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Naša poslednou akciou pred blížiacim sa letom a dovolenkovým obdobím, ktorú bolo treba dôkladne premyslieť a zorganizovať, bol obľúbený
sviatok našich najmilších - Deň detí.
Všetci sme sa jednohlasne dohodli
na tom, že nezostaneme doma, ale
že pripravíme deťom pekný spoločný výlet niekam. Návšteva ZOO,
alebo návšteva niektorej z našich
krásnych jaskýň. To boli naše nápady. Ale nie všetky naše deti mali
predsa možnosť zažiť ozajstný, rozprávkový les.
Rozprávkový les na Králikoch je
známy ako jeden z najkrajších v
širokom okolí. A tak bolo rozhodnuté.
Nielen deti, ale aj my dospeláci
sme boli zvedaví a plní očakávaní,
či nesklameme deti a či skutočne je
tento vychýrený rozprávkový les
taký zaujímavý, ako sa o ňom hovorí.
Je to pravda, deti tam prežili krásne dopoludnie. Ako v rozprávke a
nie len v jednej. Postavičky z mnohých z rozprávok - Soľ nad zlato,
O dvanástich mesiačikoch, Snehulienka, Šmolkovia, ale aj zvieratká
z Madagaskaru sprevádzali deti na
každom kroku.
Po jeden a polhodinovej prechádzke rozprávkami dostali deti sladké
balíčky a špekačky, ktoré si spolu
s rodičmi opiekli na pripravených ohniskách priamo v areáli pod Králickými vlekmi. A mnoho iných atrakcií využili deti naplno. Bol to pekný
deň, plný zážitkov, presne taký, aký si na svoj sviatok zaslúžia.
Ale malé i veľké deti si zaslúžia aj krásne leto, bezstarostné dni bez školských povinností, veľké, letné prázdniny...
A my ostatní tiež nutne potrebujeme načerpať novú energiu počas letných dovoleniek na „horšie časy“. A tak Vám všetkým želám, aby sa vám
to podarilo.
Starostka obce
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 11. 1. 2012
U z n e s e n i e č. 1
OZ Harmanec schvaľuje:
- zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej ako prenajímateľ
vystupuje HP Reality spol. s r. o. so
sídlom: Harmanec 6 a ako nájomca
obec Harmanec. Predmetom nájmu
je budova súp. č. 17 nachádzajúca
sa na par. č. 69 a 70 a pozemky par.
KN – C č. 69 o výmere 353 m2,
zastavané plochy a nádvoria a par.
KN – C č. 70 o výmere 2045 m2,
zastavané
plochy
a nádvoria,
nachádzajúce sa v k .ú. obec Harmanec, okres Banská Bystrica,
zapísané na LV č. 48 vedenom
Katastrálnym úradom v Banskej
Bystrici, Správa katastra Banská
Bystrica.
- garáž súpisné číslo 41, nachádzajúca sa na par. č. 122/2 o výmere 31
m2 v podiele ½, zastavané plochy
a nádvoria nachádzajúce sa v k. ú.
obec Harmanec, okres Banská
Bystrica, zapísané na LV č. 81 vedenom Katastrálnym úradom v Banskej
Bystrici, Správa katastra Banská
Bystrica.
- garáž súpisné číslo 42, nachádzajúca sa na par. č. 122/3 o výmere 30
m2 v podiele ½, zastavané plochy
a nádvoria nachádzajúce sa v k .ú.
obec Harmanec, okres Banská
Bystrica, zapísané na LV č. 106 vedenom
Katastrálnym
úradom
v Banskej Bystrici, Správa katastra
Banská Bystrica.
- nebytové priestory v budove
súpisné č. 2, nachádzajúcej sa na par.

č.
105
o výmere
814
m2,
nachádzajúce sa v k. ú. obec Harmanec, okres Banská Bystrica,
zapísané na LV č. 80 vedenom
Katastrálnym úradom v Banskej
Bystrici, Správa katastra Banská
Bystrica.
- pozemok nachádzajúci sa na par. č.
91, o výmere 453 m2 zastavané
plochy a nádvoria nachádzajúce sa
v k. ú. Uľanka, okres Banská
Bystrica, zapísané na LV č. 201 vedenom
katastrálnym
úradom
v Banskej Bystrici, Správa katastra
Banská Bystrica.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 4
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2008 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia
a v zmysle § 28 ods. 3 zákona č.
245/2008 sa s účinnosťou od 1. 1.
2012 mení takto:
§ 2 ods. 1 znie: „za pobyt dieťaťa
v materskej škole zriadenej obcou
zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne sumou 8 € na jedno
dieťa, t.j. 9,23 % sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu“.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 2
OZ Harmanec schvaľuje úhradu nákladov na prevádzku ŠKD za rok
2011 vo výške 1 103,07 € v zmysle
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 5
OZ Harmanec berie na vedomie
správu o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 3
OZ Harmanec schvaľuje zmenu
v zásadách odmeňovanie poslancov
obecného zastupiteľstva obce Harmanec a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom v Čl. 2,
bod č. 1 v znení „poslancovi patrí za
výkon poslaneckej práce vyplatená
základná poslanecká odmena mesačne vo výške 77 €“.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 6
OZ Harmanec ruší uznesenie č.
48/2011 zo 14. 12. 2011, kde OZ
Harmanec berie na vedomie rozhodnutie, že poslankyňa Helena Vajsová z vlastnej iniciatívy daruje svoju
poslaneckú odmenu za 1. polrok
2012 v prospech JDS - Jednoty dôchodcov v Harmanci.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 3. 4. 2012
U z n e s e n i e č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.
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1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods.

3 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Zb. o
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ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevád zke protialko holických
záchytných izieb v znení neskorších
predpisov a § 22 ods. 8 zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne
záväznom nariadení č.1/2012 o verejnom poriadku na území obce Harmanec (ďalej len „nariadenie“).
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 11
OZ Harmanec schvaľuje plat starostky obce Harmanec v rovnakej výške
ako bol vyplácaný doteraz.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: p. Vajsová

