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Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

www.harmanec.sk
Už druhý týždeň ležím doma v nie príliš komfortnej
polohe na bruchu. Nie, to nie je žiadny nový trend odtučňovacej kúry pred jarnou sezónou. Bola to podmienka lekára,
ktorý ma prepúšťal z nemocničného lôžka. Okrem toho
šetriaci režim na oči, to znamená, obmedziť pozeranie
televízie, nepracovať s počítačom, zabudnúť na internet...
Vy všetci sa tešíte z vône jari a ja vnímam jar len cez
oknom vchádzajúce slnečné lúče, ktoré mi vylepšujú
náladu. A počúvam rádio. Väčšinou Rádio Slovensko, pretože tam sa okrem hudby a denného spravodajstva dozviem
aj veľa iných zaujímavostí, možno niekedy viac ako
z televízie.
Celý týždeň sa okrem iného venovali rozhlasoví moderátori tiež odtučňovacím a skrášľujúcim jarným kúram.
V podstate neradili nič nové. Hlavné zásady chudnutia sú:
menej a častejšie jesť a hlavne hýbať sa. Bohužiaľ, v mojich
momentálne obmedzených podmienkach je to nemožné.
Ale od chvíle, ako sa začali X. jubilejné paralympijské hry
v kanadskom Vancouveri, sa už nesťažujem.
Viete, že slovenskí postihnutí športovci vybojovali jedenásť medailí, z toho šesť zlatých? Takí úspešní ešte nikdy
v histórii, ani letných POH neboli. O všetky pódiové umiestnenia sa zaslúžili zrakovo postihnutí alpskí lyžiari. Slovenskí
paralympionici šesťkrát stáli na najvyššom stupni, šesťkrát
sa hrala slovenská hymna. To si zaslúži obdiv a uznanie.
Určite všetci podali výkony na hranici svojich možností.
Teším sa z ich úspechu, z toho, že napriek nepriazni osudu
sa dokázali vzchopiť a zabojovať nielen na olympiáde, ale
predovšetkým v živote.
A tak si už nesťažujem na nekomfortnú polohu. Je mi
fajn. A čo vy?
Ešte sa vám chce nadávať na kdejaké malichernosti? Že
vás občas niečo zabolí? Že ešte nezmizol sneh? Že doma je
veľa práce s jarným upratovaním...? Prestaňte sa ľutovať.
Nadýchnite sa jari plnými dúškami.
Veď sa začal čas vôní. Vône narcisov, tulipánov, byliniek...
Začal sa čas vône maľovaných vajíčok a vône najkrajších
sviatkov jari.
Vnímajte všetky tieto nádherné vône ale hlavne zostaňte zdraví !
Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Pokojné sviatky
Keď som písala tento príspevok, bolo
sobotňajšie popoludnie. Snehové vločky
opäť potvrdzovali silu zimy, ktorá akosi nie
a nie uvoľniť miesto jari, ktoré jej
o niekoľko dní oficiálne patrí.
Zákonitosti nezmeníme, a tak aj príroda
čaká, kedy nastúpi ďalšie ročné obdobie –
jar.
Do nového života sa neprebúdza len príroda, ale aj my. Čoraz častejšie vychádzame
z bytov na nádherné prechádzky a čakáme
na slniečko, ktoré na nás pozitívne pôsobí,
prebúdza v nás optimizmus a dobrú náladu.
Začneme sa stretávať na miestach, ktoré
sme na zimu ponechali odpočinku a ktoré
nás teraz začínajú lákať sviežim vzduchom
a teplou jarnou atmosférou.
Spolu s jarou prichádzajú aj kresťanské
veľkonočné sviatky, ktoré sú príležitosťou
na umocnenie harmonických stretnutí
v úzkom rodinnom kruhu, rodičov s deťmi,
či starých rodičov s vnúčatami. Pochopiteľne, že sú to deti, ktoré vždy dokážu vyčariť
dobrú a sviežu náladu a urobia Veľkú noc
výnimočnou a plnou šťastia a radosti.
Želám vám, aby sa stretnutia naplnili pravým zmyslom i podstatou veľkonočných
dní, ktoré sa slávia od nepamäti, aby sviatky priniesli nádej, nádej na nový život, akýsi duševný pokoj, radosť z jari, zo života
i z obyčajných ľudských okamihov a chvíľ.
Pokojné a radostné veľkonočné sviatky.
Starostka obce
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ROZPOČET 2010
POLOŽKA - PRÍJMY
a/ dane a poplatky od PO a FO
dane

