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Májové počasie nám všetkým
poriadne zavarilo. Hlavne tým, ktorí
mali naplánované rôzne podujatia s
deťmi. Kde pripraviť Deň detí tak, aby
deti neboli sklamané, ak náhodou nevyjde počasie? Žiadny výlet neprichádzal do úvahy, a tak sme sa rozhodli,
že oslavu deťom pripravíme vonku,
alebo ak by počasie sklamalo, v telocvični.
Deti sú možno skromnejšie ako my
dospeláci a záleží im viac na tom, aká
bude oslava, čo sa bude diať, či bude
zábava, aké budú odmeny...
A tak sme objednali darčeky pre
všetkých, nakúpili sladkostí, kúpili
sme novučičkú trampolínu, ktorá bude
deťom ešte dlho slúžiť a nemusíme ju
stále objednávať. Tým najmenším sme
kúpili pekný domček a hojdačku, z
ktorých budú mať deti v materskej
škole radosť možno aj niekoľko rokov.
Pripravili sme hry, súťaže, zábavu,
diskotéku a už tradične dobrý guláš pre
všetkých.
Vydýchli sme si, keď bolo všetko
pripravené a nám už bolo jedno, čím
nás v sobotu 1. júna počasie prekvapí.
Mohli padať aj „fúriky“, nám bolo v
našej telocvični fajn.
Deti sa vyšantili, súťaže zvládli veľkí i tí najmenší, trampolína bola obsadená bez prestávky. V domčeku stále niekto varil a my sme boli spokojní.
Príjemná atmosféra počas celého podujatia splnila všetky očakávania organizátorov. Bola to dobrá akcia spojená s ideálnou príležitosťou pre celé rodiny,
ako prežiť pekný deň spolu s deťmi.
Želám vám milé deti, milí rodičia, prežite celé leto, čas prázdnin a dovoleniek tak, aby ste boli všetci spokojní, oddýchnutí, s novými zážitkami.
Želám Vám všetkým krásne a slnečné leto.
Starostka obce
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 21.3.2013
bytového podniku na rok 2013.
U z n e s e n i e č. 1
OZ Harmanec schvaľuje program Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
zasadnutia OZ
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 U z n e s e n i e č. 6
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje Smernicu
U z n e s e n i e č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Har- o verejnom obstarávaní č.1/2013.
manec berie na vedomie stanovi- Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
sko
hlavného
kontrolóra
k výsledkom
hospodárenia
a Záverečného účtu obce Harma- U z n e s e n i e č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Harnec za rok 2012.
Hlasovanie:
manec schvaľuje zmluvu
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 s odborne spôsobilou osobou na
verejné obstarávanie Zdenkom
Šlúchom v dohodnutej výške 850
U z n e s e n i e č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Har- € bez DPH.
manec schvaľuje celoročné hos- Hlasovanie:
podárenie bez výhrad.
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 U z n e s e n i e č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje vyhlásenie výU z n e s e n i e č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Har- zvy na predkladanie ponúk na
manec schvaľuje
rekonštrukciu kotolne Strelnica.
a) záverečný účet obce Harmanec Hlasovanie:
za rok 2012
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
b) tvorbu rezervného fondu vo
výške 3 753 €
U z n e s e n i e č. 9
c) prevod zostatku finančných Obecné zastupiteľstvo obce Harprostriedkov z minulých rokov vo manec schvaľuje uzatvorenie
výške 41 035 € do rozpočtu obce zmluvy na kúpu nakladača UNC
na rok 2013
60 so základnou lopatou
a príslušenstvom v celkovej hodHlasovanie:
note 6 650 €.
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 5
Obecné zastupiteľstvo obce Har- U z n e s e n i e č. 10
manec berie na vedomie rozpočet Obecné zastupiteľstvo obce Har2

manec schvaľuje uzatvorenie
zmluvy s jednotlivými zariadeniami v zmysle § 7 ods. 1 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších
nariadení poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí vo veku od 5 do
15 rokov s trvalým pobytom na
území obce Harmanec.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 11
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec vo
výške 35,00 € Miroslave Šorecovej, nar. 25.07.1978, bytom Harmanec č. 22, 976 03 Harmanec
pre jej maloletého syna Alexa
Róberta Šoreca, nar. 28.05.2008,
bytom Harmanec č. 22, 976 03
Harmanec na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
ošatenie a výživu maloletého.
Jednorázová dávka v hmotnej
núdzi sa vyplatí Miroslave
Šorecovej dňom nadobudnutia
Harmanecké noviny

právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 12
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec
vo výške 35,00 € Ľubici Pollákovej, nar. 16.01.1953, bytom Harmanec 23, 976 03 Harmanec
z dôvodu ťaživej sociálnej situácie, na úhradu mimoriadnych
výdavkov na nevyhnutné lieky,
ošatenie a potraviny. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa vyplatí Ľubici Pollákovej dňom
nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

