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Ročník XI.

Tak takto to vyzeralo v sobotu 25. februára na obecnej súťaži vo
varení fašiangovej kapustnice po vyhlásení výsledkov.
Vôňa kapustnice, dobrá hudba, skvelá zábava a priateľská atmosféra medzi súťažnými družstvami. Taký pocit musel mať každý, kto
sa prišiel v ten deň trošku zabaviť. Veď to boli posledné dni fašiangov, kedy sa majú všetci dosýta najesť pred blížiacim sa pôstom a
zabávať sa.
Po prvýkrát sa tu pri kotlíkoch stretlo päť tímov, aby zabojovali o
titul najšikovnejšieho kuchára vo varení kapustnice.
Všetky súťažné tímy boli dokonale pripravené. Pred súťažou sme
síce počuli, že to súťažiaci vzali vážne a chystajú nejaké prekvapenia, ale to, ako prišli vystrojení, originálne oblečení, tak to prevýšilo všetky naše očakávania. Skutočne sme otvárali ústa nad tým,
koľko nápadov, kreativity a času venovali svojej vizáži a reklame.
Jedným z pravidiel súťaže bolo totiž aj to, že družstvo môže využiť
na svoju propagáciu plagáty, heslá alebo reklamné oblečenie. Body
mohli získať nielen za chuť, vzhľad a farbu kapustnice, ale aj za originalitu pri varení, predvádzanú šou a podobne. A tak nám to všetky súťažné tímy predviedli. Práve z toho sme mali všetci ozajstný
zážitok. Veľké uznanie vyjadrovali aj diváci.
Do súťaže vo varení fašiangovej kapustnice sa prihlásilo päť
tímov: Pohoďáci, Gurmán tím, Poľovníci, JDS Harmanec a Turisti.
Všetko silné, štvorčlenné a päťčlenné družstvá.
Každá súťaž má svoje pravidlá, svojich víťazov i porazených. Aj keď
v tejto súťaži nebolo porazených. Ale porota, ktorá veľmi
pokračovanie na str. 3

Číslo 1.

Neočakávanou a najviac traumatizujúcou udalosťou v našej obci sa stal
odchod všeobecnej lekárky, čo nám
veľmi skomplikovalo život. Máme
veľa starších ľudí, ktorí budú musieť
dochádzať k lekárovi do Banskej Bystrice, čo si bude vyžadovať dosť často
spoluúčasť rodinných príslušníkov, čo
pri vyťaženosti dnes zamestnaných
ľudí nie je vôbec jednoduché.
Je mi veľmi ľúto, že sa nám v našej
obci lekárku nepodarilo udržať aj napriek tomu, že som sa snažila pri rozhovore s riaditeľom Mammacentra
sv. Agáty nájsť aspoň prijateľné riešenie
pre
obe
strany.
Dnes sa pýtame, prečo nemáme
v Harmanci zubného lekára, každý
týždeň poradne pre matky s deťmi,
gynekologickú
ambulanciu
raz
v týždni, z cesty prvej triedy sa stala
„diaľnica“ pre kamiónovú prepravu,
alebo prečo u nás už nestojí vlak,
v materskej a základnej škole bojujeme o počet detí a obec ich prevádzku
všemožne dotuje, len aby sme ich
udržali alebo prečo nemáme v dedine prácu pre všetkých ľudí, a tak sa
v budovách sústreďuje život len na

raňajší odchod do práce, väčšinou do
Banskej Bystrice a večerný príchod
s rodinou a problémy so zaparkovaním pri každej budove v obci a podobne... Vedela som, že udržať obvodného lekára v obci nebude jednoduchý proces, no nikdy by mi nenapadlo, že je vôbec možné, aby ambulancia všeobecného lekára v našej
obci nebola. Už viem, že som sa mýlila. Hľadať lekára je dnes
vopred
prehratý boj, pre úplný nedostatok
všeobecných lekárov. Všetky moje
pokusy stroskotali a ani osobné stretnutia s lekármi nám našu ambulanciu nezachránili. No ako starostka sa
sústredím predovšetkým na to, aby
sme do obce opäť prilákali lekára pre
dospelých, považujem to za jednu
z najdôležitejších inštitúcií. Obec v
spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva ponúkala aj zriadenie
vlastnej
ambulancie
v novozrekonštruovaných priestoroch klubovne na školskom dvore, čo
by sme boli schopní zrealizovať za
veľmi krátky čas, a tak by sme lekárke
ponúkli priestory, v ktorých by mohla
ordinovať aspoň dvakrát do týždňa

a takéto riešenie ponechávam stále
otvorené. Obec by bola ochotná dokonca lekárovi pomôcť s bývaním
a v krajnom prípade vybudovať nájomný byt pre lekára. Za ambulanciu
by obec nežiadala nič, tak ako je to
v iných obciach, kde lekár chodí aspoň raz v týždni. Ani takéto benefity
však nemusia byť pre lekára lákadlom. Rozhodujúce je, koľko pacientov
by mal v kartotéke. Od toho závisí, či
by sa ambulancia uživila, no nevzdávam sa myšlienky, že lekár, ktorý bude mať už vlastnú ambulanciu môže
nájsť možnosť, aby k nám chodil aspoň dvakrát do týždňa do priestorov,
ktoré by mu obec zriadila. Keby sa
našla takáto vôľa lekára, okamžite
predložím žiadosť na Banskobystrický
samosprávny kraj na schválenie, aby
mohol lekársku prax u nás vykonávať,
a bol vrátený obvod Harmanec lekárovi v našej obci. Viem, že som vás
touto správou nepotešila a ja sama
som sa s touto situáciou neuspokojila, ale zatiaľ obecný úrad spravil všetko preto, aby sme tu lekára mali.
Henrieta Ivanová
starostka obce Harmanec

Oznamujeme vám, že od 1.4.2017 bude ambulancia v Harmanci zrušená !
Ohľadom vašej ďalšej registrácie u všeobecného praktického lekára máte tieto možnosti:
1. Aktívne sa prihlásiť k MUDr. Eve Hudobovej, so sídlom ambulancie od 1. 4. 2017 v Banskej Bystrici, ulica ČSA
1007/25 (poliklinika z druhej strany, budova bývalej Odborovej rady)
- e-mail: lekarkabb@gmail.com, mudrhudobova@gmail.com, tel. č. 048/415 42 40 (telefón platný od 1. 4.
2017!!) alebo podpísaním Dohody o poskytovaní zdrav. starostlivosti v ambulancii v Harmanci do 30. 3. 2017
u sestričky, optimálne návštevou po 10:00 hod.
2. Nájsť si nového všeobecného lekára pre dospelých - do 30. 3. 2017, ak prídete s dokladom od daného lekára
(väčšinou ide o výmenný lístok) vybavíme odhlásenie z Harmanca a presun Vašej zdravotnej dokumentácie
ešte my!
3. V prípade, že si do konca marca 2017 nezabezpečíte lekára - Vašu zdravotnú dokumentáciu bude preberať v
apríli Mammacentrum sv. Agáty.
S pozdravom kolektív ambulancie v Harmanci
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/pokračovanie zo str.1/

zodpovedne pristupovala k bodovému hodnotenie každej uvarenej kapustice, určila poradie jednotlivých
tímov.
Kto bol členom poroty?

