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Nadišiel krásny vianočný čas,
chceli by sme vám k nemu zaželať,
nech peniaze Vám dajú slobodu,
láska domácu pohodu,
zdravie radosť zo života
a šťastie nech sa pri Vás denne motá....
Zástupcovia obce a redakcia Harmaneckých novín
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 23. 11. 2010
 zmluvu

o prevode vlastníctva bytu pre p.
Púchovskú v obytnom dome Harmanec č. 16

Schvaľuje:
 program zasadnutia OZ

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
Schvaľuje:

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - Rusnáková A.
 p.

 VZN č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
 zmluvu o nájme verejného priestranstva pre p.

Rusnákovú na dobu určitú od 1.1.2011 do 31.12
2020

Balogovej Blanke
sociálnu výpomoc
v čiastke 70,- € na nákup tlakomera
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

 odmenu starostke obce vo výške 35% zo súčtu

platov za II. polrok 2010
Hlasovanie: za - 5, proti - Rusnáková A., zdržal
sa - Roháč J.

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - Rusnáková A.

TJ Tatran Harmanec ďakuje v mene predsedu a trénera, hráčov a realizačného tímu
mužov a žiakov za finančnú a materiálnu pomoc obci Harmanec, SHP Harmanec a.s.,
HP Reality s.r.o. , Flash 2002 s.r.o., Mestké Lesy B. Bystrica s.r.o. a ďalším, ktorí prispeli na činnosť nášho klubu. Ďakujeme za doterajšiu pomoc a veríme ,že nás budete
podporovať aj v nasledujúcich sezónach.
Prostredníctvom našich novín vám chceme oznámiť, že TJ Tatran Harmanec bude zaregistrovaný
ako poberateľ 2% daní. To znamená, že každý pracujúci občan alebo samostatne zárobkovo činná
osoba bude môcť venovať 2% zo svojich daní na podporu futbalu obci. Všetky potrebné informácie
o pridelení 2% daní budú včas uverejnené a prístupné na obecnom úrade alebo na infokanály.

Piatok 24.12.2010

5:30 hod

Sobota 25.12.2010
Nedeľa 26.12.2010

10:00 hod

Piatok 24.12.2010

6:00 hod

zatvorené

Sobota 25.12.2010

zatvorené

zatvorené

Nedeľa 26.12.2010

zatvorené

10:00 hod

Pondelok 27.10.2010 5:30 hod

17:00 hod

Pondelok 27.10.2010 7:00 hod

12:00 hod

Utorok 28.10. 2010

5:30 hod

17:00 hod

Utorok 28.10. 2010

7:00 hod

12:00 hod

Streda 29.10. 2010

5:30 hod

17:00 hod

Streda 29.10. 2010

6:00 hod

16:00 hod

Štvrtok 30.10.2010

5:30 hod

17:00 hod

Štvrtok 30.10.2010

6:00 hod

16:00 hod

Piatok 31.10. 2010

5:30 hod

10:00 hod

Piatok 31.10. 2010

6:00 hod

10:00 hod

Sobota 1.1. 2011

zatvorené

Sobota 1.1. 2011

zatvorené
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Komunálne voľby , ktoré sa konali 27.novembra
2010 aj v našej obci, sa skončili netradične - remízou.
To znamená, že v poradí prvá a druhá kandidátka na
post starostu, mali na veľké prekvapenie nás všetkých,
rovnaký počet hlasov -159. Kuriózna situácia, ale nie
ojedinelá. Z médií sme sa dozvedeli, že takéto výsledky volieb nastali vo viacerých obciach. Čo znamená,
že komunálne voľby aj v našej obci sa budú opakovať. Podrobnosti a všetky informácie k opakovaným
voľbám sa dozvieme z dostupných informačných prostriedkov v obci.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

- 758

Počet voličov ktorým boli vydané obálky

- 502

Počet platných hlasov pre voľbu do obec zas. - 497
Počet platných hlasov pre voľbu starostu

- 498

POČTY HLASOV NA VOĽBU STAROSTU:
1. Kristína Beňová
2. Zoltán .Bitter
3. Dušan .Haluška
4. Henrieta Ivanová
5. Ing. Martin Lovás
6. Miroslava .Moyšová
7. Ján Štrbák
8.Helena Vajsová

11 hlasov
26 hlasov
13 hlasov
159 hlasov
32 hlasov
57 hlasov
41 hlasov
159 hlasov

