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S chuťou dozretého hrozna...
Letné opaľovanie máme za sebou, september nám dosť dlho doprial vychutnávanie si mierneho slniečka, príjemného
vetra, vlhkejšej
klímy (mimochodom
dobre pôsobiacej na pleť). RNDr. Iľko vo
svojich predpovediach počasia síce
hovorí, že je koniec teplým dňom, ale ja
verím, že sa dočkáme aj babieho leta.
Už tradične prichádza ročné obdobie, ktoré sa neteší veľkej
popularite. Prichádza nepríjemná, studená jeseň.
Pesimisti začínajú nadávať. A my ostatní sa zase tešíme na
štedré mesiace plné pôžitkov z jarmokov, husacích hodov,
dožiniek a vinobraní s chuťou zrelého hrozna a sladučkého
burčiaka. Vychutnajme si aj túto čarovnú zlatožltú časť roka.
Isteže, prídu aj chladné a sychravé dni, ale skúste sa vrátiť
v spomienkach do krásnych slnečných dovolenkových dní,
vyberte z albumu pár slnkom nabitých fotografií a tešte sa
z toho, že ste sa z dovolenky vrátili živí a zdraví. Že vás, ani
vašich najbližších nezastihla žiadna z tých smutných dovolenkových tragédií.
Tešte sa aj z takých úplne obyčajných maličkostí. Že akých?
Napríklad z vône hrušiek, masloviek zo záhrady starej
mamy, ktoré sa musia nechať dozrieť, (najlepšie na starej
skrini pri mame) a najchutnejšie budú pred Vianocami.
Užívajte si štedrú a bohatú jeseň so všetkými jej krásami
a vôňami, s chuťou dozretého hrozna...

Číslo 3.

Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

www.harmanec.sk
Vyberáme
z obsahu:
■ STRANA 3
UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OZ
■ STRANA 4 , 5
STRETNUTIE GENERÁCIÍ
■ STRANA 9
ZDRAVIE
■ STRANA 11, 12...
OD ČITATEĽOV
NÁZORY
■ STRANA 15
HISTÓRIA OBCE
■ STRANA 16, 17
MAUZÓLEUM RODINY
HŰTTNEROVCOV
■ STRANA 18

Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Skončilo sa obdobie prázdnin a dovoleniek, vrátili sme sa do práce oddýchnutí, plní elánu a nových
nápadov. Keďže mi moja záhradka v Dolnom Harmanci vždy učarí svojou scenériou, necestovala som
ďaleko, ani nehľadala exotické dovolenky, ale oddychovala som tak, že som vlastne bola všetkým
nablízku. Jednak mojej rodine, bez ktorej by som si
neoddýchla, ale zároveň som mohla pružne reagovať
na veci úradné, ktoré niekedy nestihnú odklad. Nedá
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sa totiž spokojne dovolenkovať, ak viete, že v obci
sú neodkladné záležitosti, ktoré jednoducho nepočkajú. A tak to má byť. Mám totiž rada, keď môžem
veci posúvať dopredu, aj keď sa to nie vždy darí.
Som
optimistka
a optimizmus
nespočíva
v presvedčení, že všetko ide dobre, ale v názore, že
nie všetko ide zle. Dovolím si tento názor označiť
ako výzvu mne a zároveň vám, občanom.
Využívam možnosť, že sa Vám môžem prihovoriť prostredníctvom obecných novín, v ktorých si
dovolím vás informovať o dianí v obci.
pokračovanie str. 2

2

Obecné správy

A teraz informácie:
 začiatok nového školského roka: po dvojmesačnom oddychu sa na školskom dvore stretli
učiteľský zbor, žiaci, rodičia a spoločne otvorili
nový školský rok Želám žiakom múdrych
a dobrých učiteľov, učiteľom zvedavých a po
múdrostiach túžiacich žiakov.
 oslavy SNP na Krížnej: aj tohto roku zorganizoval ZO SZPB pod vedením J. Roháča spomienkové stretnutie na Krížnej. Patrí sa vzdať hold
tým, ktorí položili svoje životy a pričinili sa
o to, aby náš život bol krajší a šťastnejší, aby
sme ho žili v mieri. Je samozrejmosťou
pristúpiť
k pamätnému
miestu
a tichou
spomienkou uctiť tých, ktorí v tom období
odišli. Celý ďalší program mal len podčiarknuť
dôležitosť akcie, určite nie ju nahradiť.
Nezúčastnenie sa výstupu môže byť totiž chápané ako neúcta voči obetiam, čo je zároveň nedôstojné voči celej spomienkovej akcii.
Vhodnou spomienkou sú tiež povstalecké
piesne, ktoré chýbali a netreba na ne zabúdať.
 ukončená rekonštrukcia a oprava verejného
osvetlenia: rekonštrukcia alebo oprava VO
v našej obci sa začala koncom roka 2006.
V tomto období bola ukončená len časť Strelnica, čiže 1. etapa a finančná úhrada bola v roku
2007. V 1. polroku 2008 sme rekonštrukciu VO
dokončili. Náklady spolu predstavujú čiastku
622,0 tis. Sk. Cieľom rekonštrukcie bolo zabezpečiť čo najnižšiu spotrebu elektrickej energie
a bezpečný večerný prechod občana.
 výmena okien v priestoroch OÚ: výmenu okien
začala firma (prerokované a doporučené poslancami), ale neočakávanými problémami pri
demontáži pôvodných okien sa práca komplikovala a termín predĺžil. S výmenou okien
súvisia ďalšie opravy, úpravy, ktorými skultúrnime priestory úradu a tak spríjemníme chvíle
na úrade pre nás a pre vás. Určite aj vy oceníte
zmenu.
 detské ihrisko na Strelnici: s elánom sa začalo
budovať, obec zabezpečila súhlasy a vyjadrenia,
ktoré je potrebné dokončiť. Jednou z nich je
požiadavka Mestských lesov BB na odstránenie
drobných stavieb na ich území. Oceňujem
snahu, obetavosť všetkých, ktorí sa pričinili
o dielo pre deti a zároveň očakávam ústretovosť
a pomoc pri realizácii urgentnej požiadavky.
 oprava miestnej komunikácie pred domom č.12
a č.17: pri predpokladaných rozpočtovaných
príjmoch a výdavkoch sme sa rozhodli začať
s opravou chodníka a miestnej komunikácie pri
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dome č. 12 a 17. S plánovanou akciou súvisí
výber dodávateľa, tvorba a schvaľovanie
dokumentov, napr. projektová dokumentácia,
vytýčenie inžinierských sietí. Pri miestnej
obhliadke sa začali odkrývať nedostatky a problémy, ktoré siahajú do minulosti, možno aj 50
rokov. Je predčasné opisovať realizáciu plánovanej akcie, ale určite sa stane začiatkom ďalších.
 komunálny odpad a separácia odpadu: v obci
sme začali so separovaným zberom, ktorý
postupne zdokonalíme. A čo je dôležité, obec
pripravuje Všeobecne záväzné nariadenie
o odpadoch, ktoré je potrebné schváliť do konca
roka. V ňom budú uvedené podmienky súvisiace
s odpadom. Viem, že to úplne nevyrieši problémy s odpadmi, ale verím, že disciplinovanosťou
sa nám to podarí. Tiež by bolo potrebné zriadiť
miesto, kde by ste mohli odložiť odpad, ktorý sa
do bežných kontajnerov a nádob separovaného
zberu nevmestí. Je to problém oveľa zložitejší,
ako si všetci myslíme.
 príprava na EURO: 1. január 2009 sa nezadržateľne blíži, začne platiť euro. Aj pre obec platí
duálne zobrazovanie cien a peňažných hodnôt.
Dôležitou úlohou obce je dohľad a kontrola nad
zavedením eura v miestnych podmienkach. Ak
sa zistia nedostatky pri ochrane spotrebiteľa, je
potrebné prijať opatrenia na nápravu podľa
generálneho zákona a metodických usmernení.
Okrem týchto povinností začneme pripravovať
prvý rozpočet v novej mene – euro. Zároveň pripomínam, že na obecnom infokanáli je pripravených niekoľko odporúčaní pre vás pri prechode
na euro.
Želala by som si , aby naša obec bola jedna veľká
rodina, do ktorej patria všetci naši občania. To
znamená, aby sme ju tvarovali a budovali všetci,
každý svojim dielom. Verím, že to tak všetci cítite
v každom okamihu života, nielen vtedy, keď je nám
ťažko, alebo máme problém. A práva tým, pre ktorých
ľudskosť, dobré slovo, dobrý sused, čisté
životné prostredie sú na prvom mieste, patrí moja
vďaka.
Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujem pozvať
v rámci mesiaca úcty k starším na spoločné posedenie, na ktorom budem mať možnosť nielen vypočuť
si Vaše názory a pripomienky, ale zároveň stráviť
čas a takto si uctiť starších občanov našej obce.
Helena Vajsová, starostka
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 25. 6. 2008
Schvaľuje:
 jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk
pre Balogovú Blanku za starostlivosť o syna Jaroslava Šarkózyho
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

