom, čo sa v obci deje.
Veľmi si vážim tento nápad,
ale, samozrejme, aj veľkú zodpovednosť šéfredaktorky a všetkých spolutvorcov.
Srdečná vďaka. Verím tomu, že redakčná rada má
veľkú podporu aj v našich zástupcoch v obci.
A teraz trošku z iného súdka. V minulom vydaní
Harmaneckých novín ste nás vyzvali k vyjadreniu
svojich názorov k dianiu v obci. A mne nedá, aby
som nevyjadrila aj trochu kritiky na prácu poslancov
OZ. Zdá sa, že zabudli na niektoré svoje sľuby, lebo
na Strelnici sa zase nič nerobí. A ešte niečo.
Neviem, kto robí dozor našim nezamestnaným, lebo
k nám na Strelnicu si prídu len oddýchnuť, pofajčiť
a idú preč. Mrzí ma to, veď práce je tu dosť. Naozaj
by bolo dobré, keby mali nejakého koordinátora,
ktorý by aj dozrel a kontroloval, či si plnia svoje
pracovné povinnosti.
Ale aj tak Vám všetkým držím palce a želám,
aby sa Vám darilo.
Vaša čitateľka Mária

12

Napísali ste nám

Pes je naším spoločníkom od dávnych čias. Už pred
viac ako 15 000 rokmi, keď si naši predkovia začali
vytvárať stále obydlia, sa vlci presťahovali do ich
blízkosti, kde nachádzali zbytky potravy. V priebehu
ďalších 9 000 rokov sa ľuďom podarilo vďaka selektívnemu chovu vyšľachtiť rôzne psie plemená s rozvinutými predpokladmi na určité úlohy, vrátane stráženia,
nosenia bremien a lovu. V súčasnosti je pes považovaný
hlavne za nášho spoločníka a ochrancu. Majú významný
vplyv aj na psychický stav človeka - canis terapia liečenie človeka za pomoci psa.
Ale pozrime sa na spolunažívanie človeka a psa
z iného uhla pohľadu. Mám na mysli to, že nie všetci
ľudia majú ku psom vzťah, mnohí sa ich dokonca boja.
Vďaka nezodpovedným majiteľom psov stále viac ľudí má priam odpor voči týmto zvieratám. Žiadny pes
pritom nie je zlý, zlá môže byť len výchova majiteľa.
Za nevhodné správanie psa je teda zodpovedný človek.
Medzi nami žije mnoho bezohľadných ľudí i majiteľov
psov, to však neznamená, že je možné všetkých
„psíčkarov“ hádzať do jedného vreca. Zodpovedný
majiteľ obvykle vodí svojho psa na verených priestranstvách na vodidle. Ak má oprotiidúci človek strach,
zodpovedný majiteľ si psa odvolá k sebe. A v neposlednom rade zodpovedný majiteľ nezabúda po svojom
psovi zbierať exkrementy (výkaly). Často si to majitelia
ani neuvedomujú, keďže svojho psíka nepokladajú za
nebezpečného. Strácaním ohľaduplnosti v nich potom