ZVOLENÝ POSLANCI :
1. Pavol Čičmanec
2. Jaroslav Murín
3. Ján Roháč
4. Helena Vajsová
5. Ing. Martin Lovás
6. Štefan Ťažký ml.
7. Peter Chladný

237 hlasov
227 hlasov
225 hlasov
191 hlasov
189 hlasov
180 hlasov
173 hlasov

NÁHRADNÍCI:
1. Kristína Beňová, 2. Elena Dapčiaková, 3. Eva Binderová, 4. Ján Štrbák, 5. Miroslav Majtáň, 6. Zoltán
Bitter, 7. Miroslava Moyšová, 8. František Kiedžuch,
9. Jana Poturnayová, 10. Peter Floch, 11. Alena Rusnáková, 12.Viliam Štiefel
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Harmanec - história kultúry

Vojnové roky
Slovenský štát, o ktorom sme hovorievali že
„takzvaný“, ale o ktorom sa tiež hovorí, že vtedy sa
ľudia mali dobre, o ktorom zase iní hovoria, že to
bolo na úkor druhých – a druhá svetová vojna akosi
patria k sebe. Ani historici nehovoria, alebo len veľmi neradi hovoria o tom, že Slovenský štát bol druhým štátom popri Nemecku, ktoré začalo druhú svetovú vojnu.
Dnes už mnohí ani nevedia, alebo nechcú vedieť, že
k moci sa dostala Hlinkova Slovenská Ľudová Strana, ako jediná a totalitná a ktorá likvidovala všetkých oponentov a všade dosadzovala svojich ľudí vo
funkcii komisárov. Jej ozbrojenou zložkou, aj keď to
tak zo začiatku nevypadalo, bola Hlinkova garda. Jej
mladším súrodencom bola Hlinkova Mládež. Táto
však neskoršie mala omnoho silnejšieho brata, smutne preslávené, po vojne aj súdené Pohotovostné
Orgány Hlinkovej Gardy. V jej radoch bol aj občan
z Harmanca, po vojne odsúdený na 18 rokov! HSĽS
a HG teda udávali tón aj vtedajšej kultúre. Chudák
Hlinka, nemal ani tušenie, čo všetko nakladú na jeho
kríž ešte aj niekoľko rokov po jeho smrti. Ani sa nemožno diviť, že nám zatajil, kde je vlastne pochovaný!

Nositeľmi kultúry aj v týchto ťažkých časoch na dedinách boli miestni učitelia. Robili čo mohli. Chudáci učitelia, - tí ako prvý musia byť vždy poplatný
každému režimu! Ľudstvo sa im nikdy v živote neodvďačí! Aj v týchto pomeroch nacvičovali
a organizovali kultúrne akcie v rámci svojich biednych možností aspoň so školskými dietkami.
S dospelými to už bolo horšie, lebo práca často vyšla
nazmar, keď prišiel povolávací rozkaz a bolo treba
narukovať a ísť na front a nikdy nebola istota, či sa
ešte z tade niekto aj vráti. Ale obce si pomáhali, keď
niekto mal niečo nacvičené pochodili s hrou aspoň
najbližšie susedné obce. A keď sa nedalo nič robiť,
tak sa aspoň spomínalo, na zašlé časy, na veselé príbehy. Obyčajne to bolo v rámci nejakej dedinskej
muziky, ktorú usporiadali hasiči. Týchto každý rád
a vždy podporil, lebo nik nevedel, kedy ich bude potrebovať a historické štatistiky zhorených dedín plakali číslami.