výške 35,00 € Blanke Balogovej,
nar. 26.06.1979, bytom Harmanec
č. 2, 976 03 Harmanec pre jej maloletého syna Jaroslava Šarkozyho, nar. 07.11.2001, bytom Harmanec č. 2, 976 03 Harmanec na
úhradu mimoriadnych výdavkov
na nevyhnutné ošatenie a výživu
maloletého. Jednorázová dávka
v hmotnej núdzi sa vyplatí Blanke
Balogovej dňom nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 14
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu
obce
Harmanec
vo výške 35,00 € Igorovi Buranovskému, nar. 01.06.1958, bytom Harmanec č. 6, 976 03 Harmanec z dôvodu ťaživej sociálnej
U z n e s e n i e č. 13
OZ Harmanec schvaľuje jednora- situácie, na úhradu mimoriadnych
zovú dávku v hmotnej núdzi výdavkov na nevyhnutné lieky,
z rozpočtu obce Harmanec vo ošatenie a potraviny. Jednorázová

dávka v hmotnej núdzi sa vyplatí
Igorovi Buranovskému dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 15
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu
obce
Harmanec
vo výške 35,00 € Viliamovi Štiefelovi, nar. 07.01.1936, bytom
Harmanec, z dôvodu ťaživej sociálnej situácii, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
lieky a liečbu po plánovanej operácii.
Jednorázová
dávka
v hmotnej núdzi sa vyplatí Viliamovi Štiefelovi dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

„Toto bolo snáď najlepšie MDD za náročnejšie alebo ľahšie úlohy, špor- pani riaditeľkám ZŠ aj MŠ a všetkým,

posledné roky!“, bola moja odpoveď
každému, kto sa ma pýtal, ako sa mi
páčila tohtoročná oslava MDD
v Harmanci. Naozaj, podľa môjho
názoru táto akcia bola skutočne vydarená. Aj keď organizátorov donútilo
počasie zmeniť miesto konania,
v telocvični bolo všetko perfektne
pripravené a zorganizované. Dlhé
čakacie rady na jednotlivých stanovištiach boli dôkazom toho, aké sú
jednotlivé disciplíny pre deti príťažlivé. Myslím, že každé dieťa sa
v niečom našlo. Mohli si vybrať
Harmanecké noviny

tové či kreatívne, zamerané na logiku
alebo šikovnosť. Pravdou však je, že
každý zvládol všetky, za čo dostali
naozaj nemalú odmenu. Páčilo sa mi,
že to malo hlavu a pätu, svoju postupnosť, výbornú organizáciu. V čase
obeda sme si mohli pohodlne pochutnať na skvelom guláši a neskôr aj na
deťmi milovanej varenej kukurici.
Počas celého dňa nás sprevádzala
výborná hudba, ktorá vyústila do
záverečnej diskotéky.
Preto sa chcem poďakovať organizátorom, pani starostke, poslancom,

čo sa podieľali na príprave MDD.
Taktiež by som na tomto mieste
chcela vyjadriť radosť z toho, že
Harmanec v posledných rokoch ožil
vďaka rôznym športovým
a nešportovým aktivitám, ako futbalové, bedmintonové turnaje, zabíjačky,
klzisko a i. Predpokladám, že za tým
sú opäť ľudia z Obecného úradu ☺,
takže – ďakujeme!
L. Mališková
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Tento rok 2. 2. 2013
sa opäť našou obcou
šírila vôňa pečených
klobások,
jaterníc,
škvariek, ale aj vareného vína.

Samozrejme, že reč je o našej
druhej dedinskej zabíjačke. Počasie nám tento rok síce ani trošku neprialo, ale našťastie to
organizátorov ale ani konzumentov neodradilo a zasa sme sa
mohli spoločne stretnúť
na tejto akcii. Aj tento
rok nám šikovný tím pod
vedením majstra mäsiara
pripravili skutočné pochúťky. V bufete sa zasa
bufetári postarali o pitný
režim a, samozrejme,
celkovú atmosféru celej
akcii dodávala výborná
hudba. Sme radi, že aj
druhý ročník sa vydaril
a dúfame, že v tejto tradícii budeme môcť pokračovať každý rok.
Zuzana Ťažká

