Informačný štvrťročník

December 2007

Ročník I.

Číslo 4.

Anjeli bez krídel...
A opäť je tu vzrušujúce predvianočné obdobie, a potom očakávaný, najkrajší večer roka. Keď štedrovečernú oblohu posejú milióny
hviezd, rozžiaria sa vianočné stromčeky a doma bude znovu cítiť
vôňu ihličia, ktorá nám mnohým pripomína detstvo a dáva nám
nádej, že na Štedrý večer bude možno snežiť.
Akoby čarom sa aj v našich srdciach, v mnohých prípadoch takých
studených, zatrpknutých starosťami, či neúspechmi, zažnú iskierky
ľudského tepla a dobra. Iskierky, ktoré v nás prebudia úprimnú
lásku, nehu, úctu a pozornosť.
Stávame sa lepšími, chceme urobiť
niečo zmysluplné. Tak to urobme,
buďme na chvíľu dobrí ako anjeli. Veď
všetci veríme na anjelov, aspoň na tých
strážnych, keď sa nám niečo v živote
podarí.
Anjeli predsa existujú, len občas
nemajú krídla. Pomôžme práve im.
Mám na mysli deti a všetkých tých,
ktorí s nami žijú, ale veľmi trpia, lebo nie sú celkom takí ako my. Sú
ťažko zdravotne postihnutí, bezmocní...
Možno o nich aj viete, ale verte mi, možno ani netušíte, čo
prežívajú. Nie sú schopní zmeniť ťažkú situáciu, ktorú im život
priniesol, a už ani neveria, že im niekto pomôže.
Zvládať zložité úskalia života ťažko zdravotne postihnutých
ľudí so zníženou sebestačnosťou, vozíčkarov, či rodín so zdravotne
handicapovanými deťmi, je veľmi náročné.
Ale my by sme to predsa mohli zmeniť, aspoň na Vianoce... Veď
rozdávanie dobra, robí ľudí šťastnejšími. Každý z nás má šancu
pomôcť a urobiť niekoho šťastným. Veď šťastie je jedna z mála vecí
na svete, ktoré sa delením rozmnožuje. Nadeľme trošku viac šťastia
tým, ktorí žijú tu s nami, ale nebolo im ho veľa dopriateho. Pomôžme anjelom bez krídel... Bolesti je veľa, anjelov nikdy nie je dosť... Ja
už viem ako to urobím. Ak sa rozhodnete aj vy, môžete mi to povedať...
A ešte niečo, keď si budeme navzájom vyslovovať vianočné
želania zdravia a úspechov, všetci pridajme ešte jedno prianie: nech
nám v nastávajúcom roku na oblohe zažiaria iba hviezdy pokoja
a nech sme všetci dobrí ako anjeli s krídlami, či bez nich...

Čas, ktorý je túžobne očakávaný všetkými.
Čas, ktorý sa nás každoročne príjemne dotýka
zvláštnou atmosférou, v ktorej sa striedajú
slová: domov, rodina, deti, človek, priateľ,
zdravie, láska, šťastie... čas Vianoc.
Čas, ktorý vnášame do nášho konania a jeho
atmosféru do vzťahov na ulici, v obchode, na
pracovisku, v rodine, v ktorom nachádzame
viac úprimnosti a pochopenia, tolerancie,
slušnosti, ľudskosti, lásky...
Ľahšie i znášame pomyslenie na blízku
budúcnosť, ktorá nebude jednoduchá. Azda
všetci, nielen ja, sa podriaďujeme tomuto faktu,
že všetko čo robíme, robíme pre lepšiu budúcnosť, pre napĺňanie osobných predsavzatí
a spoločných cieľov.
Vianoce si nás každoročne podmaňujú od
najmenších po najstarších - životom skúsených.
Dávame si darčeky, možno maličkosti, ktoré by
sme inokedy zaradili medzi zanedbateľné.
Vyslovujeme želania šťastia, zdravia, lásky
a všetkého dobrého. Prizdobme ich podaním
ruky v spojení s úprimným úsmevom, tiež
vľúdnym slovom, ktorého nebude nikdy dosť.
Možno naň čakajú najmä tí, ktorí nás vychovali
a mali by navždy vo všetkých podobách cítiť
našu úctu a vďaku. Sú veľmi citliví a veľmi
vďační aj za takýto darček.
A u tých najmenších je vľúdne slovo náš
vklad vo viere, že raz nám vrátia viac... Aj takto
pocítime zázračnosť tohto času a zistíme, ako
málo k tomu treba. Verím, že čas Vianoc nikdy
nezovšednie, a preto nepremrhajme šancu, aby
nás ich čaro navštívilo aj počas iného obdobia
v roku.
Úprimne Vám všetkým želám šťastné
prežitie vianočných sviatkov, nech sú pre
každého naplnené láskou a porozumení.

Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Helena Vajsová, starostka

Čas Vianoc

2

Obecné správy

Harmanecké noviny

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci zo dňa 19. 9. 2007
−

Schvaľuje:
− zmluvu o nájme nebytových priestorov pre p. Alenu
Slimákovú, bytom Staré Hory
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

realizáciu doporučených opatrení hlavným kontrolórom v zmysle správy o výsledku následnej finančnej
kontroly zo dňa 31. 8. 2007
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

− štatút obce s účinnosťou od 19. 9. 2007
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Berie na vedomie:
− Protokol o výsledku kontroly NKÚ vrátane prijatých
opatrení
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

− rokovací poriadok s účinnosťou od 19. 9. 2007
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
−

úhradu preplatku dane z nehnuteľností za rok 2006
v čiastke 732.675,- Sk SHP Harmanec a.s.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

−

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na dobu
od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - Rusnáková Alena,
Čičmanec Radovan, Ing. Lovás Martin

Odvoláva:
− Bc. Dušana Halušku z funkcie hlavného kontrolóra s
platnosťou od 19. 9. 2007 podľa § 18a odst. 9 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s protokolom o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
z 23. 8. 2007
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - Roháč Ján, Štrbák
Ján, Majtáň Miroslav

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci zo dňa 17. 10. 2007
Schvaľuje:
− jednorázovú sociálnu výpomoc pre p. Kosnovskú vo
výške 2.170,- Sk
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
− rozšírenie okruhu osôb, pre ktoré sa vzťahuje kolektívna zmluva, ktorá je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3
písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v časti VI., čl. 31, 33 o
starostu obce
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
−

ručiteľské vyhlásenie k zberu separovaného odpadu
a zmluvu o vstupe obce do združenia SEZA
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Harmanec
a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
s účinnosťou dňom 17. 10. 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

− upravený Rozpočet obce Harmanec pre rok 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
−

súhlasí s demontážou zastaraného klimatizačného zariadenia v budove bývalého kina na náklady nájomcu
p. Zraka
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci zo dňa 30. 10. 2007
Schvaľuje:
− vyhlasuje voľby na hlavného kontrolóra obce Harmanec, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 12. 2007 o 1800 hod. v
budove OÚ obce Harmanec na zasadnutí OZ
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

− zmluvu o výpožičke prenosného EKG pre MUDr.
Hudecovú - ambulanciu praktického lekára
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Ukladá:
− odborovej organizácii vypracovať návrh kolektívnej
zmluvy na rok 2008
T: 20. november 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom
roku 2006/2007 vypracovanú riaditeľkou ZŠ Mgr.
Henrietou Kohútovou v zmysle Vyhlášky MŠ SR
č. 9/2006 Zb. zo dňa 16. 12. 2005
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Vydáva:
− internú smernicu na realizáciu ustanovení zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom

bytovému podniku Harmanec pripraviť návrh rozpočtu
na rok 2008
T: 15. november 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

pracovníkom OÚ pripraviť podklady k návrhu rozpočtu obce na rok 2008
T: 15. november 2007
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
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UPLYNUL TAKMER ROK
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme na záver roka zhodnotili naše pôsobenie vo funkcii starostky
a poslancov OZ našej obce.
Jedno je isté, že každý z nás si plánoval oveľa viac splnených predsavzatí vo svojej funkcii, či komisii.
Verím, že každý z nás išiel do volieb predovšetkým s tým, že urobí čo najviac pre vás - občanov, našich
voličov. Niekto možno uverí, niekto možno neverí vážnym argumentom, ktoré nám bránili urobiť viac. Ale
všetci dobre poznáte tú známu frázu: „všetko je o peniazoch“. A tak z toho balíka financií, ktoré nám
z rozpočtu zostali, sme v priebehu roka urobili:
* finančná oblasť - ekonomická stabilita, dodržiavanie finančnej disciplíny, doriešenie výdavkov
z minulých období, plnenie opatrení z vykonanej kontroly NKÚ a Inšpektorátu
bezpečnosti práce
* stavebná oblasť - osadenie lavičiek v obci, zlikvidovanie čiernej skládky odpadu v Cenove, osvetlenie
pred budovou H2, vybudovanie detského ihriska, vyčistenie potoka,
zriadenie fit - centra, zabezpečenie drobných nepredvídaných opráv, havarijných
stavov (osadenie poklopu na kanalizačný odpad, osadenie ochrannej
mreže na chodníku na Strelnicu, krtkovanie a vyčistenie odpadového kanála
pred MŠ, výmena poškodených radiátorov v ZŠ)
* kultúrna oblasť-

vydávanie obecných novín, aktualizácia webovej stránky, usporiadanie mnohých
kultúrnych podujatí: detský karneval a fašiangová zábava, Deň učiteľov,
Oslobodenie obce, Deň víťazstva, Deň matiek, oslavy SNP na Krížnej, Stretnutie
generácií na Kališti, Uvítanie do života, oslava Mesiaca úcty k starším a ešte
posledná tohtoročná spoločná udalosť - Rozsvietenie vianočného stromčeka