€
112 526
82 500
82 500

- daň z nehnuteľností

miestne dane a miestne poplatky
- poplatok za psa
- daň za ubytovanie
- z výťažku lotérií a pod. hier - výherné automaty
- za potvrdenia, overovania a ostatné
- za kom. odpad
- za reklamné tabule
- poplatok za užívanie verejného priestranstva

b/ prevody v rámci verejnej správy
- podielové dane
- originálne kompetencie MŠ
- originálne kompetencie ŠK
- originálne kompetencie ŠJ

30 026
400
1 500
10 454
860
15 000
662
1 150

161 541
161 541

- prenesené kompetencie ZŠ

c/ ostatné príjmy

18 163

- príspevky rodičov pre MŠ,ŠK,
- za poskytovanie služieb pre ZŠ, ostatní
- za poskytovanie stravného ŠJ a zamestnanci

d/ príjmy z vlastníctva
- za prenájom nebytových priestorov
- za prenájom bytových priestorov
- za predaj majetku
- za predaj majetku (byty)
- dividendy

3 200
5 863
9 100

16 819
14 708
1 961
0
150
0

e/ úroky z bankových vkladov

65

- úroky z bankových účtov

65

f/ zostatok prostriedkov z roku 2009

PRÍJMY SPOLU

0

309 114
POLOŽKA - VÝDAVKY

a/ materiál

ROZPOČET 2010
€
16 220

- výpočtová technika
- kancelárske potreby
- nákup športového materiálu do telocvične

0
1 000
0

- nákup materiálu do MŠ, ŠK, ŠJ
- čistiaci a hygienický materiál (odpad. vrecia)
- materiál všeobecný - zámky, kľúče, el. materiál
- knihy, časopisy,
- software, licencie,
- har. noviny
- ochranné pomôcky OÚ, MŠ, ŠJ
- reprezentačné výdavky
- potraviny pre ŠJ

3 200
500
1 300
600
150
570
0
600
8 300
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b/ energie
- elektrická energia
- zemný plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
- vykurovanie a TUV
- pitná voda

c/služby
- údržba verejných priestranstiev (zimná a letná)
- nájom - doktorky
- revízie zariadení
- služby požiarneho technika
- audit
- advokátske služby
- bankové poplatky, web, koncesie
- príspevok na stravu od zamestnávateľa MŠ, ŠJ, OÚ
- odvoz odpadu
- cestovné
- telefón, internet, poštovné, kolky
- služby - výber. konanie, rámo. obraz., znal. posudok, iné
- údržba VO
- príspevok ZMOS-u, ZMO Bbregion, stav úrad
- školenie
- poistenie majetku + osôb

d/ osobné výdavky
- mzdové prostriedky - starosta
- mzdové prostriedky - zamestnanci OÚ, kontrolór
- mzdové prostriedky - MŠ
- mzdové prostriedky - ŠJ
- mzdové prostriedky - ŠK
- odmeny poslancov
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39 950
10 500
15 500
13 000
950

42 913
3 300
5 975
1 250
798
900
2 400
1 500
3 600
15 000
750
3 250
500
700
710
1 200
1 080