 A) informáciu o zámere vypracovať Integrovanú

stratégiu rozvoja územia verejno-súkromného partnerstva OZ BANSKO-BYSTRICKÝ GEOMONTÁNNY PARK
 B) schvaľuje zaradenie obce do územia verejno-

Berie na vedomie:
 ospravedlnenú neúčasť Ing. Kiedžucha Františka na
dnešnom zasadnutí
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

súkromného partnerstva OZ BANSKOBYSTRICKÝ GEOMONTÁNNY PARK
Hlasovanie: za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: - 0
 informáciu o podanej žiadosti o odpojenie kotolne

 správu nezávislého audítora o audite individuálnej

účtovnej závierky obce Harmanec za rok 2007
Hlasovanie: za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: - 0

v dome č. 6. V uvedenej súvislosti žiada Bytový podnik Harmanec predložiť analýzu finančných nákladov spojených s odpojením kotolne
Hlasovanie: za: - 6, proti: - 0, zdržal sa: - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 14. 8. 2008
 prenájom obecnej garáže pre JUDr. Spišiaka Ivana na
Berie na vedomie:
dobu určitú
 ospravedlnenú neúčasť poslancov Rusnákovej Aleny
Hlasovanie: za: - 4, proti: - 0, zdržal sa: - Ing. Kiežuch F.
a Roháča Jána na zasadnutí
Hlasovanie: za: - 5, proti: - 0, zdržal sa: - 0
 A) zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠK detí
Schvaľuje:
z navrhovaných 8,13 % sumy životného minima pre
 A) rozšírenie TK signálu o STV 3
jedno nezaopatrené dieťa na výšku 6,098 %
 B) zmenu rozpočtu obce nasledovne:
- príjmy z dividend 700,0 tis. Sk
 B) schvaľuje VZN obce Harmanec o určení výšky
- zvýšenie výdavkovej položky o 40,0 tis. Sk
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
na obnovu a údržbu obecného majetku
ako celok so schválenými zmenami
Hlasovanie: za: - 5 proti: - 0, zdržal sa: - 0
Hlasovanie: za: - 5, proti: - 0, zdržal sa: - 0

Odpoveď na otázku pre starostku obce

(M. Kiššimon v HN č.2)

Obec spolupracuje s Obvodným úradom v Banskej Bystrici, s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia.
Štvrťročne sa zasiela na obvodný úrad “ Karta civilnej ochrany obce“ s uvedenými členmi krízového štábu:
predseda:
Helena Vajsová
podpredseda: Ján Roháč
tajomník:
Ing. František Kiedžuch
členovia:
Miroslav Majtáň
Ján Štrbák
Alena Rusnáková
V tomto roku sa vypracoval „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci
Harmanec“.
Na obecnom úrade je vystavený plán „Krízové riadenie a riešenie krízových situácií“.
Alena Chladná
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16. augusta 2008 zorganizoval Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Múzeum SNP Banská Bystrica pri príležitosti 64. výročia ďalší ročník spomienkového STRETNUTIA
GENERÁCIÍ - KALIŠTE 2008.
Podujatie sa konalo po záštitou predsedu vlády Slovenskej
republiky Róberta Fica a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Murgaša.
Už tretí rok sa zúčastnili podujatia aj členovia našej ZO
SZPB, ale aj nečlenovia, ktorí mali záujem. Aktívne pracoval na
príprave osláv a jej priebehu predseda ZO SZPB Ján Roháč.
Počasie sa nevydarilo tak, ako po iné roky, ale
aj tak, všetci tí, ktorí prišli, iste neľutovali.
Program spomienkového podujatia bol bohatší
o ukážky vozidiel firmou Motor Car Banská
Bystrica - Off Road show, ale to, čo všetkých
zúčastnených najviac upútalo, bola ukážka bojov
o Kalište, ktorú prezentoval Klub vojenskej
histórie Golian a jeho hostia. To bol teda
zážitok... Máte pocit, že okolo vás sa skutočne
dejú tie hrôzostrašné veci a tragické udalosti
z marca 1945, keď za pomoc a spoluprácu
s partizánskymi jednotkami, ktoré v obci mali svoj
hlavný stan, tu bolo vypálených 36 domov
a zastrelených 40 obyvateľov žijúcich v obci
počas vypálenia.
Predstavte si, že v ten deň chodili okolo nás
vojaci všetkých armád zúčastnených na tragédii
v Kališti. Priatelia i nepriatelia. Boli tam Rusi,
Nemci, Maďari, Rumuni. Boli oblečení v autentických uniformách z toho obdobia, na ramenách
im viseli autentické zbrane, pili z ešusov z toho
obdobia, jednoducho všetko bolo ako naozaj.
Strieľalo sa, vojaci boli zranení, bili sa medzi
sebou, Nemci zajali partizánov a viedli ich pred
sebou, sácali ich, bili ich, hrozný pohľad... Bolo
to také presvedčivé, že nám chodil mráz po chrbte. Skutočný boj o holý život...
Našťastie nepatrím k pamätníkom histórie
nášho národa z tohto obdobia, a možno práve
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preto bola táto časť programu podujatia
taká príťažlivá. Som presvedčená o tom, že
keby všetky deti, všetci žiaci škôl, ktorí sa
v dejepise učia o týchto historických
udalostiach, mali možnosť prežiť v skutočnosti takéto zážitkové učenie, už navždy by
si zapamätali, ako to vlastne „vtedy“ bolo.
Zaujímalo ma, kto vlastne sú tí vojaci
navôkol, kto organizuje tieto ukážky bojov
pri rôznych výročiach historických udalostí
u nás. Dozvedela som sa, že na Slovensku
existuje asi 12 klubov vojenskej histórie.
Napr. KPVHS Bratislava, KVH Golian
Banská Bystrica, KVH Tiger Poprad,
Rendes Bratislava...
Sú to skutoční priatelia vojenskej
histórie, mladí, starší, muži i ženy, ale nikto
z nich nebol vo veku priamych účastníkov
SNP. A to je dobre, že existuje niekto
z generácie mladších, kto je schopný
posúvať ďalej a učiť nás históriu našej
krajiny. Veď históriu a minulosť si môžeme
pripomínať rôznymi spôsobmi.
Ale, ako vidíte na ďalších fotografiách,
bola aj zábava a bolo veselo, aj keď pršalo.
Anička Ladzianska sa zabávala nielen so
svojim priateľmi, ale aj s Nemcami... Pán
Beľa s manželkou sa skryli pred dažďom do
stanu kde vyhrávala harmonika a spievalo
sa. Vyhrávala ľudová hudba Juraja
Pecníka, foklórna skupina Priechoďan,
detský folklórny súbor Dratvárik, stretávali
sme veľa krojovaných ľudových umelcov.
Moja srdcovka bol koncert Mariána
Čekovského so svojimi hosťami.
Jedným slovom, z každého rožka troška
a bol z toho, bez ohľadu na ufučané
a upršané počasie, k r á s n y d e ň.
Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP,
to výstižne vyjadril slovami: „Vážení
priatelia, som veľmi rád, že vďaka vám
Kalište opäť žije.“
Iveta Roháčová

Foto: V.Seman, I. Roháčová
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Je to veľká zmena...
Už si nebudeme hovoriť cestou do práce, že to
oplotenie okolo internátu vyzerá strašne, že to špatí
našu obec...
Už je to minulosť. Iste ste si všetci všimli tú veľkú
zmenu.
Priznajme si, že všetci, ktorí sme takmer denne
sledovali, ako kúsok po kúsku, alebo lepšie povedané, kameň ku kameňu prikladal pán Kramný na ten
starý ošumelý, ošarpaný plot, sme boli zvedaví na
výsledok jeho dôkladnej a iste nie jednoduchej
práce.
Podarilo sa, je to
skutočne veľká zmena, to musíte uznať.
Podľa môjho názoru
zástupcovia HP Reality s r. o. urobili
správnu voľbu pri
výbere materiálu, ale aj celkového vzhľadu oplotenia. Urobiť zo starého nové je často ťažšie ako
postaviť nové, to vedia všetci tí, ktorí robili väčšie
stavebné úpravy v starom dome či byte.
Okrem oplotenia sú v pláne v budúcom roku ešte
drobné úpravy aj vo vnútri tohto priestoru. Podľa
informácií, ktoré mám, by to mohol byť tiež pekný
a príjemný kút našej obce, ktorý skrášli vzhľad
obce, ale predovšetkým by to mohlo byť ďalšie
miesto na oddych a „kus reči“ so susedom...
Iveta Roháčová

VIETE, ŽE....