* sociálna oblasť - vyriešené tri prípady sociálnej výpomoci
* športová oblasť- vedenie FK Tatran Harmanec, úspešný Futbalový turnaj na futbalovom ihrisku
v Uľanke, II. ročník streleckej súťaže „Cena oslobodenia Harmanca“,
bedmintonový turnaj o „Putovný pohár obce Harmanec“
*verejný poriadok - počiatočné aktivity so separovaným odpadom, vyriešenie odpadu za Očkom, pri
Poštovom dome, zabezpečenie a odvoz odpadu veľkoplošnými kontajnermi v celej
obci, vybudovanie klietky pri kontajneroch na Strelnici ako ochrany proti medveďom
Na záver vám všetkým, zvlášť tým, ktorí ste sa podieľali aktívne na všetkých už spomenutých prácach
či aktivitách, chceme poďakovať za vašu podporu, trpezlivosť, ochotu spolupracovať, za pochopenie, že
nie vždy sa všetko podarí, že nie vždy vieme všetkých uspokojiť. Ale našou snahou je a bude napĺňať
spoločné ciele, aby naša obec bola krajšia, aby sa ľudia v nej cítili príjemne, aby sme vám postupne
vytvorili tie najlepšie podmienky pre život v obci.
V závere nášho hodnotenia chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby
sme už v našich novinách nemuseli písať to, že sme obec bez kríža. Ďakujeme za iniciatívu a myšlienku
vytrvať pri výstavbe kaplnky Svätej rodiny, ktorá bude slúžiť nám všetkým. Posviacka kaplnky a erbu obce
sa zapíše do histórie našej obce veľkými písmenami.
Myšlienka postaviť kaplnku bola snom mnohých z vás a my sa tešíme, že sa podarilo váš sen splniť.
Ďakujeme za všetkých občanov našej obce.
Želáme vám všetkým veľa zdravia a osobných i pracovných úspechov v roku 2008.
Starostka obce a poslanci OZ
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Z náboženského života

Harmanecké noviny

Neodradil nás ani Martin na bielom koni
Slávnosť pokračov a l a
u ž
v
priestoroch
Obecného úradu
posvätením obecného
erbu
a občerstvením.
Možno to malo
byť kdesi na začiatku, ale nebojte
sa, nezabudol som
na vďačnosť. Najprv bol návrh,
nápad, iniciatíva,
za ktorú ďakujem
pánom Štefanovi
Chamajovi a Michalovi Kiššimonovi a dôležité je, že
nedali tomu pokoja a boli od začiatku po koniec dušou
Foto: Ing. Miroslav Mališka
celého diela. Ďalej mi nedá nepoďakovať Štátnym lesom
a úprave okolia sa dalo dokopy pekné spoločenstvo. Tým (Františkovi Suchanovskému a Jánovi Götzovi) za ústrevzácnejšie je toto dielo, keďže v tejto atypickej činžiakovej dedine ponorenej v studenej doline nielenže nie je
kostol, ale vyše 50 rokov tu neexistoval žiaden symbol,
ktorý by pripomínal kresťanské tradície. Bohoslužby sa
už 5 rokov aj vďaka ústretovosti starostiek obce, bývalej
i súčasnej, konajú v zasadačke Obecného úradu.
Prečo kaplnka Svätej rodiny? Sami sme prišli na svet
v rodine, v rodine sme vyrástli, rodina je tá, ktorá v živote
každého človeka znamená veľa. Bolo to v živote aj Ježiša
Krista a nech Svätá
rodina je príkladom aj
našich rodín.
Ale sme tu aj širšia rodina – v tejto
doline, v tejto obci
tiež vzájomne spolu tovosť a povolenie vybudovať tu túto kaplnku. Taktiež za
súvisíme, vzájomne ústretovosť a podporu ďakujem pani starostke Elenke
sa
ovplyvňujeme, Vajsovej a Obecnému úradu. Ďakujem tiež všetkým,
kiežby to bolo vždy ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou prispeli na toto dielen v dobrom.
lo (zoznam je skutočne dlhý), kde môžeme povedať: Hľa,
Súčasne Svätá rodi- stánok Boží je medzi Harmančanmi. V neposlednom rade
na sa stala patrónom patrí vďaka aj vám, ktorí ste pomocnou rukou a brigádou,
Harmanca, aby po- alebo jednoducho držaním palcov a modlitbou prispeli
máhala liečiť rany k zveľadeniu tohto kútika v Harmanci.
mnohých
rodín,
Čo na záver? Milí Harmančania! Už sviatky Všetkých
ktoré neobchádzajú svätých a Pamiatka zosnulých a zapálené kahance
ani toto prostredie. a sviečky pri kaplnke jasne potvrdili, že toto miesto bolo
S patrónom súvisí aj a je potrebné v tejto studenej doline a že bude živým
Hostina a jej dátum, a keďže sviatok Svätej rodiny je bodom zastavenia sa, modlitby, posedenia. Ale aj pripov nedeľu po Vianociach – teda sneh a zima, ako my ľudia mienkou, že svätá rodina nie je tu v Harmanci iba
máme svoje narodeniny a meniny, tak aj čo sa týka tejto nedosiahnuteľným ideálom, ale každodennou realitou.
našej kaplnky by sme mohli oslavovať akoby jej narode- Keď aj je to smelé, ale ja v to verím, dúfam a budem sa
nie či posvätenie a to je dnes, teda v nedeľu okolo sv. za to modliť. A to vám prajem aj k blížiacim sa
Martina (azda nebude vždy chodiť na bielom koni), Vianociam, sviatkom rodiny, pokoja a narodenia sa
a meniny na sviatok Dňa matiek – teda v druhú májovú Lásky.
nedeľu. Vtedy už azda sneh nebude, aj slnka viac.
V nedeľu popoludní 11. 11. sa nás i napriek hustému
sneženiu zišlo okolo 70, aby sme mohli byť účastní posviacky kaplnky Svätej rodiny, ktorá za necelý mesiac
vyrástla pri odbočke do Cenova. Pri výstavbe, vyčistení

Daniel Bédi SF
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„Kreslo pre hosťa“
alias
„Niekoľko otázok na telo“
Chceme vám ponúknuť rozhovor s človekom,
s ktorým sa možno dosť často stretávate, no nemali
ste možnosť preniknúť do hlbín jeho duše. K
„mikrofónu“ sme si pozvali pána farára Daniela
Bédiho, ktorý si pridáva za meno SF. Azda „slušný
farár“? Hovorí, že nie. Teda aby sme sa rozumeli,
niežeby nebol slušný, ale táto skratka znamená
Spoločenstvo Fatima, do ktorého patrí. (Možno aj
o tom nám niekedy niečo porozpráva.)
Ale poďme k otázkam:
1. Na čo si najradšej z detstva spomínate?
Vo Veľkom Záluží pri Nitre, odkiaľ pochádzam,
okolo kostola sme boli dobrá partia. Spievali sme, futbal
hrali, chodili na výlety. Pekné boli (aspoň pre nás chalanov) oblievačky v krojoch, stavanie mája pri kostole
všetkým kostolným dievčatám, stretká, vážne debaty na
ešte vážnejšie témy atď.
A spomínam si tiež, ako ma naši 10-ročného budili
21.7.1969 asi o štvrtej nad ránom, keď v televízii vysielali priamy prenos z pristátia prvých ľudí na Mesiaci.
Krajší darček k meninám mi nemohli dať.
2. Čo Vás viedlo ku kňazskému povolaniu?
Miništrovanie od mojich 10 rokov mi určite pomohlo v sebe objaviť toto povolanie, omša a kostol sa mi čím
ďalej, tým viac stávali druhým domovom, nechcem sa
zrovnávať so Samuelom zo Starého zákona, no táto postava je mi veľmi blízka. To je stavba z kameňa a tehál,
živú stavbu – Cirkev som vnímal zase cez spoločenstvo
mladých. Organizovali sme si rôzne výlety a na jednom
takom akože výlete (nikto o tom nesmel vedieť, že sú to
duchovné cvičenia, všetko muselo byť v tajnosti) v roku
1977 pri Rajeckých Tepliciach na chate menom „Katka“
som sa rozhodol, že pôjdem na teológiu. Nič na tom nezmenila ani skutočnosť, že som bol vysvätený v roku
1999.
3. Čo robíte vo voľnom čase? (Ak nejaký je.)
Mám rád knihy, preto kdekoľvek
som, „syslím“, teda znášam knihy
v nádeji, že azda sa k nim raz dostanem a prečítam ich. Zatiaľ je to skôr
ako v tom prísloví: „Bol raz jeden
mních, mal moc kníh a nič nevedel
z nich.“
A druhou takou mojou láskou sú hviezdy – myslím
tie skutočné na oblohe. Astronómia ma vždy priťahovala, preto som aj nejaký čas robil vo hvezdárni v Malých
Karpatoch.