môcky. Dávka sa vyplatí matke Ivete
Žajdlíkovej postupne, vždy
U z n e s e n i e č. 12
OZ Harmanec berie na vedomie sprá- po predložení dokladov na nákup na
vy o výsledkoch následných finanč- menovanú maloletú.
ných kontrol v HP REALITY s. r. o. Hlasovanie:
a BP Harmanec.
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 U z n e s e n i e č. 16
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi v sume 85,00
U z n e s e n i e č. 13
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú € pre Ľubicu Pollákovú po splnení
sociálnu výpomoc v sume 198,62 € podmienok na získanie uvedenej
pre maloletého, Ivana Dlhoša, na dávky, na základe právoplatného rozkúpu zdravotnej pomôcky - špeciálne hodnutia o poskytnutí dávky sociálzariadenie na prenos zvuku, na zákla- nej pomoci.
de rozhodnutia Úradu práce, sociál- Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
nych vecí a rodiny v Banskej Bystrici
o kompenzácii ťažkého zdravotného
postihnutia.
U z n e s e n i e č. 17
OZ Harmanec berie na vedomie rozHlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 počet Bytového podniku na rok
2012.
Hlasovanie:
U z n e s e n i e č. 14
za: 5, proti: 0, zdržal sa:
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú
p. Vajsová H., p. Beňová K.
sociálnu výpomoc v sume 85,00 €
pre Máriu Bradovú z dôvodu ťaživej
sociálnej situácii vyplývajúcej zo U z n e s e n i e č. 18
zdravotného postihnutia, na základe OZ Harmanec poveruje hlavného
právoplatného rozhodnutia ZŤP kontrolóra obce Bc. Dušana Halušku
Okresným úradom Banská Bystrica výkonom kontroly na preverenie účelovosti a zákonnosti použitia finančodbor soc. vecí.
ných prostriedkov z odpredaja budoHlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 vy Harmanec č. 5 a bytov HP Reality v budove č. 2. a ostatných nebytových priestorov HP REALITY od r.
U z n e s e n i e č. 15
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú 2007 do súčasnosti.
sociálnu výpomoc v sume 85,00 € Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
pre Ivetu Žajdlíkovú na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné oblečenie, stravu a školské po-

Vážená pani starostka a poslanci
OZ, chceme sa Vám poďakovať
za umiestnenie tabule pre oznamy
na Strelnici.
Naše vynovené bytovky už ne-

budú špatiť polepené plagáty, le- ne umiestnené vo vývesnej tabutáky, rôzne oznamy a informácie li. Ešte raz srdečná vďaka!
pre obyvateľov Strelnice. Potešia Za obyvateľov Strelnice
nás aj fotografie z obecných podujatí. Všetko teraz máme kultúrKlára Minarčíková

U z n e s e n i e č. 9
OZ Harmanec schvaľuje zmluvu
s mestom Banská Bystrica o zriadení
spoločného obecného úradu uzavretú
podľa § 20a zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 10
OZ Harmanec schvaľuje odpredaj
nevyužitého pozemku na parcele
č.13/6 o výmere 401 m2 v majetku
HP Reality spol. s r.o. „v likvidácii“
pánovi Františkovi Zárubovi podľa
priloženého znaleckého posudku.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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Od nepamäti k histórii slovenskej dediny patrili veselé rodinné stretnutia, ktorých hlavným
hrdinom bolo poctivo odchované prasa. Mäsiarsky folklór sa, chvalabohu, u nás nevytráca,
práve naopak, v mnohých dedinách sa stala pravá dedinská zabíjačka dlhoročnou

tradíciou.

Aj v našej obci sa začala v tomto
roku, presne v sobotu 12. februára,
tradícia ozajstnej dedinskej zabíjačky. Ľudia sa najviac tešili na chuť a
vôňu naozaj domáceho bravčového
mäska. Veď domáce je oveľa chutnejšie ako sériovo vyrábané napodobeniny z obchodov.
Ale zorganizovať zabíjačku vôbec

nie je jednoduché. Organizátori dostali ozaj zabrať. Je to
obrovská zodpovednosť. Všetko musí byť podľa istých hygienických predpokladov, mäsiar musí byť naslovovzatý
odborník, ktorý sa tomu rozumie a má, samozrejme, veľkú
prax. Veď jesť a hodnotiť jeho
výrobky bude celá dedina. Ale
všetko prebiehalo podľa plánu.
Najskôr bolo treba zohnať peniaze, veľa peňazí, pretože v obecnom
rozpočte neboli naplánované finančné prostriedky na túto akciu. A tak
pani starostka a Janko Roháč spolu
so sponzormi zohnali peniaze na
kúpu veľkého prasaťa a ostaných
dôležitých vecí, ktoré súvisia so zabíjačkou. Janko
Štrbák so svojimi
skúsenosťami pomohol so zabezpečením prasiatka a
dobrého mäsiara.
A všetci ostatní,
ktorí pomáhali v
kuchyni dostali
tiež zabrať pri
varení, krájaní,

pražení oškvarkov, pečení klobások
a jaterníc. Uspokojiť celú dedinu
nebolo vôbec ľahké.
A hoci vonku bola treskúca zima
ľudia prišli, ochutnali a zabavili sa.
Bufetári mrzli, ale stíhali variť aj
varené vínko, ktoré malo v ten mrazivý deň veľký úspech.
Bol to náročný deň pre všetkých
tých, ktorí chceli ukázať, že aj naša
dedina má na to, aby sa ľudia stretávali, zabávali a uctievali tradície
našich predkov. Sú to krásne tradície. Tak zase o rok...
Redakčná rada

foto: Z. Tažká, M. Mališka
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... a to všetci, najskôr tí najmenší na karnevale, večer mladí a všetci tí, ktorí si chceli užiť
zábavy, a na druhý deň si užili pekne vyzdobený priestor telocvične aj seniori. Takže fašiangovala celá dedina, veď tak to má predsa byť vo fašiangovom období...

Tohtoročné fašiangové obdobie
sa tento rok začalo deň po Troch
kráľoch a končilo sa Popolcovou
alebo tzv. škaredou stredou 22.
februára.
Toto obdobie poznali aj východní Slovania, u ktorých sa
slávili fašiangy v podobe
"maslenice". Už názov hovorí, že
to bolo obdobie bohaté na kalorické jedlá, pretože pred pôstom
sa bolo treba poriadne najesť.
Naši predkovia žili a stravovali
sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov bolo dovolené sa dobre
prejesť. Tradičné jedlá boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a
zabíjačkové špeciality.
Iný nádych získali fašiangy po
prijatí kresťanstva. To, čo z nich
ako fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. Dnes to be-