 SHP Harmanec, a. s. vydávajú dvakrát ročne veľ-

mi kvalitný časopis Harmony info a vychádza aj
v srbskom jazyku

 25. - 27. 7. usporiadal Michal Kiššimon výstavu  predajňa papiera SHP Harmanec, a. s. bola

presťahovaná do nového objektu v bývalých mev obci Záhorce v okrese Veľký Krtíš pod názvom:
chanických dielňach SHP Harmanec, a. s.
Stretnutie s históriou - od rímskych mincí po
Euro. PhDr. Ľubica Laššáková z rádia Regina  náš mladý šachista Viktor Haring nás reprezentoBanská Bystrica tu nahrávala rozhovor, ktorý bol
val v Rakúsku, kde sa umiestnil na 3. mieste;
potom vysielaný v piatich seriáloch. Cez internet
V polovici septembra nás reprezentoval v Čiernej
ho počúvali aj v Štrasburgu, kde bude výstava
Hore.
v októbri.
 od júla platí nový cestovný poriadok pre diaľkové
 16. 8. sa sv. omše zúčastnil pán Peter Dilong z miautobusy.
nisterstva zahraničných vecí, ktorý predtým
pôsobil päť rokov v Slovinsku. Bol sa pomodliť aj  sa dokončilo osvetlenie v obci.
 začal vysielať INFOKANÁL obce.
pri kaplnke.
 stanica rýchlej zdravotnej služby je umiestnená  obec zabezpečila vysielanie kanálu STV 3.

pri parkovisku Harmaneckej jaskyne a má čísla  sa buduje internet v obci.
telefónu 155 a 112
Michal Kiššimon
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Všetko najlepšie, pán farár
V sobotu 20. septembra bola v obradnej miestnosti OÚ
ešte slávnostnejšia atmosféra ako po iné soboty, keď tu prebiehajú bohoslužby. Veriaci našej obce pripravili duchovnému
správcovi našej farnosti, Danielovi Bédimu, milé prekvapenie.
Pán farár mal krásne okrúhle životné jubileum - 50 rokov
svojho života.
Všetci tí, ktorí o tom vedeli, sa na to s veľkou úctou pripravovali a prišli mu ku krásnym narodeninám zablahoželať.
Pani starostka srdečne zablahoželala jubilantovi a zaželala
mu veľa zdravia a síl do ďalších rokov života. Za doterajšiu
duchovnú službu v našej obci, za všetkých veriacich mu poďakovala pani Froncová, Sidorová, pani Vŕbová, Miletínová
a pán Kiššimon.
Slávnostnú atmosféru dotvárali svojim dojímavým spevom
a hrou aj členky speváckeho zboru pod vedením pani Filovej,
riaditeľky Krízového centra pre týrané deti z Kláštora pod
Znievom, ktoré sem prišli na pozvanie pani Froncovej. Od
pani riaditeľky sme poslali deťom do krízového centra aj
darček od detí z našej materskej školy a od našich veriacich.
Krásna udalosť, krásna oslava krásneho jubilea....
Katarína Pavlíková

Daniel Bédi, SF

Želáme Vám, nech len
šťastie, zdravie, láska
a spokojnosť prevládajú
v ďalších rokoch Vášho
života!
Obecný úrad a redakcia
Harmaneckých novín

Foto: Katarína Pavlíková

Dňa 13. septembra roku 2008 kniha na 50. strane otvára sa a nám prihovára sa, že náš pán farár Daniel
Bédi päťdesiat rokov dožíva sa. Nuž teda nečakajme a s vinšom sa ponáhľajme.
Milý náš pán farár, k Vašim narodeninám Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja. Nech Duch
svätý posväcuje Vás a Svätá rodina, ktorú ste zasvätili tejto doline, nech ochraňuje Vás, sprevádza Vaše
kroky, aby ste žili ešte dlhé roky. Tá iskra humoru, ktorú vždy v sebe máte a medzi nás ju rozdávate, nech
Vám ešte veľa rokov zostane. Ďakujeme za Vaše krásne sväté omše, ktoré prednášate a silu múdrosti
v ťažkostiach, povzbudenie dávate.
Ďakujeme Vám za naše deti, ktoré vyučujete a na sväté prijímanie a birmovku pripravujete.
Ďakujeme i za tých, ktorých vo sväté manželstvo spájate a do života dobré rady dávate.
Ďakujeme i za maličkých, ktorých hlávky svätenou vodou kropíte a dedičného hriechu ich zbavíte.
Ďakujeme vám za všetko, ale to určite nie je všetko.
Tak ako loďka pláva po mori, tak nech i Váš život plynie v láske a v pokoji.
To Vám zo srdca želajú
Harmančania

8

Spoločenská kronika

Harmanecké noviny
Potešili sme sa novorodeniatkam:

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

Jozef
Dunko

60 rokov:
Bačkorová Anna
Brettschneider Josef, Ing.
Kvačkajová Elena
Medveď Jozef
Haringová Juliana



narodený 9. 7. 2008

Erik
Vlčko


70 rokov:
Roštárová Zdenka

narodený 20. 7. 2008

Martin
Mališka

Všetky dni Vášho života nech sú naplnené
radosťou, šťastím a krásnymi okamihmi. Všetko
najlepšie k narodeninám.

Milí čitatelia,



narodený 19. 8. 2008

Srdečne blahoželáme k narodeniu vášho dieťatka. Pri jeho
výchove vám želáme veľa šťastia,
lásky, zdravia a trpezlivosti.

aj prostredníctvom našich novín si môžete podať pre
svojich blízkych blahoželanie, poďakovanie či smútočné oznámenie už v najbližšom vydaní Harmaneckých
novín.

Redakčná rada

Na spoločnú cestu životom vykročili
Lenka Pavlíková a Miroslav Daubner

28. 6. 2008 v Banskej Bystrici

Monika Kvasnová a Miroslav Štubňa

12. 7. 2008 v Hronseku

Darina Kuklová a Mário Chválik
Michaela Kluvancová a Ján Pavlík
Timea Oláhová a Milan Farárik

2. 8. 2008 vo Zvolene

20. 9. 2008 v Hronseku

19. 9. 2008 v Hronseku

Novomanželom srdečne blahoželáme a želáme im veľa krásnych spoločných rokov.

OPUSTILI NÁS

Mária Hambálková 83 rokov
Dňa 22. 6. 2008

Ján Tajboš

28 rokov

Dňa 28. 6. 2008

Odpočívajte v pokoji!

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

Harmanecké noviny
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CHRÍPKA JE PRÍČINOU STÁTISÍCOV ÚMRTÍ ROČNE
Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé, vzduchom sa šíriace vírusové ochorenie. Začína sa rýchlo po usadení
vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky.

CHRÍPKA NIE JE PRECHLADNUTIE
Častým omylom mnohých pacientov je, že akékoľvek postihnutie horných dýchacích ciest považujú za chrípku.

PRÍZNAKY CHRÍPKY
Po vniknutí vírusu do organizmu - po 2 - 3 dňoch nastupujú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, vysoká horúčka, ktoré sú
často tak intenzívne, že chorého pripútajú na lôžko. Až potom nastupujú príznaky z napadnutia horných dýchacích
ciest - plný nos, bolesti hrdla, kašeľ. Chrípka sa môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, stredného
ucha, ktoré môžu končiť smrteľne u oslabených osôb s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene,
imunitného systému a u ľudí nad 65 rokov, u ktorých je imunitná ochrana proti infekcii podstatne znížená.

ANTIBIOTIKÁ SÚ V LIEČBE CHRÍPKY NEÚČINNÉ
V súčasnej dobe neexistuje dostatočne účinná liečba chrípky. Antibiotiká sú neúčinné, vitamíny vzniku a rozvoju
infekcie nezabránia, môžu len účinným spôsobom tlmiť prejavy ochorenia.