Dovoľte, aby som aj ja svojím postrehom a názorom
prispela a vyzvala vás, občania Harmanca.
Skončilo sa obdobie, keď sme si nemohli povedať
to, čo sa nám nepáči, s čím sme v tejto obci nespokojní.
Konečne sme sa dočkali novej starostky, ktorej záleží
na tom, v akej obci žijeme, chce vytvoriť čo najlepšie
podmienky pre nás všetkých. Jej práca je často sťažená,
pretože nie aby sme jej pomáhali, ale niektorí občania
robia všetko preto, aby sa nepohla ďalej. Tešila som sa
na nové zastupiteľstvo poslancov a starostky, že konečne to bude o veľkom záujme občanov o veci obecné.
Zo začiatku to aj vyzeralo tak. Účasť občanov bola na
zasadaniach veľká, no z mesiaca na mesiac záujem
občanov klesal. Všetko ide zasa po starom. Prečo,
občania, ostávate ľahostajní k problémom svojej obce?
Netrápia vás veci, ktoré treba zmeniť, nechcete žiť lepšie, krajšie v našom Harmaneci? Netrápia Vás veci, ktoré treba zmeniť, nechcete žiť lepšie, krajšie? Veď táto
obec má na to predpoklady. Ak sa finančné prostriedky
použijú dobre. Naša nová starostka je ekonómka a s
pomocou nás, občanov, a poslancov by sa tieto prostriedky použili na zlepšenie života v tejto obci. Ale
keď nebudeme spolupracovať so zastupiteľstvom , ne
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dochádza k ohrozovaniu ľudí, ale hlavne k znečisťovaniu vlastného životného prostredia. Zbieranie psích výkalov zabraňuje šíreniu nebezpečných parazitov. Navyše črevné parazity nachádzajúce sa vo výkaloch sú infekčné aj pre človeka a môžu spôsobiť množstvo chorobných symptómov. Štatistiky ukazujú, že na bežnom
slovenskom sídlisku je hustota výskytu psích exkrementov v zeleni obrovská, až 4 kusy na 1 m2. Znečistené
zelené plochy sa tak stávajú miestom prenosu parazitárnych ochorení, alergií horných dýchacích ciest a rôznych nebezpečných bakterióz. Preto nestačí psa pravidelne odčervovať, ale je nevyhnutné, aby ste po ňom
zbierali a odstraňovali i tuhé výkaly.
Mať psa v byte je pre mnohých vlastníkov bežná
realita a nevyhnutnosť. Rovnako by tak mal byť akceptovaný aj fakt, že z lásky k svojmu psíkovi je každý
majiteľ ochotný prijať
charakter svojho psa a s
tým spojené povinnosti,
medzi ktoré patrí i upratovanie po ňom s rovnakou zodpovednosťou
ako za hociktorým iným
členom rodiny. A o to
viac, že pes to sa sebou
nedokáže urobiť sám.
PeVa

budeme sa zúčastňovať verejných zasadaní, tak sa nečudujte, že sa veci nepohnú ďalej. Keď občan neprejaví
záujem o to čo chce, nepovie svoj názor, postreh, ako to
bude vedieť obecné zastupiteľstvo? Hovorí sa, že nemému ani vlastná mať nerozumie. To, čo si rozprávate na
lavičkách alebo na prechádzkach Cenovom, čo Vás trápi v obci, to sa nedostane tam, kde by to splnilo účel.
Táto obec nám neposkytuje veľa priestoru. Preto aj to
málo, čo máme, by sme mohli mať krajšie a lepšie.
Prihováram sa aj vám, poslanci, veľmi ma mrzí, keď
je diskusia, nepripojíte sa, najmä, keď je diskusia na
mŕtvom bode a občan neprejaví záujem alebo je
nedôverčivý. Bolo by dobre, keby sám poslanec začal
diskusiu a tak nenápadne by zapojil občana do diskusií.
Nie každý má odvahu vystúpiť a povedať si svoj názor.
Prelomiť ten odstup medzi občanom a poslancom. Keď
si poslanec nepovie verejne svoj názor na daný
problém, čo čaká od občana? Nás zaujíma, ako sa
prejavíte pred občanom, nie na vašich súkromných
poradách. Ako sa viete k daným problémom vyjadriť.
Veď poslanec je zástupcom občana, aby riešil problém
on mu dal tú dôveru. Treba prelomiť ľady, ktoré sa tu
roky budovali. Vytvoriť most, ktorý by nás spájal, nie
rozdeľoval. Zlepšiť dôveru a medziľudské vzťahy.
AS
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VIETE, ŽE....
∗

18.7. dostal biskup Baláž defekt v Harmanci pri moste
do Cenova.

∗

19.7. bol šťastný deň na smetisku v Cenove. Štyri metre
hlboký septik so šírkou 1,5 metra bol prekrytý len zhnitými doskami.

∗

21.7. bolo na svätej omši oficiálne oznámené, že sa
chystá postavenie malej kaplnky za mostom v Cenove,
ak sa získa súhlas od štátnych lesov.