138 877
22 508
21 224
28 760
13 289
8 621
8 607

- zákonné odvody
- povinný prídel do SF
- dohody na práce

30 023
791
5 054

e/ výdavky na telovýchovu a šport

5 195

- príspevok futbalovému oddielu
- príspevok stolnotenisovému oddielu
- príspevok biatlonu
- príspevok na letný minifutbalový turnaj
- príspevok turistickému oddielu
- príspevok SZPB
- príspevok streleckému oddielu

f/ výdavky na sociálnu výpomoc
- sociálna výpomoc sociálne slabým

g/ výdavky na kultúrnu činnosť, ZPOZ

3 300
0
330
0
700
700
165

900
900

2 870

- uvítanie do života
- slávnosť život. jubileí
- slávnosť "úcta k starším"
- stromčeková slávnosť
- akcia "Deň detí"
- rozlúčka so zosnulými, pohreby
- školský karneval,

400
100
700
500
500
120
150

- slávnosť "Deň matiek"
- slávnosť "Deň učiteľov"

300
100
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h/ obnova a údržba obecného majetku

22 393

- nákup obec. majetku (kopírka, el. rúra - ŠJ)

0

- údržba výpočtovej techniky

500

- oprava fasády OÚ,

14 101

- údržba priestorov, budov (elekroinš., čistenie odtokov, havária radia)
- príspevok do FO (H6)
- príspevok na údržbu cintorína v DH
- úprava verejných chodníkov - strelnica,
- poplatok za televíz. príjem
- plánovaná výmena - radiátory OÚ

1 500
3 371
550
1 257
114
1 000

i/ finančné operácie

39 796

- splátka úveru - plynofikácia obce

13 809

- splátka úveru - odkúpenie majetku HP Reality

18 987

- splátka úroku z úveru - plynofikácia, odkúpenie HP Reality

7 000

VÝDAVKY - OBEC

309 114

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 7. 1. 2010
Schválené dňa: 22. 1. 2010
Uznesenie č. 2/2010

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 22. 1. 2010
Starostka obce, Vajsová Helena, informovala OZ
o pripravovanej publikácii „Banská Bystrica
a okolie“, v ktorej má byť zakomponovaná informá rozpočet obce Harmanec na rok 2010
cia o našej obci s fotografiou. Predpoklad vydania
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
je 1. polrok 2010
Súhlasí:
Berie na vedomie:
 stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce  so zakúpením publikácie „Banská Bystrica a okolie“
v počte 10 ks.
Harmanec na rok 2010
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
Schvaľuje:

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 3. 2. 2010
 Starostka obce, Vajsová Helena predložila OZ návrh

žiadosti p. Slimákovej Aleny.
rozpočtu Bytového podniku Harmanec na rok 2010
a zmluvu o nájme nebytových priestorov pre Bytový Schvaľuje:
podnik.
 dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov pre p. Slimákovú Alenu
Schvaľuje:
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
 rozpočet BP Harmanec na rok 2010

Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - Ing. Lovás
M., Čičmanec R., Rusnáková A.

Starostka obce, Vajsová Helena oboznámila OZ s
mailom p. Dúbravského R. o požiadavke uverejniť
politický propagačný článok v obecných novinách
a na infokanáli.

 zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou
Harmanec a BP Harmanec.
Nesúhlasí:
 s uverejnením
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