V našom Harmanci bolo na počudovanie niekoľko
miest, kde sa mohli usporadúvať rôzne kultúrne podujatia: Bolo tu krásne Kasíno v trochu inej podobe,
ako je dnešné Cenovo. Poschodie bolo pánske
a spodok patril robotníkom. Raz sa stalo, že do okna
pánskeho kasína ktosi hodil kladivo. Bolo veľké vyNoviny „Naše pohronie“ 7.februára 1941 píšu: HM
šetrovanie. Nikto nič nevidel, nikto nič nepočul,
v Dolnom Harmanci zahrala
26. Januára t.r. veselohru
„Hlúpy Jano v zakliatom
zámku“. Obecenstvo bolo
nadšené krásnou hrou mladých hercov háemistov. Najväčšiu pochvalu dostal miestny vodca HM A. Miartuš,
ktorý divadlo nacvičil. Čistý
zisk sa venoval na zakúpenie
potrebných vecí pre HM.
Nie nadarmo už pred mnohými storočiami ktosi múdry
povedal: „ Keď rinčia zbrane, múzy mlčia!“ A zbrane
mali sólo niekoľko rokov.
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a podozrievania zo sabotáže. Organizátorom nebolo
čo závidieť. Nakoniec sa aj tak nič nevyšetrilo!
Cez vojnové roky teda kultúra plakala, viac sa oslavovalo. Ale snaha nechýbala a aspoň sa robilo to, čo
sa mohlo v rámci vtedajších možností. Nakoniec staré fotografie nám čo to prezradia a pripomínajú nám
ako sa obliekalo, ako prevládal motýlik a viazanka
sa len nesmelo hlásila o slovo. A v Harmanci aspoň
fabrická kapela z času na čas dávala nádej, že vojnové mraky tu nebudú na veky.
nikto o ničom nevedel a nikto
nič ani nevyzradil, a to ani napriek tomu, že bola vypísaná
veľká odmena. Po šesťdesiatich
rokoch sa k činu priznal môj
dlhoročný spolupracovník a aj
priateľ Jozef Babjak, človek, s
ktorým si osud kruto zahral, čo
je však na samostatné rozprávanie.
14. septembra v roku 1937 bola slávnostne otvorená Sokolská telocvičňa, ktorá však bola
viac účelová a hrali sa tu divadlá, a aj slávne Frontové divadlo
s Andrejom Bagarom
a Františkom Zvaríkom tu vystúpilo po prvý krát na povstaleckom území. Deravý autobus, ktorý vozil aj všetko potrebné k divadlu mal vždy
množstvo obdivovateľov, ale aj
ochotných rúk, ak bolo treba
pomáhať.
Veľmi pekný priestor bol aj
pred telocvičňou, kde stojí
dnešná škola. Tu sa konali obyčajne oslavy na slávu Veľkého
Nemecka a Novej Európy. No
ešte skôr, ako proklamovaná
tisícročná Ríša padla do prachu, tu padla do prachu nemecká vlajka s hákovým krížom pri jednej takejto oslave. Bolo okolo toho veľa vzruchu, vyšetrovania

Michal Kiššimon
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Napísali ste nám

V predvolebnom zápolení, ktoré si myslím bolo
vedené slušne, občania našli vo svojich poštových
schránkach celkom vkusne a na úrovni zhotovené
volebné programy jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce. Potešila skutočnosť, že v takej malej obci, až ôsmim ľuďom, veľmi záležalo na tom,
aby obec Harmanec prekvitala a vzmáhala sa. To je
veľmi potešiteľný jav!
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Menej už potešila skutočnosť, že v schránkach niektorých budov občania našli listinu, ktorej sa odborne hovorí „pamflet“. Autor tejto duševne chudobnej
zlátaniny, plnej gramatických chýb, za ktorú by sa
musel hanbiť aj žiak druhej triedy, sa nám predstavil
ako človek bez mena, teda anonym. A anonymom sa
obyčajne nemá venovať pozornosť. Lenže náš slávny anonym sa predsa len podpísal a to svojským
spôsobom.
A preto nás už menej potešila tá skutočnosť, že keď si porovnáme predvolebný
príhovor jedného z kandidátov na
starostu obce a tento slávny pamflet, ľahko zistíme podľa zanechaných čiar a bodiek v dolnej časti
tlačiva, ale i hore, že oba pochádzajú z jednej a tej istej „umeleckej“
dielne. Každý si to môže overiť
sám, veď tohto porovnávacieho
materiálu je dostatok!
Mnohí sa nad touto chudobou duše
pohoršovali. Mňa osobne to potešilo, lebo obohatí moju zbierku kuriozít. A keďže do roka obyčajne
organizujem štyri výstavy
v rôznych kútoch Slovenska, môže
tento výtvor vidieť dosť ľudí. Ale
nie len to, poteší sa tomu Matica
Slovenská, Literárne múzeum, Múzeum kriminalistiky a Štátny archív
s oddelením pre históriu volieb na
našom území. Nikdy by ma nebolo
napadlo, že obec Harmanec možno
zviditeľniť aj týmto spôsobom.
A zadarmo!