∗

6.8. boli v Cenove na prvej obhliadke terénu a budúceho
staveniska projektanti garáží.

∗

7.8. sa uskutočnil v Cenove v Rybnom hospodárstve
výlov rybičiek v množstve 400 kg, pod odborným dozorom p. Milana Rečkoviča st.. Rybičky boli vypustené v
lokalitách Bystrického, Starohorského a Tajovského potoka.

∗

Koncom augusta sa zbierali podpisy na postavenie malej
kaplnky. Kovový kríž, ktorý bude vedľa kaplnky a je 3,5
m vysoký, zhotovili páni Dušan Čišovský a Blažej
Kačkoš z Košaroviec a z Trhovišťa, okr. Humenné.

∗

Majiteľ bývalého závodného klubu začal s jeho renováciou výmenou okien.

∗

Začala sa renovácia bývalého Red Pubu.

∗

P. Kiššimon uskutočnil dvojdňovú výstavu svojich zbierok vo svojej rodnej obci Selešťany. Na pozvanie uskutočnil trojdňovú výstavu z príležitosti Dňa obce
v
obci Vrbovka. 1. 9. ako predseda Slovenského filatelistického vedeckého spoločenstva odovzdával v Bytči na
Dňoch filatelie Slovenska pohár JUDr. O. Gáťovi zo
Žiliny pri príležitosti 10. výročia SFVS - za zásluhy.

∗

20.8. bol zranený 10 ročný L. Kollár, ktorý podbehol
pod auto na bicykli.

∗

7.9. bol na Obecnom úrade deň otvorených dverí.

∗

Bol zamietnutý návrh vyznačiť prechod pre chodcov
k zastávke MHD - VPT.

∗

Stále neboli odvezené PET fľaše z bývalej kotolne internátu.

∗

Najvyšší kontrolný úrad ukončil svoju činnosť na OÚ
Harmanec, kde vykonal hĺbkovú kontrolu hospodárenia
s prostriedkami obce.

∗

Dodnes neboli osadené tabule s erbom obce „Víta Vás
obec Harmanec“ a „Dovidenia“.

∗

V Cenove bola daná do používania vodná turbína, ktorej
majiteľom je pán F. Záruba z Pezinka.

∗

18. 7. o 12.00 hod. vystúpil na horu Nanga Parbat Martin Gablík, brat pána Gablíka zo Strelnice.

∗

K výstavbe garáží v Cenove je evidovaných 25 žiadostí.

∗

Stále neboli odstránené vyradené a nefunkčné stĺpy
verejného osvetlenia pri štátnej ceste na Strelnici.

Ani sme sa nenazdali a leto je nenávratne preč. Leto,
o ktorom ani nevieme, čo si máme
myslieť. Veru tak.
A na dvere nám klope jeseň. Ktovie, aká bude? Isté
je len jedno, že nejaká už len bude. Ale nie o tom
chcem písať.
V minulom čísle Harmaneckých novín som si
kládol otázku v článku: „Ako ďalej s odpadmi?“.
Ozaj, ako? Odvtedy ubehol štvrťrok a v tomto
smere sme sa nepohli dopredu ani o krok! A to
som v polovici septembra počúval v spravodajstve,
že od začiatku roku 2010 už v tomto smere zákon
nepozná pardon. Konečne! Mohlo by to byť aj
skôr. V tom istom spravodajstve bolo skonštatované i to, že na Slovensku má tento problém
vyriešený už 2 200 obcí. Je len veľmi smutné, že
Harmanec medzi nimi nie je. Veď tento problém
majú vyriešený aj na mnohých lazoch! V posledných dvoch mesiacoch som bol dosť rozcestovaný
po republike a mnoho vecí som si všímal, a tak
viem, o čom hovorím. A tak teda občania platia za
nadmerné množstvo odpadov a smetí, ktoré sa
netriedi - nie ich vinou a vzácne druhotné suroviny
trestuhodne končia na skládkach. Osobne ma veľmi trápi to, že občanom je to jedno. Dobre im tak.
Ale o tej jeseni...
V spomínanom článku som navrhol likvidáciu
veľkorozmerných a veľkých odpadov - s ktorými
si občania obyčajne normálne neporadia a to tak,
že obec objedná kontajnery a stanoví termín, dátum odvozu a miesto sústredenia. Blížia sa Vianoce a táto akcia by sa mala uskutočniť tak do konca
novembra. Mnohí si možno potrebujú vymeniť
koberce, uskladňujú staré okná, matrace, kusy nepotrebného nábytku, veľké kartóny, možné i nemožné veci, ktoré do bežného kontajnera nepatria.
A možno ani neviete, že práve predídete požiaru.
MiMon