politického propagačného
v obecných novinách a na infokanáli

 Starostka obce, Vajsová Helena predložila dodatok

k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle

článku
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Napísali ste nám
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Cesta zarúbaná
Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých
záhradkárov opísala príbeh o ceste, ktorá sa
stratila.
My, občania z Harmanca, či z Banskej Bystrice sme sa rozhodli, že v roku 2000 odkúpime
pozemky do osobného vlastníctva v Dolnom
Harmanci, ktoré sa užívali záhradkármi záhradkárskej osady, od jej vzniku, od roku 1961.
Odkúpenie sa podarilo. Postupne si každý postavil chatku, aby mohol relaxovať nielen jeden
deň, ale aj cez víkend, alebo sa len schoval pred
zlým počasím.
Nakoľko všetci bývame v bytových domoch
v Harmanci alebo v Banskej Bystrici, často sme
sa po práci tešili na oddych v našich záhradkách.
Sú v krásnom prostredí, položené vysoko nad
dedinkou Dolný Harmanec. Kedysi tu bývali
robotníci, ktorí stavali železničnú trať a viedla
sem prístupová cesta, ktorú sme používali, aj
v čase, keď sme odkupovali pozemky. Ale to
sme nevedeli, že jedného dňa sa to zmení
a začneme mať veľké problémy, že sa naša pohoda zmení na utrpenie. Po rokoch sme aj my
zostarli, aj naše nohy už nie sú najmladšie, a tak
často cestu k záhradkám, ktorú zdolávame od
jari do neskorej jesene zrazu niet. Zrazu sa stratila a ostal len jeden ťažko schodný chodník, ak sa
tak dá vôbec nazvať. Niet cesty, ktorá toľko
rokov každému slúžila. My starší s batohmi na

chrbtoch sa musíme po tomto chodníku štverať
aj po štyroch, ak chceme relaxovať.
Pýtate sa: kde sa podela cesta?
Zrazu sa našiel majiteľ pozemku, na ktorom
bola cesta. A ten nám zakázal vstup na jeho pozemok. Označil nám terén, po ktorom môžeme
chodiť od jari do jesene, čo je skôr krkolomné
štveranie k vytúženým políčkam. S iróniou to
označujeme ako zaslúžený relax. Naša pohoda
spred rokov sa stratila a zostala len trpkosť.
Naozaj ten kus neúrodnej zarastenej pôdy
natoľko chýba vlastníkovi? Veď roky nikomu
táto prístupová cesta neprekážala, ale slúžila záhradkárom a zároveň aj ľuďom z Dolného
Harmanca. Po dlhých sporných rokoch sa stala
zarúbanou cestou. Pripomína to divadelnú hru
„Kamenný chodníček“, s tým rozdielom že tá
mala dobrý koniec.. Náš skončil na súde a súdne
rozhodnutie bolo v náš neprospech. Je to naozaj
konečné rozhodnutie, alebo sa nájde ešte riešenie? Zostane cesta pre záhradkárov navždy
nedostupná?
Spoločným želaním je, aby zvíťazila múdrosť
človeka a jeho pochopenie, aby sme mohli aj my
užívať naše záhradky s radosťou, aby náš
oddych bol znova pokojný bez hnevu a nenávisti.
Záhradkári z osady Dolný Harmanec

Vandalizmus? Že neviete, čo to je? Stretávame sa s ním každý deň, každú hodinu či
minútu. A bohužiaľ sa s ním stretávame aj v našej obci Harmanec. Jeho hlavným
prejavom je to, že nám znepríjemňuje život. Pýtate sa ako? Ničí to, čo patrí nám všetkým
– verejný majetok OBECNÝ ÚRAD. Nevieme však, či to je prejav vlastnej sebarealizácie, alebo to naši spoluobčania robia pre vlastné potešenie. Že o ničom neviete? Opľuté
dvere, sklá a písanie hanlivých slov... v priestoroch obecného úradu. Málo? Myslím, že
nie.
Nechcem na tých, ktorých sa to týka, násilne apelovať, aby prestali. To nie. Ale chcem,
aby sa nad tým zamysleli, prečo to robia, nech prehodnotia svoje správanie voči nám,
všetkým spoluobčanom.
Anežka Kolláriková
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čas veselosti a zábavy, ktorý trvá od
Troch kráľov do Popolcovej stredy, je už za nami. Až doteraz
sa po dedinách zachovali typické piesne a tance, sprievod masiek po dedine a zároveň aj fašiangové pochúťky – šišky, krapne a tiež hriatô, ktorých príprava a podávanie
pretrváva a v súčasnosti predstavuje živý odkaz
pre mladú generáciu. A tak, keď po zime príde
jar a s ňou fašiangy, začneme už od tých najmenších upevňovať tradície, na ktoré budú neskôr
s láskou spomínať. Odovzdávaním z pokolenia na
pokolenie postupne zistíme, že obohatili nielen
našich najbližších, ale
vdýchli ducha aj našej
obci.