Aladin a jeho zazračná lampa
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rieme ako zábavu, ale v
minulosti mali masky
dôležitý rituálny význam.
No a preto, že aj my všetci sme hrdí na našu históriu a tradície, tiež sme
dôsledne dodržali rituály
fašiang v našej obci.
V sobotu 18.februára
Veľká konkurencia masiek...
sme sa vybláznili, vytancovali tak, ako sa patrí. Na
tradičnom detskom karnevale bolo veru poriadne
horúco a veselo. Naša telocvičňa praskala vo švíkoch.
Masiek bolo toľko, že sa
ledva vošli do krásne vyzdobenej telocvične. DiváStrašidelná múmia...
kov bolo tiež neúrekom. A
tak bolo veselo. Začalo sa
to všetko Aladinom z rozprávky, ktorý naozaj letel
na lietajúcom koberci. A
krásne masky mohli byť
tiež spokojné, pretože dostali toľko odmien a sladkostí, že to nevládali poAj večer sa masky dobre zabávali...
jesť. V detskej tombole
vyhrali tí, ktorí mali šťastie a do- Foto: Z Ťažká, M. Mališka
mov sa im ani nechcelo. Dobrá kotéke už veľa rokov nebolo.
zábava sa ťažko opúšťa. Ale bolo A zabávali sa až do rána.
treba uvoľniť priestor pre ockov a Ďakujeme všetkým, ktorí zormaminy, ktoré sa tiež chceli vy- ganizovali všetko tak, aby nám
tancovať a vyblázniť v poslednú
všetkým bolo v našej telocvični
fašiangovo...
fašiangovú sobotu.
I. R.
A tí si to veru tiež užili. Toľko
nápaditých masiek večer na dis5

Uctenie si pamiatky oslobodenia
našich obcí Harmanec, Dolný Harmanec a Turecká sme uskutočnili pri
pamätníku na Krížnej dňa 5. mája
2012.
Na tradičnom výstupe sa nás zúčastnilo niekoľko stálych stúpencov
z Harmanca, Dolného Harmanca
a mladých turistov z Tureckej, pod
záštitou SZPB.
Pamätník sa nachádza
v prekrásnom prostredí Veľkej Fatry

Nedávno sa mi dostala do rúk
kniha Ľubomíra Pajtinku Učitelia
patria do neba. Autor tu vyjadruje
obdiv a úctu k náročnému učiteľskému povolaniu. Nie všetci ľudia si
uvedomujú, čo obnáša profesia učiteľa. Zrealizovať náročný výchovnovzdelávací proces, zvládnuť veľmi
múdre, trochu hyperaktívne a neraz
agresívne detičky, to vôbec nie je
ľahké.
A keďže sa končí tento školský
rok, chcem sa poďakovať našim pani
učiteľkám z MŠ a ZŠ za všetko, čo
v tomto období pre naše detičky
urobili.
Zaujať malých drobcov od skorého
6

a prichádzajúcich
núti k tichosti
a pokore k tým,
ktorí
obetovali
ž i v o t
v najstrašnejšej
vojne dejín.
Počasie
nám
prialo. Povedala
by som – ako
vždy. Z hrebeňa
bola vynikajúca

foto: Kristína Beňová

v i d i t e ľ nosť, v diaľke
nás očarila nádherná „perinka“
nad Turčianskou
dolinou. Po zelenej lúke sa kúsky
snehu, predvádzali ako rozsypané biele obláčiky pripomínajúc
poriadne tuhú

zimu. Traja zástupcovia obcí položili kytice kvetov na kamenný podstavec. Predseda SZPB poďakoval všetkým prítomným a nezabudol pripomenúť celodenný výlet na Krížnu
dňa 23. augusta - pri príležitosti výročia SNP.
A dolu pri „poľovníckej chatke“
sme si schuti zajedli vlastnoručne
opečené dobrôtky.
Nezabudli sme...
Kristína Beňová

rána až do popoludnia v MŠ, to si
vyžaduje nemalé úsilie, trpezlivosť a
láskavý prístup pani učiteliek. Naučiť
prváčikov v priebehu školského roku
čítať, počítať a ešte veľa iného, to
tiež nie je hračka. Aj učivo vyšších
ročníkov ZŠ je čoraz náročnejšie.
A naše pani učiteľky to dokážu
bez väčších problémov.
Preto im patrí naše veľké
Ď a k u j e m e. Taktiež si zaslúžia
poďakovanie pani kuchárky, vedúca
ŠJ, upratovačky a pán školník.
Verím, že môžem poďakovať aj za
pani starostku, zástupcov obce,
ktorým sa tiež dobre s nimi spolupracuje pri všetkých mimoškolských

akciách, ktoré organizujú v spolupráci s obcou. Je dobre, že máme v obci
materskú aj základnú školu, veď
všetky
programy, ktoré učitelia
s deťmi pripravia sú vždy pre našich
občanov príjemným spestrením
a prezentáciou práce našich pani
učiteliek. Pripájam poďakovanie aj
za všetkých rodičov.
Užite si zaslúžený oddych a vráťte
sa v plnej sile do ďalšieho školského
roku.

Bývalá kolegyňa Z. Roštárová
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V apríli vyšla veľmi pekná publikácia so železničiarskou tematikou
s jednoduchým, ale zato s veľmi výstižným názvom: Album
„Horehronskej železnice“. Autormi sú
Ján Demanko a Zdenko Jech. Kniha
má niekoľko častí počnúc podrobným
historickým úvodom menovanej trate
a niekde zachádza až do detailov výstavby. Predstavuje čitateľovi na fotografiách všetky rušne, ako aj staničné
budovy. Predstavuje legendy železníc
a mnoho iných zaujímavostí. Čitateľa
musí zaujať skutočnosť, že publikácia

obsahuje 2000 fotografií, s čím sa
človek len tak skoro nestretne.
Publikácia s tvrdým obalom formátu A4 na veľmi kvalitnom kriedovom
papieri musí už na prvý pohľad upútať každého a nemusí byť ani železničiar. Jej 173 strán dýcha históriou, ale
aj súčasnosťou. Publikáciu vytlačila
Neografia a.s. Martin a vydal ju:
Klub 179 - Združenie priateľov železničnej trate Margecany - Banská
Bystrica v náklade len 500 kusov.
Kúpiť sa dá na Hlavnej železničnej
stanici v Banskej Bystrici na peróne,

S malým meškaním uzrela svetlo
sveta ďalšia nová publikácia, ktorá
musí našinca žijúceho v harmaneckej
doline a na blízkom okolí zaujať svojím obsahom a výpovednou hodnotou
o histórii a vývoji aj v tejto lokalite.
Autorom knihy, ktorú vydala Fakulta
humanitných vied UMB, je Oto Tomeček. Kniha má názov: DREVORUBAČI A UHLIARI V LESOCH
BANSKEJ BYSTRICE. Kniha má
šesť kapitol:
1. Vymedzenie územia chotára mesta
Banská Bystrica...
2. Prírodné prostredie chotára so zameraním na skúmané oblasti
3. Osídlenie
4. Obyvateľstvo
5. Hospodárske a sociálne pomery
6. Správne pomery
Niektoré kapitoly majú aj niekoľko
ďalších podkapitol a ich členenie dopodrobna rozoberá zaujímavosti skúmania danej oblasti, do ktorej patria
okrem oblasti vlastného mesta Banská
Bystrica, predovšetkým oblasť starohorská, harmanecká a tajovskokordícka.