Milí susedia,
chcem Vám aj touto cestou poďakovať
za Vašu finančnú zbierku, ktorou ste mi
prispeli na pohreb môjho druha
Albína Zubaja.
Ešte raz Vám ďakujem.
V. Pomajbišová
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Nedávno, na konci augusta, sme si s manželom
spomenuli, ako sme sa pred štyrmi rokmi prisťahovali
do Harmanca.
Boli sme manželmi necelý rok, ja som končila
vysokú školu v Banskej Bystrici, a tak sme museli
opustiť vysokoškolský internát. Obzerali sme sa po nejakých bytoch mimo Bystrice a padol nám do oka jeden
v Harmanci - malý, jednoizbový a útulný.
Pripravovali sme sa na sťahovanie. Niektorí sa nám
čudovali, že budeme bývať práve tu, stretli sme sa
s odhováraním a negatívnymi skúsenosťami. Nedali
sme sa odradiť, napokon - byt už bol kúpený.
Samozrejme sme boli zvedaví, ako to všetko nakoniec
dopadne.
V prvom rade nám imponovala príroda priamo za
oknami, výhľad na veveričky i medveďa. Manžel cyklista - si tu tiež prišiel na svoje. Ľudí sme spoznávali
postupne. Najprv susedov z vchodu, tí sa nám vždy s
úsmevom prihovorili, ako sa nám darí, odkiaľ sme a
podobne. Keď sme potrebovali s čímkoľvek zo začiatku
pomôcť, vždy boli ochotní (a sú aj teraz). Svoje miesto
sme si našli aj v kostole v Dolnom Harmanci, kde sme
nikdy nemali pocit, že sme noví, cudzí. Po krátkom čase
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sme jednoizbový byt
vymenili za dvojizbový, keďže sme plánovali do
budúcnosti
rodinku. Onedlho sa
naozaj prihlásil náš
Jakubko. Na prechádzkach
s ním sme
spoznali veľa milých
ľudí, detí, ktorí sa mu
vždy
prihovoria,
pohrajú sa s ním. Dovolia mu obdivovať to,
čomu sa práve venujú
- rúbanie dreva, kŕmenie sliepok, pílenie stromov,
opravovanie auta, či bicykla. O zážitky nemá núdzu.
Zo posledný rok má tých zážitkov oveľa viac,
pretože vďaka ústretovosti pani riaditeľky mohol
nastúpiť do škôlky v Harmanci. Jakubko stále ospevuje
pani učiteľky (určite nie náhodou), oslovilo ho
prostredie škôlky, páčia sa mu každodenné prechádzky,
aktivity, ktoré sú pre deti pripravené (poníky, divadielko, karneval...).
Na mnoho pozitívnych vecí som iste zabudla. Toto
boli však najdôležitejšie momenty, ktoré prispeli
k tomu, že sa v Harmanci cítime dobre a najmä doma.
Mališkovci