Ale celú túto veselú fašiangovú sobotu bolo treba dokonale pripraviť a
zorganizovať. Janko Roháč prišiel s
nápadom, aby obec, ako alternatívu
zabíjačky, urobila na Fašiangy práve
takúto súťaž. Pani starostka a poslanci OZ súhlasili. Zapojiť viac občanov
obce do obecnej akcie bol dobrý nápad. A keď sa podarilo zohnať sponzorov na financovanie akcie, tak sa
všetko pekne naplánovalo.
V piatok večer poslanci pripravili

Tým najkompetentnejším bol Ľubko
Matejka, šéfkuchár Hotela Aquatermal Dolná Strehová. Profesionál s
mnohoročnými skúsenosťami. Má
nielen roky praxe vo varení, ale zúčastňuje sa aj podobných súťaží ako

priestor v novej obecnej klubovni,
postavili stany , pripravili drevo pod
kotle, ktoré nachystal Zdenko Danko,
varili bôčik a chystali... Pri všetkom
pomáhal aj Alino Retka. Ak ide o
zábavu rád pomôže.

člen poroty. Takže sme sa s ním radili
pred našou súťažou . Veľmi nám pomohol. Ale ocenili sme aj to, že bol
ochotný na úkor svojho voľného času
pomôcť pri samotnej súťaži. A nielen
to. Prispel do súťaže aj sponzorskými
darmi prostredníctvom priateľa Peťa Evka Binderová a Kristínka Beňová
Krištofiča, ktorý bol tiež členom po- už v piatok vyprážali oškvarky a doroty.

mácu masť pre všetkých, ktorí prišli.

Ďalšími členom poroty bol Janko A v sobotu od štvrtej ráno už miesili
Štrbák, tiež gurmán, ktorý už viackrát cesto a vyprážali fašiangové pampúpomohol pri obecných akciách. Milka chy. No bola to riadna fašiangová
Bogárová , štvrtá členka poroty pra- hostina. Živá hudba Benduo sa postacovala v reštauračných službách veľa rala o zábavu a tak sa na školskom
rokov, a preto bola tiež kompetentná dvore fašiangovalo.
zasiahnuť do rozhodovania v súťaži.
Najmladšou členkou poroty bola stále vysmiata Nattapan Kamlue (Nyng.)
Víťazom súťaže sa stali naši seniori
z JDS Harmanec.
2. miesto - Turisti
3. miesto - Pohoďáci
4. miesto - Poľovníci
5. miesto - GurmánTím
Harmanecké noviny

Ďakujeme všetkým organizátorom.
Iveta Roháčová
www.harmanec.sk
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Pre kresťanov je slávenie Veľkej noci – Paschy, najväčším sviatkom.
Pascha je oslavou víťazstva nad
hriechom a smrťou, splnením prísľubov daných otcom, dôkazom Božej vernosti, naplnením každej nádeje, svedectvom o Božej Láske,
vyliatím jeho Milosrdenstva, darovaním nového života každému človeku.
Tieto slová možno znejú príliš
vznešene, možno až ako odtrhnuté
od reality či dokonca ako blúznenie.
Právom sa črtá otázka, ako sa tomuto všetkému dnes ešte dá veriť?
Rozumiem jej. Rozumiem, že je ťažké hovoriť o porážke hriechu v dobe
takzvanej slobody, keď sa všetko
relativizuje a stierajú sa rozdiely
medzi dobrom a zlom; keď sa trestný čin zametie pod koberec so slovami „skutok sa nestal“; keď sa biele nazýva čiernym a čierne bielym.
Chápem, že je ťažké hovoriť
o splnení prísľubov daných patriarchom pred mnohými a mnohými
rokmi v uponáhľanej dobe, v ktorej
ťažko veriť človeku, pretože sa vytráca poctivosť a vernosť. Je ťažké
o tom hovoriť; ale o to potrebnejšie
je pripomínať, že Boh je verný. Je
vždy verný, lebo vernosť je podstatou Jeho bytia.
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Hebrejské slovo Pesach znamená
prechod a Izraelitom pripomína
prechod anjela zhubcu, ktorý prechádzal Egyptom a bil prvorodených Egypťanov, kým Izraeliti boli
ušetrení. Vďaka tejto udalosti ešte
tej noci faraón prepustil izraelský
národ z Egypta. Preto je židovská
Pascha nocou bdenia, v ktorej si pri
slávnostnej večeri Izraeliti pripomínajú toto vyslobodenie. To bola prvá Veľká noc, prvá Pascha.
Slávenie židovskej Paschy je dodnes spojené so spomienkou na
vyslobodenie z otroctva po 430 rokoch. Zároveň treba pripomenúť, že
samotný proces dorastania do slobody je podčiarknutý prechodom
cez Červené more na púšť
a zavsšený prechodom cez rieku
Jordán po štyridsiatich rokoch na
púšti. Až vtedy, keď Izrael vstupuje
po strastiplnej ceste púšťou do Zasľúbenej zeme, je naplno zrealizovaný Pánov prísľub vyslobodenia
z egyptského otroctva. Pán dokonca
po prechode cez Jordán povie Jozuemu: „Dnes som odňal od vás
egyptskú potupu“ (Joz 5,9), čo nám
hovorí o úzkom vzťahu medzi vyslobodením z egyptského otroctva
a vstupom do Zasľúbenej zeme.
Pre Židov je sviatok Paschy sviatkom záchrany, vyslobodenia, nového začiatku. S tým súvisí slávnosť
nekvasených chlebov, ktorú Židia
slávia sedem dní.
Z evanjelií, ale aj z nekresťanských
historických zdrojov (napr. Jozef
Flávius, Tacitus) vieme, že náš Pán
Ježiš Kristus zavsšil dielo, ktoré mu
dal vykonať Otec práve v dňoch
týchto židovských sviatkov. On je
www.harmanec.sk

naplnením Zákona a Prorokov, na
ktorom sa všetko dokonale spĺňa.
On je pravý Baránok, ktorý sníma
hriech sveta; jeho predobrazom bol
baránok, ktorého krvou Židia natierali veraje a vrchný prah dverí; baránok, ktorého jedli počas slávnostnej večere s horkými bylinami, aby
si pripomenuli čas v otroctve, ale aj
vyslobodenie z neho. On je Baránok, ktorý od nás odníma potupu
hriechu.
Nie je to teda náhoda, že udalosti
umučenia a zmstvychvstania sa dejú v kontexte židovských sviatkov.
Prípravný deň, o ktorom sa hovorí
v evanjeliách, je dňom, keď sa
v chráme zabíjali baránky na slávnostnú večeru. Práve v tom čase
bol Ježiš súdený a ukrižovaný. Ako
Baránok, ktorý sa obetoval raz navždy, pretože sám chcel; svojou
obetou zavsšil a prekonal všetky
dovtedajšie obety. Veď bol nielen
obetovaný za všetky hriechy všetkých ľudí všetkých čias, ale zabitý
po troch dňoch vstal z mstvych,
smrťou premohol smrť a ako víťaz
nad smrťou všetkým daroval život.
Skúsme teraz nájsť súvis medzi
Paschou Ježiša Krista, ktorú On prežil pred takmer dvetisíc rokmi
a dnešnou dobou. Znovu sa vrátim
na začiatok a vyznám, že som si vedomý, že je takmer nemožné hovoriť o naplnení nádeje tam, kde vízia
mladého človeka siaha po štvorciferný (nástupný) plat; o láske tam,
kde sa rozmer tohto slova redukuje
na vášeň. Že sa len ťažko hovorí
o Milosrdenstve tam, kde je potieraná pravda a spravodlivosť; či
o živote tam, kde sa ešte stále poHarmanecké noviny