Aj tento rok sme pripravili fašiangy spojené
s maškarným plesom trochu ináč, bez sprievodu dedinou.
Všetci, deti i rodičia sa pripravovali, či doma, v škôlke,
v škole, na karnevalovú zábavu, na prehliadku v maskách od
výmyslu sveta, na detské hry a tančeky. A možno ste si
aj Vy pri prípravách zaspomínali, ako ste prežívali
fašiangy za mladi, že sa stretla a veselila celá dedina.
A nakoniec v to nedeľné popoludnie mali radosť a tešili
sa všetci – deti, rodičia i starí rodičia. So zatajeným
dychom čakali na vyhodnotenie, ktoré si zaslúžili všetky
masky. Vecné ceny, plný stôl sladkostí a sladké koláče im
boli odmenou. Ďakujem organizátorom, sponzorom a dvom
obetavým starým mamám, E. Kováčovej a B. Patrnčiakovej, ktoré v napätom časovom sklze napiekli „dlhokánsky metrový koláč“.
Helena Vajsová

Toto sú tie najmenšie, ale
najmilšie princezné a motýliky, ktoré síce ešte nevedia
ani chodiť, ale fašiangovať
sa im veru už zachcelo...
Foto - R.Čičmanec
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Z histórie obce

Monarchia
Kultúra, to je veľmi široký pojem. Jej členenie by zabralo jednu
celú stranu. V súčasnosti sa preto kultúra chápe ako všeobecný rámec, v ktorom ľudia v procese učenia získavajú dobovo a miestne
špecifický súbor hodnôt, názorov a iných kultúrnych znakov, prostredníctvom ktorých vnímajú a interpretujú všetku realitu svojho
bytia.
Písať o histórii kultúry v Harmanci znamená začať rokom 1829,
keď bola založená fabrika na výrobu papiera F.S. Leichtom. Bola to
práve fabrika, ktorá vdýchla život celej harmaneckej doline
a postupne celému blízkemu okoliu, a ovplyvnila aj život v Banskej
Bystrici. Vo všeobecnosti platilo a niekde i platí, že kultúra je tam,
kde je škola. A kde je škola, tam je aj učiteľ. No a práve učitelia boli
strojcami i nositeľmi kultúry. Obdivovali sme našich starých rodičov,
že bežne ovládali niekoľko rečí. A bežne platilo : Koľko rečí vieš,
toľkokrát si človekom! Málotriedne školy s mnohými deťmi od 6 do
12 rokov i viac, sa učili napríklad takto: Voda, Wasser, agua, víz Oheň, Feuer, ignis, túz. To opakovali všetci spoločne a nahlas.
A v harmaneckej fabrike bola škola a aj škôlka veľmi skoro, celkom
presne nevieme odkedy. Bola a to priamo vo fabrike.
O niektorých zaujímavých javoch tej doby veľmi zaujímavo píše
Gustáv Zechenter Laskomerský vo svojej jedinečnej knihe Päťdesiat
rokov slovenského života. Pri šetrení na cestovnom poštovým povozom „Mallé“, mohli ste si dať zapísať deti ale aj študentov ako kufor
alebo batožinu. Dlhé vlasy nosili len niektorí maliari, blázni a veľmi
podozriví borcovia s predsudkami. Na vojenčine sa vtedy slúžilo
štrnásť rokov a to bez prestania, svadba bola napríklad aj ráno
o šiestej hodine za prítomnosti dvoch svedkov, nasledovali raňajky
a o siedmej išiel každý za svojou prácou. Nuž také to boli časy.
O Harmanci sa tam zmieňuje dvakrát. V roku 1848 počas revolúcie:
˶pošinuli nás gardistov do Harmancov, kde sme sa však za krátky čas
povaľovali. A možno zato, že na šope spať už bolo dosť chladno
a v izbách bolo veľa múch a ploštíc, vrátili sme sa zase do drotárne“.
Inde zase, v časoch keď bola fabrika imaním firmy Arnstein