Ako už z názvu knihy vidíme,
kniha sa zaoberá predovšetkým
históriou drevorubačov
a uhliarov, ale keďže títo museli
pre niekoho aj drevo aj drevné
uhlie dorábať - a to boli predovšetkým huty - tak sa okrajovo
zaoberá aj históriou hút
a hutníctva.
Kniha, ktorá je monografiou,
podáva prvý ucelenejší pohľad
na najstaršie dejiny drevorubačských a uhliarskych osád ležiacich v horských oblastiach banskobystrického chotára až do
polovice 19 . storočia. Prináša
nové poznatky o dobe a okolnostiach
ich založenia, vďaka čomu rozširuje
naše vedomosti v procese osídlenia
v zázemí mesta Banská Bystrica. Práca ako prvá v slovenskej historiografii spracúva problematiku vývoja
osídlenia
uvedených sídel
z historicko-geografického hľadiska.
Celkom 26 strán príloh, ktoré obsahujú mapy a tabuľky dokumentujúce
obsahovo bohatú textovú časť, dopĺňa
kolorit veľmi zaujímavej publikácie.

Harmanecké noviny

v cene do 15 Eur.
Pre nás je publikácia o to zaujímavejšia, že v nej stretávame aj tváre
z Harmanca, ako je dnes už nebohý
František Beháň, ktorý sa žiaľ vydania už nedožil, ďalej je tu Vladimír
Ličko, Vlasta Zobolová i jej sestra
Alena Peregrínová, ktoré lepšie poznáme pod dievčenskými menami –
Branická. No a je tu i poďakovanie za
preklad historickej časti z maďarčiny
autorovi tohto príspevku.
Michal Kiššimon

Pre nás je však najzaujímavejšie to,
že v knihe sa Harmanec spomína na
95 stranách!
Kniha s tvrdým obalom a na veľmi
kvalitnom kriedovom papieri má vyše
dvesto strán a náročný čitateľ si ju má
možnosť zakúpiť v cene 10,80 Eur na
Tajovského ceste, zastávka MHD
UMB /pod cestou/ v Copy centre.
Michal Kiššimon
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Kríž, prijímanie, birmovka
alebo viera (nie) je moja súkromná vec!
Toľkokrát som to
už počul z úst ľudí:
Čo koho do mojej
viery! To je moja
vec! Nikoho nemusí
zaujímať, čo verím
a čo mám vo svedomí! Nepotrebujem
Cirkev ani nikoho iného, aby som veril!... Priznám sa, že odpovedať na
tieto vyjadrenia v danom momente je
úplne zbytočné, lebo by tu určite nijaký argument nezabral. Ale chcel by
som dnes skôr napísať niečo
o ľuďoch, ktorí sa s týmito tvrdeniami
nestotožňujú. A vďaka tomu dokážu
potešiť druhých.

foto: Jozef Chovanec

Ako prvé spomeniem opravenie
kríža na cintoríne v Dolnom Harmanci. Kríž, ktorý tam bol, alebo lepšie
povedané korpus (podoba tela umučeného Krista), bol už časom a počasím
zničený. Moje oko, ktoré si málokedy
všimne detaily, toto poškodenie ani
nezbadalo. Predsa však sa našla iniciatíva človeka, ktorý zorganizoval
zbierku, zakúpil a nainštaloval nový
korpus a mohli sme svätiť. Výsledok?
Prekrásna slávnosť s veriacimi
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v kostole, vzácna návšteva prefekta
kňazského seminára v Badíne, úžasný
guláš spojený so spevom
a predovšetkým upokojujúci pohľad
každého zroneného človeka raneného
stratou blízkeho, keď pre svoju bolesť, žiaľ a zármutok môže nájsť
zmysel práve v pohľade na umučeného nevinného Krista na kríži. Ako
dobre, že pre jedného človeka (ale aj
všetkých ostaných, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporili toto dielo) nebola
jeho viera iba „jeho vlastnou vecou“.
Druhá situácia, ktorá mňa osobne
veľmi potešila, bolo prvé sv. prijímanie v Dolnom Harmanci, na ktorom
bolo iba jedno dieťa, Samko Chladný,
z Harmanca. Počas roka sme sa pripravovali na krúžku náboženstva na
miestnej škole. Keď nadišiel čas jeho
slávnosti, kostolík sa naplnil ľuďmi,
ktorí doň chodievajú pravidelne, ale
aj hosťami, ktorých som videl prvýkrát. Každý z nás mohol vidieť krásu
a nevinnosť detskej viery, ktorá rozumie tajomstvu Božej lásky oveľa
viac, ako viera nás dospelých. Kto by
vtedy zapochyboval o Božej dobrote
a jeho požehnaní? Zo srdca ďakujem
rodičom, že ani pre nich nie je viera
výlučne iba ich privátnou záležitosťou, ale rozhodli sa ju odovzdať svojmu jedinému dieťatku. Ja sa len modlím, aby Samko vytrval.
A nakoniec hlboko oslovujúca slávnosť birmovania v Uľanke. Zúčastnilo sa jej 16 mladých ľudí (5 už dospelých), z ktorých 7 bolo z Harmanca
a 3 z Dolného Harmanca. Kostol
praskal vo švíkoch. Zbor mladých zo
Zvolena krásne spieval, organista Matúš poriadne prevetral všetky registre
a diecézny administrátor, otec Marián
Bublinec počas kázne skladal puzzle

foto: Peter Nemčok

Božieho obrazu v nás. V tento deň
bolo moje kňazské srdce úplne nadšené a vytešené. Ako dobre, že pre
týchto mladých ľudí nie je viera iba
ich súkromnou vecou. Vďaka nim
človek chvíľu nemyslí na svoje trápenia a ťažkosti, ani na dopad finančnej
krízy, rozpad eura, či iné skutočnosti,
ktoré nás priam zadúšajú cez médiá.
Joj, dáko som sa rozpísal a možno
už tento dlhý článok unavil čitateľa.
Ale chcel som sa poďakovať za akýkoľvek prejav viery, pre ktorú sa ja
tiež snažím žiť. Ako dobre, že sú tu
ľudia, pre ktorých je viera súčasťou
osobného i spoločenského života.
Všetkým vám prajem krásne
a pohodové prázdniny i požehnaný
dovolenkový čas a nabudúce tu snáď
nájdete pár slov o detskom tábore
Zážitkovo, ktorý pripravujeme počas
prázdnin na Močiari pri Banskej
Štiavnici.
Váš farár Martin +.
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V apríli uplynulo 20 rokov, keď nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
FRANTIŠEK CHLADNÝ
S láskou v srdci spomíname.
Manželka, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní
Dňa 26. 5. 2012 uplynú 2 roky,
keď nás
opustil môj priateľ a otec
RÓBERT ŽABKA
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú Michaela a dcéra Viktória
Uplynuli už 4 roky od smrti môjho manžela
VOJTECHA DANIŠA
S láskou v srdci spomíname.
Manželka a deti.