ZO SZPB v Harmanci zorganizovala v sobotu 15. júna po ročnej pauze pre svojich členov výlet na Kordíky - Breziny.
Ráno o ôsmej sme sa stretli pri
našej kaplnke a v duchu sme sa modlili za pekné počasie. Po tých upršaných studených dňoch sa dalo očakávať čokoľvek. Ale asi sme si zaslúži-
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li pekné počasie, pretože deň
bol ako maľovaný.
Spojili sme príjemné s užitočným. Využili sme pekné
počasie a schôdzovali sme v
prírode. Kyticu kvetov sme
položili počas prechádzky Kordíkmi na mieste, ktoré si zaslúži úctu.
No a nevyužiť pekný
deň a úžasné prostredie na grilovačku by bol hriech. Ku grilovačke patrí, samozrejme, aj
dobrá hudba a zábava. Náš
skalný gitarista nás nesklamal,
a tak bolo veselo.
Vašek Kramný mal s nami
veľkú trpezlivosť. Všetko a
všetkých povyvážal. A vydržal

s nami až do samého konca.
Odchádzali sme spokojní, že sa
všetko vydarilo. Všetci sme sa zhodli
na tom, že na dobrý výlet s dobrou
partiou netreba ísť ani ďaleko a že o
rok si to môžeme znovu zopakovať.
Ján Roháč
Harmanecké noviny

Fašiangovali sme dva dni
V Harmanci sa aj tento rok osla- ďakovať sa pani starostke, poslan- ba, tombola, všetko, čo k fašianvovali fašiangy v telocvični, ktorú com OZ a všetkým, ktorí prišli a gom patrí.
nádherne vyzdobili pani učiteľky
z našej materskej a základnej školy. V sobotu 8. 2. 2013 ste na
detskom karnevale mohli stretnúť

pomohli nám vytvoriť perfektnú
atmosféru. A telocvičňa bola pripravená na zábavu pre dospelých,
ktorí sa nedali zahanbiť a prišli v
zaujímavých maskách. Veď posúďte sami.

Z roka na rok je tých masiek
viac nielen na detskom karnevale,
snehulienky, víly, princezné aj ale aj večer na fašiangovej zábaprincov, pirátov, kovbojov, spider- ve. A takisto nechýbala dobrá hudmanov, robotov, zvieratká a rôzne
iné zaujímavé masky. Deti sa tešili
z krásnych kostýmov, tancovali na
chytľavé diskotékové hity, ktoré
DJ šikovne striedal s ďalšími detskými šlágrami. Keď hudba stíchla, masky sa predvádzali, súťažili,
aby si neskôr pochutili na mafinách a sladkostiach, ktoré boli pre
ne pripravené. Žiadne dieťa neodišlo smutné, pretože deti sa tešili
z odmien, ktoré si po výkonoch na
parkete určite zaslúžili. Podvečer
nám nezostávalo nič iné, než poHarmanecké noviny

A naša telocvičňa si tak už druhý
rok užíva zábavu s celou dedinou.
Pretože fašiangy sa v našej obci
neskončili večernou zábavou. V
nedeľu sa fašiangovalo znova.
Naši seniori z Jednoty dôchodcov
sa tiež nedali zahanbiť v ničom. Aj
masiek bolo veľa, aj hudba bola
dobrá, aj zábava nemala konca.
Tak by to predsa malo byť vo
fašiangovom čase.
A. Chladná
5

Začiatkom mája t. r. vyšla
v obmedzenom počte len s t o
kusov nová zaujímavá publikácia:
„Zaživa v Bystrici... Bystrický
Permon. Súborné vydanie časopisu 2003 - 2012“.
Masívna publikácia, ktorej prvé
vydanie bolo okamžite vypredané,
obsahuje vlastne desať ročníkov časopisu Bystrický Permon
v chronologickom usporiadaní,
s menoslovom všetkých doterajších
členov redakčnej rady, medzi ktorými
je i autor týchto riadkov. Redakcia sa
rozhodla vydať publikáciu v knižnej
podobe pri príležitosti 10. výročia

založenia časopisu Bystrický Permon
preto, lebo časopis vychádza len vo
veľmi malom počte 1500 kusov pre
80 tisícové mesto. Pre veľký záujem,
redakcia ihneď objednala dotlač druhého vydania a objednať si ho možno
v redakcii. Cena tejto zaujímavej publikácie je 25 Eur.
Harmanec po celé stáročia bol historicky naviazaný na mesto Banská
Bystrica a aj preto je publikácia zaujímavá pre našich občanov.
Publikáciu si možno pozrieť na
Obecnom úrade v Harmanci.

V januári 1891 bola krutá zima.
Brala krutú daň aj na ľudských životoch. Aj v našich lokalitách. Aj dvoje
novín naraz, nezávisle od seba,
v jeden a ten istý deň - 25. januára, písali o tragédii, ku ktorej došlo na
lúke neďaleko obci Riečka. Citujem
obe smutné správy.
Besztercebánya és vidéke - Banská
Bystrica a okolie:
Zamrzol. Jána Kordíka, obyvateľa
Riečky našli v pondelok ráno zamrznutého na lúke pri obci. Je takmer
zázrak, že tohtoročná mimoriadne
studená zima si dosiaľ nevyžiadala
viac obetí.
Zólyommegyei lapok - Listy Zvolenskej župy:
Zamrznutý človek. Začiatkom minulého týždňa dvaja obyvatelia obce
Riečka, robotníci v harmaneckých
papierňach, sa po skončení pracovnej
doby dali na cestu domov. Unavení
z práce a oťapení od krutej zimy sa
pomaličky uberali smerom k Riečke.