4. Boli ste hvezdár? To
našich čitateľov isto
bude zaujímať, môžete
nám o tom niečo viac
povedať? Ako ste sa
k astronómii dostali?
Hviezdy, hviezdnaté nebo
ma priťahovalo od chlapčenských rokov a nebol som
pritom námesačný. Počas
rokov na gymnáziu som
stále básnil o štúdiu astronómie až dovtedy, pokiaľ
neprišlo na lámanie chleba
– podať prihlášku. Bolo to začiatkom roka 1978. Prihlášku som síce na začiatku 4. ročníka aj vyplnil, no keď
prišiel čas hlásenia sa na teológiu, bolo treba pôvodnú
prihlášku zrušiť. Za totality nielenže dve prihlášky na
vysoké školy nesmeli ísť, ale bolo dobré, keď sa
o teológii na škole dozvedeli čím neskôr, prihlasovalo sa
cez farské úrady. Predo mnou stála neľahká úloha: ísť za
triednou a presvedčiť ju, aby zrušila pôvodnú prihlášku.
Jej prekvapenie bolo veľké a nepomáhali argumenty, že
po gymnáziu si chcem odkrútiť vojenčinu a potom
uvidím. Neuveriteľné argumenty u jednotkára.
„Porozprávame sa o tom zajtra“ – odročila triedna naše
rokovanie v domnení, že ma to prejde. Mňa nielenže neprešlo ani auto ani úmysel nehlásiť sa na astronómiu, ale
začínal som sa cítiť ako Dávid stojaci pred Goliášom, že
Pán bojuje na mojej strane. Triedna totiž prišla s tým, že
v Smene (noviny ÚV SZM) bol uverejnený zoznam odborov vysokých škôl, ktoré sa v ten rok otvárajú, no astronómia tam nebola – prihlášku zrušila. Ako neskôr vysvitlo, tušila môj úmysel. Ale že ak chcem, rada mi vyplní prihlášku na inú školu. Nechcel som. S omráčeným
Goliášom sa neradno zahrávať. Druhý deň mi to potvrdil.
Dala si ma totiž zavolať triedna s tým, že Smena uverejnila opravu, astronómia sa otvára, či nechcem obnoviť
prihlášku... Hviezdam som sa amatérsky neprestal venovať, no prioritou bolo pre mňa slnko Kristovej lásky.
Pred nástupom na teológiu som sa stretol s kňazom
L.Vráblom, ktorý mi nasadil do hlavy zvláštneho chrobáka: „Kňazstvo, bratku, sa ti nesmie stať zmyslom života
(!), lebo ho dosiahneš za každú cenu, aj za cenu kompromisov. Zmysel života musí byť v Bohu, kňazstvo je služba.“ Ako poklad tieto slová vo mne ležali zahrnuté všednými i sviatočnými udalosťami vyše dvoch rokov. Až
prišla jeseň roku osemdesiateho a i napriek dobrej úrode
na bohosloveckej fakulte sa začalo hladovať. Nie dlho –
2 dni, to ani na schudnutie nestačí, chudlo sa poväčšinou
potom, aj predstavení aj my, bohoslovci, z nervov, pretože štátna mašinéria začala rozsiahle vyšetrovačky, lebo
vystúpenie proti zasahovaniu vtedajšieho režimu do vecí
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Z náboženského života

teologickej fakulty v takom rozsahu (120 študentov), tak
to tu ešte nebolo. Papier o vylúčení zo štúdia za účasť
na hladovke pôsobil ako silná búrka, ktorá zmietla
nánosy posledných rokov, až zažiarilo ono: „Kňazstvo,
bratku, sa ti nesmie stať zmyslom života...!“
Nestalo sa. S vierou, že Pán Boh vie, čo robí... a službou
v rôznych zamestnaniach, kurič vo výskumnom ústave
tabakového priemyslu, sanitár na onkológii, samozrejme,
vojenčina a vyfasovaný tank na 2 roky, prevádzka trhavín v Dimitrovke, technik na SAV pri zemetraseniach
som hľadal svoje miesto v živote. No fluktuant som bol
riadny. S fluktuáciou fyzikálneho vákua pri Big bangu,
Veľkom tresku, ktorým, dá sa povedať, sa začal vesmír,
to však nemá nič spoločné.
Kde bolo, tam bolo, roku Pána 1986 vyrástla
v horách Malých Karpát nová hvezdáreň a div sa svete,
tam sa spomínaný fluktuant a fluktuácia predsa len stretli. Poviete si: „To funguje iba v rozprávke“, a ja dodávam: „i v Božej réžii.“ No do rokov môjho hvezdárčenia
prišla pozvánka na stretávku po gymnáziu. Zvítali sme
sa v peknom počte, bývali sme dobrá partia. Poznáte

Symbol kresťanských
tradícií
Všetko už bolo povedané,
tak čo dodať? Iba to, že si
veľmi vážim všetkých, ktorým sa podarilo dokázať,
aká je to úžasná vec, keď
ľudia
spoločne vytvoria
takéto dielo.
Kaplnka Svätej rodiny,
názov, ktorý hovorí za
všetko. Splnenie túžby mnohých, ktorí v tejto obci
hľadali kríž.
Zaželajme si spoločne,
aby toto miesto bolo aj
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to, každý povedal čosi o sebe, zamestnanie, deti, až
prišiel rad na mňa: „Slobodný, bez záväzkov, toho času
pracujem vo hvezdárni...“ Doprial by som vám vidieť
bývalú triednu, nechápala. Ono to je ťažké pochopiť bez
Božej réžie.
5. Máte nejaký idol, osobnosť, ktorú obdivujete?
Najväčšou osobnosťou pre mňa je Ježiš Kristus, ktorý
je pre mňa všetkým. Ostatných neviem, či možno nazvať
idolmi, no ich postoje a tichosť služby mi veľmi imponujú. Je to hlavne už zomrelá Matka Tereza, ktorej svedectvo života a služby a úcty k človeku v Indii mi je veľkým
príkladom a bývalý pápež Ján Pavol II.
6. Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Nerobím si nejaké extra plány. Veľmi často sa veci
tak zvrtli, ako by sa mi ani nesnívalo, ale vždy som
musel nakoniec uznať, že Pán Boh je úžasný, najlepší
Režisér môjho života a vždy vie, čo robí a čo je pre mňa
najlepšie. Tá 22-ročná cesta za kňazstvom hovorí za
všetko.
Ďakujem za rozhovor.

nádejou, novým začiatkom do nového roka,
ktorý by mohol byť pre
nás spokojnejší, šťastnejší
a mohol by nám dopriať:
„nech človek človeka má
rád, nech nikto nepocíti
samotu a chlad, nech
priateľ, či cudzí neodíde
spred našich dvier, želáme
Vám i nám i tejto zemi
pokoj a mier...“

IR

Foto: Ing. Miroslav Mališka
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Blahoželáme jubilantom

Narodili sa
Potešili sme sa novorodeniatku:

Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci október, november, december)

Lilly
Geschwandtnerová

60 rokov:
Vargová Veronika

•

65 rokov:

narodená 25. 9. 2007

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

Gyurán Štefan
Patrnčiak Jozef
70 rokov:
Babušík František

80 rokov:
Danišová Jolana
Milí čitatelia, aj prostredníctvom
našich novín si môžete podať pre svojich
blízkych blahoželanie, poďakovanie či
smútočné oznámenie, už v najbližšom
vydaní Harmaneckých novín.