KAŽDÝ ROK NOVÝ VÍRUS, KAŽDÝ ROK VAKCÍNA S NOVÝM ZLOŽENÍM
Chrípkový vírus mení každý rok svoj charakter. Tieto zmeny laboratóriá svetovej zdravotníckej organizácie zachytávajú a výrobcovia očkovacích látok pripravujú potom pre každú sezónu novú vakcínu s novým aktuálnym zložením
chrípkových vírusov.

KEDY SA DAŤ OČKOVAŤ?
Očkovať sa začína koncom septembra - začiatkom októbra až do konca februára. Ochranný účinok vakcíny nastupuje
10 - 14 dní po podaní. Očkuje sa od 6 mesiacov veku. Dospelí aj deti 1 dávka (chronicky chorým pacientom a deťom
očkovaným proti chrípke prvýkrát sa odporúča podať 2 dávky v odstupe 1 mesiac).

OČKOVAŤ PROTI CHRÍPKE A PNEUMOKOKOM SÚČASNE, PREČO?
Počas katastrofálnych chrípkových pandémií v histórii zomierali mladí ľudia priamo na následky chrípky a starší
priamo na chrípku alebo následne vzniknutý zápal pľúc spôsobený baktériou pneumokok.

OČKOVACIE SÉRUM PREPLÁCAJÚ VŠETKY POISŤOVNE.
Informujte sa u MUDr. E. Hudecovej, telefonický kontakt: 4322 655
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Marinované a zavárané pochúťky
MARINOVANÉ ŠPEKAČKY

MARINOVANIE MÄSA

Marináda: 2 PL oleja, 2 PL octu, 3 PL horčice, 2 PL
kečupu, 1 PL worcestrovej omáčky, 1 kocka cukru

3 lyžice (PL) oleja, 2 PL majonézy, 1 biely jogurt (smotanový),
2 celé surové vajíčka, 1 zarovnaná lyžička (ČL) soli, 1 zarovnaná ČL vegety, 1 ČL horčice, 2 pretlačené strúčiky cesnaku

Všetky suroviny spolu povaríme a necháme vychladnúť.
Nakrájame 1/2 kg špekačiek, 2 veľké cibule na
kolieska, 1 - 2 kyslé uhorky. Všetko spolu zmiešame,
pridáme 20 dkg majonézy, korenie a marinádu.

Výborná pizza
Cesto: 1/2 kg hladkej múky, 1/2 kocky
droždia, 1 vajce, 2 PL oleja, soľ, vlažná
voda
Suroviny spolu vymiesime a necháme na teplom mieste vykysnúť.
Omáčka: 1 plechovka lúpaných paradajok, malá
cibuľa, cesnak, bazalka, oregáno, soľ a korenie
Všetko spolu vymixujeme. Natrieme na cesto uložené
na vymastenom a vysypanom plechu. Obložíme podľa
vlastnej chute a upečieme.

— Karfiol so syrovou omáčkou —
Karfiol vypražíme klasickým spôsobom v trojobale
(hladká múka, vajíčka, strúhanka) alebo len uvaríme
v slanej vode a polejeme syrovou omáčkou.
Syrová omáčka: 2,5 dl mlieka, 3 trojuholníčky mäkkého taveného syra, 2 PL mäkkého masla, 1 ČL
vegety, 1 kopcovitá PL hladkej múky, na špicu noža
muškátového orieška
Všetky suroviny okrem masla rozmixujeme v mixéri,
vlejeme do nádoby a pridáme aj maslo. Dáme na mierny plameň a uvedieme do varu. Za stáleho miešania
pomaly povaríme 10 minút.
Ak do tejto omáčky pridáme 2 vajcia, môžeme s ňou
karfiol či inú zeleninu zapekať v rúre.

Všetky suroviny spolu vymiešame. Do marinády vložíme mäso
(kuracie, morčacie, bravčové, prípadne iné rezne) a necháme cez
noc marinovať. Mäso po vybraní z marinády obaľujeme v strúhanke a vyprážame.

Jesenný šalát
1 malý karfiol, 100 g mrkvy, 50 g cibule, 100 g šalátovej
uhorky, 50 g zelenej papriky, 150 g paradajok, 2 vajcia, soľ,
mleté čierne korenie, 150 g majonézy, citrónová šťava, cukor
Postup: Karfiol povaríme v osolenej vode, ochladíme ho
a rozoberieme na ružičky. Mrkvu, cibuľu i uhorky nahrubo
postrúhame. Papriku pokrájame na pásiky a paradajky na
mesiačiky. Všetku zeleninu spolu zmiešame. Vajcia uvaríme
na tvrdo, ochladíme, olúpeme, pokrájame a pridáme ku zelenine. Majonézu ochutíme soľou, korením, citrónovou šťavou
a cukrom, vylejeme ju na šalát a zľahka premiešame. Podávame chladené ako prílohu k chudým mäsám alebo s pečivom.

NAKLADANÝ KARFIOL
Karfiol rozoberieme, očistíme a krátko povaríme v slano-octovej vode. Necháme
vychladnúť, potom ružice poukladáme do
čistých pohárov, zalejeme nálevom ako na
uhorky, poháre uzavrieme a zasterlizujeme.
Ak chceme mať karfiol pikantnejší, môžeme do pohárov pridať
po feferónke alebo čili papričke. Výborný je aj kombinovaný
s kapiou, cibuľkou, kolieskami uhoriek alebo mrkvy, ktorú však
krátko predvaríme.

———— KOLÁČ ŠALAMÚN ———--

STARKEJ JABLKOVÝ KOLÁČ
30 dkg práškového cukru, 30 dkg polohrubej múky,
3 celé vajcia, 45 dkg strúhaných jabĺk, 1 ČL sódy
bikarbóny, 1 PL škorice, 1 dcl oleja
Cukor a vajcia spolu vymiešame, pridáme nastrúhané
jablká, sódu, škoricu, olej a múku. Dobre vymiešame
a dáme na vymastený a vysypaný plech piecť.

1 horčicový pohár vody
2 horčicové poháre kryštálového cukru
1 margarín
4 lyžice kakaa
Všetky suroviny rozpustíme (nevaríme) a odoberieme z masy
1 pohár.
4 žĺtka vymiešame, pridáme vychladnutú masu, 2 poháre
polohrubej múky, 1 prášok do pečiva. Na koniec pridáme
sneh zo 4 bielkov.
Pečieme na vymastenom a vysypanom plechu pri teplote 180 oC.
Po upečení na koláč hneď vylejeme odložený pohár masy
a posypeme ho kokosom alebo orechmi.

Harmanecké noviny
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Ani sme sa nenazdali a je tu jeseň. Síce kalendár sa
tvári, že je stále ešte leto, príroda a počasie majú iný
názor. Rána sú chladnejšie a stromy sa začínajú farbiť do
zlata. Leto uplynulo ako voda.
Asi každý z nás si hovorí, že si počas dovolenky, a to
hlavne letnej, poriadne oddýchne. Predstavujeme si, ako
sa niekde pri vode pohodlne vyvalíme na ležadlo
a budeme si užívať krásne letné počasie a ničnerobenie.
Aj ja si tak predstavujem dovolenku pred jej začiatkom.
Pri hektickom balení kufrov sa utešujem predstavou
slnkom zaliatych pláží, po ktorých budem už o pár dní
chodiť, predstavujem si nádhernú blankytnú vodu,
v ktorej sa budem kúpať... A potom príde ten dlho očakávaný deň a dovolenka sa začne. Moja preddovolenková
predstava sa však rýchlo rozplynie v priebehu jedného,
dvoch dní. Vyvaľovanie sa pod horúcim slnkom, pred

ktorým sa dá schovať akurát v tieni, v ktorom sa zase ako
naschvál ani lístok nepohne, mi veľmi rýchlo začne liezť
na nervy. V takýchto chvíľach si vždy uvedomím, že sa
dá oddychovať aj aktívne. Napríklad čítaním kníh, na
ktoré som počas pracovného roku nemala čas, lúštením
krížoviek, vychádzkami do prírody, alebo sa môžem
venovať ručným prácam. A na to nemusím ani chodiť ku
vode. Bolo by ale fajn, keby sme si dokázali nájsť chvíľku pre seba a pre veci, čo nás bavia aj inokedy, nielen
počas dovolenky. Každý deň sa aspoň na polhodinku
zastaviť a oddychovať podľa vlastných predstáv. Dnešný
svet je veľmi uponáhľaný. Veľmi často počujem, že čas
letí... Zastavme sa preto na chvíľu, aby sme si mohli
vychutnať život a všetku krásu, ktorú nám ponúka.
Zastavme sa, aby nám život neprebehol pomedzi prsty.