Už boli poriadne blízko dediny, keď
jeden robotník povedal svojmu spoločníkovi, že je natoľko unavený
a skleslý, že už ďalej nie je schopný
sa vliecť a potom si sadol na kraj cesty. Spoločník ho neustále povzbudzoval, že dedina je už blízko, aby len
dotiaľ vydržal, ale každé povzbudenie
bolo márne, unavený človek sa už
nechcel hnúť. Spoločník sa potom
vydal smerom k dedine, aby odtiaľ
poslal chlapov po spoločníka, ktorý
zaostal, avšak pokiaľ tí tam došli, tam
zanechavšieho spolucestujúceho, menom Ján Kordík, našli už zamrznutého.
Slovo na záver.
Ešte ja som pracoval v harmaneckých
papierňach mnoho rokov s Riečanmi,
ktorí mi o strastiplnej ceste vedeli
veľa porozprávať, ktorí spomínanú
cestu z Riečky do Harmanca a naspäť
absolvovali veľakrát. V čase
i v nečase. Na jar, v lete, v jeseni
i v zime. V noci aj s lampášom, čomu
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Michal Kiššimon

hovorili „viharka“, lebo ju nezhasol
ani najprudší vietor. Na trase nebolo
nič zvláštne stretnúť medveďa, ale ani
brodiť sa v metrovom snehu! Niektorí, čo mali doma malé gazdovstvo,
chodili denne, iní, čo si to mohli dovoliť, chodili na týždňovky. Cesta za
prácou z Riečky do Harmanca končila
pod fabrikou v lokalite „Harmančok“.
Veru, ten chlebík bol niekedy nielen
tvrdý, ale aj poriadne horký!
Tento článok bude uverejnený tak
v obecných novinách, ktoré vydáva
obec Riečka, ako aj v obecných novinách, ktoré vydáva obec Harmanec.
Je to preto, lebo je z oboch strán snaha oživiť spomínanú trasu, ktorá na
každom kroku dýcha históriou, ako tradíciu, ktorej vdýchnu dušu turisti!
Tak teda, nech sa tak stane! Ad multus annos! Na mnoho rokov!

Michal Kiššimon
Harmanecké noviny

Druhá májová nedeľa je aj v našej všetko to, čo mamina najradšej
obci už niekoľko rokov sviatočným počúva.
dňom. Oslavujeme takmer všetci A tak maminy mohli byť pyšoslavu Dňa matiek.
né na svoje deti.
Každá z nás matiek už vie,
čo môže očakávať od svojich detí, veď deti sú presne ako my, či sa nám to
páči alebo nie. Tak ako
my sa podobáme na tie svoje
mamy, či sa nám to páči alebo
nie.
Aj mne kedysi dávno prekážalo, keď ma moja mama vychoA aj keď dopoludnia bolo nepríjemné vávala k slušnosti a hovorila: „Pekne
upršané počasie, pred Kaplnkou Svä- sa pozdrav, snaž sa žiť slušne, aby
tej rodiny bol veľa ľudí na svätej om- som sa nemusela za teba hanbiť, uč
ši. Omšu celebroval p. farár Daniel sa, učíš sa pre seba, v živote sa ti
všetko raz vráti, všetko záleží len od
Bédi.
Popoludní sme sa tešili na oslavu pre teba...“
Vtedy som si hovorila, bože, len
mamičky v klube.
Bola to zase krásna veľkolepá osla- aby som nebola ako moja mama.
va. Všetkým matkám, starkým, všet- A teraz, keď mi môj syn povie, že
kým ženám, ktoré boli prítomné, sa som ako moja mama, som na to hrdá.
dostalo veľa pozornosti, veľa pek- No a čo, že sa na ňu podobám?
ných slov a poďakovaní od všetkých, Chcem byť ako ona, som jej vďačná
ale hlavne od tých najmenších, od za všetko, čo ma naučila. Som pyšná
na to, že som mala takú skvelú mamu
našich detí.
Škôlkari sa ukázali v nových krás- a chýba mi čoraz viac. A vôbec mi už
nych krojoch a vrátili sa k ľudovým neprekáža, že sa na ňu podobám.
A tak vám želám, aby aj vaše deti
tradíciám na dedine. Boli skvelí. Nesklamali ani tie najmenšie drobčeky, boli vždy na vás pyšné.
ktoré ešte nemajú ani tri roky. Zaslú- Pretože aj vy ste určite dobré matky.
žili si veľký potlesk. Pomohol im aj Ale čo je to byť dobrou matkou?
Jakubko Mališka s harmonikou. Ško- Schopnosť dojčiť, variť a prišiť gomláci tiež dokázali, že sa na oslavu ma- bík v tom istom momente? Alebo je
mičiek oplatí pripraviť a povedať jej to pocit, čo cítime, keď vidíme svoju
dcéru, svojho syna zmiznúť na
ulici, keď ide do školy pešo po
prvý raz? Alebo blesk, čo nás
zavedie, od postele k postieľke
o druhej v noci, aby sme položili ruku na svoje dieťa, ktoré spí?
Alebo strach, ktorý dostaneme,
po rokoch, stále o druhej v noci,
Harmanecké noviny