Želáme Vám pevné zdravie, veľa
lásky , spokojnosť a pohodu, šťastný
život bez starostí a vždy dobrú náladu.

Redakčná rada

OPUSTILI NÁS

Tibor Vajs

52 rokov

Dňa 25. 11. 2007

Pavol Gáblik

52 rokov

Dňa 27. 10. 2007

Pavel Biely

62 rokov

Dňa 25. 11. 2007
Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju bolesť čas odvial .
Teraz môžete tíško spať i bez sĺz sa dá spomínať.
Odpočívajte v pokoji!
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História obce
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Pre rok 1964 boli vypísané voľby do Národných Ing. Rusnák František, Rusnáková Jozefa, Ryša Ľudevít,
výborov. Mašinéria celoštátnej kampane vyzývala Selecká Helena, Seman Pavel, Surový Vladimír,
voličov i teraz k vysokej účasti na voľbách. V mnohých Ing. Švecová Zlata, Veverka Ondrej a Zuzula Ján.
obciach boli súťaže, kto odvolí skôr, či horný alebo
Poslanci potom spomedzi seba zvolili funkcionárov:
dolný koniec. S napätím sa čakalo, či účasť bude aspoň
Fatura Rudolf - predseda
99,99 %. Bola!
Babjaková Viera - tajomníčka, ktorá však funkčné
Oproti minulému volebnému obdobiu bol zvýšený
obdobie
nedokončila, a tak na jej miesto nastúpil
počet poslancov. V Harmanci o 10. Bolo teda zvolených
Bulla Július.
29 poslancov: Bajs Jozef, Ing. Bajs Jozef, Babjaková
Viera, Bielik Ondrej, Bulla Július, Droba Július, Ďuriš
MNV stále sídlil v drevenom baraku pri vtedajšej
Jozef, Fatura Rudolf, Grajzelová Elena, Gregorová škole, oproti Závodnému klubu.
Anna, Holbík Štefan, Chladná Gizela, Kasza Štefan,
Funkčné obdobie bolo do roku 1967.
Krajčík Ján, Ľupták Pavel, Mattoš Arnold, Môcik
Daniel, Nemčok Miroslav, Pálka Ján, Petráš Karol,

Michal Kiššimon

VIETE, ŽE....
∗

∗

∗

9.10. sa na Zjazde slovenských spisovateľov
v Bratislave zúčastnil básnik Pavol Valent (Pavol
Ďurovkin).

11.11. bola vysvätená kaplnka Svätej rodiny a obecný erb. Patrónom obce bola vyhlásená Svätá rodina.
Svätenie previedol pán farár Daniel Bédi.

∗

18.11. pán farár Daniel Bédi vysvätili zreštaurovaný
oltárny obraz kostola na Španej Doline s baníckym
motívom.

∗

19.11. My Smer magazín priniesol článok s fotografiou o svätení kaplnky v Harmanci. Autorom bol
pán farár Bédi.

∗

Zásluhou Jaroslava Murína, Ľudovíta Berkyho
a p. Ťažkého boli odvezené do Zberných surovín
PET fľaše z kotolne pod internátom.

∗

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami v rokoch 2005 a 2006 na Obecnom úrade v Harmanci si
preštudovali dvaja občania.

∗

2.12. V Katolíckych novinách je článok o kaplnke.

∗

Obecný úrad a poslanci OZ v spolupráci so Spoločnosťou pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (SWS) zabezpečili oplotenie kontajnerov na
Strelnici ako ochranu proti medveďom

∗

15.10. v priestoroch bývalej tlačiarne boli uskladnené polotovary na výrobu liekov.

∗

16.10. boli vypílené kríky v okolí kaplnky a potoka.

∗

17.10. zásluhou Márie Miklošovej bol vyčistený
vtok Cenovského potoka pri moste.

∗

v Banskej Bystrici za prítomnosti dvoch televíznych
spravodajských štábov - STV a AZTV.

16.10. bolo na svätej omši oficiálne oznámené zakúpenie tují ku kaplnke, na ktoré sa poskladali
občania. Z ich financií bolo zakúpených 20 tují.

20.10. bol uskutočnený výlov rybičiek, o ktoré sa
po celý rok vzorne staral pán Milan Rečkovič st..
Zároveň malá časť rybičiek bola ponechaná na
skúšku na prezimovanie - po prvýkrát.

∗

20.10. 18 ľudí prišlo na brigádu na vyčistenie priestoru okolo kaplnky.

∗

22.10. Michal Guťan upravil a spevnil kanálové
mreže cez cestu v cenovskej doline.

∗

22.10. bola namaľovaná kaplnka.

∗

26.10. Otex Zvolen usporiadal predajný trh v priestoroch Obecného úradu Harmanec, trh opakovali
19.11.

∗

26.10. projektanti garáží boli obzrieť budúce stavenisko v Cenove.

∗

27.10. bol umiestnený kríž na kaplnku.

∗

31.10. bolo vysadených 20 tují okolo kaplnky.

∗

9.11. viedol Michal Kiššimon zasadnutie SFVS
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Kto v piatok 19. októbra podvečer prišiel do
obecnej telocvične, uvidel krásne vyzdobenú
miestnosť, ktorá čakala na našich skôr narodených Harmančanov.
Kto dokázal vytvoriť zo strohej Miestnosti
také príjemné prostredie? Kolektív materskej
školy. Ich vkus a zmysel pre detail vytvorili to
príjemné prostredie, kde sa všetci zúčastnení
cítili veľmi dobre. Pani kuchárky z materskej
školy sa zas postarali o chutnú večeru.
Všetkých potešilo aj vystúpenie detičiek z MŠ a žiakov ZŠ. Ďakujeme pedagógom týchto
inštitúcií za milý a zaujímavý program. O vydarený priebeh akcie sa zaslúžili aj pani
starostka a poslanci miestneho zastupiteľstva
Srdečná vďaka!
ZaRa

Foto: Ing. Miroslav Mališka

Tento slávnostný večer mnohým pripomenul časy, keď sa práve v terajšej telocvični naši
ľudia stretávali, pretože práve sem „chodili za kultúrou“. Bol to ozaj slávnostný
a úctyhodný večer pre všetkých, malých i veľkých, mladých i starých. Každý, kto prispel
k zorganizovaniu tejto milej slávnosti, si zaslúži poďakovanie.
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Napísali ste nám

Po maly , ale isto sa nám
„zvianočnieva“. Prípravy na Vianoce sú
v plnom prúde. V obchodoch je vianočná
výzdoba už od novembra, gazdinky umývajú okná,
v kuchyniach začína rozvoniavať prvé vianočné pečivo.
A, samozrejme, chystáme darčeky pre svojich blízkych.
Niektorí z nás začali s ich nakupovaním už v novembri,
niektorí si ich kúpu nechávajú na poslednú chvíľu.
Nájdu sa aj takí extrémisti, ktorí budú darčeky zháňať
aj priamo na Vianoce, možno v zúfalej chvíľke i na
čerpacích staniciach... Hádam každý z nás sa však teší na
moment, keď sa zídeme pri rozsvietenom vianočnom
stromčeku a začneme rozbaľovať balíčky. Malé, veľké,
zabalené v pestrofarebnom papieri. A najväčšiu radosť
budú mať, samozrejme, deti.
Keď som bola malá, vyrábala som s bratom darčeky
rodičom sama, ako asi každé dieťa. Neboli to žiadne
umelecké diela, ani nič, čo by malo nejakú finančnú

Harmanecké noviny

hodnotu. Pre mojich rodičov to ale asi boli tie najcennejšie darčeky. Keď rozbaľovali krabicu, ktorú sme im
pod stromček nachystali a začali vyberať papierové
medaile, vlastnoručne napísanú a ilustrovanú knižku,
papierovú loďku, retiazky z chemlonu alebo brošňu
z moduritu, tvárili sa skutočne nadšene. Len
s odstupom času si uvedomujem, aké to pre nich
muselo byť zábavné. Všetky tie naše darčeky po sviatkoch maminka odložila v krabici do skrine, ale v tú
chvíľu, keď naše výtvory vyberali z balíka, bola pre
nich najväčším darom práve naša radosť z toho, že sa
im darčeky páčia. A tak by to malo byť vždy, pretože
človek, ktorý nám darček daroval (aj keď možno úplnú
zbytočnosť), musel na nás myslieť aspoň chvíľu pri
jeho vyberaní alebo vyrábaní. Nemali by sme zabúdať,
že nejde ani tak o samotný dar, o jeho cenu, ale o to, či
sme ho vyberali a darovali s láskou. Lebo aj malý
darček darovaný z lásky má obrovskú cenu.
Matako