piera právo naň v plnej miere od
počatia po prirodzenú smrť. No,
žiaľ, dnes sme my všetci svedkami
toho, že toto sa stále deje.
Okrem toho, že ťažké neznamená
nemožné, treba si uvedomiť aj to,
že ako kresťania máme povinnosť
hovoriť. Najprv životom, ale potom
aj slovami. Napokon, Ježiš dielo spásy vykonal v dňoch, keď sa tento
svet zmietal v problémoch veľmi
podobných tým dnešným. Svetu
vládla Rímska ríša so snahou
o globalizáciu, ľudstvo sa delilo na
slobodných a otrokov, na občanov
Ríše a barbarov, pritom sa rímske
občianstvo za istú sumu dalo kúpiť,
morálnosť bola viac vecou spoločenskej dohody ako svedomia.
Na toto je nutné pamätať pri oslave Veľkej noci. Dnešné sprofanované slávenie sviatkov (a nielen veľkonočných) je redukované na napchatie brucha a slovo „oslava“ je synonymom udalosti, na ktorej zúčastnení, najmä mladí, radi lámu rekordy v znášaní množstva omamných
látok. Zároveň spoznávajú z tesnej
blízkosti zákutia mikrosveta, keď
ako larvy ležia tam, kde ich už nohy
prestali niesť. Až by sa človeku zdalo, že sa túžia stať motýľmi.
V skutočnosti sa len „dali dolu“ –
teda pod Boží obraz.
My, kresťania, sme povinní pripomínať si dielo vykúpenia, ktoré nám
Boh daroval. A dôstojne ho osláviť.
Ale nielen. Sme totiž pozvaní do
omnoho väčších vecí. Našou povinnosťou je prenášať tajomstvo viery
do každej oblasti života. Je našou
úlohou prinášať dobrú zvesť
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o vzkriesení všade tam, kam prichádzame. Zbytočne budeme oslavovať
Paschu Ježiša Krista, ak budeme
sami odmietať prejsť zo smrti do
života. Márne budeme spievať
o víťazstve milosrdenstva, ak sa sami topíme v neodpustení. Nemá
zmysel usmievať sa jeden na druhého medzi múrmi kostola, keď potom mimo nich na seba vrčíme. Je
nelogické hovoriť o daroch, ktoré
nám Ježiš získal svojím zmstvychvstaním, keď tieto dary odmietame
a nevyužívame.
Žiaľ, sme ešte stále poznačení dobou, v ktorej bolo náboženstvo zosmiešňované a zatláčané do kostolov. Niežeby dnes viera bola
v móde. A možno je vysmievaná
a ponižovaná viac ako pred rokmi.
No aj pre nás nastal čas posunúť sa
vpred, nebáť sa tú vieru, ktorú tak
bedlivo strážime v kostole, vyniesť
von spomedzi lavíc a prežívať ju
vždy, všade a za každých okolností.
Dovoliť Kristovi, aby svojím zmstvychvstaním prenikol celý náš život.
Nechať, aby moc jeho vzkriesenia
premenila v nás všetko boľavé, choré či dokonca mstve na nové stvorenie.
Zvyčajne trávime v chráme počas
sviatkov viac času, ako inokedy počas roka. Je to čas, v ktorom sa môže a má obnoviť naša viera. Čas Paschy je časom, v ktorom máme jedinečnú príležitosť zastaviť sa a znovu
a znovu sa presvedčiť, že Boh je verný. Že to s nami myslí vážne. Že nikdy neprestal dôverovať človeku. Že
dnes sa vydáva z lásky k nám rovnako, ako pred rokom, pred dvoma,
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pred vekmi. Je to jedinečný čas,
v ktorom toto Božie dávanie sa má
v nás vyprovokovať túžbu po odpovedi na Božiu lásku, má nás viesť
k odvahe premeny. K odvahe vstať
z bahna hriechov, k odvahe odpustiť
sebe i svojmu okoliu, k odvahe prijať a dávať lásku.
Nech čas tejto Paschy je práve
takýmto časom vzkriesenia. Nech je
spomienkou na Ježišovo zmstvychvstanie a nech je časom nášho
zmstvychvstania. Nech je rozpamätaním sa na Božiu vernosť
a obnovením našej vernosti. Nech
je pripomenutím si Božej lásky
a impulzom k rozkvitnutiu tej našej.
Nech
je
časom
stretnutia
s Milosrdenstvom, ktoré nám Boh
dáva a nech sa toto stretnutie stane
v každom srdci prameňom milosrdenstva pre blížnych. Nech je Boží
obraz v nás obnovený prúdom krvi
a vody, ktorá prýšti z Kristovho
otvoreného boku. Nech sa nikto
nebojí, že Boh na neho zabudol,
lebo dobrý Otec vždy pamätá na
svoje deti. Nech sa nikto nebojí priblížiť sa k Bohu, lebo Boh každého
prijíma. Toto všetko Vám zo srdca
prajem a vyprosujem.
P.S.: Slávenie Veľkej noci je oslavou
Božej lásky, ku ktorej má každý prístup. Niet tej sily, ktorá by Bohu
mohla zabrániť dotknúť sa láskou
srdca človeka. Iba ak vlastný nezáujem, či odmietanie tejto Lásky. Ale
to predsa nie je prípad nikoho
z nás...

o. Tomáš, váš pastier
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Celý tento nevšedný príbeh sa začal informace. Pteji Vám mnoho šťast- právala, bol to najšťastnejší deň v jej
v Prahe, v antikvariáte Kant a to 4. ných dní v roce 2017 a hlavně odesí- živote. Nie preto, že mohla vítať pána
januára tohto roku. Šéf obchodu, láme tuto vzácnou knížku tam, od- prezidenta, ktorý jej podal ruku
podľa všetkého veľmi dobrý obchod- kud se vydala na svoji cestu do Pra- a pochválil, že má pekné meno
ník, i odborník, videl za svojím tova- hy. Tak mně napadlo, vzpomínám si, „Matenka“, nie preto, že jej pán prerom nielen peniaze, ale aj niečo viac - že

jsem

tuto

knížku

koupil zident

daroval

na

pamiatku

históriu. A keďže v knižke Prezident z pozůstalosti po paní Keplové. Pan „peniažťok“, ale preto, že ako dvamedzi
v

nami,

rukách,

ktorú
bolo

práve
aj

držal Kepl, její otec, sociální demokrat, byl násťročná po prvýkrát v živote jedla –

venovanie prvním tajemníkem ministra Dérera, párky.

s pečiatkou a podpisom starostu ob- který doprovázel prezidenta Beneše

Úvodné slovo ku knižke má Dr. Ján

ce Harmanec, bol zvedavý na meno a možná mu tuto knížku zaslal sta- Halla. Aj pre odborníkov málo známy
starostu, lebo podpis bol ťažko čita- rosta Horného Harmanca, pán Do- slovenský básnik sa narodil na Morateľný.

rtenwald. Je to pravděpodobné? ve, kde chodil aj do školy a dokončil

Internet o pár minút doručil otázku S pozdravem Milo Burdátš, antikva- štúdiá. Časť detstva však prežil
pani

starostke

obce

Harmanec riát Kant Praha.“

a napokon sa dostala ku mne. Odpo-

v Turčianskom sv. Martine. Napísal

O tri dni som už v knižke listoval len niečo viac ako tridsať precítených,

veď – podpis starostu Harmanca: K. doma. Knižka Prezident medzi nami krásnych básní. Keď sa dostali k moci
(Konrád) Dortenwald. Vzápätí na to

bola

putovala do Prahy zdvorilostná otáz-

v

ka: „Je kniha na predaj?“ Ak áno, ber-

roku 1936 na- sa sem vracal len služobne ako člen

te to ako objednávku.

kladateľstvom vládnych delegácií.