OPUSTILI NÁS

60 rokov
Branická Vlasta
Fillo Marian
Gajdoš Ján
Gajdošová Oľga
Kaszová Anna
Krajčík Bohuslav
Lacková Daniela
Maslík Ján
Matejka Stanislav
Mydlo Anton
Petráš Jozef
Roháč Ján
Šlosár Rudolf
65 rokov
Čunderlíková Mária
70 rokov
Dudáš Štefan
Katko Jozef
Marunčiak Ján
75 rokov
Rečkovičová Božena
Sidorová Vincencia
Šajdáková Magdaléna

Haringová Juliana
dňa 23. 1. 2012
Jurek Ján
dňa 28. 3. 2012
Dutková Mária
dňa 15. 4. 2012
Rettková Jana
dňa 29. 4. 2012
Gura Silver
dňa 16. 5. 2012

Kováčová Karolína, nar. 28. 1. 2012
Kapustová Denisa, nar. 17. 2. 2012
Floch Oliver, nar. 18. 3. 2012
Magerčiaková Terezka, nar. 13. 4. 2012
Nedeljak Matias, nar. 7.6.2012

Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju
bolesť čas odvial . Teraz môžete tíško spať,
i bez sĺz sa dá spomínať.
Odpočívajte v pokoji!
Harmanecké noviny
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Chcem sa poďakovať všetkým, čo
sa zúčastnili 13. mája 2012 na svätej
omši pri kaplnke. Bolo to niečo
krásne, keď sme mali až troch kňazov, ktorí nás prekvapili. Náš pán
farár nám povedal, že príde pán farár
z Donovál, ale že príde aj pán farár zo
Španej Doliny, to sme nevedeli.
Bolo to veľmi dojímavé a krásne. Ďakujem za krásne slová, ktoré povedal
pán farár z Donovál o našich horách,
ako nás z obidvoch strán
objímajú i s našou Svätou rodinou.

V dňoch 5. a 6. mája obec Harmanec v spolupráci s turistickým oddielom Harmanec uskutočnila výlet na
Babiu horu. Babia Hora (1780
m.n.m.) je dominantou Hornej Oravy.
Spolu s okolitou prírodou vytvára
nádhernú scenériu pre oko turistu.
Možno i preto si tento kopec na slov e n s k o poľských hraniciach zvolili za
cieľ svojich výletov také osobnosti ako Lenin,
Ján Pavol II. a
Pavol Országh
Hviezdoslav.
Výletu sa opäť
zúčastnili všetky
10

Veď čo ešte chceme naviac? Keď
nás ochraňujú tí najmocnejší z neba!
Všetkých hostí pani starostka
pozvala na obed. Ďakujem pani
Ťažkej, že sa o hostí dobre postarala,
ako to už ona vie. Ale predsa mi nedá,
aby som nepripomenula, že mi tam
ešte niektorí ľudia chýbali, lebo to
bolo 5. výročie od založenia našej
k ap ln k y . A k o t en č a s l e t í !
Ďakujem pánu farárovi Bédimu, ktorý
sa veľmi zaslúžil o výstavbu
kaplnky. Ďalej ďakujem iniciátoron

výstavby - pánom Štefanovi Chamajovi a Miškovi Kiššimonovi. Veľkú
vďaku dávam aj bývalej starostke
Elenke Vajsovej i jej
manželovi, ktorí pomáhali ako sa
dalo, finančne i pri práci. Harmančania, všetkým Vám srdečná vďaka.
Kostolníčka a jej pomocníčky:
Froncová, Sidorová, Vrbová

vekové kategórie od najmladšieho člena (7 r.) až po najstarších
(64 r.) Turistika bola síce dosť
náročná,
trvala
8
hodín
(s menšími prestávkami), ale
môžeme byť na našich turistov občanov obce právom hrdí, pretože to zvládli na jednotku. Ubytovaní sme boli v stredisku Slaná
voda. Je to veľmi pekný areál,
kde sme si večer pri ohnisku opekali.
Na druhý deň sme sa najprv zastavili
na Oravskej priehrade a potom sme
navštívili Oravský hrad, ktorý sa týči
na strmom vápencovom brale vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava. v miestnej kolibe sme sa plní zážitkov
Hrad je národnou kultúrnou pamiat- a dobrej nálady vrátili domov.
kou. Po návšteve hradu a občerstvení
Z. Ťažká

foto: Z. Tažká
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V našej obci žije vyše 200 dôchodcov. Myšlienka založiť pre nich
organizáciu sa objavila už dávnejšie,
no k jej realizácii prišlo až teraz a to
vďaka našej poslankyni H. Vajsovej a
tiež pani A. Ťažkej, ktorá síce ešte nie
je dôchodkyňa, no vďaka nej sme
mali rôzne vydarené akcie. Založili
sme si Jednotu dôchodcov, do ktorej
môžu vstúpiť aj budúci dôchodcovia.
Jednota dôchodcov je právny subjekt
a jej členovia sa môžu zúčastňovať
akcií v rámci obce aj okresu. Na zakladajúcej schôdzi bol zvolený 8členný výbor. Predsedníčka H. Vajsová, jej zástupkyňa E. Hríbiková, hospodárka A. Ťažká a 5 členov výboru.
Do organizácie sa prihlásilo 47 členov.
Pani starostka nám vyšla v ústrety a
poskytla nám priestory pri fitnes centre, lenže tieto nám kapacitne nevyhovovali, a tak sme sa presťahovali do
priestorov HP Reality. Je to fajn, no
mnohým členom nevyhovuje druhé
poschodie, takže sme požiadali obecný úrad o pridelenie iných priestorov.
Riadnu činnosť sme zahájili v roku
2012. Prvou akciou bolo stretnutie 5.
januára v jedálni MŠ. Po novoroč-

ných želaniach sme sa pobavili pri
výbornej kapustnici, o ktorú sa postaral náš člen Š. Ťažký aj s manželkou a
našou podpredsedníčkou. Takto sme
oslávili prvé dni nového roku. Hudobnou vložkou nás pobavili V. Mydlo a
R. Ťažký. Kamerový záznam zabezpečil I. Synak.
Pre členov Jednoty dôchodcov je
každý utorok a štvrtok otvorená klubovňa, kde sa členovia pri čaji a káve
môžu zúčastňovať rôznych akcií.
Program práce máme pestrý. Z rozpočtu obecného úradu máme na činnosť odsúhlasenú sumu 800,- €, členský príspevok na celý rok sú 3,- €.
Aj Fašiangy sme využili na zorganizovanie spoločenskej akcie. V miestnej telocvični nedeľa 19. februára
patrila nám, seniorom a členom Jednoty. Mali sme maškarný bál. Pestré
masky, výborná hudba, o ktorú sa
nezištne postaral pán J. Štrbák, chutné
občerstvenie v réžii manželov Ťažkých a štvorhodinová tanečná šou.
Takto sa bavili seniori, ktorí chcú aktívne starnúť. Prestávky medzi tancom vyplnila naša kultúrna úderka V.
Mydlo a R. Ťažký. Príjemnú atmosféru našej zábavy vytvorila aj vkusne