POZVÁNKA
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME

v sobotu 15. 12. 2007 o 17.00 hod.
na tradičné

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
A príde aj Mikuláš s dobrotami pre malých
a teplým vianočným punčom pre veľkých
starostka a poslanci OZ

Dni sa krátia, večery sa predlžujú, nastáva čas
adventný, vianočný. Sú to najkrajšie sviatky roka.
Z histórie Vianoc vieme, že sú to sviatky kresťanov.
Pripomínajú nám príchod Ježiška na tento svet. Tieto
sviatky majú veľké čaro, lebo si ich obľúbili aj ľudia,
ktorí nie sú kresťanmi. V tomto období sú ľudia k sebe
milší. Majú k sebe bližšie. A tak sa zamýšľam, keby
každý deň boli Vianoce.
Harmanec má jednu ulicu, stretávame sa, prejdeme
popri sebe, často bez pozdravu, alebo nereagujeme na
pozdrav iných. Aj mládež často zabúda na pozdrav
k starším. Ten čarovný pozdrav. „dobré či pekné ráno“,
deň, večer z nejakého dôvodu alebo bezdôvodne býva
zabudnutý. A preto sa vám prihováram výrokom od
J. G. Whittiera: „Nešetri radosťou v sviatočné dni, po

celý rok iným ju ponúkni, je to šťastie, ktoré sa nestráca - ktovie, ako k tebe sa navracia.“
Preto vám, milí občania Harmanca, želám, aby sme
sa stretávali nielen počas tohto vianočného obdobia
s pozdravom, ale aby nám tento pozdrav vydržal po
celý rok. Veď úsmev, pozdrav, nikoho z nás nič nestojí, no často človeka poteší.
Každý deň predsa vyjde slnko, no pre nejakú príčinu
ho nechceme vidieť. Preto obráťte tvár k slnku a všetky tiene padnú za Vás.
Prajem Vám krásne prežitie Vianoc v kruhu svojej
rodiny. Veľa pekných a dobrých dní v roku 2008.
AS
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MEDVEDE NA STRELNICI BUDÚ HLADNÉ
V Harmanci, časti Strelnica, sa podarilo urobiť poriadok s komunálnym odpadom, ktorý bol hlavne v zime
veľkým lákadlom pre hladné medvede. Obecný úrad
a poslanci OZ v spolupráci so Spoločnosťou pre výskum,
vzdelávanie a spolužitie s prírodou / SWS/ zabezpečili
oplotenie kontajnerov, okolo ktorých sa hromadil neporiadok. Tento nielen na pohľad nepotešil, ale keďže kontajnery pri bytovkách sú v tesnej blízkosti lesa, prilákali
aj divé zvieratá, vrátane medveďov. Práve tu sa v nedávnej minulosti zvykol kŕmiť medveď odpadkami do takej
miery, že musel byť odstrelený.
Novoinštalované oplotenie má zamedziť vstupu medveďov, ako aj iných zvierat, a tiež pomôcť udržať poriadok v okolí.
Spoločnosť SWS financovala oplotenie vďaka
sponzorstvu od Alertis /fund for bear and nature
conservation/ v rámci svojho projektu B.E.A.R.S.–
Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na
Slovensku. Spoločnosť prispela sumou 30.000 Sk a obec
sumou 6.000 Sk.
Hlavnými cieľmi projektu je riešiť konkrétne problémy ľudí s medveďmi, keďže medvede môžu byť nebezpečné v prípade, ak si zvyknú získať potravu od ľudí

a pohybovať sa v blízkosti obydlí. V takýchto prípadoch SWS realizuje rôzne opatrenia, ako tomu zabrániť.
Spoločnosť pripravila prototyp kontajnera nedostupného medveďom, ktorý bol úspešne otestovaný
s medveďmi v prírode aj v zajatí. Jeden z nich bude inštalovaný na odpočívadle pri hlavnej ceste na Staré Hory.
Projekt financuje napríklad aj elektrický oplotok okolo
Zamkovskej chaty vo Vysokých Tatrách, kde od jari do
jesene chodievala medvedica s troma mláďatami.
Dôležitou súčasťou projektu je vzdelávanie verejnosti, ako sa pomocou preventívnych opatrení dá vyhnúť
problémom s medveďmi. Ľudia často z nevedomosti
nechávajú potravu dostupnú pre medvede, alebo v dobrom úmysle im niekedy hodia zvyšky jedla. Takýmto
správaním však, bohužiaľ, medveďom nepomôžu. Medveďa, ktorý sa raz naučí vyhľadávať potravu u ľudí, či
z odpadkov, prípadne na salašoch alebo včelínoch, môže
byť veľmi ťažké odnaučiť takému správaniu. Prevencia
je preto veľmi dôležitá.
Obec Harmanec bude medzi prvými príkladom toho,
že aj takéto problémy sa dajú zodpovedným prístupom
starostky obce a poslancov OZ vyriešiť.
Spoločnosť SWS

Vyriešil recyklovaný odpad recyklovaný odpad?
Prechádzate dolinou medzi Harmancom a Dolným
Harmancom? Určite. A pozriete sa aj do Bystrického
potoka? Kedysi potok, ktorého hukot vody vás cestou
sprevádzal a jeho melódia vyháňala
nepotrebné
myšlienky z hlavy. Mosty, ktoré križovali potok sú –
dúfam, len na určitý čas, spadnuté do tohto vetchého
potôčika. V tom malom potôčiku sa preháňa zopár pstruhov, hľadajúc do úmoru vodné cestičky a úkryty
v skalách,
trpezlivo
čakajúc
na
potravu.
A v neposlednom rade aj vyhýbajúc sa odpadkom,
o ktoré sa „starajú“ niektorí obyvatelia a nielen obyvatelia, aj „prebývatelia“ z Dolného Harmanca. Obec, ktorá
má vyriešený recyklovaný odpad, a predsa sa
nájdu
tí, ktorým nezaleží na tom, že táto „odpadová vizitka“
nesie jej meno. Na začiatku jari starostka obce spolu
s poslancami vyzbierali všetok odpad z doliny - z potoka
a po okraji cesty. Nie nadlho, len na pár hodín.

Poniektorí hádžu do potoka všetko, čo nedokážu spáliť,
prinajlepšom „ponechať“ ho tým, ktorí sa starajú o zber
odpadových surovín. Plastové fľaše z minerálok, olejov,
päť, desať alebo dvojlitrových. Plástové tašky plné odpadu, drevo, plech. Veď potôčik sa s tým nejako potrápi
a príroda to nejako „spotrebuje“. No, nespotrebuje.
Chválim obec za vyriešený recyklovaný odpad, ale je
to naozaj všetko?
Obec, v ktorej sa každý vzorne stará o svoje záhrady,
záhradky, chodníky, tak prečo ten zahádzaný potok?
A prečo o tom píšem? Aj keď v Dolnom Harmanci
nebývam, je to „stále moja“ obec, v ktorej som prežila
časť svojho života a táto obec je a bude mojou srdcovou
záležitosťou. Keď som svojim známym ponúkla výlet
cez Ramžinú a prechádzali sme ešte nespadnutým
mostom, naskytol sa nám takýto pohľad. Posúďte sami...
Kristína Beňová (september 2007)