a Eskeles a títo veľa investovali do rozvoja. Na svoje trovy tam usporadúvali veselé, hojné zábavy pri cigánskej hudbe, častovali znamenitým švechatským, furmanmi dovezeným pivom, šunkou, syrom. Bol
tu fabrický doktor Jozef Bauer, mešťanosta Wachtler, dôstojníci,
lesný majster, stoličný tajomník Ján Francisci, ktorého považovali za
najkrajšieho muža Slovenska i sám Laskomerský a mnohí ďalší.
Spomínali sme školu v papierni. Školský inšpektor Kolbenheyer
píše 20. februára 1953: Do penzie šiel učiteľ – farár Anton Tillesch
od 27. januára. Na jeho miesto nastúpil Mathias Steuko 1. februára
1853. Steuko bol učiteľom aj v Ulmanke, bol to poldňový učiteľ, tu
i tam! Ďalej sa spomínajú učitelia Kaplan, aj učiteľ zo Skubína N.
Hauch.
30. mája 1867 predložil Ing. Johan Loványi projekt novej školy
v Dolnom Harmanci ktorá okrem učebne a bytu učiteľa má na prízemí aj maštaľ, drevovňu a abort.
V po slovensky, ale v protislovenskom duchu písaných novinách
Svornosť čítame:
Z harmaneckej doliny 7. aug. 1875.
„...z našej čarokrásnej doliny harmaneckej som ešte ani len riadočka
posiaľ neuzrel. Tak sa zdá, jako by kraj tento vymretý bol, alebo jako
by to tu bol už ten doskami obitý svet. Lež nenie tomu tak. U nás je
tiež živo a rezky sa pohybuje aj život spoločenský...Viac nečakajme
a nežiadajme od našej starej generácie. Čo ešte sa požaduje to nám až
budúce pokolenie v skutok uvedie...“Pisateľ pod iniciálkami -m.n. nám zostal utajený.
V Dolnom Harmanci odvádzal dobrú prácu učiteľ Vojtech Kapusta,
ale v roku 1882 skončil, aby prešiel do Ulmanky. Tu si pomaďarčil
priezvisko na Kárpáti. Na prázdne miesto zo štyroch uchádzačov bol
vybratý Adolf Hergot, ktorý bol súčasne aj učiteľom v papierni.
30. júna 1883 prišiel do harmaneckej papierne zvláštnym vlakom
Spevokol z Budína. Tu dostali raňajky aj obed a po krátkom vystúpení si urobili výlet na Horný Harmanec.
V predvečer vianočných sviatkov obdaroval majiteľ fabriky
a mecenáš školy Teofil Štádler všetkých školákov peňažnou sumou 2
-4 zlatých, ktoré boli ukladané na knižky v poštovej sporiteľni priamo
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vo fabrike, ako aj darčekmi. 35 žiakov mu potom zaspievalo dve
maďarské a jednu slovenskú vianočnú pieseň. Darčekmi obdaroval aj
20 detičiek zo škôlky, ktoré si potom pri krásne vyzdobenom stromčeku rozprávali, čo im Ježiško doniesol. Popri darčekoch každé dostalo aj teplé zimné ošatenie. Štedrý mecenáš to takto praktizoval rok čo
rok. V tejto činnosti Štádlera veľmi podporovala, aj mu pomáhala
jeho manželka Matilda. Štádler sa ženil ako štyridsaťročný, deti nemali a tak sa rozdávali celí. Pani Štádlerová bola viac rokov predsedníčkou Spolku žien v Banskej Bystrici a usporadúvala veľké bály
a bola matkou bálu, kde 23. februára 1889 tancovalo prvú štvorylku
pri hudbe Lajoša Tóniho 68 párov!
Vo februári v roku 1891 bol v papierni znovu založený spevácky
krúžok a mál 31 členov. Veľkú zásluhu na jeho vzniku majú páni –
úradník Harnisch a riaditeľ Wotoček. Obidvaja v zbore aj účinkujú
a riaditeľov brat hrá na husliach. 5. augusta boli v papierni veľké
oslavy 25. výročia, ako sa stali Teofil Štádler a Huttnerovci spolumajiteľmi. Spevokol zložený zo zamestnancov pod vedením dirigenta