Na druhý deň prišla odpoveď: „Vaše

vydaná za Slovenského štátu ľudáci, musel
decembri Slovensko opustiť a do konca života

O r b i s Praha

Venovanie. „V upomienku na zá-

objednávka je ptipravena k odeslání.

– Eos Bratisla- jazd pána prezidenta Dr. Edvarda Be-

Poštovné na Slovensko je 180 Kč, bal-

va. Má 131 neša do H. Harmanca dňa 28. 9.

né neučtujeme. Cena knihy je 490 Kč.

strán,

Pošlete EUR 25.60 na náš slovenský

zelený

účet u MBank Bratislava. Lze platit farby kaki,
i na poště složenkou.“

tvrdý, 1936.“

Úradná pečiatka obce Har-

obal manec vo fialovej farbe. Podpis: K.

potiahnutý papierom Dortenwald, starosta. Prezident na-

s hnedo-modrou mramorovou potla- vštívil Horný Harmanec pri príležitosti

Do toho prišiel Štátny sviatok, sobo- čou. Na obale je nalepený modro- položenia základného kameňa stavby
ta, nedeľa, nedostatočná adresa, nú- červený titul.
tená

návšteva

pobočky

Rozmer

135 x 180 veľkého tunela, ktorý ponesie jeho

MBank mm, s jedným obrázkom. Knižka je meno, na železničnej trati

Banská

v EUROPE v Banskej Bystrici – kde sa laikovi len ťažko čitateľná, lebo sa Bystrica - Diviaky. Medzi mnohými
však v hotovosti nedá platiť, lebo sú zaoberá služobnou cestou prezidenta rečníkmi bol aj starosta Harmanca
internetoví, ale pani aspoň ochotne dr. Edvarda

Beneša na Slovensko Konrád Dortenwald. Bol to práve on,

spresnila adresu a mohol som na po- v dňoch 19. – 28. septembra 1936. kto rozposlal účastníkom delegácií
šte v Harmanci zložiť peniaze.

A textová časť sú všetko uvítacie reči spomínanú knižku s venovaním.

A 12. januára oznam: „Vážený pane ministrov a starostov počas návštevy Konrád Dortenwald. Rodák z Odry
Kiššimone, děkujeme za platbu, dora- a prezidentove poďakovania.
zila na náš účet bez problémov. Dě-

v okrese Opava, prišiel do harmanec-

Aktéri. Na titulnej strane deti víta- kých papierní pracovať v roku 1925

kujeme za informace o tom podpise jú prezidenta Beneša. V Hornom Har- ako hlavný vrátnik, no zastupoval aj
a taky o tej dívence. Vidím, že jste manci prezidenta vítala básničkou majstra na dvore, aj majstra drevopravým mužem na pravém místě a že Marienka Bajsová. Tú básničku si pa- skladu, aj majstra v úpravni. Bol veľdokážete o své obci sehnat jakékoliv mätala do konca života. Ako mi roz- mi všestranný a tak nie div, že bol
6
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zvolený aj za starostu obce a to práve

Knižka.

v období, keď harmaneckú dolinu

úprave je veľmi,

navštívil prezident dr. Edvard Beneš.

veľmi

Vynikal organizačnými schopnosťami

Odhadujem,

a tak sa mu stalo aj to, že organizoval

ich nebolo

v papierni štrajky a bol z práce pre-

ako

pustený!

dvadsať

V

roku

1940

nastúpil

V tejto
vzácna.
že
viac

pätnásťkusov

k armáde, kde údajne dosiahol hod-

a mali, aj s tými nisti keď sa dostali k moci, lebo

nosť kapitána. Pre nemoc musel služ-

obyčajnými vyda- z prvej republiky nemohlo byť nič

bu u vojska zanechať a odišiel v roku niami, nielen svoj príbeh, ale aj svoj dobré. A tak nie div, že sa ich zacho1951 na penziu. Po zlepšení zdravot- smutný osud, zapríčinení obyčajnou valo len pár zabudnutých kúskov.
ného stavu nastúpil znovu do papier- ľudskou hlúposťou. Bola totiž až dva-

Je priam zázrak, alebo zhoda veľmi

ni ako bytový referent, kde zotrval, krát na indexe! Aby ste tomu rozu- priaznivých okolností, že knižka, ktorá
pokiaľ mu to zdravie dovolilo. Zomrel meli

-

dvakrát

bola

zakázaná odišla z Harmanca v roku 1936 sa po

po ťažkej nemoci 11. marca 1957 ako a vyradená z knižníc mala byť zniče- 81 rokoch vracia práve tam. Veď kniK o n r á d D U B O V S K Ý, keď si ná! Prvýkrát to bolo za Slovenského hy, to nie sú poštové holuby, čo sa
stihol priezvisko poslovenčiť ešte štátu, keď ľudáci likvidovali všetko radi vracajú.
v roku 1946.

české a ešte si to zopakovali aj komu- výnimka!

Toto je však šťastná
Michal Kiššimon

Na adresu našich novín sme dostali gazdinka mala svojich odberateľov. na čele skupiny pri pretláčaní chodnízaujímavý príspevok od p. Jána Murga- Ten mal v chodbe domu pripravenú ka v zime. Ten dokázal vietor zaviať
ša, ktorý je autorom pripravovanej pub- nádobu, do ktorej sa im mlieko pre- skôr, ako prišli do Harmanca. Žilo sa
likácie z histórie Kordík.
Pre mnohých, hlavne starších obyvateľov Harmanca, sú známe mnohé väzby
medzi našimi obyvateľmi, o ktorých sa v
publikácii iste dočítame.

lialo. Nosili im aj maslo a tvaroh. Evi- ťažko a bolo treba každú korunku.
dencia fungovala na princípe, že si A tak sa produkty nosili aj na trhy do
gazdiná do svojej knižky zapisovala mesta – do Banskej Bystrice, čo bolo
množstvo mlieka a produktov doda- ešte ďalej. Pre informáciu uvediem,

V prípade vášho záujmu prispieť na ných

jednotlivým

rodinám. že v roku 1943 za 1 l mlieka platili

tento projekt, ktorý je realizovaný cez A odberateľka si tiež viedla evidenciu. odberatelia 0,15 Ks (15 halierov).
OZ Kordícka podkova - účet IBAN Dvakrát do mesiaca sa to vyúčtovalo

Toto je len jedna zo spomienok

SK

28 5600 000000 12 6668 0001, podľa vopred dohodnutej ceny. To sú a väzieb medzi občanmi Kordík
podporíte iste dobrú vec.
spomienky pani Gabriely Tomašovi- a Harmanca. Mnohí sme sa navzájom

Časť textu z pripravovanej publi- čovej, ktorá tiež nosila mlieko do Har- poznali a poznáme. Veď sme robili
kácii Kordíky v historických doku- manca. Spomínala, ako chodili dole v jednej fabrike v papierni.
Aj touto cestou by som sa chcel
mentoch, starých fotografiách Mátavou dolinou do Cenova spolu
a spomienkach. Kapitola: Remeslá s tými, čo išli do fabriky—papierne do poďakovať vášmu obyvateľovi Miškovi Kiššimonovi, môjmu starému priaDobytok im zabezpečoval produk- roboty. Naspäť išli s tými, ktorým sa
teľovi, ktorý mi poskytol veľa mateciu mlieka, ktoré neboli schopní sami skončila šichta – práca. Bola to pre
riálu z histórie našej obce a je praviskonzumovať. Mlieko nosili dvakrát mladé dievčence riadna drina, hlavne
delným prispievateľom do nášho obcez deň do Harmanca – papierne cez zimu. Veď len do Harmanca je
časníka.
a Ulmanky (Uľanky). Ráno zavčasu z Kordík 7 km. Pani Tomašovičová
Ďakujem. Autor publikácie,
Gabriela
spomínala,
ako
sa
striedali
o 5. hod. a poobede o 15. hod. Každá
Ján Murgaš, Kordíky.
Harmanecké noviny
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Školský

rok

2016/2017

sa keď do Harmanca zavítali kúzelníci, pre deti a prišiel nám ich zahrať

s ľahkosťou prehupol do svojej dru- ledva sme dýchali, aké dokázali a zaspievať, veľmi sa to nám aj
hej polovice a nám školákom sa to rôzne čáry-máry... a keď vykúzlili škôlkarom páčilo.
celkom pozdáva... ani sa nenazdá- zajačika, holúbka a malinkú opičku,

Taktiež

sme

privítali

tetu

me a opäť príde vytúžené leto, let- tlieskanie nás a našich kamarátov z NAPANT-u, ktorá nám zaujímavo
ko voňavé...