Uvažovali ste už niekedy nad tým, koľko bariér sa
v našom okolí nachádza? Ak mám pravdu povedať, ja
som si ich donedávna vôbec neuvedomovala. Keď som
sa nad tým ale začala zamýšľať, ostala som ohromená
z toho, koľko ich okolo nás je.
Postihnutí ľudia to ale vôbec nemajú ľahké. Už len
dostať sa z bytu môže byť pre mnohých takmer
nemožné. Skoro všetky bytovky majú vo vstupe schody.
Niekedy viac, niekedy menej, ale pre človeka pripútaného na invalidný vozík je problémom už i jeden schod.
Schody však nie sú jediný problém. Keď sa
postihnutému človeku podarí dostať na ulicu, čaká ho
ďalší boj v podobe obrubníkov, hlbokých výmoľov
alebo úzkych chodníkov, na ktoré sa vozík jednoducho
nezmestí. Ak by sa vozíčkar v našej dedine rozhodol ísť
si sám nakúpiť, poslať list alebo by chcel ísť do školy,
škôlky, na obecný úrad, k lekárke alebo si zájsť len tak
na pivo, ďaleko by sa nedostal. Všade sú schody. Nájdu
sa ochotní ľudia, ktorí postihnutému pomôžu, ale čo
v prípade, že nebude nikto nablízku? Byť stále
odkázaný na cudziu pomoc nie je príjemné a veľmi to
nepridáva ani na sebavedomí. Veď aj postihnutí túžia
byť samostatní, sebestační a nie neustále odkázaní na

cudziu pomoc. Ja viem, že problémy majú postihnutí aj v iných dedinách
a mestách, že Harmanec nie je jediná dedina s takýmito problémami. Ale prečo
by sme sa nemohli snažiť pomôcť takýmto ľuďom? Nikdy nevieme, kedy sa
môžeme v podobnej situácii ocitnúť aj
my sami alebo niekto nám blízky. Stačí
trocha nepozornosti na ceste, jedna
upchaná alebo prasknutá cievka, môže sa nám narodiť
postihnuté dieťatko.....
Pritom už len bezbariérové vstupy do bytoviek by
pre mnohých znamenali veľkú pomoc. Aj pre mamičky s kočíkmi. No a časom sa možno podarí spraviť
i bezbariérové chodníky a vstupy do škôl, na poštu, na
obecný úrad. Len treba chcieť začať. A prečo nezačať
práve od seba, od svojej bytovky?
Matako

OZNAM
Očkovanie proti chrípke v roku 2007 hradia zdravotné poisťovne všetkým poistencom.
Už očkujeme!
tel.: 048/4322656

Mudr. Eva Hudecová
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Vyhľadaj rovnaké hračky
na poličkách
a spoj ich čiarou.

Ktorá veverička sa dostane
k orieškom?
Nájdi ju a vyfarbi.
Nakoniec vyfarbi aj správnu
cestičku.

Vyfarbi balóny
s vecami
potrebnými v škole.

stránku pripravila: Mgr. Katarína Bartošíková
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Turnaj sa vydaril
Posledný júnový deň sa na futbalovom ihrisku v Uľanke
uskutočnil futbalový turnaj mužov organizovaný pod záštitou FK Tatran Harmanec. Pozvané tími, boli: TJ Sokol
Jakub ( I. trieda BB), FC Slovan Divín ( I. trieda okr. LC)
a TJ Žiara Horná Štubňa ( II. Trieda TT). Hralo sa vyraďovacím spôsobom po dvojiciach. Úspešnejšie družstvo z
prvého zápasu postúpilo do finále a porazený hral o konečnú tretiu priečku. Táto akcia odštartovala letnú prípravu
nášho klubu na novú sezónu - ročník 2007/2008. Hlavný
organizátor pán Ján Štrbák v spolupráci s obcou Harmanec
a organizačným výborom v zložení: S. Matejka, S. Koštial,
J. Katko, T. Roháč, P. Katko a ďalší pripravili zaujímavé
športové podujatie, ktoré reprezentovalo našu obec aj za
hranicami najbližšieho okolia. Celý turnaj mal bezproblémový priebeh a určite sa dá hodnotiť ako „vydarený“. Veľké poďakovanie patrí predovšetkým sponzorom, bez ktorých by sa podobné športové akcie nemohli uskutočniť.