A aj preto autorovi pamfletu patrí
srdečná vďaka!
Michal Kiššimon

Harmanecké noviny

Napísali ste nám
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Tradície si nedáme
Nedá mi nezastaviť sa pri hore uvedenom článku,
ktorým p. Roháč ako predseda SZPB vyúčtoval akciu osláv SNP na Krížnej. Myslím si, že zachovať
tradíciu tohto aktu je pre každého, hlavne pre tých
skôr narodených (mladšej generácii už SNP nič nehovorí) srdcovka, ako hovorí p. Roháč. Ale vyúčtovanie by malo byť správne, príjem na jednej strane
a výdaj na strane druhej. Vyúčtovanie vo výdaji za
ubytovanie by nemalo byť uvedené, lebo v článku
uvádza, že si náklady spojené s ubytovaním
a stravovaním hradili ľudia, ktorí boli zabezpečovať
občerstvenie pre účastníkov osláv. Ľudia, ktorí sú
ochotní takéto služby poskytovať, by si nemali hradiť z vlastného vrecka svoju ochotu. Na iné občerstvenie (myslím tým alkohol) sa to nevzťahuje. Nikde sa ale neuvádza, aké sponzorské na oslavy boli
poskytnuté od Potraviny Očko, firmy Flash s. r. o.,

Mestské lesy a. s., firma Fetu, Helena Vajsová, Alena Necpálová, Ján Roháč, Dušan Izing. Lebo ak dali
peňažné sponzorské, mala by byť suma uvedená
v príjme (môže byť uvedená aj ako súčet sponzorského). Mimochodom, v článku im za sponzorstvo
nebolo ani poďakované. Aby nevznikali rôzne dohady o spreneverení alebo ohováraní, že ľudia, ktorí
zabezpečovali hladký priebeh osláv a občerstvenia
navrhujem, aby sa takáto akcia konala bez nákladného občerstvenia. Ľudia, ktorí chcú dať úctu padlým
a vôbec SNP pôjdu aj bez toho, aby sa tam išli len
najesť. Ale tým, ktorí za nepodávania občerstvenia
nepôjdu, asi nikdy nešlo o vzdanie úcty, ale len ako
sa ľudovo hovorí „zadarmo nech aj črevá dotrhá“.

Eva Hríbiková

Hlas ticha
Aj k tomuto článku mám určité výhrady. Na mieste,
kde je teraz postavená kaplnka, boli vždy lavičky.
Takže sa nečudujte, že si tam aj teraz idú tí skôr narodení posedieť, pospomínať na staré časy, porozprávať sa o svojich problémoch, či zdravotných alebo aj osobných a ako by to bolo aj poohovárať prechádzajúcich sa ľudí. Ale na dedine to bolo a bude.
Myslím, že na pekné požiadanie by dotyční ľudia,

ktorí tam sedeli umožnili kresťanom pomodliť sa.
Ponoriť sa do ticha pri tak frekventovanej ceste asi
nie je možné. Je len škoda, že človek, ktorý ten článok napísal neuviedol svoje autorské práva, aby tí
ateisti, ktorí tam chodia znesväcovať mohli posúdiť,
či ten kresťan dodržiava čo opisuje, t.j. prejsť bránou
ticha, dobroty a úžitku.

Dňa 27. novembra 2010 sa v našej obci konali
voľby do obecného zastupiteľstva. Mňa osobne veľmi
potešila vysoká účasť. Je vidieť, že občania Harmanca majú záujem o veci verejné. Na vysokej účasti
zohrala aj skutočnosť, že bolo umožnené odvoliť aj
občanom so zdravotnými problémami, resp. dôchodcom priamo u nich doma, čo bol aj prípad mojej
matky. Je však neprípustné, aby členka volebnej
komisie pani Roštárová chodiac po bytoch s hlasovacími lístkami radila a presviedčala voličov v deň
volieb, komu majú a komu nemajú odovzdať svoj
hlas tak, ako tomu bolo v mojom byte v prípade mojej matky. Dotyčná pani takto agitovala v prospech
získania hlasov pre ešte súčasnú pani starostku. Táto
nehoráznosť sa udiala v čase mojej neprítomnosti,
čo pani Roštárová náležite využila. Pani Roštárová

takto navštívila viacero bytov a určite nikde v manipulovaní nezaháľala, poznajúc pri tom veľmi dobre
volebný zákon. Dodržiavať však zákon, ale aj slušnosť a nestrannosť voči všetkým kandidátom bola
pre túto bývalú súdružku španielska dedina. Vziať
však po voľbách za túto tzv. nestrannú činnosť peniaze nebol pre pani Roštárovú žiadny problém. Tento
článok som napísal, pretože som presvedčený, že
každý občan v obci má právo vedieť, kto aj v tej komisii sedel, a čomu a akým záujmom sa pani Roštárová venovala. Zostáva len dúfať, že si sama možno
uvedomí, že v budúcnosti v žiadnej komisii nemá čo
hľadať.