kopa odpadu starý – spadnutý most zachytil odpad cez šírku potoka

foto autor
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ZAČNIME KONAŤ...
Tento príbeh sa skutočne stal. Jeho dejiskom bol
poštový úrad v malom okresnom meste, ktorý nechce
byť menovaný. Osadenstvo pošty tvorili samé ženy.
Ich každodenná monotónna práca dostala iné, vyššie
obrátky zakaždým, keď sa blížili Vianoce. Viac práce,
viac starostí a to tak v službe, ako aj doma.
Jedného dňa, keď sa už blížili Vianočné sviatky,
pracovníčka, ktorá zatrieďovala zásielky sa zrazu
ozvala: No a čo teraz? Spolupracovníčky na ňu len
nechápavo pozerali. Čo je, čo sa stalo?
List. Adresát: Ježiškovi. Korešpondenčný lístok
bol vybratý z poštovej schránky. A čítali spolu:
Milý Ježiško, pošli mi, prosím Ťa, tisíc korún.
Vieš, som sirota a okrem starkej nemám nikoho.
A starká sa o mňa vzorne stará a chcel by som sa jej
nejako odvďačiť, kúpiť jej papuče, ovocie, nejaké
sladkosti a tak, aby sme sa cez Vianoce mali fajn.
Milý Ježiško, ešte raz Ťa veľmi pekne prosím. Ty si
dobrý a môžeš všetko. Sľubujem Ti, že aj ja budem
dobrý. Bozkáva Ťa Tvoj Jožko.
Poštárky mudrovali, ale nič nevymysleli. Ak to
pošlú primátorovi, sekretárka to hodí do koša. Zrazu
sa jedna z nich ozvala: Ženy, ale veď ja toho Jožka
poznám, býva na našej ulici a je naozaj sirota a naozaj
sa o neho tá starká vzorne stará. Je to také múdre,
osemročné chlapča, také živé striebro, všade ho je
plno, kde sa niečo robí a kde môže pomôcť. Ženy,
spravme dobrý skutok, poskladajme sa, koľko bude,
toľko bude a ja mu cestou z práce tie peniažky vhodím
do schránky. Stalo sa. A každá dala podľa svojich
možností. Po spočítaní im chýbalo pár koruniek, aby
mali okrúhlu sumu: päťsto korún slovenských. Doložili a zamenili za päťstokorunovú bankovku, ktorú
vložili do obálky, ešte dali pečiatku a napísali adresu:
Jožkovi. A na zadnú stranu obálky: od Ježiška.
Poštárka z tej ulice potom vzácnu zásielku dala do
schránky. A ženy boli šťastné a hrial ich dobrý pocit,
že urobili dobrý skutok.
A prišli Vianoce a s nimi bežné starosti. Po nich
prišiel Nový rok a po ňom už zase kolotoč každodennej monotónnej práce. Aj poštárky už zabudli na
spomínaný vianočný príbeh. Až raz...
Pri triedení zásielok z poštovej schránky, pracovníčka zrazu nahlas zvolala: Ženy, list Ježiškovi!
Hneď ju všetky obkolesili: Čítaj, čítaj nahlas.
A slzy sa im kotúľali po tvári od dojatia.
A čítala:
Milý Ježiško, veľmi pekne Ti ďakujem za peniaze,
ktoré si mi poslal. Veľmi si ma potešil. Kúpil som
starkej papuče, banány, aj ananás, aj mandarínky a iné
dobroty. No, mali sme sa fajn! Milý Ježiško, ešte raz
Ti veľmi pekne ďakujem. Si naozaj veľmi, veľmi
dobrý. Škoda len, že nie všetci ľudia na tomto svete sú
takí dobrí ako Ty! Lebo, vieš milý Ježiško, z tých tisíc
korún, ktoré si mi poslal, mi tie mrchy na pošte
polovicu vybrali! Bozkáva Ťa Tvoj Jožko.

Na jednu zo schôdzí som na pozvánku napísala:
Začnime konať, aby sme v budúcnosti nemuseli
banovať.
Je samostatné vykurovanie zo svojich vlastných
kotolní reálne aj v našej obci?
S pochopením a hlavne so záujmom počúvam, ako si
pochvaľujú tí, ktorí sa nebáli a postarali sa vo svojich
„panelákových domácnostiach“ o to, aby odľahčili svoje
prvotné náklady. Ak to však chceli, museli zmeniť
systém života v spoločnom bývaní, zo svojho rozpočtu
zaplatiť na vlastné.
Stotožniť sa s myšlienkou, ako dnes myslíme, tak sa
v budúcnosti budeme mať, je pre poniektorých ľahostajné. Sme akosi stvorení prispôsobiť sa tomu všednémumať pokoj, len nech nás nik nevyrušuje, nech nikto od
nás nič nechce, veď dáko bude.
No, dáko už nebude, to dáko už – bolo.
Chceme, či nechceme, musíme sa zamýšľať nad otázkou budúceho zdražovania vykurovania. Lebo to určite
príde, je to len otázka času. Realizácia samostatných
kotolní, o ktoré sa starajú samotní vlastníci bytov sa
ukazuje ako dobrá investícia s určitou dobou návratnosti
nákladov v panelákoch, ktoré sa rozhodli pre toto využitie úspory spotreby tepla. Ešte som nepočula, že by toto
riešenie odsudzovali. Nie je na mieste hodnotiť, či to
bude v budúcnosti tá správna realizácia, ale nateraz je to
jedno z riešení. Z každého domáceho rozpočtu vykurovanie vykazuje najväčšie položky a väčšine vlastníkom to
nie je jedno.
Že sa vo veľkom „upravuje vykurovací systém“ vidno
v Banskej Bystrici, na koľkých panelákoch prebieha
zateplenie stien, výmena okien a budovanie samostatných kotolní. Nestačím sa čudovať - koľkože to ušetríte
ročne za kúrenie? Až toľko? A to ste sa ako dohodli? No,
museli sme sa, veď ide o vec, ktorá má slúžiť nám
všetkým, každý zaplatí za to, čo minie. My aspoň takto
chceme a darí sa nám.
A aj takúto vetu počúvam okolo seba: keby sme mali
takých pár problémových ľudí v paneláku, akých máte
vy, dodnes by sme nemali nič vyriešené. A je to pravda.
Bohužiaľ, život v tom našom dome ľudí prerozdelil.
Väčšina je za vyriešenie lacnejšieho vykurovania, pár
jedincov dokáže oplzlo nadávať, vyhrážať sa, prinajlepšom sa prestali zdraviť. A to ešte nedávno na schôdzach
atakovali predsedu, že nerieši úspornejšie vykurovanie,
nestará sa o budúcnosť.
Vekový priemer v našom paneláku už nie je najmladší. Ešte vždy máme čas, dokedy? Predajná cena bytov
klesá so starnutím paneláka a my naozaj chceme s ním
zostarnúť?! Mladí ľudia, ktorí sa prisťahovali, len krútia
nad nami hlavami, vedia svoje.
Panelák si naozaj zaslúži, aby sme sa oň starali, veď
nám poskytuje domov.
A preto by sme mali byť radi, keď niekto sa oň starať
chce.
Kristína Beňová
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1. časť
V Harmanci žije veľa schopných a šikovných ľudí.
Chcem o niektorých napísať pár slov. Nech sa tí, ktorých
tu nespomeniem, na mňa nehnevajú. Možno môj príspevok bude inšpirovať ďalších prispievateľov a onedlho sa
aj oni nájdu na stránkach týchto vydarených Harmaneckých novín.

Nemôžem nespomenúť ani Jaroslava Murína. Je to
tiež jeden vzácny človek, ktorý sa nezľakne žiadnej
práce. Je svedomitý, ochotný. S čímkoľvek sa na neho
obrátite a je to v jeho silách, pomôže.
Ďalší chýrny odborník vo svojom fachu je Juraj
Roháč. S drevom je výborný kamarát. Spod jeho rúk
vychádzajú len kvalitné výrobky.

Máte problém s vodoinštaláciou? Je tu perfektný
odborník Peter Vaník. Všetky poruchy bezchybne opraví
k našej najväčšej spokojnosti. Len škoda, že zatiaľ nemá
nástupcu.

Do galérie veľmi schopných Harmančanov patrí aj
Ján Roháč. Ani on sa nemusí hanbiť za svoju rôznorodú
činnosť. Vie toho dosť a dokazuje to často.

Výnimočným odborníkom na všetko je Ivan Rakšány.
Jeho schopnosti a šikovné ruky vyriešili už nejeden
problém. Nič pre neho nie je nemožné.

Nemôžem zabudnúť ani na Štefana Benkeho. Popri
svojom zamestnaní vie opraviť hodinky. A na to treba
tiež veľký fortieľ.

Páni majstri Pavol Vajs a Václav Kramný v nejednom
byte a dome zanechali svoje stopy. Koľko striech už
obnovil pán Vašek? A koľko kúpeľní a kuchýň vďaka
pánu Vajsovi zmenilo svoj vzhľad? Veľa.

Aj stále usmiateho Jozefa Fronca musím spomenúť.
Koľko „spokojných“ nôh chodí po Harmanci vďaka
nemu.

Často sa stretávame aj s výtvormi Antona Mydlu. Vie
krásne maľovať. Aj tie vkusné ilustrácie v obecnej
kronike sú výsledkom jeho talentu.

A Milan Rečkovič? Ten je kúzelník. Zo starého auta
urobil unikát, ktorý je stále pojazdný. A koľkým motorom opäť vdýchol „dušu“?

O Michalovi Kiššimonovi by sa dal napísať román. Je
všade, kde sú potrebné užitočné ruky. Uznávaný je
nielen u nás, ale aj v zahraničí. Len škoda, že jeho
zaujímavú výstavu v závodnom klube si prišlo pozrieť
tak málo Harmančanov.

S mnohými z týchto skvelých ľudí mám aj osobné
skúsenosti a veru tie najlepšie. Milí páni majstri! Sme
radi, že vás máme, že žijete medzi nami a s vašou
pomocou je náš život v Harmanci ľahší a spokojnejší.
Želám vám do ďalších dní, aby sa vám len dobre vodilo
a aby ste boli prospešní ešte mnohým Harmančanom.