vyzdobená telocvičňa, za čo sa chceme poďakovať pani riaditeľke z materskej školy s pani učiteľkami, pracovníčkam OÚ, ako aj poslancom a
pánovi V. Kramnému. Ak som niekoho vynechala - ospravedlňujem sa.
Naša organizácia zorganizovala
besedu s pánom M. Sanigom, pracovníkom SAV a veľkým milovníkom
prírody tak pre svojich členov, ako aj
našich občanov. Zúčastnilo sa na nej
29 účastníkov.
Uskutočnili sme 29. apríla „Burzu“
v miestnej telocvični. Pre úplný nezáujem občanov bola táto akcia neúspešná.
Ani turistika nám nie je cudzia. Prvý máj sme oslávili v prírode. Trasu
Horný Harmanec - Kordíky - Harmanec úspešne zdolalo 10 členov. Turistiku sme si zopakovali 8. mája. Trasa
Špania Dolina - Piesky - Staré Hory
bola hravo zdolaná. Na Starých Horách sme navštívili súkromné banícke
múzeum. Bolo veľmi zaujímavé. Na
tejto akcii sa zúčastnilo 6 členov.
Na programe máme ešte veľa akcií,
na ktoré sa tešíme a pozývame čo najväčší počet našich členov.

Dostali sa mi do rúk Harmanecké
noviny. Ročník V., december 2011,
číslo 2. Vianočné číslo. Obsahuje okrem iných článok pod nadpisom Láďo, článok o Ladislavovi Miletinovi.
Viem, Vy ste čítali, ale ja nie som z
Harmanca, som zo Žiliny. Zato cez
Harmanec som kedysi denne, a to 17
rokov, dochádzal autobusom do Banskej Bystrice do zamestnania na krajský súd ako sudca, takže poznám nad
Harmancom východ i západ slnka,

poznám ho v hmlách a závejoch i ako
občas preteplené údolie.
Pána Ladislava Miletina som poznal od konca sedemdesiatych rokov
20. storočia, bol zanietený zberateľ.
Poznám aj pána Michala Kiššimona.
Článok, ktorý napísal, je potvrdením
dlhoročného najbližšieho priateľstva.
Písal ho človek s veľkou ľudskou
hodnotou. Ak by redakčná rada dovolila, rád by som povedal zopár slov o
pánu Michalovi Kiššimonovi. Prečo?

Je to človek, ktorého si ľudia vážia,
ktorý je známy svojim vzťahom k
iným, svojou prácou, ktorú, kým bol
v pracovnom pomere, delil medzi
prácu fyzickú v Harmaneckých papierňach a prácu duševnú, v súčasnosti už len tú druhú s výsledkami bádateľskej práce. Neviem, možno tak ako
ja ho poznajú spoluobčania a možno
tí mimo obce ho poznajú lepšie. Poznajú výsledky jeho práce, ktorá sa dá
objektívne zhodnotiť ako značný prí-
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Z. Roštárová
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nos do spoločnosti.
Pre Michala Kiššimona je Harmanec akoby jeho druhým rodiskom.
Prežíva v ňom už značnú časť plodného života. Poznajú ho najstarší obyvatelia, možno menej tí mladší. Veľmi dobre ho pozná komunita filatelistov a poštových historikov z celého
Slovenska a Čiech. Sám je regionálny
historik, je bádateľ, publicista, človek
so značným spektrom poznania, častým prednášateľom a hosťom rozhlasových relácií. Otváral a otvára dvere
doteraz nevyskúšaných možností.
Tento rok, rok 2012 je 15. rokom,
keď Slovenská filatelistická akadémia
so sídlom v Košiciach si pripomenie
jubileum svojho založenia. Otcom
myšlienky založenia vedeckého spoločenstva bol práve Michal Kiššimon.
Slovenská filatelistická akadémia v
súčasnosti združuje popredných odborníkov zo všetkých kontinentov.
On, človek z malej obce, človek s
ľudskými vlastnosťami dôslednosti a
stálosti, dôveryhodnosti a umu priniesol do záujmovej činnosti nielen závan, ale prúdenie novej odbornosti na
vyššej úrovni bádania.

Pána Kiššimona poznám vyše tridsať rokov. V mladšom veku bol vo
funkciách Krajského výboru Zväzu
slovenských filatelistov so sídlom v
Martine. Spolu s priateľmi organizoval veľmi úspešnú výstavu poštových
známok v Harmanci. Niekoľkokrát
bol v osemdesiatych a deväťdesiatych
rokoch 20. storočia vyhodnotený ako
najproduktívnejší dopisovateľ do filatelistickej tlače, ale nikdy si nezakladal na funkciách alebo oceneniach.
Mal hlad po nových poznatkoch, ktorými tiež prispieval, ktoré publikoval.
Navštevoval som pána Kiššimona a
viem, že je to človek nad mieru
skromný, skôr utiahnutý, ale zžitý s
históriou. V jeho príbytku na každom
kroku históriou dýchajú storočia a to
nie sú výrazy nadnesené, pretože u
neho omamuje vôňa listín, ten tymian
dávnej tlače, hromada spisov, kníh,
ktoré potrebuje k bádateľskej činnosti. Tie „štósy“ listín, to je pre laika
suchopárne, v skutočnosti pre toho,
kto pátra po historických údajoch,
cifrách, je to osviežujúce. On tvorí, je
priklincovaný k histórii a bez oddychového času špeciálne k poštovej

histórii produkuje fakty a to mu dáva
aprobáciu historika.
Panta rhei - poučka Herakleitova všetko plynie. Plynie a mnohé sa nenávratne stráca, ale Michal Kiššimon
preniká do neprebádaného a prináša
poznatky z minulosti. Roky. Človek
sa mení, mení sa život. Z vyhladenej
mladosti vkradla sa ponad vrásky
striebristá vážnosť a on v práci neprestáva. Zakrátko na slávnostnom zasadaní v Banskej Bystrici si spomenieme a poďakujeme, že z jeho podnetu
Slovenská filatelistická akadémia začala písať kolektívny „román“ bádateľskej práce. Nebude to intermezzo,
len bilancia niekoľkých rokov. Pokračuje sa ďalej, pretože snaha o poznanie horí zvedavosťou.
S dovolením, chcel som prispieť do
vašich novín, ktoré som prečítal na
dúšok. Poznám vášho spoluobyvateľa
a jednoducho, nedalo mi to nepovedať.
Dr. Otto Gáťa
býv. predseda KV ZSF
dlhoročný šéfredaktor časopisu
Martinia