Eva Hríbiková

Ondrej Šajdák
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by však nemali byť príliš vysoké, aby hostia pri stole na
seba videli a nebránili im v rozhovore.
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj slávnostne prestretý stôl. Dotvára atmosféru rovnako ako
ozdobený stromček alebo vianočné svietniky a aranžmány. Preto sme sa rozhodli priniesť aj vám pár zaujímavých tipov, ako si pripraviť slávnostnú tabuľu...

Sviatočný stôl väčšinou prikrývame bielym alebo
svetlým obrusom, aby na ňom vynikli ozdoby, ale aj porcelán a poháre. Taniere kladieme asi 2 cm od okraja stola.
Pohár na prípitok ukladáme na pravú stranu taniera pred
nôž. Ďalšie poháre potom uložíme za prípitkový pohár
v tvare trojuholníka. Do stredu stola môžeme položiť
dekoráciu z kvetov, kamienkov alebo svietnik. Výber
farby dekorácie je len na nás, na našom vkuse. Dekorácie
Ku každému slávnostnému stolu patria aj obrúsky
z látky alebo z papiera. Mali by byť vo farebnom tóne
k ostatnej dekorácii stola a porcelánu. Látkové obrúsky pred použitím naškrobíme. Pekne poskladané
obrúsky váš stôl úplne premenia.

Harmanecké noviny
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REZY RAFAELO
Cesto: 2 vajcia, 1 hrnček práškového cukru,
1 hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja, 2 hrnčeky polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva
Posýpka: 1/2 hrnčeka práškového
cukru, 1 hrnček kokosu
Poleva: 250 ml šľahačkovej smotany ,
čokoláda

Elektrickým šľahačom vyšľaháme
vajcia s cukrom, primiešame mlieko
a olej. Pridáme múku zmiešanú s práškom do pečiva a dobre
premiešame. Hotové cesto dáme na plech vyložený papierom
na pečenie a potretým olejom.
Zmiešame cukor a kokos na posýpku a rovnomerne ňou posypeme cesto na plechu. Rúru vyhrejeme na 200 oC a dáme koláč piecť na približne 20 minút. Po upečení ho hneď polojeme
šľahačkovou smotanou a po vychladnutí ho dozdobíme čokoládou.

KOKOSOVO-PUNČOVÉ REZY

Cesto: 8 vajec, 400 g práškového cukru, 380 g polohrubej
múky, 1 balíček prášku do pečiva, 6 lyžíc vody, tuk a múka
na prípravu plechu
1. plnka: 750 g marhuľového kompótu aj s nálevom, 150 g
ríbezľového lekváru, rum
2. plnka: 125 g strúhaného kokosu, 250 g mlieka, 250 g masla, 200 g práškového cukru
Posýpka: asi 50 g postrúhanej čokolády
Žĺtky s cukrom vymiešame do penistá. Pridáme vodu, múku s práškom do pečiva a nakoniec sneh z bielkov. Z cesta
na pomastenom a múkou vysypanom plechu upečieme dva
pláty. Jeden z plátov rozmrvíme a vložíme do misy. Marhuľový kompót s nálevom a trochou rumu rozmixujeme. Pridáme ho do rozmrveného cesta a dobre vymiešame.
Druhý plát cesta pokropíme rumom a
natrieme ríbezľovým lekvárom. Na
lekvár rovnomerne natrieme punčovú
hmotu. Mlieko povaríme so strúhaným
kokosom. Necháme vychladnúť, potom ho vmiešame do
masla, ktoré sme predtým vymiešali s práškovým a vanilínovým cukrom. Túto zmes navrstvíme na punčovú hmotu.
Posypeme strúhanou čokoládou a dáme stuhnúť na chladné
miesto.