Máte problémy s elektrinou? Pán Stanislav Vajcík,
Jozef Kupčok a Jaroslav Štubňa ochotne poradia, čo
treba robiť. Sú odborníci naslovovzatí.

V budúcom čísle napíšem o našich šikovných
Harmančankách. Aj o nich je čo napísať.

Reč bude o jednom takom, pre mňa pochybnom
mesiaci. Mnoho ľudí má s ním celú fúru starostí
a mnoho ľudí sa zase naň teší, ako malé deti. No či sa
malé deti na tento mesiac naozaj tešia, to neviem.
Mnohí starší ľudia áno. Ide o Mesiac úcty k starším október. Je mi skutočne veľmi ľúto, že i ja patrím do
vekovej kategórie, o ktorej je reč, ale s tým už nenarobím nič. Ale k Mesiacu (ne)-úcty k starším som veľmi
rezervovaný. Často si kladiem otázku: Prečo mesiac?
Prečo to nie je samozrejmosťou nášho života? Veď
koniec koncov, samotný ten Mesiac (ne)-úcty k starším
sa vtesná do jedného dňa a v tom dni do 2-3 hodinového
programu, ktorý bol mimochodom (až na tie blýskavé
svetlá) skutočne skvelý. Za to patrí obrovské poďakovanie pani riaditeľkám, pani učiteľkám a, samozrejme,
deťúrencom.

ZaRa

Nebyť toho, tak ten Mesiac úcty k starším ani
nevnímam. Skôr, a to nie len tento mesiac. A to dennodenne. Naozaj sa nedá povedať, žeby napríklad v autobuse sa deti predbiehali, ktoré vás pustí sadnúť.
A majú na to hneď dva dobré dôvody:
− prečo by to mali robiť, keď to nerobili ani ich
rodičia v ich veku - samozrejme - česť výnimkám;
− dosť sa ešte nastoja - keď budú starí!
A to je argument, ktorý treba rešpektovať. Nie preto,
že to patrí k folklóru superstárovskej generácie, ale
preto, že to už je alebo bude fakt.
Trápi ma však niečo úplne, úplne iné. O tom sa však
obyčajne nehovorí. Lebo sa to jednoducho nepatrí. Ale
čo už, je to tu, je to medzi nami, je to fenomén našej
doby, je to súčasť nášho života. A to je úcta starších
k starším. Alebo preložené do spisovnej slovenčiny:
Vzájomná úcta starších medzi sebou! Kde sa stratila
a kto ju kedy nájde?
Michal Kiššimon
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Poďme pekne od začiatku...
Na začiatku, ešte pred voľbami, bol nápad, myšlienka, predsavzatie
- vydávať obecné noviny.
Preto noviny, aby konečne v obci fungoval aspoň nejaký informačný systém pre ľudí. Preto noviny, aby ste vedeli viac, a aby ste sa
dozvedeli o všetkom a o všetkých, ktorí robia niečo pre nás všetkých.
Ďalším dôležitým krokom k plneniu tohto predsavzatia bolo, vybrať
si tím ľudí zapálených pre noviny ako ja, bez toho, aby za to niečo
očakávali. Aj to sa podarilo. Tím začal pracovať naplno. Každý z nás
vložil do každého vydania kus seba samého, kus svojho osobného
voľna, svojich schopností, talentu. A potom, po prvom vydaní, ale aj
po tých ďalších, sme čakali na vašu odozvu, na vaše názory. Čakali sme na spätnú väzbu. Akúkoľvek,
pochvalu, kritiku, pár slov: „je to fajn, konečne máme noviny, píšte ďalej, tešíme sa na ďalšie vydanie,
mohli by ste napísať aj o tom, aj o tom... Chceli sme počuť niečo, čo by nás motivovalo aj v ďalších
vydaniach. Takže, tí najpracovitejší z redakčného tímu (Maťa, Tomáš a ja) vlastne ani nevieme, aký
máte práve vy, milí čitatelia, názor na Harmanecké noviny. Budeme radi, ak nám o tom napíšete, poviete. Ale sme hrdí na to, že možno raz sa v kronike o histórii obce bude písať o tom, kto bol zakladateľom
Harmaneckých novín, veď nikdy predtým tu nič také nebolo.
Snahou redakčného tímu bolo prinášať vám obsahovo pútavé, kultivované a vecné informácie
a zaujímavosti o dianí v obci. Našou novinárskou ambíciou bolo, prinášať vám aktuálne správy o živote
nás všetkých. Veľmi si vážime každý príspevok od našich prispievateľov, od ľudí, ktorí píšu a vyjadrujú
svoje názory, informácie, nápady, príbehy, postoje, postrehy. (Pretože je ešte veľa vecí, o ktorých sme sa
dozvedeli od vás.) Ďakujeme všetkým, ktorý nám v priebehu roka veľmi pomohli tým, že nám napísali
a prispievali kvalitnými fotografiami, ako p. Ing. M. Mališka.
Veď bez našich novín by ste doteraz možno nevedeli o veľkých veciach, ktoré sa tu udiali, o veľkých
ľuďoch, ktorí tu žijú, o histórii našej obce, ktorú nám pán Michal Kiššimon veľmi zodpovedne pripravoval do každého vydania. Priznám sa, o histórii obce som nevedela takmer nič. Ďakujem Vám, pán
Kiššimon. Bez informácií z našich novín by ste sa nikde nedočítali o tom, koľko krásnych podujatí sa
v obci udeje, koľko šikovných a talentovaných detí máme v MŠ a ZŠ. Mnohí z vás by si možno ani
nevšimli, koľko priateľov, susedov práve oslavuje svoje vzácne životné jubileum, ani o tom, že sa tu,
chvalabohu, rodia ešte deti, ale aj to, kto od nás navždy odišiel...
Som si istá, že mnohých z vás v posledných dvoch vydaniach zaujali príspevky z náboženského života.
Pán farár je úžasný prispievateľ. Jeho články sú bezchybné, pútavé, dokonale pripravené a upravené.
Ďakujeme.
A nevedeli by ste ani o nás, o dobrom tíme v redakčnej rade, ktorý tvoril a písal len pre vás, a ktorý
vám, milí čitatelia želá:

Želáme vám krásne a zmysluplné Vianoce,
veľa malého šťastia, dobra bez fanfár.
A ak vám je všetkého dopriate, podeľte
sa s tými, ktorí toľko šťastia nemajú...
kolektív redakčnej rady
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Overené sviatočné recepty našich gazdiniek
OPEKANCE

KOLÁČ OD HELY
Cesto:
Zo 6 bielkov ušľaháme tuhý sneh, pridáme 6 lyžíc
práškového cukru, 6 žĺtkov, 10 dkg orechov a 3 dkg
kakaa. Cesto dáme piecť do vyhriatej rúry.
Krém:
1 celé vajce vyšľaháme nad parou spolu s 10 dkg
kryštálového cukru. Pridáme 3 lyžice kakaa. Po
vychladnutí pridáme k vyšľahanej hmote 25 dkg masla
a 15 dkg práškového cukru.
Poleva:
Na okraji platne rozpustíme 10 dkg varovej čokolády so
stuženým tukom a jedlým olejom.

1 kg polohrubej múky
1 balík droždia
2 kávové lyžičky soli
1 vajce
mlieko
trochu rozpustenej bravčovej masti alebo oleja
Najprv si pripravíme kvások. Droždie rozotrieme
s troškou cukru, pridáme 2 polievkové lyžice vlažného
mlieka. Rozmiešame a necháme vykysnúť.
K nakysnutému kvásku pridáme do misy múku, soľ,
vajce a podľa potreby mlieko. Vypracujeme hustejšie
cesto. Hneď robíme dlhé šúľance, ktoré krájame na
opekance, posýpame ich hladkou múkou a dávame na
plechy. Na plechoch môžu trochu podkysnúť. Pečieme
vo vyhriatej rúre.
Prácu si uľahčíme, ak použijeme misku „rýchlokysku“.

KORNÚTKY

ČOKOLÁDOVÉ KOŠÍČKY

tortové oblátky
25 dkg masla
25 dkg práškového cukru
1 vanilkový cukor
trocha rumu
3 dcl mlieka
3 lyžice hrubej múky
3 žĺtka
Vanilkový cukor, mlieko, múku a žĺtka uvaríme na
krém, ktorý po vychladnutí vymiešame s maslom
a práškovým cukrom. Na štvorce nakrájané oblátky
(približne 10 x 10 cm) nad parou stočíme do kornútkov,
ktoré naplníme krémom a konce namočíme do čokolády.

100 g varovej čokolády
8 dkg stuženého tuku
2 bielka
4 lyžice kryštálového cukru
4 lyžice marhuľového lekváru
Čokoládu rozpustíme s tukom.
Bielka, cukor a lekvár vyšľaháme
do hustej peny. Do papierových
košíčkov najskôr nalejeme čokoládu, nastriekame krém a opäť
zalejeme čokoládou. Necháme
v chlade stuhnúť.