Tombola mala úspech

Finančne alebo materiálne prispeli: Obec Harmanec, SHP Harmanec a.s.,
Pivovar Urpín, Anton Palúš (Flash s.r.o., Nera s.r.o., Anp. s.r.o.), Hetu Kofola, HP Reality s.r.o., Sudové víno Ján Roháč, Pavol Zrak - potraviny, Alena Slimáková - pohostinstvo Cenovo, Stardus a.s. Trnava, Mayo - splav.
Hrona, Roman Bíreš - Lyžiarsky vlek D. Harmanec, Fatra a.s., Štefan Ťažký Fan club Jasličky, VKÚ a.s. Harmanec, Koliba u sv. Krištofa. Poďakovať treba určite aj všetkým hráčom a fanúšikom, ktorí prišli povzbudiť svoj
tím a prispeli aj svojim dielom k výslednému, veľmi dobrému konečnému
dojmu z tejto športovej udalosti. Veríme, že sa nám aj o rok opäť podarí
zorganizovať aspoň taký dobrý turnaj ako tohtoročný, a aby všetky zúčastnené mužstvá, fanúšikovia a hostia boli spokojní.
Výsledky turnaja: 1. zápas: Harmanec - H. Štubňa 4:0
finále: Harmanec - Jakub
2:3
Konečné poradie: 1. Sokol Jakub, 2. Tatran Harmanec, 3. Slovan
Divín, 4. Žiara Horná Štubňa
Tomáš Roháč

Návrat našich opôr
Odštartoval súťažný ročník 2007/2008 II. „A“ triedy BB, v ktorom hráme v spoločnosti
ďalších 13 tímov. Pod trénerskou taktovkou pána Dušana Rečkoviča, ktorý prevzal mužstvo v
polovici jarnej časti súťaže 2006/2007, sme absolvovali letnú prípravu (turnaj Harmanec,
turnaj H. Štubňa a turnaj Divín) s kádrom asi 20 mužov, ku ktorému sa v už v priebehu súťaže pridali ďalšie posily. Veľmi potešiteľnou správou pre všetkých fanúšikov bol návrat kanonierov a šikovných zakončovateľov Milana Hudáčka (návrat z pracovného pobytu na Cypre)
a Daniela Kiedžucha (návrat z hosťovania v Badíne), ktorý dal prednosť svojmu materskému klubu pred účinkovaním vo vyššej súťaži, čo vyjadruje jeho vzťah k nášmu tímu. Ako
tretiu posilu treba spomenúť Petra Čičmanca (prestup z Králik).
Hodnotenie účinkovania nášho klubu v prebiehajúcej sezóne začnem prvým kolom v Tajove: prehra (1:2), žiaľ len v druhom polčase sme ukázali naše možnosti, 2. kolo´- prehra doma
s Balážami (1:2), opäť raz pobabraný zápas zo zlým koncom. Od tretieho kola na H. Pršanoch
(6:2) sa nám už konečne začalo dariť a začíname podávať stabilnejšie výkony. Naša aktuálna
bilancia je 4 výhry ( vrátane derby na Starých Horách 1:0), 1 remíza a 2 prehry, čo znamená
tretie miesto v tabuľke.
V neposlednom rade treba vyzdvihnúť prácu predsedu FK - Jána Štrbáka a tím jeho spolupracovníkov, ktorí vytvárajú dobré podmienky pre celé mužstvo, pre prácu trénera a tréningový proces, ktorý už, zdá sa, začína prinášať prvé ovocie - zodpovednejší prístup hráčov a ich
snahu zvýšiť kredit mužstva oproti minuloročnej sezóne.
Tomáš Roháč

Tab. 1

II. trieda „A“ muži

1. Baláže

7

21

2. Medzibrod

7

15

3. Harmanec

7

13

4. Staré Hory

7

13

5. Hiadeľ

7

10

6. Strelníky

7

9

7. Podkonice

7

9

8. Malachov

7

9

9. Tajov

7

8

10. Dukla “C“

7

8

11. Šalková “B“

7

7

12. Dúbravica

7

7

13. Hronsek

7

6

14. Horné Pršany

7

4

Na jeseň Vás pozývame:
30.9

Dukla “C“ - Harmanec

15.00 hod

7.10

Harmanec - Strelníky

14.30 hod

14.10 Šalková “B“ - Harmanec

14.30 hod

21.10 Harmanec - Medzibrod

14.00 hod

28.10 Malachov - Harmanec

14.00 hod
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