KOKOSOVÉ GUĽKY
300 g kryštálového cukru, voda, 30 g kakaa, 1 balíček
vanilínového cukru, 50 g masla, 300 g postrúhaného
kokosu, 10 – 12 piškót, kokosová múčka na obalenie
Cukor navlhčíme vodou, pridáme kakao, vanilínový
cukor, všetko spolu varíme asi 7 minút. Potom pridáme
maslo, postrúhaný kokos a strúhanku pripravenú z
piškót. Všetko spolu premiešame a necháme vychladnúť. Ak je zmes veľmi hustá, pridáme trocha rumu. Zo
zmesi sformujeme guľky, obalíme ich kokosovou múčkou a povkladáme do papierových košíčkov.
KOKOSOVÉ SUŠIENKY
250 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 80 g strúhaného kokosu, 1 PL mletej
škorice, 200 g Hery, 1 vajce, na ozdobenie
biela čokoláda
Múku preosejeme do hlbšej misy. Pridáme cukor, kokos,mletú škoricu. Sypkú zmes premiešame a potom
pridáme
zmäknuté
maslo
a
vajce.
Vymiešame vláčne cesto, cesto som dala do pištole na
pretláčanie cesta a na suchý plech vytláčame rôzne
tvary.

KOKOSOVÉ JEŽE
4 vajcia, 200 g práškového
cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 200 g polohrúbej múky, 1 dcl oleja, 1
dcl vody, 1 kypriaci prášok
Čokoláda: 15 PL mlieka, 1 margarín Hera, 380 g práškového cukru, 35 g kakaa, kokos na obaľovanie
Žĺtka a cukor vymiešame, pridáme olej a vodu, zamiešame, pridáme múku a kypriaci prášok, nakoniec pridáme sneh vyšľahaný z bielkov. Cesto vylejeme na vymastený a strúhankou vysypaný plech. Po upečení korpus narežeme na malé kúsky asi 2,5 x 5 cm.
Čokoláda: Heru roztopíme na miernom ohni v mlieku,
potom pridáme práškový cukor a nakoniec kakao. Do
tejto čokolády ponoríme každý kúsok z narezaného
korpusu a obalíme v kokose.
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Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci október, november, december)
60 rokov:

65 rokov:

Zdenka Rýsová

Martin Kánsky

Milan Lovás

Ivan Branický
Vladimír Babiak
Anna Beľová

70 rokov:

75 rokov:

Jozef Mlynár

Elena Ďurišová

Ľubica Vašeková

80 rokov:

Hilda Hrčková

Anna Vachová

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

SPOMIENKA
Dňa 19. októbra 2010 uplynuli dva roky, keď nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec

Jozef Sidor
So slzami v očiach a s láskou v srdci spomíname.
manželka, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní

OPUSTILI NÁS
Pavol Líška

51 rokov,

dňa 10. 10. 2010
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

Napísali ste nám
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Noc na prelome roka oslavujeme rozlične. Jedni tichšie, iní búrlivejšie a niektorí skutočne bujaro.
Každý podľa chuti. Samozrejme, zväčša to závisí od veku a mentality každého z nás. K takýmto oslavám
však bezpochyby patrí správne chladený mok a štedro prestretý stôl - aby si oslavujúci mohli zahryznúť
v každú možnú hodinu. Preto najčastejšie pripravujeme, ak sme doma alebo na chate, studený bufet.
V takomto prípade sa hostiteľka snaží takmer všetko pripraviť na stôl v podobe studených mís, aby aj
ona mala čosi z tej „prelomovej„ noci. Ponúkame Vám zopár typov na studenú kuchyňu.

Majonézový šalát so šunkou ( základ studenej kuchyne)
4vajcia, 3 zemiaky, 200g šunky
100g ementálu alebo tvrdého syra,
2– 3 sterilizované uhorky,
1menšia cibuľa, 1 menší pohár tatárskej omáčky,
1kyslá pochúťková smotana, soľ, mleté biele korenie, petržlenová vňať na zdobenie
Všetko pokrájame na kocky a vložíme do šalátovej misy. Zľahka premiešame, podľa chuti osolíme,
okoreníme a zalejeme smotanou, ktorú sme vopred rozhabarkovali s tatárskou omáčkou. Predservírovaním ozdobíme petržlenovou vňaťou.

Silvestrovské bowle ( úžasné, vyskúšajte)
1liter bieleho vína (môže byť aj červené),
1/2 citróna, 1 pomaranč, kúsok celej škorice,
3klinčeky, 2,5 dl rumu, 2-3 kocky cukru
Víno zvaríme na slabom ohni. Pridáme na malé kocky pokrájaný pomaranč, citrón, škoricu, klinčeky a
zohrejeme—dávame pozor, aby bowle nezovrelo. Kocky cukru zachytíme klieštikmi, pokvapkáme rumom
a opatrne zapálime. Keď plamienky ohňa začnú zhasínať, opatrne prilejeme na cukor zvyšok rumu
(pomaly a postupne po lyžiciach). Takto sa cukor skaramelizuje a padá do bowle, čím ho nielen osladíme, ale aj zaromatizujeme. Ak máme po ruke rôzne druhy exotického ovocia, môžeme ho použiť do
bowle. Servírujeme horúce.