Tak už sa dočkali aj deti zo Strelnice svojho kútiku na
hranie. Môžu sa tešiť z veľkého pieskoviska, vláčika,
hojdačiek či domčeka s detskou šmýkačkou. Ale to
neznamená, že by sa tam nemohli ísť pozrieť a trochu
relaxovať aj dospelí. Sú tam pre nich nachystané lavičky
a onedlho pribudnú ďalšie.
Za vytvorenie tohto pekného miesta patrí vďaka všetkým obyvateľom Strelnice, ktorí na ihrisko prispeli vo
finančnej zbierke a tiež tým, ktorí pomohli pri budovaní
ihriska. Vďaka patrí aj sponzorom, ktorí prispeli na

pripomenúť, že za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia. Veď
predsa chceme, aby nám toto pekné ihrisko vydržalo
čo najdlhšie a aby deti mali na hru na ňom len pekné
spomienky.

materiál potrebný na realizáciu ihriska: firme AMI,
firme Technicolor s r. o., obci Harmanec, pani
starostke, ako aj tým, ktorí sa vzdali odmeny za
kosenie v spolupráci s poslancami obce.
Verím, že si ihrisko obľúbia malí i veľkí a budú sa
oň starať. Veď práca obetavých rodičov, ktorí na
vytvorení ihriska pracovali vo svojom voľnom čase
niekoľko mesiacov, si zaslúži úctu. Ich šikovné ruky
vytvorili miesto, kde sa môžu stretávať mamičky, ale
aj oteckovia so svojimi ratolesťami, kochať sa
krásnou prírodou a čerpať z nej energiu potrebnú na
zvládnutie ich malých nezbedníkov.
Čo dodať na záver? Chcela by som požiadať
všetkých majiteľov psov, aby na ihrisku nenechávali
voľne pobiehať svojich miláčikov a nevenčili ich
tam. Je to predsa len miesto určené na hranie detí.
Tiež vás chcem poprosiť, aby ste na ihrisku udržiavali čistotu a pieskovisko po skončení hier detí
zakryli plachtou, ktorá je k tomu určená. Chcem tiež

M. Kovalčíková

M. Kovalčíková
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Názory

ŽIJEME V JEDNEJ OBCI
Pred dvoma rokmi sme volili občanov do obecného
zastupiteľstva. Dali sme im dôveru, za to od nich očakávame, že k nám občanom budú pristupovať ústretovo, že
sa budú riadiť zdravým rozumom a nie emóciami. Budú
riešiť to, čo je v tejto obci potrebné pre nás všetkých.
Občan je často urážaný, nepochopený.
Vážený pán poslanec, keby nie my, občania našej obce
Harmanec, tak na poslaneckej stoličke nesedíš. Kto vás
volil, občan našej obce alebo občania iných obcí, keď
majú u vás väčšie pochopenie? Pre koho chcete pracovať? Jedna pisateľka napísala, že poslanci sa rozdeľujú.
Mala pravdu, (čo nepostrehla), že rozdeľujú aj našu obec.
Na časť Strelnica a... Viem, že vy poslanci zo Strelnice to
myslíte dobre, chcete, aby sa pre Strelnicu toho urobilo
čo najviac. Čo ostatná časť Harmanca, tam už ľudia
nebývajú? Preto by ste mali nájsť kompromis, aby bol
občan spokojný aj na Strelnici aj v ostatnej časti Harmanca.
Občan, ktorého trápia obecné problémy a často reaguje na obecných schôdzach, je nepochopený a často mu to
dáte najavo nevhodnými poznámkami. Keď občan s vami

Trošku silná káva
(reakcia na článok Žijeme v jednej obci)
Každý zodpovedný človek, ktorý išiel do volieb, to
urobil preto, aby pracoval v prospech ľudí našej obce,
aby sa konečne ľady pohli a zmenilo sa už konečne niečo
tam, kde je to najviac potrebné, bez ohľadu na to, či je to
na Strelnici, alebo mimo nej.
Voliči zo Strelnice majú už roky pocit, že táto časť
obce je zanedbávaná, a preto si ako svojich zástupcov do
OZ vybrali ľudí, ktorým dôverujú a veria tomu, že aspoň
tie najakútnejšie problémy tejto časti našej obce sa im
podarí zrealizovať. Samozrejme, že v spolupráci s celým
obecným zastupiteľstvom. Pretože pracujeme pre všetkých našich občanov, hlasujeme vždy všetci o veciach,
ktoré sú práve aktuálne, dôležité a potrebné, bez ohľadu
na to, či je to na Strelnici, alebo mimo nej. Počuli ste
niekedy, že poslanci zo Strelnice hlasovali proti, alebo sa
zdržali hlasovania pri dôležitých rozhodnutiach a akciách
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diskutuje a nemá rovnaký názor ako vy, to neznamená,
že ide proti vám. Nie je váš nepriateľ.
Mala by to byť pre vás inšpirácia, hnací motor pre vás.
Keď občan reaguje, asi nie je všetko v poriadku. No u vás
je reakcia opačná, asi takáto: „Čo sa stále ozývaš, čo nám
nedáš pokoj!“
Vážení poslanci, keď prejavíme záujem o veci obecné,
my nie sme vaši nepriatelia, len chceme povedať svoj
názor a postreh, čo by mohlo byť v tejto obci, poprípade,
čo by sa mohlo zmeniť a aby sa čo najviac v tejto obci
vo vašom volebnom období urobilo. Nechcete byť raz na
seba hrdí, že ste zanechali kus dobrej práce?
Raz nebudete poslanci a to vaše správanie sa vám
môže vrátiť ako bumerang. Povedala by som, my čo tu
žijeme mali by sme sa akceptovať. Tí čo tu nebývajú
nemali by sme sa od nich dať rozdeliť. Sú to ľudia, ktorí
zneužívajú vaše postavenie poslanca. Stojí vám to zato,
že stratíte meno seriózneho človeka?
Nie ste radi, že sú občania, ktorým nie je táto obec
ľahostajná a dávajú to najavo svojou účasťou na
verejnom zastupiteľstve. Radšej by ste boli, keby tam
nik nechodil?
A. Ťažká
v celej obci? Len možno počúvajú rozhorčené hlasy
obyvateľov Strelnice pozornejšie ako tí predošlí poslanci.
A veľká škoda, že peňazí nikdy nie je dosť na to, aby sme
mohli vyhovieť všetkým občanom a urobiť viac práce,
väčšie veci v obci v prospech ľudí. Ale veď ešte nekončíme. Máme pred sebou ešte dva celé roky.
Postavenie poslanca nikto z nás nezneužíva a ani
nemáme strach, že stratíme kredit seriózneho človeka po
skončení volebného obdobia, pretože tak ako pred voľbami, aj teraz nám ide stále o to isté. Urobiť niečo pre ľudí.
Bez ohľadu na to, či bývajú na začiatku, v strede, na
konci obce, alebo na Strelnici.
A ešte niečo, nikto z nás nemá pocit, že sa rozdeľujeme.. To len pani pisateľka nás delí na dobrých a zlých.
My, poslanci zo Strelnice, sme zlí preto, že chceme
niečo urobiť, a tí ostatní poslanci sú zase, podľa nej,
dobrí preto, že chcú niečo urobiť... Trochu scestný názor.
Ale tiež názor. To nič, veď práca poslanca je predsa aj
o prijímaní rôznych názorov.
Poslanci OZ , Ján Roháč, Ján Štrbák, Miroslav Majtáň