MUFFINY
1 hrnček rastlinného tuku alebo oleja
1 hrnček práškového cukru
2 vajcia
2,5 hrnčeka polohrubej múky
1 kypriaci prášok
1 vanilkový cukor
1 hrnček mlieka
citrónová kôra
Náplň: sušené ovocie, oriešky, kúsky čokolády, kakao
Zo všetkých surovín vypracujeme cesto a primiešame doň
sušené ovocie, oriešky, čokoládu alebo inú príchuť. Na plech si rozložíme väčšie papierové košíčky (po 2 ks spolu),
ktoré plníme cestom približne do dvoch tretín. Pečieme asi 30 min. pri teplote 180 oC.
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Polovica sezóny bola úspešná
Blíži sa koniec roka 2007 a to znamená, že
nastáva čas bilancovania a hodnotenia uplynulého obdobia. Z pohľadu nášho futbalového klubu
FK Tatran Harmanec a družstva mužov, ktoré
účinkuje aj tento rok v II.triede sk. “A“ môžem
pokojne už v úvode vyjadriť spokojnosť s prebiehajúcou
sezónou. Hodnotenie jesennej časti súťaže: Prvá polovica
sezóny odštartovala derby zápasom v Tajove výsledkom 1:2
v náš neprospech. Opäť raz nevydarený, zápas aj keď treba
priznať, že druhý polčas sme boli lepším tímom na ihrisku.
Nasledovala domáca prehra doma 1.2 s Balážami - tohtosezónnym suverénom, ktorá nás bude ešte veľmi dlho mrzieť.
Až tretie kolo a víťazstvo 6:2 na Horných Pršanoch, pričom
M. Hudáček zaznamenal “hatrik“, nás už skutočne naštartovalo a znamenalo obrat k lepším výkonom. Zvládli sme aj
domáci súboj s nebezpečnou Dúbravicou 2:1, možno sme
zaváhali ešte remízou 2:2 v Podkoniciach. V 6. kole sme
rozdrvili Hronsek 11:0 následne
Tab. 1 II. trieda „A“ muži
sme zvíťazili na pôde starého
14
0
13
39
1. Baláže
1
rivala na Starých Horách 1:0,
14
10
0
30
4
2. Medzibrod
doma s Hiadľom 2:1 na Miči3. Harmanec
14
9
2
3
29
nej (Dukla “C“) 6:3, kde za
4. Staré Hory
14
6
5
3
23
domácich nastúpili 4 hráči
5. Malachov
14
7
2
5
23
z “B“ tímu Dukly B. Bystrica.
6. Strelníky
13
5
4
4
19
Potom sa v boji proti Strelní7. Hiadeľ
14
6
1
7
19
kom zrodila remíza 3:3, porazi8. Tajov
14
5
2
7
17
li sme aj Šalkovú “B“ 2:1. Naša
9. Dúbravica
14
5
2
7
17
herná kvalita sa naplno prejavi10. Dukla “C“
14
4
5
5
17
la v domácom zápase s Medzi11. Podkonice
13
3
3
7
12
brodom vysokým víťazstvom
12. Šalková “B“
14
3
2
9
12
6:1. Tu treba zdôrazniť, že sú13. H. Pršany
14
3
1
10
10
per už pár sezón podáva veľmi
14
3
1
10
10
14. Hronsek
dobré výkony a bojuje o postup
do vyššej súťaže. Vyhrali sme aj v Malachove 2:1. Posledné
kolo, ktoré bolo predohrávkou prvého jarného kola sme podľahli doma nevyspytateľnému Tajovu 0:2 po veľmi dobrom
taktickom výkone zo strany hostí. Na záver chcem znovu poďakovať za podporu obci Harmanec, všetkým sponzorom,
funkcionárom a ľuďom, ktorí
čas
Na jar Vás pozývame:
svojou prácou
6.4 Baláže - Harmanec
10.30 hod prispievajú
13.4 Harmanec - H. Pršany
15.30 hod k úspešnému chodu nášho klu20.4 Dúbravica - Harmanec
16.00 hod bu. V mene Futbalového klubu
27.4 Harmanec - Podkonice
16.00 hod Tatran Harmanec, želáme všet4.5 Hronsek - Harmanec
16.30 hod kým fanúšikom, priaznivcom
11.5 Harmanec - Staré Hory
16.30 hod a obyvateľom našej obce príprežitie vianočných
18.5 Hiadeľ - Harmanec
17.00 hod jemné
všetko najlepšie
25.5 Harmanec - Dukla “C“
17.00 hod sviatkov,
1.6 Strelníky - Harmanec
17.00 hod v novom roku 2008, hlavne
8.6 Harmanec - Šalková “B“
17.00 hod veľa zdravia, šťastia a osob15.6 Medzibrod - Harmanec
17.00 hod ných a pracovných úspechov.
22.6 Harmanec - Malachov

17.00 hod

Tomáš Roháč, vedúci mužstva

Harmanecké noviny

PREDSTAVUJEME:
Dušan Rečkovič
funkcia: tréner

vek: 45 rokov

Ako si začínal s futbalom a kde si hrával?
V Tatrane Harmanec som sa aj cez otca dostal ako žiačik k
pánovi trénerovi S. Vajcíkovi, potom ma v dorasteneckom
veku viedol Vlado Hudec. Po vojne som prestúpil do Partizánu B. Bystrica (2. Slov. národná liga) a na záver som sa
opäť vrátil domov do Tatranu.
Môžeš porovnať úroveň futbalu v Harmanci v minulosti a
v súčasnosti? Ak sa to vôbec dá porovnať?
Celkove sa to asi nedá porovnať. Vtedy sa hral skôr technický futbal, bojovnejší, s väčším srdcom - ťažko povedať.
Teraz sa vo futbale pohlo všetko dopredu, hlavne rýchlostne, kondične, silovo a v tom je veľký rozdiel.
Vráťme sa k trénerstvu. Mužov vedieš od konca vlaňajšej
nie príliš vydarenej sezóny. Čo rozhodlo, alebo kto ťa presvedčil?
Najprv som trénoval žiakov ročník 1988. Títo chlapci sú
teraz vo veku, že môžu hrať za mužov. Viem, že sú to všetko
šikovní futbalisti a chcel by som, aby sa venovali tomuto
športu aj naďalej a využívali svoj voľný čas na niečo užitočné. Rovnako chcem čiastočne splatiť to, čo som dostal aj ja
od mojich trénerov, venovať sa im a prispieť k ich napredovaniu.
Mužstvu sa začalo dariť, čo sa zmenilo a čo ešte treba
vylepšiť z tvojho pohľadu?
Trénujeme dvakrát do týždňa, vrátili sa k nám dobrí hráči
ako D. Kiedžuch, M. Hudáček čím stúpla herná kvalita.
Začali sme dávať viac gólov, to povzbudilo aj mladých
chlapcov. Hráme zaujímavý, kombinačný futbal a to sa prejavilo v niektorých zápasoch, v ktorých sme boli jasne lepší
a z môjho pohľadu prevýšili súpera aj o jednu triedu.
Si spokojný so zložením kádra, prípadne ktorý post by si
chcel ešte doplniť?
Som spokojný z pohľadu súťaže, v ktorej hráme. Všetci
chceme hrať lepšiu súťaž, ale treba oceniť to, že skoro celý
náš káder tvoria Harmančania, čo nie je ani v jednom tíme
v súťaži. Chlapci tvoria dobrú partiu, takže je to veľmi ťažké povedať, ktorý post chcem doplniť. Chcel by som presvedčiť jedného brankára, ale určite chceme pracovať s
tým, čo máme a čas ukáže ďalší vývoj.
Prezraď nám tvoje ciele pre túto sezónu?
Po vydarenom vstupe do sezóny a po predvedenej hre by
som chcel v prvom rade hrať dobrý futbal, uspokojiť divákov, dávať čo najviac gólov a umiestniť sa v hornej polovici
tabuľky.
Na záver môžeš odkázať niečo fanúšikom a priaznivcom
harmaneckého futbalu.
Až na pár zápasov sme mali veľmi dobrú jeseň. Určite treba
všetkým poďakovať a požiadať ich o pomoc a podporu, aj
keď sa mužstvu nedarí. Takých fanúšikov nemá ani jedno
mužstvo v súťaži. Chodia za nami autami na zápasy a povzbudzujú nás a neraz nám vytvoria domácu atmosféru.
Ešte raz im všetkým ďakujem a pozývam ich na jarnú časť
sezóny.
Pripravil:Tomáš Roháč
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