Miešaný ovocný šalát ( vyzerá dobre a chutí výborne)
Zmiešame vo veľkej mise na kocky pokrájané všetky druhy ovocia, ktoré dom máme ( a na Vianoce ich máme doma ozaj veľa) a pridáme jeden dobrý ananásový kompót aj so šťavou.. Ak treba , mierne dosladíme a
ochutíme rumom. Odložíme schladiť do chladničky. Podávame studené.

Želáme Vám, aby ste tikot hodín posledného dňa roka prežívali
s dobrou náladou, výbornou zábavou a v spoločnosti tých
najlepších priateľov ...
Šťastný nový rok
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Šport

HISTÓRIA FUTBALU V HARMANCI
Tento futbalový rok sa očakával s veľkou nervozitou. Otázkou
bolo, či sa spamätá FC Ulmanka a či bude schopná hrať aj súťaž.
Zmenil sa totiž majiteľ píly, prišla hospodárska kríza a finančné
starosti. Príprava neveštila nič dobrého. Prišla prehra v Sv. Jakube
8:1, keď jediný gól hostí dal Čipka. Hrali sa Veľkonočné zápasy
Ulmanka hrala s novovytvoreným mužstvom ŠK Harmanec 3:3.
Ukazovalo sa, že Harmanec by mohol mať schopné mužstvo. Pozitívom bolo, že v tejto dobe „ničnerobenia“ na majstrovskom futbalovom poli funkcionári zaistili sústredenie rozhodcov vo Vrútkach
v Stredoslovenskej odbočke Sboru čs. futbalových rozhodcov.
Ulmanku zastupoval p. Surový, Harmanec p. Halámek. Koncom
marca ešte Ulmanka vyprášila MTK Selce divokým výsledkom
8:3, keď Čipka dal 7 gólov. Hralo sa viac priateľských zápasov
ako majstrovských, lebo v súťaži bolo málo mužstiev.Ulmanka
remizovala v Šalkovej 3:3,prehrala s Môťovou doma 1:3
a prehrala na Španej Doline 9:6, ale tu nastúpilo jej II. Mužstvo,
ktoré bolo medzičasom utvorené.V súťaži bolo mnoho divokých
výsledkov, ako Ulmanka – Tajov 8:0. V júli skončila súťaž majstrovstva banskobystrického hracieho okrsku v ktorej hrali: ŠK
Majer – víťaz, Slávia Podlavice, FC Ulmanka – skončila tretia, ŠK
Kostiviarska, ŠK Šalková, Orolská XI. Banská Bystrica, ŠK Lopej
a ŠK Tajov – skončil na poslednom mieste. Hralo sa o pohár Dr.
Seidnera turnajovým a vylučovacím spôsobom. Pohár získali futbalisti Jakuba. Hrali sa prípravné zápasy na novú súťaž. Ulmanka
vyhrala v Riečke 3:7, ale na Starých Horách kde prehrávala 1:0 sa
zápas nedohral! V turíčnom zápase Ulmanka rozdrvila Riečku
12:3. Došlo k reorganizácii súťaže v polovici augusta. V I. hracom
okrsku hrali: Podlavice, Kostiviarska, Ulmanka, Zvolenská Slatina, Šalková a Môťová. V II. Hracom okrsku hrali: Štefánik Rudlová, Harmanec, Valaská, Rybáre, Tatran Horná Lehota, Šk Staré
Hory a MTK Selce. Veľmi ťažko sa hrávalo na Starých Horách
a v Selciach. Tu sa zápasy len zriedkavo dohrali. Odpisovaná
a ťažko skúšaná Ulmanka teda stále žila a klub založený v roku
1931 si stále hľadal svoje miesto pod slnkom a niet sa čo diviť,
veď Federatívna robotnícka telovýchovná jednota tu bola založená
medzi prvými v okrese a to ešte 23. Októbra 1921. A tak zakladatelia a pionieri futbalu v Ulmanke, ktorých vidíme aj na obrázku
mali na čom budovať svoju tradíciu aj keď za veľmi ťažkých ekonomických podmienok. Ale to bol osud aj ostatných maloklubov.
A nie len ich. Rok 1934 je pamätným rokom pre harmaneckých
futbalistov.Veď prvý krát prihlásili svoj futbalový oddiel. Ktorý
bol založený v roku 1933 do riadnej súťaže. Ako k tomu došlo?
Ako aj na iných dedinách. Chlapci začali medzi sebou hrávať na
malých voľných priestranstvách, alebo na lúke pod železničnou
stanicou, kde bývali majálesy a tanečné zábavy hasičov. Ján Šutka,
autor knihy: Tak začínali, - píše: Boli to chlapci z papierne –
Daubner, Dub, Gaštánek, Celanovci, Slašťanovci, Jiřička, Majböhm a ďalší. Všimli si toho aj úradníci z papierne a pomohli.
Jedným z nich bol pán Halámek, majster v elektrodielni, ktorý sa
veľkou mierou pričinil o založenie prvého futbalového klubu
v Harmanci. On sa stal aj prvým predsedom ŠK Harmanec.
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Rok 1934