V júli 2007
sme sa na
Strelnici zoz n á m i l i
s
mladou
sympatickou
dvojicou,
ktorá sa sem
prisťahovala
z Anglicka
(kde
žili
a pracovali niekoľko rokov), aby sa tu
narodilo ich prvorodené dieťatko.
Hovoríme o Danke a Jurajovi Geschwandtnerovcoch a ich malej Lilly.
„Sadli sme si“ vo všetkých smeroch:

robili sme spolu, výlety, opekačky,
bazénik pre deti medzi panelákmi,
navštevovali sme sa, lyžovali sme sa
v Dolnom Harmanci. Boli to krásne
chvíle.
„Geschovci“ si Harmanec a ľudí
v ňom obľúbili, najmä Danka rada
chodila na prechádzky do Cenova,
imponovala jej príroda. Našla si tu
priateľov, ktorí na ňu s láskou spomínajú.
Po dvoch rokoch sa napriek tomu
rozhodli vrátiť do Anglicka. To už
Danka čakala chlapčeka Lea. Po jeho
narodení im už nič nechýbalo
k šťastiu, lenže ...

... dozvedeli sme sa, že Danke bola
diagnostikovaná ťažká choroba
a prognózy neboli ružové. Danka
a celá jej rodina sa dali do neľahkého
boja. Dokonca zvažovali návrat do
Harmanca, kde by boli mali pomoc
a podporu priateľov. Ale osud chcel
inak a Danka nás navždy opustila
krátko pred Vianocami 2011.
V týchto dňoch je to práve polroka,
a tak by sme jej, určite aj v mene
všetkých, ktorí ju poznali, chceli odkázať:
Dani, myslíme na Teba! V našich
spomienkach ostaneš vždy usmiata
a veselá!
Mališkovci
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Tradícia osláv Dňa matiek siaha až do doby starovekého Grécka, kedy ženu ako matku darkyňu života, oslavovali v podobe slávností vtedajšími rituálmi. V novodobej podobe sa
však Deň matiek začal oslavovať na prelome 19. a 20. storočia a po viacerých prechodných
etapách sa tradícia Dňa matiek u nás po roku 1989 začala sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Pri tejto príležitosti aj tento rok
naša obec spolu s materskou a základnou školou zorganizovala
v nedeľu 13. mája 2012 oslavu Dňa
matiek.

vyznania škôlkárov svojim maminám a všetkým
hosťom.
No nielen to,

Po slávnostnom príhovore pani
starostky sa prezentovali deti z materskej školy. Úžasné škôlkárske
moderátorky a moderátor, ktorí
nemajú ani štyri roky, si viedli skvele. Bez akéhokoľvek náznaku trémy
privítali všetkých vzácnych hostí v
slávnostne pripravených priestoroch.
A potom už odzneli tie najkrajšie

veľké deti si užívali aj spoločenské tance, ktorými
zaslúžene
zožali
veľký
úspech. Školáci tiež ukázali a povedali všetko to, čo si mamičky zaslúžia
- poďakovanie a úctu za všetko...
Príjemným prekvapením slávnostného popoludnia bol aj pán Peter
Vigaš, hudobník, gitarista, ktorý sa
prezentoval so svojim hudobným
programom bez nároku na akúkoľvek odmenu. Škoda len, že sa naše
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oslávenkyne ešte neodvážili pripojiť
k jeho známym hitom, obľúbeným
už roky mnohým generáciám.
Možno nabudúce...
Ďakujeme všetkým, deťom,
učiteľkám, riaditeľkám oboch škôl
a zástupcom obce, ktorí zase pripravili krásne a slávnostné nedeľné
popoludnie venované matkám.

I.R
Foto: Z.Ťažká, M.Chválik
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Sú dni, keď nás prepadne chuť na niečo sladké, ale nech je tá chuť akokoľvek veľká, veľmi sa nám nechce zabávať
so zložitými receptami. Preto vám prinášame niekoľko rýchlych a jednoduchých receptov na skvelé zákusky, ktoré
vašu chuť na sladké určite uspokoja a ich príprava vám nezaberie veľa času...

OVOCNÁ RÝCHLOVKA

HRNČEKOVÁ BÁBOVKA

(recept je na plech cca 25 x 35 cm)
2 balíky detských piškót
2 pudingové prášky (akákoľvek príchuť podľa toho, čo
máte radi)
1 l mlieka
kryštálový cukor
2 malé vrecúška želatíny
ovocie podľa chuti
Na dno plechu poukladáme detské piškóty v dvoch vrstvách. Najskôr položíme jednu vrstvu piškót, druhú vrstvu
piškót dávame obrátene do medzier, ktoré vznikli. Z mlieka, kryštálového cukru a pudingových práškov uvaríme
puding podľa návodu a hneď ho nalejeme na položené piškóty. Keď puding vychladne, poukladáme naň nakrájané
ovocie. Želatínu si pripravíme podľa návodu a vylejeme ju
na ovocie. Po vychladnutí dáme koláč na noc do chladničky.

KOLÁČ LENIVEJ GAZDINKY

1 hrnček hladkej múky
1 hrnček hrubej múky (alebo 2 hrnčeky polohrubej)
1 hrnček cukru
1/3 hrnčeka oleja
1 hrnček mlieka
1 vajce
štipka soli
1 prášok do pečiva
kakao podľa chuti
Všetky suroviny dáme do misky a zamiešame na
riedke cesto. Dve tretiny nalejeme do vymastenej
a vysypanej formy. Do zvyšnej tretiny zamiešame
kakao a vylejeme ju na biele cesto vo forme. Pečieme
cca 35 - 45 minút na 220 oC. Upečenú bábovku
necháme poriadne vychladnúť a vyklopíme ju.

ZÁKUSOK Z POMARANČOVÉHO
DŽÚSU

3 vajcia
2 hrnčeky kryštálového cukru
1 hrnček nepomletého maku
jahodový džem
2 hrnčeky polohrubej múky
1 hrnček mlieka
1 hrnček oleja
1 vrecúško kypriaceho prášku
šľahačka

1 balenie medových rezov
3 Zlaté klasy
1,5 l pomarančového džúsu
9 PL kryštálového cukru
1 piškóty
1 sterilizovaný ananás
3 balenia práškovej šľahačky
mlieko na šľahačku

Kryštálový cukor rozmixujeme s vajcami. Prelejeme do
nádoby a primiešame, mak, mlieko, olej, múku, prášok do
pečiva. Pekáč vytrieme olejom a vysypeme múkou. Cesto
vylejeme do pekáča. Pečieme v rúre vyhriatej na 250 oC asi
20 minút. Hotový koláč potrieme džemom, nakrájame a pri
podávaní ozdobíme šľahačkou.