Rudolfa Adámyho zaspieval oslavnú pieseň. Odhalili Štádlerovi
bronzovú bustu a nežijúcemu Huttnerovi pamätnú tabuľu. Poskladali
sa na ne zamestnanci. Štádler dal pri tejto príležitosti na nemocenskú
poisťovňu zamestnancov 5 tisíc zlatých! Túto peknú slávnosť ukončil zmiešaný zbor peknou piesňou. Potom nasledovala zábava, pred
ktorou majiteľ ešte rozdal 200 darčekov!
22. mája 1892 bolo v papierni jarné zasadnutie učiteľov bystrického
okruhu. Ďalšie sa tu uskutočnili v roku 1894, 1896, 1898, 1900. Učitelia sem radi chodili, lebo majiteľ Teofil Štádler ich zakaždým štedro
pohostil, aj keď on sám bol evanjelikom a učitelia boli všetci
z katolíckych škôl. V roku 1892 bol učiteľ z Harmanca Adolf Hergot
zvolený za predsedu bystrického okruhu.
V júli 1893 navštívil aj harmaneckú dolinu župan Michal Žilinský.
Páni a úradníci z mesta sa radi chodili zabaviť pri dobrej muzike Paľa
Baloga do Cenova alebo do Harmančoka.
V roku 1896 bola veľká Mileniová výstava v Budapešti. Štedrý
Štádler obdaroval žiakov školy, keď každému venoval 25 zlatých,
aby im umožnil návštevu výstavy. A v nasledujúcom roku zakúpil pre
Kasíno reprezentačné 100 zväzkové vydanie Jókaiho.
V apríli roku 1898 bol v papierni založený čitateľský spolok
z radov úradníkov a robotníkov. Záštitu nad ním mal sám majiteľ
papierne Henrich Hüttner. V marci roku 1899 bol usporiadaný
v rámci osláv lampiónový sprievod na počesť obľúbeného riaditeľa
Jozefa Baudischa k jeho meninám. Za úradníkov prehovoril Ján Augustín a za robotníkov Ján Predáč. Oslava pokračovala v hostinci
u Kalužaya. V novembri mal meniny Štádler a prekvapili ho krásnou
serenádou pod jeho oknom v meste a tiež mu zaspieval evanjelický
spevácky sbor, ktorý dirigoval Rudolf Adámy.
V auguste 1901 bol v Banskej Bystrici otvorený kurz ručných prác,
ktorého sa zúčastnil aj učiteľ z Harmanca Ladislav Bandura. Účastníci kurzu navštívili aj harmaneckú papiereň, kde ich privítal riaditeľ
Baudisch.
V októbri boli veľké oslavy v papierni s bohatým kultúrnym programom, kde odzneli básne, piesne a dlho do noci vyhrávala fabrická
kapela. V prednese básní upútala pozornosť Šárika Wotočeková
a Viliam Hüttner.
V roku 1909 je dlhšiu dobu bez učiteľa škola v Dolnom i Hornom
Harmanci, Na prázdne miesto sa hlási celkovo desať uchádzačov.
Zvolený je Ján Štubňa. V papierni nie je s platom spokojná učiteľka
Gizela Kellerová, ale to sa čoskoro urovná. Avšak v roku 1912 odchádza učiteľ Ján Štubňa. Na jeho miesto nastúpi Jozef Pavlovič, ten
však čoskoro dostane povolávací rozkaz a ide na vojnu. Jeho miesto
dočasne zaujme Ján Babala. V septembri 1913 sa vráti do svojej
školy Jozef Pavlovič
Piatok, 31. októbra 1913 je veľmi pamätným dňom. Vtedy totiž
vypravili z Banskej Bystrice prvý slávnostne vyzdobený vlak do
harmaneckých papierní. Bolo veľa hostí, prejavov, prípitkov.
V Ulmanke mal slávnostnú reč richtár Michal Haliarsky a krásny
veniec na rušeň položila malá Mária Baisová.
V roku 1915 prichádza na dovolenku z fronty Ján Paulovič, ktorý
sa tam pred rokom hlásil ako dobrovoľník v hodnosti čatára, teraz
prišiel ako zástavník s návrhom na vyznamenanie. Tak už to chodí,
vojna bola v plnom prúde a kultúra bola nastoknutá na bodák!