Ďalšími obetavými funkcionármi klubu boli: tajomník Šk Rudolf
Vojaček, obchodník v Harmanci Imrich Slobodník, podporovateľ
a „mecenáš“ majster Ulrich, Ján Šmíd a Ján Šnáger. A nesmieme
zabudnúť na farby dresov: biele trenírky, biele tričká
s bledomodrými pásmi. Prvá známa a zachovaná fotografia aj
s menami aktérov z roku 1934 nám nedá nikdy zabudnúť na ťažké
začiatky futbalu v Harmanci, kde nebolo v tých časoch ničoho.
Ani ihrisko, ani dresy, ani kopačky, ani sa kde prezliecť. Len umýváreň bola po ruke – blízky potok. V nešťastí bolo aj trochu šťastia, lebo veľká povodeň, ktorá zničila i tak chatrné a neustále podmočené záhradky pod Cenovom zamestnancov papierne, už nestálo za to ich obnoviť a tak ich prepustili futbalistom. Bolo to
v priestoroch kde dnes stojí Kartografický ústav. O výstavbu ihriska sa najviac zaslúžili členovia klubu Halámek, Ulrich, Vojaček,
Daubner a Medveď. Ihrisko bolo úzke a dlhé, ale slúžilo pár rokov
svojmu účelu. Na všetko čo bolo potrebné sa robili zbierky medzi
sebou, medzi robotníkmi, ale hlavne medzi úradníkmi. Dnes to
znie takmer neuveriteľne, ale vždy bolo dosť pochopenia. Aj zo
strany kočišov, voziť ich na rebriniakoch na zápasy.V prípravných
zápasoch na majstráky boli rôzne výsledky. Prehra s Orolskou XI.
Banská Bystrica 5:0,v Hronci 3:1, remíza v Kostiviarskej 2:2, do-

FC Ulmanka 1933
Zľava v civile Tomáš Bartoš, J. Šnáger, F. Roháč, K. Schiffer, J. Redkovič, E. Mikloš, J.
Jariabka, funkcionár Halgaš, predseda FC F. Reis, dole J. Súmrak, J. Spevák, brankár
O. Čipka

ma s Riečkou 1:1, výhry doma nad Selcami 4:0 a nad Špaňou Dolinou 8:0 V súťaži prehrali hneď na úvod v Rudlovej 2:1, ale potom postupne porazili ŠK Rybáre 3:2, MTK Selce 4:1, Slovan
Valaskú 3:0 a Staré Hory 2:1 a na záver prehrali V Hornej Lehote
3:0 a v súťaži obsadili prvé miesto s ôsmimi bodmi a skóre 13:9.
Medzi najlepších hráčov patrili Ján Knop, Pavol Droba, a Štefan
Longauer. Títo traja reprezentovali aj výber maloklubov
v exhibičnom zápase proti banskobystrickej Slávii.. Na zápasy
chodilo v priemere okolo 50 divákov. Vstupné bolo dobrovoľné,
ak sa hra divákom páčila chodil s klobúkom vyberať Ján Šmíd.
Harmanecká dolina ožila novým športom, ktorý tu zapustil silné
korene. Možnosti na letné športovanie okrem turistiky a kolkárne
príliš nebolo a tak futbal prišiel ako spása.

Michal Kiššimon
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