škôlkárov nemalo konca-kraja.

Každodenné „školácke povinnos-

rozprávala o zvieratkách z lesa

Dni v zimných mesiacoch sú vraj a stopách, podľa ktorých zistíme,

ti“ sú veru ťažká práca, ale naše krátke... ani by sme nepovedali, že tam bývajú.
pani učiteľky nám každoročne pri- veď tie dni do Vianoc sú dlhšie ako

Do leta chýbajú ešte tri mesiace,

pravia toľko zaujímavých aktivít, že dlhé... ešteže máme školský ad- ale nás čakajú ešte ďalšie zaujímasa tešíme do školy každučký deň. ventný kalendár, ľahšie si to čaka- vé akcie: Marec – mesiac knihy,
Máme bohatú ponuku poobedňaj- nie na darčeky a krásne vianočné veľkonočné

tvorivé

dielne

ších záujmových krúžkov – Malí chvíle vyplníme. Pečieme si me- v Thurzovom dome, environmenkuchári, Tvorivé dielne, Saunova- dovníčky, privítame Mikuláša so tálne aktivity ku Dňu vody a Dňu
nie,

Náboženská výchova a cez sladkosťami pre nás, nacvičujeme Zeme, charitatívna zbierka pre deti

Súkromnú umeleckú školu Hru na program na vianočnú besiedku, afrických krajín – Tehlička pre Afriklavíri, Hru na gitare a Výtvarný zdobíme našu školu, so starkými ku, kladenie vencov padlým hrdikrúžok.

spomíname na vianočné tradície nom, kultúrne vystúpenie v obci pri

V septembri sme pripravili krátky našich prastarých rodičov... atmo- príležitosti Dňa matiek, spoločné
kultúrny program, ktorým sme sféra je čarovná.
spríjemnili chvíle Uvítania do života
našich

najmenších

tvorivé dielne s našimi rodičmi na

Po vianočných prázdninách sa Deň rodiny, zábavný Deň detí, škol-

kamarátov, opäť stretávame v našich triedach, ská športová olympiáda, svätoján-

presne tak, ako aj my, keď sme pri- jasné, vylepšujeme si známky, aby ska
šli na svet ako malí Harmančania, polročné

vysvedčenie

noc

s

hľadaním

pokladu

nebolo v cenovskom lese a prespaním

recitovali nám školáci, ktorí sú už smutné, ale už sa tešíme, že prídu v škole, deň s domácimi miláčikmi,
teraz dospeláci.

škôlkari – predškoláci na Deň otvo- škola v prírode, plavecký výcvik...

Október je mesiac Úcty k starším rených dverí a spolu s nami si vy- Fuuuuu, ale toho ešte máme...
a keďže minulý školský rok sa nám skúšajú vyučovanie na hudobnej Stihneme to vôbec všetko do
páčilo stráviť tri dni so starkými výchove,

výtvarnej

výchove prázdnin? Určite áno, naše pani

našej obce, opäť sme si to zopako- a anglickom jazyku, tak ako i my učiteľky to isto všetko zodpovedne
vali. Zo smrekových šušiek sme si kedysi... So škôlkarmi sme veľkí naplánovali...
spoločne

vyrobili zvieratká, na- kamaráti, radi sa spolu zabavíme

A vraj škola je nuda... Tá naša

piekli a pochutili na koláčikoch i na každoročnom detskom karne- harmanecká v žiadnom prípade!!!
a zahrali, zasúťažili si spolu. Veru, vale. Tohtoročný bol veru veľmi
dobre nám spolu bolo.

vydarený, zamaskovali sa nielen

Jeseň je bohatá na svoje dary, deti, ale aj naše pani učiteľky
preto si radi vytvoríme výstavku a

spolu

sme

sa

vytancovali

jesenných plodov, ktoré skrášľujú a zasúťažili dosýta. A mali sme aj
vstupné priestory našej školy. Tek- koncert uja Viktora, bývalého učivičková párty nemala chyby. Ale teľa hudby, ktorý skladá pesničky
8
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...pečieme medovníky...

...karneval v obci...

...DOD pre predškolákov - tvoríme...

...DOD - pavúčiky hotové...

návšteva v klube dôchodcov

...MŠ a ZŠ – spievame s ujom Viktorom...

Vstup do materskej školy je pre die- tačného procesu je najdôležitejšia znávanie živej a neživej prírody, kulťa prvým krokom do spoločnosti. Tá- spolupráca rodičov a učiteliek. Infor- túry, vedy a techniky.
to udalosť môže priniesť problémy mácie rodičov o povahe a správaní

Kedykoľvek navštívite našu Mater-

ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť skú školu v Harmanci, zažijete jej atdeti, ktoré si v novom prostredí zvy- toto náročné obdobie. Dôležitá je mosféru, zoznámite sa s priestormi,
kajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť nahliadnete do výchovno - vzdelávanadväzujú kontakty s osobami pre ne zo strany rodičov a učiteľov.
doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia

cieho procesu a presvedčíte sa, že

Príchod dieťaťa do kolektívu zname- citlivo vnímame detskú dušu.

tiež, ale po prvých dňoch odmietajú ná novú formu socializácie, rešpekto-

Kvalita

pedagogického

prístupu

vstup do kolektívu, potrebujú na vanie sociálnej potreby dieťaťa na uspokojí túžbu dieťaťa po poznaní a
adaptáciu viac času.

spolužitie s rovesníkmi. Deti si osvo- individuálna

starostlivosť

vytvára

Pobyt v materskej škole prináša aj jujú spôsoby správania sa v kolektíve u neho pocit istoty a bezpečia.
množstvo zmien: iný režim dňa, prí- a poznávajú povahové vlastnosti

Ktosi múdry raz povedal, že si nepa-

tomnosť ďalších detí, akceptovanie iných detí a naučia sa ich akceptovať. mätá, aké drahé hračky dostával, ale
cudzej osoby – učiteľky.

Sociálne skúsenosti, ktoré dieťa zís- presne si vie vybaviť tváre ľudí, ktorí

Pre väčšinu detí znamená táto zme- ka v materskej škole, určujú v budúc- ho ako dieťa mali radi a svoju lásku
na stres. Prítomnosť mamy doposiaľ nosti jeho vzťahy v skupine a majú mu denne v tých najprirodzenejších
zaručovala

deťom

pocit

istoty rozhodujúci vplyv na utváranie jeho formách prejavovali.

a bezpečia. Neznáme prostredie ma- osobnosti.
terskej školy v nich vzbudzuje strach
a neistotu.