keď sa nevieme dočkať, kedy zaštrngá kľúč vo dverách a vieme, že sa náš
dospelý syn vrátil domov v poriadku?
Alebo pocit potreby utekať, kdekoľ-

vek sme, objať svoje deti, keď cítime,
že sú v nebezpečenstve? Pocity materstva sú univerzálne, rovnaké pre
v š e t k y
m a t k y .
Dobré mamy cítia to isté.
Ale najlepšie, čo môžu pre svoje
deti urobiť, je povedať im každý
deň, že ich milujeme.
Iveta Roháčová
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Svätec v Harmanci??
Sú veci, o ktorých
dopredu
povieme, že sú
nemožné. A keby
nám aj neviem
kto tvrdil, že sa
stali, neuveríme, kým sa na vlastné
oči nepresvedčíme. No vážne. Veríte,
že v Harmanci býva svätec??
Buď si poviete: A to budú modliace
sa babky. Tie však viac ohovárajú,
ako sa modlia, ony nie sú sväté. Alebo si poviete: Svätec musí robiť zázraky - uzdravovať, predpovedať budúcnosť, modliť sa hodiny... a to by
sme si všetci všimli. V Harmanci takého niet!
A predsa. Je. Videl som ho. A nebol
iba jeden. Boli viacerí. Svätci v Harmanci!!
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Dianka, Sarah, Zuzka, Martinka, Andrejko a Alex. Poznáte ich? Sú to vaše, naše deti. Nerobia žiadne zázraky,
aspoň som nepočul. Nepredpovedajú
budúcnosť, ani sa dlho nedokážu
modliť. A predsa ich môžem nazvať
svätcami. Nie dokonalými deťmi, veď
to by rodičia hneď protestovali. Svätý
totiž neznamená dokonalý (to je iba
Boh), ale znamená: BOŽÍ PRIATEĽ.
A tieto deti takými sú vďaka rodičom.
9. júna sme mali v Dolnom Harmanci
prvé sväté prijímanie. Deti zavolali
svoje rodiny. Kostol bol naplnený.
Boli tam aj tí, čo sa už roky neodvážili prekročiť prah kostola. Ale kvôli
naším malých svätým to dokázali.
Veď chceli vidieť svoje deti v bielych
šatách. A koľkých deti zavolali po
rokoch aj ku svätej spovedi! Tomu sa
hovorí "úspešná
evanjelizácia".
Deti využili svoju moc. Moc,
ktorú im dal ich
priateľ Ježiš.
Tá moc spočíva
v čistom detskom srdci. Citujem Zuzku a
Sarah:
„Keď
som sa vyspovedala, tak som sa
cítila čistá. Super, že už nemám hriechy. Je
krásne byť Božím dieťaťom!“.
Rebeka,
ktorá
mala možnosť
ísť na sv. prijímanie v Uľanke,
k tomu dodáva:
„Pane Bože, ďa-

kujem Ti, že Ťa mám v duši a srdci.“
A nakoniec zacitujem Dianku: „Pane
Ježišu, ja Ťa milujem, a tak Ťa mám
rada v mojom celom srdci... Prosím,
chráň aj mojich kamarátov, ale aj mojich nepriateľov!“ (Výber z listov Ježišovi, ktoré písali na hodine náboženstva po prvom svätom prijímaní.)
Deti sú sväté nie pre ich dokonalosť,
ale pre ich čisté srdce a priateľstvo s
Bohom. Svätosť je pre každého. Dieťa i dospelý, zdravý aj chorý, podnikateľ aj bezdomovec, sobášený i rozvedený, kňaz aj veriaci. Kaplnka Svätej rodiny v Harmanci, kostol v Dolnom Harmanci nám pripomínajú, že
my a naše deti majú dušu, o ktorú sa
treba starať. Kiež by váš farár mal
svätých veriacich, kiež by ste vy mali
svätého farára.
Apropo:
Nepokazme deti!
váš farár Martin
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60 rokov

65 rokov

Guťan Michal
Chamaj Štefan
Martiška Jaroslav
Mitter Pavol
Petrášová Mária
Polláková Ľubica
Roháčová Iveta
Roštárová Eva
Ťažký Štefan
Vajs Milan

Majerová Margita
Marenčák Ján
Synak Ilja
Šimko Ladislav
Šimková Jozefa
Vaník Peter