Milí čitatelia,
možno aj vy chcete vyjadriť svoj názor na dianie v obci, na prácu poslancov OZ,
názor, ktorý by mohol byť motiváciou, nápadom, pochvalou pre všetkých tých, ktorí
nás zastupujú v obci.
Vyjadrite aj vy svoj názor prostredníctvom Harmaneckých novín. Uzávierka
HN číslo 4/2008 bude 10. 12. 2008.
Redakčná rada
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Nezabúdame
Uplynulo už 64 rokov od SNP, ale to neznamená, že zabúdame na tých, čo položili svoje životy za náš krajší život.
V Harmanci žije ešte veľa pamätníkov týchto udalostí. No nie len tí, ale aj veľa mladších, aj celkom mladých našich obyvateľov sa prišlo 23. augusta pokloniť pamiatke
padlých na Križnú. Položenie vencov pri pomníku v Dolnom Harmanci, pri poľnej nemocnici a na Smrekovici na Krížnej sprevádzali desiatky učastníkov tohto pietneho aktu.
Na obed čakal zúčastnených výborný guláš a iste každému dobre padol aj pohár
chladeného pivka či kofoly.
Bola to výborná akcia, za ktorú srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Predseda SZPB v Harmanci, Janko Roháč, tak ako vždy, organizačne zabezpečil
priebeh celého podujatia tak, aby boli všetci spokojní. Samozrejme, že nie sám. Už tradične patria do jeho organizačného tímu na Krížnej aj Janko Štrbák, Ing. Kiedžuch. Poďakovať treba aj Jožkovi Kupčokovi, ktorý už roky
udržuje túto spomienku na SNP. Náš obdiv patrí aj vodičom motorových vozidiel, ktorí obtiažnu cestu na Križnú
zvládli na jednotku. Pán Ľ. Berky sa zasa postaral o to, aby sa všetci prihlásení účastníci odviezli na slávnosť
včas. Pani starostky oboch zúčastnených obcí si uctili svojich ľudí štamperlíkom, a tak bolo všetko, ako má byť,
keď sa dedina spoločne stretne a pospomína.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o nezabudnuteľný zážitok pre takmer sto účastníkov tohto
podujatia.
Poďakovanie patrí aj sponzorom podujatia - obec Harmanec, obec Dolný Harmanec, VKÚ Harmanec a. s.,
firma Flash 2002 s r. o., Potraviny Očko, Potraviny Milana, firma Heta.
Zdenka Roštárová

Reagujem na článok pána Kiššimona „Budeme mať hymnu?“ Tak som si
zaspomínala na časy, keď sme mali
v Harmanci spevokol. Prvý spevokol
založil pán Gubriansky s manželkou.
Potom neskoršie vznikol nový spevokol pod vedením pani Kováčovej
z Banskej Bystrice. Na harmonike nás
sprevádzal pán Križan. V tomto spevokole som spievala aj ja. Raz sme mali
vystupovať na jednom podujatí a pani
Kováčová rozhodla, že treba pesničku
o Harmanci. Tak vznikla pesnička.
Prešlo veľa času, možno aj dvadsať
rokov. V pamäti mi ostal len refrén.
A tak som ostatný text doplnila:

Pod tou veľkou Križnou je malá dedina lesom
obklopená,
Harmanec, dedina.
Dedinka maličká je naším domovom, žijeme si
tu v náruči hôr.
Vodička zurčiaca tečie nám dolinou, aj ten čas,
ktorý tu žijeme, tečie s ňou.
V tom našom Harmanci, tak si tu žijeme, do
papierne za prácou chodíme.
A po práci občas svoje problémy s rodinou
riešime,

Harmanecký spevokol

V tej našej dedinke slniečka máličko, kdeže si
slniečko, zohrej nám srdiečko.
Keď nás ťaží balvan, máme aj kaplnku, kde sa
pomodlíme.
V tom našom Harmanci, tak si tu žijeme, obec si
krášlime.
Pod tou veľkou Križnou je naša dedinka, dedinka maličká, Harmanec meno má.
A. Ťažká
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Napísali ste nám

Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus) je
vzácny druh motýľa z čeľade vidlochvostovitých
(Papillionidae). Píšem o ňom preto, lebo je skutočne
veľmi vzácny, veľmi krásny, ale i veľmi ohrozený!
A človek ani nemusí byť entomológ, aby si ho hneď
všimol pre jeho krásu. Obyčajne vieme o ňom dosť málo. Ale je to druhý najväčší denný motýľ u nás, s rozpätím krídel až 8 centimetrov. Má biele sfarbenie, predné
krídla majú po okrajoch tmavý lem a výrazné červené
škvrny rôznej veľkosti.
Je to vysokohorský motýľ, ktorý obľubuje biotopy,
kde sú odlesnené skalnaté stráne a údolia, ale aj vápencové svahy. Prečo práve tento biotop? Z jednoduchého
dôvodu. Lebo práve v týchto lokalitách rastie rastlina,
ktorej hovoríme rozchodník najväčší, jeden z desiatich
druhov rozchodníka u nás, ktorý je mimoriadne dôležitý
pre výživu lariev jasoňa červenookého. A keď už
spomínam túto rastlinu s dužinatými listami, tak bude
dobré vedieť aj to, že jej menšie odrody poznáme ako
skalničky.
Keď som už spomínal biotop pre nášho krásavca, je
dobré vedieť aj to, že ten najlepší na našom území sa
nachádza práve v našej harmaneckej lokalite a to v oblasti Krížnej. U tohto motýľa je zaujímavé aj to, že
môže žiť aj v jaskyniach a ako vieme, jaskyne sú domovom netopierov. No, príroda má svoje tajomstvá, ktoré
človek možno nikdy nepochopí. Rovnako je záhadou, že
na rozdiel od ostatných motýľov jasoň červenooký
nemá na krídlach peľ.
Už na začiatku som spomínal, že je veľmi ohrozený
a k tomu všetkému bezbranný! Veľmi ohrozený však
nie je len u nás, ale aj v Poľsku a Rakúsku. No
a v Nemecku mu už skutočne zvoní umieračik.
Kritický stav je aj u nás. A možno ani neviete, že
práve preto už viac ako desať rokov Správa Pieninského
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národného parku celkom
úspešne realizuje umelý
chov jasoňa červenookého, aby posilnil miestne
populácie. Veď predstavte
si, že náš krásavec je
jediný druh motýľa z územia Slovenska, ktorý je
zaradený do zoznamu
celosvetovo chránených
a ohrozených druhov živočíchov! A preto, ak ho
stretnete (lebo občas sa
zatúla aj sem), zaželajte
mu šťastný let.
To šťastie naozaj potrebuje, lebo jeho odchyt
zberateľmi na nevedecké
účely je nekontrolovateľný. Aj preto je treba chrániť nielen jedincov, ale aj ich
biotopy. Nad Horným Harmancom aj pod Krížnou dosť
často stretávame podivných ľudí. Neviem, ako je to teraz, ale pred štyridsiatimi rokmi, keď som sa i sám zaoberal entomológiou, bola parlamentom stanovená pokuta 5.000,- Kčs za odchyt jedného jedinca. Smiešna
suma, lebo práve za takú sa predával v Čechách a v Nemecku za štvornásobok na zberateľskom trhu.
Čo na záver? V Tihányiovskom kaštieli v Radvani
možno obdivovať krásnu zbierku motýľov. Čestné
miesto tu má Jasoň červenooký. Je krásny, ale najkrajší
je predsa len živý a v prírode.

Michal Kiššimon

Pavol Valent
PLNÉ OČI TVÁRÍ
Moja vina tvoja vina
Jeho vina
Vina zeme hviezd
A toho všetkého čo to je a také
Ako je
Každého vina vina všetkých a ničia vina
Vina viny a nevina viny a vina neviny a nevina neviny
Či ako to je
To čo je a také aké je a veď my chceme
Aby to bolo lepšie

Iba preto viem čo chcem
A možno neviem čo chcem a keď to zvážim
Je to ako minca
S tvárou
Aj s tvárou od opaku minca ako studňa
Či ako oko
Ktoré je s tvárou z líca a s inou
Tvárou zvnútra
Takže je správnym okom z pohľadu priestoru
Ťažkou mincou v tvrdej ruke
Kupujem správnu vec
Svieže oči jesene
Sen - tam vlasy jesenné
Dobre som zaplatil za každú tvár
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Ako na hojdačke. Oproti minulému volebnému obdobiu, keď sa volilo 18 poslancov, počet volených poslancov
bol zase zmenený. Tentoraz zase bolo potrebné voliť 21 poslancov. Nezmenila sa mohutná volebná kampaň a ani
tradičná výzva k 100 %-nej účasti voličov pri urnách. Voľby boli uskutočnené 23. októbra 1976.