Celé

Pre dieťa je pobyt v materskej škole i

snaženie

pedagogických

nepedagogických

zamestnancov

prirodzeným obohatením jeho fyzic- Materskej školy v Harmanci smeruje

Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kého a duševného života. Čas stráve- k tomu, aby si naše deti odniesli do
kolektívu sú individuálne, vychádzajú ný medzi rovesníkmi

je naplnený svojho

života

aj

kus

lásky

z temperamentu detí a ich osobnosti, zmysluplnými aktivitami a činnosťa- z predškolského prostredia.
z výchovného štýlu v rodine a z cito- mi. Na deti tu čaká podnetné prostre-

E. Machovičová,

vej väzby na matku. Pre úspech adap- die, svet hier, hudby a pohybu, po-

riaditeľka MŠ

Harmanecké noviny

www.harmanec.sk

9

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V HARMANCI OZNAMUJE, ŢE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
VO VEKU OD TROCH DO ŠIESTICH ROKOV

NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

SA USKUTOČNÍ

DŇA 12.APRÍLA 2017 OD 10.00 DO 14.00 HOD.
V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
- na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov
- prednostne sa prijímajú deti 5-6-ročné, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej
dochádzky
- deti s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti s dodatočne odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti mladšie ako tri roky môţu byť prijaté do MŠ, ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky.

Na zápis prinesie zákonný zástupca dieťaťa písomnú žiadosť
spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast.
(Kedykoľvek pred samotným zápisom si môžete tlačivo vyžiadať v MŠ.)
10
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Pred pár dňami sme si znovu posunuli ručičky hodín o hodinu dopredu.
Aj keď nie všetci sa tomuto každoročnému kroku tešíme, uspokojuje nás
predsa len to, že jar je tu. Začínajú sa
svetlejšie a slnečnejšie rána a prebúdzajúca sa príroda nás pozitívne
ovplyvňuje.
Skončilo obdobie fašiangov, zábav,
plesov a prichádzajú prvé veľké sviatky roka - Veľká noc. Spolu s Vianocami sú to nepochybne dva najkrajšie
sviatky v roku. Veľké upratovanie,
pocit čistoty, ktorý je spájaný s jarou
a veľkonočnými sviatkami nás akosi
uspokojuje. Rodiny, priatelia, príbuzní budú mať znovu príležitosť stretnúť sa pri sviatočnom stole.
Na Veľkú noc uctievame tradície
viac, ako po iné menšie sviatky. Vraciame sa k symbolom, rodinným rituálom, ktoré máme naučené a zaužívané vďaka našim rodičom, prarodičom, a ktoré sa nám tiež páčia, a pre-

Harmanecké noviny

to ich chceme naučiť aj naše deti.
Pečieme koláče, ktoré sú tradičné v
našich rodinách už roky a nechceme
sa ich zriecť, lebo tak to robievali naše mamy.
Veľké veľkonočné trojdnie - Zelený
štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota
sa prežívala vo väčšine rodín rovnako
s očakávaním radostnej Veľkonočnej
nedele. A potom prišiel viac mužský
veľkonočný pondelok. Veselý, mokrý,
ale pekný. Veď býva len jeden deň v
roku. Tak to my ženy vydržíme, veď
chceme byť krásne.
Vlastne aj sviatočné menu zostáva
už tradične takmer také isté, aké bývalo na Veľkú noc v našich rodinách.
Zvláštne, akú veľkú hodnotu majú
pre nás rodinné tradície. Možno je to
aj preto, že prostredníctvom nich sa,
aj keď možno už len v spomienkach,
vraciame k našim najbližším.
Užime si aj počas týchto sviatočných
veľkonočných sviatkov rodinných

www.harmanec.sk

rituálov, tradícií a symbolov, ktoré
sme zdedili po našich predkoch. Maľujme veľkonočné vajíčka, ozdobme
sviatočný stôl bahniatkami a obrusom so symbolom jari, upečme si
veľkonočného barančeka a iné koláčiky podľa rodinných receptov. Veď to
predsa patrí k týmto krásnym sviatkom jari.
Uchovávajme si naše rodinné tradície, tradície našich predkov a odovzdávajme ich ďalej našim deťom a
vnúčatám. Nech to všetko v nás pretrváva naďalej. Buďme hrdí na všetko, čo sa už veky traduje v našich rodinách.
Želáme vám, nech počas Veľkej noci
má svoje miesto vo vašich rodinách
pohoda, dobrá nálada a veselosť.
Veď aj to patrí k starým dobrým tradíciám Veľkej noci.
Redakčná rada Harmaneckých novín
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Pred rokom sme oslávili 50. výročie níctva máme zdravotné sestry, zub- administratívnych

pracovníkov

a

otvorenia novej ZŠ a MŠ v našej obci. ných laborantov, maséra a aj dvoch tých, čo sa realizujú v službách.
Pri tejto príležitosti chcem napísať o lekárov. Želám im, aby pomohli mno-

Naši žiaci sú úspešní aj v zahraničí. A

tých najdôležitejších, pre ktorých bo- hým pacientom navrátiť to najcen- to je veru veľmi ťažké presadiť sa v
la škola vybudovaná - o našich býva- nejšie - zdravie a chuť do života. Má- cudzom prostredí a silnej konkurenlých, ale aj súčasných žiakoch, ktorí me aj troch právnikov. Viem, že sa im cii.
túto školu navštevovali. Bolo ich viac darí uspokojovať svojich klientov.
ako dosť. Dnes sú už mnohí rodičmi a

Nezabudla som ani na našu súčasnú

Aj v pedagogickej oblasti máme po- pani starostku. Aj ona patrí medzi

ich ratolesti tiež navštevujú našu ma- četné zastúpenie. Máme dvoch riadi- našich úspešných a bola našou vzorlú, ale prosperujúcu školu.

teľov ZŠ, učiteľov, profesorov, dokon- nou žiačkou.

Keď som robila ankety alebo sčíta- ca aj jedného úspešného vedca. Zúnie ľudí, navštívila som aj rodiny mo- častnil

sa

dokonca

Zastúpenie máme aj vo folklóre. V

vedecko- súbore Urpín a Matičiarik sú aj naši

jich bývalých žiakov. Veľmi ma teší, výskumnej expedície v Antarktíde, harmaneckí súčasní žiaci. Fandila som
ako si dobre a pekne nažívajú. Sledu- kde skúmal odolnosť lišajníkov. Mies- a fandím aj našim športovcom, ktorí
jem životné cesty mojich žiakov. Som to, kde pracoval ešte nenavštívila sa často umiestnili aj na popredných
hrdá na ich úspechy a želám im to ľudská noha. Úžasné, nie? Aj týmto miestach.
najlepšie. Žialim nad tými, ktorý nás v našim bývalým žiakom želám, aby ich

Dúfam, že som na nikoho nezabud-

mladom veku navždy opustili. Česť zverenci dostali veľa poznatkov a ve- la. Máme už aj dôchodcov. Užívajte si
ich pamiatke.

domostí a aby prežívali šťastné det- ešte radosti zo života po dlhé roky!

Teraz chcem spomenúť mojich bý- stvo. Aj inžinierov máme v početnom

Som zvedavá, čo vyrastie z našich

valých, ako sa uplatnili v živote. Ne- zastúpení. Svojimi schopnosťami a terajších žiakov. To záleží na veľa činibudem ich menovať. Iste vieme, o vedomosťami nám pomáhajú skvalit- teľoch, ale hlavne na rodičoch, učitekoho ide. Obdivujem našich remesel- niť rôzne oblasti nášho života.
níkov, ktorí vo svojej sfére vytvárajú

„Pomáhať a chrániť“ - to robia naši

ľoch, ale aj nás všetkých.
Nech sú im vzorom tí, ktorí našu

hodnotné veci a svojimi schopnosťa- policajti. Tiež ich v tejto oblasti máme školu navštevovali a skvele sa v živote
mi nám pomáhajú riešiť problémy, s niekoľko.
ktorými sa často stretávame. Patrí im

presadili.