65 rokov
Hríbiková Eva
Kohútová Elena

75 rokov
Gubrianska Mária
Havran Štefan
Kluvancová Zuzana

80 rokov
Bella Ján
Chladná Ľudmila

Keď uplynie istý počet rokov, zvykneme sa obzrieť späť. No všetko vidíme už inými očami... Sú to oči
úsmevných spomienok, sladkej krásy, silnej lásky, ale i prekonaných starostí, odpustení, láskavej
zhovievavosti a radosti do budúcna...
Blahoželáme Vám

Spomienka
To najdrahšie nám krutý
osud vzal, zostala nám len
spomienka a žiaľ.
Uplynulo 30 rokov odvtedy, čo
nás navždy opustila naša milovaná
manželka, matka a stará matka

Betka Vajcíková, rod. Laurová
So žiaľom v srdci spomínajú manžel a deti

Spomienka
S láskou v srdci spomíname na našich drahých
rodičov

Jána Bullu, ktorý by sa 10.9.2013 dožil 100 rokov
a našu drahú mamičku Emíliu Bullovú
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho
milovali...
Dcéra Gitka a Ruža s rodinami
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Dobrý a milujúci človek robí život lepším,
a zakaždým keď odíde, časť tejto krásy
odíde spolu s ním, a potom zostanú len
pekné spomienky...

24. mája nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a
starý otec

Ďakujeme všetkým, ktorý nám na poslednej rozlúčke
vyjadrili spoluúčasť v našom veľkom žiali, a za všetky
kvetinové dary
Manželka a deti

Spomíname
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že
otec Dušan je niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame a na neho s láskou
spomíname. Náhle nás opustil, nestihol
nám ani zbohom dať, srdcia naše budú
stále naňho spomínať.
Dňa 4. mája si pripomíname 11. výročie
úmrtia nášho otca

Dušana Minarčíka
S láskou spomínajú manželka Klára, deti a vnúčatá
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Príjemné stretnutia sú vždy vzácne.
Aj toto ma „chytilo“ za srdce.
V priateľskej atmosfére po mnohých
rokoch sa stretli bývalí pedagógovia
ZŠ a MŠ, ale ja nepedagogickí
pracovníci školy v Harmanci. Spomínali, chválili, diskutovali s úsmevom
na tvári. Tak to chodí pri takýchto
stretnutiach a „návratoch“. Bývalí
učitelia: Tibor Haluza, Zdenka Roštárová, Marika Gubrianska, Vierka
Koštialová a Zdenka Dobríková a
ďalší súčasní pracovníci MŠ: Marta
Holecová, Anka Sanigová a Eva
Kürtiová sa vrátili späť o niekoľko
rokov. Málo hovorili o sebe, skôr o
práci, o škole, o deťoch. Riaditeľka
ZŠ Mgr. Henrieta Kohútová sa postarala o príjemnú atmosféru.
Všetkých potešilo, aká je v súčasnosti klíma v škole. Je odrazom dobrých vzájomných vzťahov učiteľov,
rodičov a priateľov školy. Bývalý
dlhoročný riaditeľ školy T. Haluza
konštatoval, že všetko je dnes iné
ako kedysi. Ocenil súčasné vedenie
za to, ako dnes vyzerá tunajšia škola
a poznamenal, že škola je ako firma,
kde by mala existovať kooperácia,
budovanie identity so zmysluplným
obsahom, kvalitnými pedagógmi,

motivovanými žiakmi. Dnes škola v
Harmanci vyzerá výborne. Počítačová učebňa, pestrofarebné triedy
a chodby, vkusná výzdoba, sauna pre
deti, ihrisko na školskom dvore, klzisko v zime. Celková vizáž školy je
odrazom dobrej spolupráce riaditeľky školy s OÚ v Harmanci. Aj to nás
potešilo, že počas vyučovania tu býva veselo. Dobrú klímu na vyučovaní
dotvárajú tradície obce, priestory
tried. Všetko v budove hovorí o obsahu učiva, realizovaní projektov,
tematickom zameraní a obrovskej
tvorivosti žiakov.
Je samozrejmé, že sú tu dôležití
učitelia a riaditeľka s víziou do budúcnosti. Vieme, že chce dobrú školu. No na to treba veľa trpezlivosti,
lebo tu ide o dlhodobý proces. Je to
aj o schopnosti diskutovať, hľadať
riešenia a realizovať ich. Riaditeľka
školy H. Kohútová nám porozprávala
o tom, že učitelia vedú žiakov k samostatnosti a budujú prostredie spolupráce a tvorivosti. Chcú dosiahnuť,
aby ich žiaci nadobudli pozitívny
vzťah k učeniu, aby vzdelávanie bolo
súčasťou ich života.
Mnohí rodičia súčasných žiakov sú
naši bývalí žiaci. Teší nás, keď sa