Zo Zlatého klasu, pomarančového džúsu a kryštálového cukru uvaríme plnku a necháme vychladnúť. Na
medový plát vylejeme polovicu plnky. Na to poukladáme piškóty a ananás. Zalejeme druhou polovicou
plnky. Po vychladení natrieme zákusok vyšľahanou
šľahačkou a ozdobíme ananásom.

KOLÁČ „TETA TÁŇA“
1 hrnček mlieka
125 g masla
6 PL kakaa
2 hrnčeky práškového cukru
3 celé vajcia
1 vanilkový cukor
1,5 hrnčeka polohrubej múky
1 kypriaci prášok
olej
14

V hrnci zmiešame mlieko s 1 hrnčekom práškového cukru a s kakaom. Pridáme maslo, povaríme a odložíme 1
hrnček kakaovej hmoty na polevu. V mixéri vymiešame
hrnček práškového cukru, 3 vajcia a vanilkový cukor. Do
mixéra pomaly prilievame zohriatu kakaovú hmotu. Pridáme múku s kypriacim práškom a vymiešame. Pečieme
na vymastenom a vysypanom plechu na 200 oC približne
20 - 25 minút. Upečené, ešte horúce cesto pokrájame a
polejeme polevou z hrnčeka. Koláč môžeme dozdobiť
šľahačkou.
Harmanecké noviny

Starostka obce a poslanci OZ
v spolupráci so zamestnancami obecného úradu zorganizovali v našej
telocvični dva futbalové miniturnaje.
Aj keď je už teplo a leto, nedá mi ne-

pripomenúť ten prvý, ktorý sa uskutočnil cez zimné prázdniny. Súťažiť
sa mohlo v troch kategóriách: deti 5
- 10 r., 10 - 15 r. a dospelí nad 50

rokov. Žiaľ, dospelí sa neprihlásili, tak medzi sebou
súťažili len deti. Zašportovať si prišli aj chlapci zo
susedných obcí. Cieľom akcie bolo
spestriť deťom
jedno prázdninové dopoludnie. Dúfame,
že sa nám to
podarilo.
Výsledky futbalového
turnaja, uskutočneného
29. 12. 2011:
Kategória 10-15 roční:
1. Staré Hory „A“
2. Uľanka
3. Harmanec (R. Vanya, M. Nemčok,
S. Bartoš)

D r u h ý
futbalový
miniturnaj sa
uskutočnil
7. 4. 2012
a bol určený
pre dospelých. Prihlásilo sa 6 trojčlenných tímov. Väčšinou to boli fut- Poradie:
balisti, ktorí hrajú za TJ Tatran 1. Dvanástka
Harmanec a chalani z obce.
2. Zamperk
3. Christiano

Len za 1,- € sa všetci cyklisti ale aj
turisti môžu dostať bezpečne a pohodlne priamo do srdca Veľkej Fatry
(k masívu Krížnej).
Cyklobus premáva od 23.
júna každý víkend a štátne sviatky v
letnej sezóne s prvým odchodom ráno
Harmanecké noviny

o 08:00 a následne cez jednotlivé
zastávky s príchodom na Panskú kolibu pod Horský hotel Kráľova studňa
o 9:00. Rovnako sa dostanete aj na
Králiky.
Naspäť opäť pohodlne s posledným
odchodom o 17:30 s príchodom

4. Harmanec (S. Matejková, N. Pollák, M. Snopko)
Staré Hory „B“
Kategória 5-10 roční - rodičia a deti
1. S. Chladný , J. Žabka, P. Chladný,
J. Mališka
2. A. Danko, Z. Danko, F. Bartoš
3. A. Ťažký, T. Ťažký, Š. Ťažký,
P. Čičmanec

foto: Z. Tažká
Alena Chladná

do Banskej Bystrice o 18:20.
Linka pod Kráľovu studňu a druhá
na Králiky bola uvedená do
prevádzky v spolupráci s SAD Zvolen, Mestom Banská Bystrica a VÚC
BB.
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V sobotu 24. 3.
2012 sa za účasti
malých aj veľkých súťažiacich
uskutočnil turnaj
v stolnom tenise.
Po úvodných slovách organizátora
podujatia sa začal samotný stolnotenisový turnaj. Turnaj prebehol
v priateľskej atmosfére, kde si postupne všetci súťažiaci zmerali svoje
sily. Turnaj sa hral v troch kategóriách. Najpočetnejšiu kategóriu tvorili
muži. Všetci muži si zmerali svoje

Na dvore sú kamaráti, v škole spolužiaci, ale na futbalovom ihrisku súperi. Vo futbale majú dôležitú úlohu.
Svoje mužstvo musia podržať v tých
najťažších chvíľach, pretože sú obaja
brankári.
V júni 2012 v Šalkovej, na turnaji
futbalových prípraviek - ročník 2003
sa im to podarilo. Každý z nich si domov priniesol medailu. Adamko Danko, hráč Dukly Banská Bystrica získal
zlatú medailu a Samko Chladný, hráč

sily. Po namáhavom a napínavom
súboji sa o prvé
miesto popasoval
Juraj Roháč, druhé miesto vybojoval Vladimír Bajs
a na treťom mieste sa umiestnil Ján
Roháč. Druhou
kategóriou turnaja
bola kategória ženy. Ani ženy sa nedali zahanbiť. Po napínavých výmenách medzi ženami poradie dopadlo
takto: Prvé miesto Petra Vajsová,
druhé
miesto
Magda Bajsová,
tretie
miesto
Kristína Beňová,
štvrté miesto Zuzana Ťažká, piate
miesto
Alena
C h l a d n á .
V menej početnej
kategórii boli

foto: P. Vajsová

obsadené deti, kde sa tiež bojovalo zo
všetkých síl. Poradie bolo nerozhodné, ale nakoniec prvé miesto patrilo
Samkovi Chladnému, druhé miesto
Aďovi Ťažkému a tretie Ivovi Dlhošovi. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za účasť na turnaji a za
predvedené výkony.
Na záver turnaja boli vyhlásené
výsledky jednotlivých kategórií.
Výborné výkony všetkých účastníkov
a zdravá športová atmosféra prispeli
k úspešnému priebehu akcie.
Tešíme sa aj nabudúce!
Petra Vajsová

FK Jupie Podlavice získal striebornú medailu.
Ich kamarát Andrejko
Ťažký hrá tiež futbal za
mužstvo ŠK Badín. Aj
keď hrajú v rôznych
mužstvách, nezabúdajú
na kamarátstvo.
Chlapci, nech sa Vám
darí!
Alena Chladná
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