Úspechy želám aj našim podnikate-

Sme na nich všetci Harmančania

naša veľká vďaka. V oblasti zdravot- ľom. Majú to zložité. Máme aj veľa hrdí.

Nádherná publikácia
A

od A po Z

Z. Roštárová

S I E L N I C obrovské množstvo fotografického, všetky

vyšla koncom roka dnes už vlastne historického materiá- zákutia

2016. Kniha, ktorá má 377 strán je lu, čím dokresľuje bohatý kultúrny, života.
tlačená na veľmi kvalitnom kriedo- i duchovný život malej obce. Že toto Pre nás je
vom papieri a má tvrdý obal. Autor dielo je skutočne reprezentačné, do- potešeRichard R. Senček

pri zostavovaní svedčí aj to, že Resumé je uvedené v ním,

volil u nás snáď neznámu, ale veľmi siedmych jazykoch.
zaujímavú formu, ukázať život obce

Autorovi

že

epizódu

výborne sekundoval obce

v jej historickom vývoji a to skutočne Michal Várošík, domáci rodák, ktoré- z histórie
od A po Z, teda v abecednom pora- ho aj naši občania poznajú ako mode- služieb pošty a historické obecné pedí, čo sa mu aj perfektne a vynikajú- rátora RTVS 2, - s kolektívom 17 spo- čiatky spracoval autor týchto riadco podarilo. Kniha obsahuje, ako sa lupracovníkov, dali publikácii úžasnú kov.
to v posledných rokoch praktizuje, obsahovú náplň, ktorá vyčerpáva
12
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Michal Kiššimon
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60 rokov

65 rokov

Grajzerová Jana
Guťanová Anna
Leždíková Katarína
Štubňová Anna
Vajsová Lýdia

Matejka Stanislav
Kaszová Anna
Branická Vlasta

70 rokov

Katko Jozef
Marunčiak Ján

Čunderlíková Mária

75 rokov

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám k sviatku zaželať. Nech
slza bolesti vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa vám chrbtom
otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších
rokov vášho života.

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho,
koho sme milovali...

Dňa 26. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatní príbuzní.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo
si rada mala. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal
každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v
srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.

Dňa 28. februára uplynul rok, čo nás opustila naša
drahá manželka, mama, stará a prastará mama.
S veľkou láskou a úctou spomína manžel Milan, dcéra
Eva, synovia Dušan a Milan s rodinami, pravnúčik Hugo,
nevesta Ivona, brat Mojmír s rodinou, neter Lívia s
priateľom a ostatná rodina.
Chýbaš nám, Beatrice...

Harmanecké noviny

www.harmanec.sk

Viktória
Homolová
nar. 1.1.2017
Miriama
Krpelanová
nar. 12.2.2017

Vitajte nám a nech vám
rastie každým dníčkom
ľudské šťastie...

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám, len
brána spomienok zostala otvorená dokorán.

V apríli uplynie 25 rokov, keď nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec.
S láskou v srdci spomíname. Manželka, deti,
vnúčatá a ostatní príbuzní.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Po tmavej noci, keď svitol deň, odišla
si snívať svoj večný sen.
Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostávaš stále žiť.

Dňa 31. marca 2017 by sa dožila 100 rokov naša
drahá maminka, stará mama a prastará mama.
Spomienky na Teba budú žiť naveky. S úctou a
láskou spomínajú dcéry Gitka a Ruža s rodinami.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku.
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Je tu opäť jar, ktorá prírodu okolo nás zahalí do sviežej zelene. Vybrali sme pre vás niekoľko
zaujímavých a chutných receptov, ktoré túto krásnu sviežu farbu prinesú aj na váš stôl.

POLIEVKA Z JARNEJ CIBUĽKY A HRÁŠKU

ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA

700 g jarnej cibuľky (alebo mladej cibule), 1 PL masla, ½
dl oleja, 2 menšie strúčiky cesnaku, 3 bobkové listy, 300 g
hrášku, 1 cuketa, 1,5 l zeleninového vývaru, hrsť lístkov
petržlenovej vňate, hrsť lístkov mäty, nastrúhaná kôra z ½
citróna, extra panenský olivový olej na pokvapkanie, soľ,
mleté čierne korenie

Na cesto: 400 g mrazeného špenátu (pretlak), 3 vajcia, 120
g polohrubej múky, 2 PL oleja, 2 strúčiky cesnaku, 1 ČL
prášku do pečiva, soľ
Na plnku: 150 g nátierkového masla, 50 g roztierateľného
syra v črievku, 50 g nastrúhaného syra (ementál, eidam
alebo syr s modrou plesňou), cca 10 – 15 dg na plátky nakrájanej šunky alebo údeného lososa, kápia, cibuľka,
cesnak, (podľa chuti sušené paradajky, olivy a pod.)

Biele časti očistenej a umytej
cibuľky pokrájame na menšie
a zelené časti na väčšie kúsky.
Očistené strúčiky cesnaku rozkrojíme na polovice, jeden strúčik si odložíme na dokončenie
polievky.
V hrnci na roztopenom masle a
rozohriatom oleji orestujeme biele časti cibuľky a cesnak,
trochu posolíme, posypeme čiernym korením a na miernej
teplote restujeme asi 10 – 15 minút do polomäkka. Pridáme
zelené časti cibuliek, bobkové listy, varíme 10 minút a nakoniec pridáme na kocky pokrájanú cuketu a hrášok. Varíme do
mäkka
ďalších
zhruba
5
–
10
minút.
Zeleninu zalejeme vývarom, privedieme k varu, znížime
teplotu a necháme variť ešte pár minút. Potom odstavíme,
vyberieme bobkové listy, pridáme posekanú petržlenovú
vňať a polievku rozmixujeme v mixéri, v kuchynskom robote
alebo ponorným tyčovým mixérom dohladka. (Pre hrubšiu
štruktúru môžeme polovicu orestovanej zeleniny pred pridaním vývaru odobrať a vrátiť ju do zvyšnej rozmixovanej polievky.) Polievku vrátime na sporák, necháme ešte raz
prevrieť a podľa potreby ešte dochutíme soľou a čiernym
korením.
Na záver si najemno posekáme alebo v mažiari podrvíme
lístky mäty, strúčik cesnaku a kôru z citróna.
Polievku podávame posypanú mätovo-cesnakovo-citrónovou
zmesou a pokvapkanú extra panenským olivovým olejom.
(Na zjemnenie môžeme pridať i trochu kyslej smotany alebo
crème fraîche a strúhaného parmezánu.)