18. 5. 2013 sa uskutočnil turistický
výlet pod záštitou obce a v spolupráci
s harmaneckými turistami. Cieľom je
aktívny oddych, spoznávanie jednotlivých kútov našej krajiny po najkrajších peších okruhoch. V prvý deň
sme zavítali do Terchovej. Mimoriadne populárny a obľúbený je prechod
Jánošíkových dier a odtiaľ na Rozsutec, čo sme v pohode zvládli. Druhý
deň po spoločnej opekačke nás turis-

tický chodník zaviedol do Šútova.
Nenáročný jednohodinový výstup sa
oplatil. Už z diaľky bolo počuť hukot
vody a za okamih sa pred nami týčil
viac než 30 metrov vysoký vodopád.
Pekný slnečný deň tí otužilejší zakončili kúpaním v Šútovskom lome
s prekrásne čírou vodou. Ďakujeme
všetkým, ktorý sa zúčastnili a o rok
znova.
Štefan Ťažký
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o nich dozvedáme, že sú to slušní
ľudia. Teší nás, že pri stretnutiach
s nimi sa dokážu nám milo prihovoriť, opýtať, ako sa máme a aj pochváliť, že sme ich učili dobre. Cítime, že
ich úspechy sú čiastočne aj naša zásluha. Aj súčasná škola zapája do
práce rodičov, o čom svedčí aj školský dvor. Títo sú aj v Rade školy,
kde vyjadrujú a presadzujú verejné
záujmy, aj záujmy žiakov a ostatných, ktorých sa výchova a vzdelávanie dotýka.
Teší nás úsilie pedagógov odbúrať
napätie, otvorene hovoriť o probléme. Mgr. Kohútová povedala, že treba mať sen a o tom sne hovoriť
a presviedčať aj ostatných.
Sme hrdí na to, že aj my patríme
k úspešnému tímu, veď sme tu prežili
veľa rokov a snažili sa odovzdať našim zverencom len to najlepšie. Zaujímavé stretnutia sú vzácne a majú
význam. Aj toto bolo jedným z nich.
Ďakujeme. Terajším pedagógom
a pracovníkom miestnych škôl želáme veľa úspechov. V ich veľmi náročnej práci.
Mgr. Zdenka Dobríková
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Mrazený čokoládový smotanový krém
250 ml šľahačky, 50 g masla, 50 g čokolády, 40 g práškového cukru
Vo vlažnom masle rozpustíme nadrobno pokrájanú čokoládu a zľahka primiešame ušľahanú osladenú šľahačku. Smotanu dáme do štyroch šálok alebo misiek, vložíme do mrazničky a necháme zmraziť.

JAHODOVÁ ZMRZLINA
smotanová
mrazené nakrájané jahody, cukor, šľahačková
smotana
Zmrazené jahody dáme do mixéra, pridáme cukor
a behom mixovania prilejeme trochu šľahačkovej smotany.

Počas letných horúčav každému
dobre padne nejaké to osvieženie.
Preto vám prinášame pár zaujímavých nápadov, ako si pripraviť
chutné studené krémy alebo
ľadové nápoje...

Mrazená káva s kávovou zmrzlinou
káva na 4 šálky, 4 ČL cukru, 4 kopčeky kávovej
zmrzliny, kúsok nastrúhanej horkej alebo mliečnej
čokolády
Pripravíme kávu na štyri šálky. Osladíme a necháme
ju ochladiť v chladničke. Tesne pred podávaním nalejeme studenú kávu do šálok, pridáme kopček zmrzliny
a posypeme čokoládou.

Jahodový sorbet
1/2 pohára cukru, 1 pohár vody, dva poháre jahôd
Z cukru a vody uvaríme sirup, pridáme do neho popučené
jahody a necháme ho zmraziť. Zmrazenú jahodovú zmes
rozmixujeme a podávame.

HORÚCE OVOCIE SO ZMRZLINOU
1/2 kg mrazeného ovocia, cukor, likér, 1/2 kg zmrzliny,
šľahačka
Mrazené ovocie roztopíme na panvici. Do roztopeného
ovocia pridáme cukor. Množstvo cukru zvolíme podľa druhu ovocia. Ak budeme dezert podávať len dospelým, môžeme pridať likér - cherry, amareto, rum a podobne. Všetko
spolu poriadne prehrejeme až do bodu varu. Odstavíme.
Ovocnú zmes naplníme do pohárov, navrch dáme zmrzlinu
a môžeme dozdobiť Grankom alebo ovocím a škoricou.