Za predsedu MNV bol zvolený: Púchy Ladislav
Tajomník: Drapčiak Július
Administratívna pracovníčka: Vargová Margita

Funkčné
obdobie

Za poslancov boli zvolení:

1976
Bullová Marta
do
Cibuľová Soňa
1981
Danišová Jolana
Ladislav Púchy - predseda
Drapčiak Július
Grajzelová Helena
Haluška Pavol
KRONIKA MNV
Kasza Štefan
Kováčik Miroslav
Kupčok Jozef
Marunčiak Ján
Mikloš Dušan
Pecko Marián
Ján Žabka
Petráš Karol
Pohančaniková Mariena
Púchy Ladislav
Rečkovičová Jana
Roštárová Zdenka
Selecká Helena
Soňa Cibulková a Mária Pohančániková
Slašťan Peter
Július Bulla
Vlček Peter
(voľby 1971)
Peter Slašťan
Žabka Ján
V priebehu volebného obdobia odišli z radov poslancov: Rečkovičová Jana a Vlček Peter.
Pracovňa MNV v tomto funkčnom období bola i naďalej v Závodnom klube ROH Harmaneckých papierní.
Pre efektívnejšiu činnosť bola vytvorená RADA MNV. Pracovala v tomto zložení: Cibuľová Soňa, Drapčiak Július,
Kováčik Miroslav, Kupčok Jozef, Mikloš Dušan, Pecko Ladislav, Pohančaniková Mariena, Púchy Ladislav, Selecká
Helena. Na čele deväťčlennej rady stál predseda Púchy Ladislav.
Novinkou bolo aj to, že po voľbách boli ustanovené komisie pri MNV a to:
 Komisia pre ochranu verejného poriadku v zložení: Kupčok Jozef, Haluška Pavol, Kasza Štefan, Mikloš
Dušan a za občanov obce Grajzel Pavel.
 Komisia pre výstavbu: Kováčik Miroslav, Petráš Karol, Slašťan Peter, Žabka Ján a za občanov obce Vajcík
Stanislav.
 Komisia finančná: Selecká Helena, Roštárová Zdenka a za občanov obce Kalina Ján.
 Komisia obchodná: Pecko Marián, Bullová Marta, Danišová Jolana, Grajzelová Helena, Marunčiak Ján a za
občanov obce Rusnáková Jozefína.
 Komisia školsko-kultúrna: Pohančaniková Mariena, Cibuľová Soňa a za občanov obce Gondášová Estera a
Gubriansky Ctibor.
Michal Kiššimon
No čo už?
Stáva sa aj to, že
pri takejto práci, ako je poskladanie historickej mozaiky,
napríklad volieb v minulosti, aj keď je to „len“ polstoročie,
zostane nejaká medzera, chýbajúce meno pri niektorej funkcii
- často veľmi dôležitej. Kolonka bez mena. A to v určitom
časovom úseku. A vtedy nezostáva nič iné ako čakať, že si
niekto spomenie, že sa niekto ozve. A tak sa aj stalo.
A tak dnes už vieme, čo sme nevedeli. Na MNV
v Harmanci pracovala ako administratívna pracovníčka pani
Júlia Fabriciusová, rodáčka z Malachova. V Harmaneckých
papierňach pracovala od 1. 10. 1951 do 25. 4. 1965. Potom si
ju vyžiadal od papierní na päť rokov MNV Harmanec. Do

papierní sa vrátila 1. 4. 1971 a bola tam až do odchodu na
dôchodok 10. 11. 1989. A je celkom možné, že už i predtým
vypomáhala MNV na čiastočný úväzok!
Je však zaujímavé, že i napriek tomu, že som prezrel haldy
materiálu, som sa s menom pani Fabriciusovej nestretol.
Možno je to tým, že stále bola taká nenápadná, ale vždy milá
a usmievavá, pritom nekonfliktná pracovníčka, ktorá naozaj
dobre vychádzala sa všetkými našimi občanmi.
A za to, ako aj za to, že sa ozvala a doplnila nám jednu
chýbajúcu kolonku, jej patrí obrovská vďaka!
No a čo dodať na záver? Ako vidíte - nezabudli sme.
A milá pani Julka, možno ani nebudete veriť, ale my Vás stále
máme radi!
Michal Kiššimon
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Mauzóleum rodiny Hüttnerovcov
Pútnik, ktorý pred sto rokmi prechádzal prekrásnou
harmaneckou dolinou mohol vidieť čarovnú prírodnú
scenériu a to i napriek tomu, že prevažná časť strání bola
takmer odlesnená, čo bola daň už vtedy len dozvukov
slávnej éry baníctva. Drevo zhltli huty v Harmanci,
v Tajove i v Medenom Hámri.
V dolnej časti harmaneckej doliny však pútnika upútali štyri dominanty:
 slávna fabrika - harmanecká papiereň - postavená
v roku 1829
 nad fabrikou na malej lúčke Mauzóleum rodiny
Hüttnerovcov
 sídlo majiteľov, slávna Kamenná vila, priamo
v areáli fabriky
 fabrické kasíno
Nič viac tu vtedy nebolo. Trochu vzruchu prišlo počas
jari a keď prišli jesenné dažde a splavovalo sa drevo do
Hrona. Podľa zmluvy však vtedy fabrika musela byť
odstavená. Ináč tu lietali len veľké kŕdle divých kačíc.
Nie, žiadne labute, vždy to bola studená dolina.
Dnes však zostaneme v blízkosti mauzólea. A nie preto, že v jeho blízkosti bol po prechode frontu vykopaný
masový hrob, v ktorom ležali postrieľaní židia a medzi
nimi i deti. Mauzóleum rodiny Hüttnerovcov má svoj
životopis, tak ako ľudia, ktorí v ňom odpočívali alebo
ľudia, ktorí ho dali postaviť. Je veľmi, veľmi smutné, že
všetkých musíme spomínať v minulom čase! Musím však
opraviť názor ľudí, keď hovoria, že to bolo mauzóleum
zakladateľa fabriky. Nie! Nemá to spolu absolútne nič
spoločné. Zostaneme v blízkosti mauzólea preto, lebo už
ho niet. Žiaľ.
Prenesieme sa teraz do západnej Európy - do Holandska. V prvej tretine 19. storočia tu v Gultene žila nemecká rodina, ktorá pochádzala z Norimberka. Boli to
manželia Hüttnerovci - Johan a Elisabet, rodená Corty.
Tu sa im 13. mája 1829 narodil syn Johan Bernard. Je to
práve on, ktorého osud a púť budeme sledovať. Johan
Bernard však mal aj mladšieho brata - Henricha, o ňom
však vieme len toľko, že v roku 1874 žil v Kalifornii.
O mladosti Johana Bernarda Hüttnera toho tiež veľa
nevieme. Vieme však, že Holandsko bolo preslávené
papierňami a radi sem zavítali papiernickí učni i tovariši
na vandrovku z okolitých štátov. Ani detská práca
v továrňach nebola nič výnimočného, a tak Johan Bernard ako veľmi vnímavý mladý človek tu zdokonaľoval
svoje vedomosti okolo výroby papiera.
V Harmanci sa s ním stretávame v roku 1857 - už ako
s riaditeľom cisársko-kráľovskej privilegovanej papierne
- účastinná spoločnosť so sídlom vo Viedni. Pozval ho
sem majiteľ papierne Wilhelm Moritz Schloss, ktorý bol
občanom Viedne, ale zároveň i senátorom Heinburgu
a potreboval mať priamo v papierni spoľahlivého odborníka. Bol ešte stále slobodný, keď prišiel do Harmanca
a plne sa venoval svojej profesii, nehľadiac na čas. Dnes
sa takýmto ľuďom hovorí „vorkoholik“.
V spomínanom roku 1857 zavítal do Bratislavy
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cisársky manželský pár František I. a Alžbeta, ktorú
všetci volali familiárne Sisi. V privítacej delegácii
banskobystrického okresu bol aj J. B. Hüttner. Delegácia
odovzdala cisárskym manželom prekrásnu darčekovú
kazetu. Kazeta obsahovala zoznam obcí banskobystrického okresu v pestrom farebnom prevedení, vzorkovník
papierov, ktoré sa v tom čase vyrábali v harmaneckej
papierni, ako aj prvý známy obraz papierne od známeho
nemeckého maliara Altmanna (obr. 1, 2) .