TAGLIATELLE SO ŠPENÁTOM
široké cestoviny – tagliatelle (alebo iný ľubovoľný druh),
špenátové pyré, olej, cesnak, soľ, korenie, umeocot, bazalka, parmezán
Cestoviny uvaríme a scedíme. Roztopené špenátové pyré ohrejeme na oleji, pridáme podľa chuti rozdrvený
cesnak, soľ,
korenie, umeocot a
bazalku. Servírujeme s parmezánom
či strúhaným syrom.
Tip: Ak máte doma bazalkové pesto,
pridajte za lyžicu. Oplatí sa. Ak máte
doma pesto z medvedieho cesnaku,
nahraďte ním samotný cesnak.
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Špenát rozmrazíme a vodu zlejeme. Pridáme žĺtky, ochutíme
soľou, cesnakom, premiešame. Pridáme múku zmiešanú s
práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. Zľahka premiešame a dáme piecť na plech (40 x 30 cm) vyložený papierom
na pečenie. Pečieme asi 12 min. na 180°C. Ešte horúce upečené cesto zrolujeme spolu s papierom do rolády a necháme
vychladiť. Po vychladení stiahneme z rolády papier a natrieme plnkou.
Plnka: Maslo, syry, nakrájanú kápiu, cibuľku a pretlačený
cesnak zmiešame a natrieme na vychladnutý korpus. Na to
uložíme šunku alebo
údeného lososa a stočíme do rolády. Dáme
do chladničky stuhnúť. Trochu plnky si
odložíme bokom a po
stuhnutí rolády ju ňou
ozdobíme a posypeme
nastrúhaným syrom.

ŠPENÁTOVÁ FRITTATA
200 g čerstvého špenátu, 1 malá cibuľa, 2 – 3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, 4 vajcia, 150 ml sladkej smotany, 100 g obľúbeného tvrdého
syra (ementál, čedar…), bylinky podľa chuti
Na troške oleja krátko podusíme špenát s cesnakom,
dochutíme korením, soľou a
čerstvo postrúhaným muškátovým orieškom a necháme
chvíľu vychladnúť. Medzitým si predhrejeme rúru na
170°C a jamky mafinovej
formy vytrieme olejom,
maslom alebo masťou. Špenát rovnomerne rozdelíme do
jamiek mafinovej formy. Vajcia vidličkou rozšľaháme so
smotanou, štipkou soli a mletého čierneho korenia a touto
vaječnou zmesou zalejeme jamky mafinovej formy (max. do
polovice výšky jamiek, frittata vybehne). Navrch do každej
jamky položíme plátok obľúbeného syra (môže byť aj strúhaný), posypeme drveným čiernym korením, bylinkami a dáme
zapiecť do rúry, pokiaľ vajcia nestuhnú, na cca 20 – 30 minút. Podávame s pečivom, šalátom alebo inou zeleninou.

www.harmanec.sk
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za účasti šiestich trojčlenných
družstiev,

systémom

každý

s každým sme si v tej tuhej zime nič, ale naozaj nič nedarovali a poctivo hrali či bojovali
celý deň.
Turnaj gradoval zápasmi o
umiestnenie a vyvrcholením
bolo finále, v ktorom sa rozhodlo

o

víťazstve

až

gólom

v predĺžení. Mená víťazov nie
sú dôležité, ale pre poriadok si
napíšme, že tento rok boli najTýmto článkom by sme chceli po- lepší Peter Floch, Jaroslav Holík a
zdraviť

obyvateľov

našej

obce Rastislav Plavucha.

a pochváliť sa zorganizovaním hoke-

Vo finálovom zápase za mantinelmi

jového turnaja, ktorý sa vďaka výbor- už bolo naozaj ,,husto“, čo nás poteným podmienkam na našom multi- šilo a divákom za povzbudenie ďakufunkčnom ihrisku uskutočnil dňa jeme. Vďaka patrí hráčom- bojovali
8.1.2017.

čestne a vždy sa dokázali dohodnúť aj

Samotnému turnaju predchádzala napriek tomu, že sme nemali rozhodnáročná príprava zabezpečenia nie- cu. Nakoniec naše poďakovanie patrí
len kvalitnej ľadovej plochy, ale aj aj

obci

za

finančnú

podporu

materiálneho zabezpečenia pitného a vytvorené zázemie. Starostke obce
režimu pre športovcov či divákov vo a niektorým poslancom, ktorí aj
forme alko- a nealko nápojov, vare- osobne podporili hráčov a strávili
nie guľášu alebo aj drobnej sladkosti s nami určitý čas tohto studeného
pre deti, ktoré prišli povzbudiť, či iba dňa.
nakuknúť. Nemenej dôležité bolo

Na ihrisku to žilo celú zimu, turnaj

i žrebovanie hráčov do družstiev, bol pre nás vrcholom sezóny, na bupodľa výkonnosti alebo kamarátstva dúci rok sa stretneme opäť.
ako to už na dedinách chodí... Takže

Harmanecké noviny

Peter Kohút
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Na sklonku roku 2016, dňa 30. decembra sa konal už 6. ročník mládežníckeho futbalového turnaja „O putovný pohár starostky obce Harmanec“. Turnaj sa konal pod patronátom obce Harmanec a za podpory
Banskobystrického

samosprávneho

kraja. Zúčastnilo sa na ňom deväť
trojčlenných

chlapčenských

druž-

stiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
kategórií: 5-10-roční a 10-15-roční.
Prvýkrát v histórii turnaja obidve kategórie vyhral domáci Harmanec.

zápas so Skubínom, ktorý skončil 5:0 spôsobom udržiava v Harmanci priaz-

Mládežnícky turnaj už dlhodobo a nakoniec priamy zápas o prvé mies- nivé podmienky pre vytváranie vzťapatrí medzi najkvalitnejšie futbalové to s Tajovom, ktorý skončil 3:0.
turnaje vo svojej kategórii. Potvrdil to

hu mládeže k športu.

Radosť domácich nemala konca-

Vladimír Sklenka

aj tento ročník. Turnaj sa odohrával kraja, keď sa rovnaký husársky kúsok
v priestoroch telocvične a každý zá- podaril aj chlapcom z mladšej kategópas

trval

10

minút.

Prípravu rie. Putovný pohár tak tento rok

Umiestnenie družstiev:
kategória: 10-15-roční chlapci

a zostavenie domáceho tímu ako tré- ostáva doma v Harmanci. Teší nás, že

1. Harmanec

ner viedol Peter Chladný. Podarilo sa sa turnaja zúčastnili aj mladší futba-

(Chladný, Sklenka, Mičák)

mu to na výbornú. Domáci tím listi z Harmanca.

2. Tajov

v najvyššej kategórii vyhral bez straty

(Patrnčiak, Úradník, Rusko)

Turnaj potvrdil vysokú futbalovú

bodu. A to v úvodnom zápase otočil kvalitu všetkých mužstiev, každý zá-

3. Skubín

nepriaznivý stav z 1:3 na 4:3 pas bol napínavý a všetci chalani

(Pollák, Slobodník, Greško)

s Duklou, s.r.o. a následne v druhom predviedli kus futbalového umenia.

4.Badín

zvíťazil 2:0 s Podlavicami. V treťom Nakoniec nám ostáva poďakovať

(Gura, Murgaš, Necpál)

zápase domáci s Badínom znovu pre- všetkým hráčom zúčastnených druž-

5. Dukla, s.r.o.

hrávali 1:2, ale zápas famózne do- stiev, rozhodcom Peťovi Mazúchovi a

(Danko, Svetlík, Baláž)

viedli

6. Podlavice

do

víťazného

konca Zdenkovi Dankovi,

divákom, ktorí

s výsledkom 4:2. Potom nasledoval oduševnene povzbudzovali a najmä

(Matušek, Madoš, Svrčina)

organizátorom turnaja

kategória: 5-10-roční chlapci

Peťovi a Ale Chlad-

1. Harmanec

ným. Osobitné poďa-

(Mališka J., Mališka M., Potančok)

kovanie patrí staros-

2. Podlavice

tke obce Harmanec,

(Beľa, Baláž, Petráš)

pod záštitou ktorej sa

3. Panelák

futbalový turnaj konal

(Marenčák, Balog, Murgaš)

a ktorá aj takýmto
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