Mojito (1 pohár)
6 cl bieleho rumu, 1/2 limetky, 2 ks stebiel
mäty, 2 ČL trstinového cukru, sóda
Do vysokého pohára na long drinky vytlačíme šťavu z polovice limety a pridáme cukor. Premiešame.
Do polovice pohára nasypeme ľadovú drvinu a na vrch prelomíme steblá mäty. Mierne ju roztlačíme a pohár doplníme
ľadovou drvinou až po okraj. Pridáme rum a opäť premiešame. Nakoniec zastrekneme trochou sódy a ozdobíme vetvičkou mäty. Podávame s dvoma slamkami.
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LIMETKOVÝ KRÉM
2 limetky, 1 vajce, 1 žĺtok, 50 g masla, 1/2 pohára
práškového cukru
Limetky dobre umyjeme a osušíme. Kôru pozdĺžne
olúpeme a nakrájame na tenké plátky. Limetky rozpolíme a vyžmýkame z nich šťavu. Do hrnca dáme maslo a cukor, pridáme celé vajce a žĺtok. Zmes zahrievame na stredne silnom ohni za stáleho miešania.
Zmes musí zrednúť, po 5 - 7 minútach začne opäť
hustnúť. Keď zhustne, nalejeme ju do pohárov a necháme stuhnúť aspoň hodinu v chladničke. Krém podávame s koláčikmi alebo sušienkami, ozdobený plátkami limetkovej kôry.

Piña Colada (1 pohár)
3 cl bieleho rumu, 9 cl ananásového džúsu, 3 cl
kokosového mlieka, ľad
Všetky suroviny vložíme do mixéra, pridáme ľad a
zmixujeme. A môžeme podávať...

Mangovo-broskyňový nápoj

(1 pohár)

80 g manga, 120 g broskýň, 2 PL javorového sirupu,
150 g kyslej smotany alebo jogurtu, 1 - 2 PL limetkovej šťavy, 100 ml pomarančového džúsu
Mango a broskyne rozmixujeme, zmiešame so smotanou a javorovým sirupom. Pridáme džús a dochutíme
limetkovou šťavou.
11

„Na známosť sa všetkým dáva, zbojníckym dvorom sa nesie správa, že
v kraji pohostinných zbojníkov vítajú malých i veľkých výletníkov...“
Takúto
úžasnú
ponuku
sme dostali
do materskej školy
a
hneď
bolo rozhodnuté –
tam chceme ísť na
výlet s deťmi. Bude to zaslúžená odmena za krásny program, ktorým sa
prezentovali škôlkari na sviatok mamičiek.
A tak sme išli na Zbojnícky dvor.
Bol to celodenný výlet v nádhernej
prírode národného parku Muránska
planina, medzi mestami Brezno
a Tisovec.

Ako praví zbojníci sme sa stali
súčasťou života na salaši – spoznali
sme nové remeselné zručnosti – výrobu syra v syrárni, dojili sme oveč- V ozajstnom salaši sme jedli halušky

ku /skoro ozajstnú/, videli sme veľa
domácich zvierat – koníky, mangalice, zajačikov, ovečky, somáriky, koníky, krásne ovčiarske psy. Viezli
sme sa na Zbojníckej strele, jazdili
sme na ozajstných koníkoch.

a palacinky, pili sme ľabdacie mlieko. A potom sme cestou späť všetci
v autobuse od únavy a nadšenia
zaspali. Bolo nám nádherne. Choďte
a uvidíte...
Iveta Roháčová

Blížiaci sa koniec roka a slnečné
počasie ohlasujúce príchod prázdninového a dovolenkového obdobia
nás vyprovokoval, aby sme si dali
v ťažkej školáckej práci pauzu –
a poď ho do prírody! Na dva dni 6.7. 6. sa nám prechodným domovom
stala chata LUBETHA,
v prekrásnom prostredí obce Ľubietová. Vďaka finančným príspevkom

z obce Harmanec a Dolný Harmanec,
ktoré štát určil na rozvoj záujmového
vzdelávania a voľnočasových aktivít
v oboch obciach, mali všetci žiaci
našej školy tento výlet zdarma.
Všetko - ubytovanie, strava, doprava,
ale hlavne rôzne aktivity, ktoré deťom spestrili dvojdňový pobyt, boli
SUPER! Veď máloktoré dieťa si má
možnosť vyskúšať ryžovanie zlata,
hasičskou prúdnicou „hasiť oheň“,
odviezť sa v hasičskom aute, jazdiť
na koníkoch, strieľať z luku a kuše
na terč... To všetko naši žiaci zažili.
No a večerná opekačka mala tiež
svoje čaro... Mnohé z detí spalo prvýkrát mimo domu bez svojej maminky, ale pani učiteľky sa o všetky

deti postarali, aby nikomu nič nechýbalo. Keď prišiel čas návratu domov,
aj nám bolo smutno, že musíme odísť
z takého krásneho prostredia, ale na
druhej strane sme sa aj tešili, veď
VŠADE DOBRE, DOMA NAJLEPŠIE... A už teraz sa všetci – žiaci aj
pani učiteľky - tešíme na budúcoročný školský výlet.
Mgr. Henrieta Kohútová
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