Obr. č.1

Obr. č.2

Kazetu aj dnes ľudia obdivujú v Stredoslovenskom
múzeu v Banskej Bystrici. Podľa mňa je tam
však kópia. Kazeta vyrobená v Harmanci bola natoľko
zaujímavým darom, že noviny Abendblatt Wiener Zeitung mu
venovali fejtón s podrobným popisom hneď
na prvej strane. Bolo to v stredu 26. augusta 1857 v čísle
194 (obr. 3)
Fabrika bola stále postupne modernizovaná a veľmi
dobre prosperovala. Samozrejme, že mala svoj cveng
i v zahraničí. J. B. Hüttner bol uznávaným odborníkom
európskeho formátu.
Veľmi významným sa stal rok 1866. Vtedy sa J. B.
Hüttner oženil ako 37- ročný. Za manželku si vzal oveľa
mladšiu Idu Emíliu Horczekovú. Sobáš bol v katolíckom
kostole 6. septembra 1866. Otec - Karol Horczek mal za
manželku Kristínu, rodenú Geržovú. V Banskej Bystrici
veľmi známe rodina Horczekovcov mala obchod
s vínom.
Z rodiny Horczekovcov mal manželku aj veľmi známy
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Mladomanželia Hüttnerovci bývali v Harmanci,
priamo vo fabrike. Postupne sa im narodilo päť detí.
Traja chlapci a dve dievčatká. Dievčatká však čoskoro
zomreli vo veku jeden a dva roky. Obidve v rozpätí
jedného mesiaca v roku 1873. Dievčatká sa volali
Alžbeta Kristína a Melánia Emília. Prežili chlapci Ján
Karol, ktorý sa narodil 26. 8. 1867, Henrich Teodor, narodený 14. 2. 1870 a Bruno Emil narodený 6. 10. 1874.
Nevieme presne kedy, ale do Harmanca sa prisťahoval aj
otec J. B. Hüttnera z Holandska, už zrejme ako vdovec,
ktorý tu aj zomrel vo veku 72 rokov po manželstve trvajúcom 43 rokov. Nevieme, či je to presné, lebo o matke
nemáme nijaké záznamy.
Smutné šťastie manželov Hüttnerovcov trvalo desať
rokov. Až prišiel mrazivý deň, 25. február 1876, keď
J. B. Hüttner náhle zomrel na srdcovú porážku priamo vo
fabrike. Mal vtedy len 47 rokov (obr. 4)!
Manželka - vdova Ida Emília zostala s tromi maloletými chlapcami, ktorí mali vtedy 9, 6 a 2 roky. Papiereň
naďalej viedol švagor Štadler, ktorý si však najal papierenského odborníka z Nemecka Wotoczeka, spolu
s vdovou Idou Emíliou, ktorá však manželov podiel dala
prepísať na maloleté deti vo firemnom registri

obchodník a finančník H. G. Štádler. Hüttner Obr. č.3
a Štádler sa stali švagrami. Ešte v tom istom roku odkúpili papiereň, ktorá potom niesla názov Cisársko - kráľovská slobodná Harmanecká papiereň. Symbióza spolupráce prinášala bohaté ovocie. Hüttner viedol a riadil
papiereň po odbornej stránke a Štadler mal na starosti
obchodné a finančné záležitosti.
Obr. č.4
Obr. č.5

banskobystrického súdu.
Ešte v tom istom roku 1876 dala vdova Ida Emília na
lúčke nad papierňou postaviť secesnú rodinnú hrobku mauzóleum, do ktorej uložili telesné pozostatky J. B.
Hüttnera, jeho otca i detí (obr. 5). V okolí mauzólea boli
vysadené vzácne tisy. Areál bol ohraničený hrubými
reťazami. Vo vnútri mauzólea bol nie veľký
oltár,
niekoľko lavíc a ťažké mramorové náhrobné dosky chrániace večný odpočinok. Konali sa tu sväté omše i pietne
spomienkové dni.
O osude členov rodiny Hüttnerovcov i osude mauzólea si niečo povieme v budúcom čísle Harmaneckých
novín.
Michal Kiššimon
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MEDAJLOVÁ SEZÓNA
Naša letná sezóna sa tento rok začala 1. kolom Viessmann pohára v Revúcej.
Na tratiach a strelnici pri Revúcej sa bojovalo vo vytrvalostných pretekoch, kde
naša nádejná pretekárka Dianka Šemrová obsadila 2. miesto so streľbou v ľahu2,1 a stojka-1. Druhý deň boli rýchlostné preteky, na ktorých Diana skončila na
3. mieste so streleckým výkonom L-2 a S-0. Sezóna pokračovala XXVII. ročníkom Memoriálu hrdinov SNP. Na trati dlhej 3 km so streľbou L-0, S-4 si
Dianka vybojovala víťazstvo. Ďalšími pretekmi boli Majstrovstvá Slovenska na
kolieskových lyžiach v Osrblí. Preteky prebiehali dva dni a to v disciplínach
rýchlostné preteky a preteky s hromadným štartom. V sobotu, v upršanom počasí sa Dianka umiestnila na druhom mieste so streľbou L-0, S-2. Druhý deň sa
počasie už zlepšilo a Diana si výborným výkonom na strelnici L-1,0 a S-0 zabezpečila titul majsterky Slovenska. Tretie kolo Slovenského Viessmann pohára
sa konalo na tratiach vo Vyhniach. V sobotu sa súťažilo v rýchlostných pretekoch a v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom. V sobotňajších pretekoch obsadila 4.priečku so streľbou L-0, S-4 a v nedeľu
6. miesto so zlou streľbou L-2,4 a S-1. Ďalšími pretekmi bola Veľká cena Remesla vo Vyhniach. Toto podujatie je zaujímavé
tým, že za jeden deň sa bežia dva preteky. Najskôr s hromadným štartom, v ktorom Diana v staršej kategórii vybojovala po
zvládnutí 3,5 km behu a 4 streleckých položiek L-2,0 a S-1,1 výborné 1. miesto. Poobede sa konali preteky štafiet na ktorých sa
umiestnila na druhom mieste. Po týchto pretekoch nám zostávali najdôležitejšie preteky letnej sezóny a to Majstrovstvá Slovenska. Konali sa na strelnici Šimáň pri Predajnej v dňoch 19. - 21. 09. 2008. Bojovalo sa vo všetkých troch disciplínach a to za
chladného a veterného počasia. V piatok odštartovali vytrvalostné preteky, v ktorých Diana skončila so streľbou L-0,0 a S-2 sa
umiestnila na 1. mieste. V sobotu boli na programe rýchlostné preteky, kde na trati dlhej 3 km so streľbou L-2,S-0 skončila naša
pretekárka na druhom mieste. Celé podujatie uzatvárala divácky najpríťažlivejšia disciplína, a to preteky s hromadným štartom.
Po vynikajúcom výkone na strelnici a bežecky zvládnutej 4 kilometre dlhej trati si Dianka Šemrová opäť vybojovala titul majsterky Slovenska. Letná sezóna bola veľmi úspešná a ukončená výbornými výsledkami.
Peter Vaník

VIETE ŽE ...

V našej obci vyrastá športovkyňa, ktorej sa darí presadiť v konkurencii slovenského atletického
športu?
Patrícia Kohútová je študentkou 1. ročníka Športového gymnázia
v Banskej Bystrici. Jej hlavnou ľahkoatletickou disciplínou je skok do výšky. Tejto náročnej technickej disciplíne sa venuje už druhý rok. Počas svojej
krátkej kariéry sa jej podarilo dosiahnúť niekoľko pekných športových
výsledkov, ktoré vám teraz v krátkosti predstavujeme.
Stala sa víťazkou krajskej halovej sezóny 2007/2008 v kategórii starších
žiačok, súčasťou ktorej boli preteky s názvom "Latka 6 miest“ (Dolný
Kubín, Brezno, Martin, Nitra, Lučenec, Banská Bystrica). Ich vyvrcholením
bolo finále výškarskej súťaže Europa SC high jump - Banskobystrická
latka. Sú to najznámejšie výškarské preteky na Slovensku, preto nás veľmi
potešilo víťazstvo, ktoré na týchto pretekoch dosiahla novým osobným
rekordom - 155 cm. Hlavnú sezónu otvorila víťazstvom na majstrovstvách
kraja, po ktorých nasledoval vrchol kariéry v kategórii starších žiačok. Boli
to majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnili 13. septembra 2008 v Košiciach. Vo veľmi zlých poveternostných podmienkach sa jej podarilo zdolať všetky súperky a vybojovať titul MAJSTERKY
SLOVENSKA. Týmto víťazstvom sa nominovala na medzištátne stretnutie starších žiakov do Olomouca. Na týchto pretekoch
obsadila 5. miesto ako najúspešnejšia Slovenka v tejto súťaži. Momentálne sa pripravuje na halovú sezónu a prechod do vyššej
dorasteneckej kategórie. Dúfame, že aj v tejto kategórii bude svoju výkonnosť zlepšovať a bude nám všetkým robiť radosť.

Držíme palce, rodičia.
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