Michal Kiššimon
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Z náboženského života
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Veľká noc 2010 - Svätý týždeň
Rok so svojimi sviatkami nám pripomína celé dejiny ľudstva, avšak udalosti Veľkého týždňa
a Veľkej noci sprítomňujú pre nás kresťanov najdôležitejšie okamihy našej histórie, je to vrchol našich
kresťanských dejín.

Kvetná nedeľa
Deň, keď Ježiš slávnostným spôsobom vošiel do Jeruzalema a zverejnil svoje poslanie
Mesiáša – Spasiteľa. Veľké množstvo ľudí mu vyšlo naproti, mávali ratolesťami a volali: „Hosana –
sláva Synovi Dávidovmu...!“
Podobne veriaci kresťania v tento deň vychádzajú naproti Kristovi s posvätenými ratolesťami.
Vyjadrujú tak svoju radosť z príchodu Záchrancu - Spasiteľa. Otvorenosť pre Božie pôsobenie
v našom živote.

Zelený štvrtok
V liturgii sa sprítomňuje udalosť Poslednej večere, keď bola ustanovená sviatosť Tela a Krvi Ježiša
Krista. A slovami „...toto robte na moju pamiatku...“ bola ustanovená aj kňazská služba.
Biskup alebo kňaz vykonáva aj obrad umývania nôh. Je to upozornenie pre tých, ktorí zastávajú
úrad – službu. Ježiš hovorí: „Dávam vám príklad.“ Ide o službu lásky v duchu Kristovej pokory.

Veľký piatok
Ťažko možno ľudskými slovami vyjadriť hrôzu tejto udalosti. Smrť Božieho Syna spôsobená ľuďmi.
Ale znamená to aj veľkú nádej - naše vykúpenie!
V tento deň, na začiatku liturgie kňaz padá pred oltárom úplne na zem, aby tak vyjadril náš
zármutok nad Kristovým utrpením, ale i ochotu niesť naše životné kríže, a tak nasledovať Ježiša.
Nepatrným prejavom našej účasti na Kristovom utrpení je veľkopiatkový prísny pôst.

Biela sobota
Stratená nádej. Mŕtve telo leží pochované s mnohými (falošnými) očakávaniami.

Večer – noc zo soboty na nedeľu - VEĽKÁ NOC
Slávnosť sa začína posvätením ohňa a sviece, ktoré sú symbolom zmŕtvychvstalého Krista, víťaza nad
smrťou a temnotami zla.
Počas čítania textov z Biblie, rozmýšľame o veľkých a obdivuhodných skutkoch, ktoré Boh vykonal
od stvorenia sveta, aby pripravil a uskutočnil našu záchranu – spásu. Pri liturgii krstu obnovujeme
rozhodnutie, zjednotiť sa s Kristom, začať nový život a plniť poslanie, ktoré z krstu plynie. Pri
„lámaní chleba“ tvoríme rodinu Božích detí. Prijímame Telo a Krv veľkonočného Baránka – Krista. Je
to pokrm na cestu až k bránam večnosti, k bránam nášho Domova.
Týždeň naplnený duchovnými zážitkami a radostnú Veľkú noc vám praje
Martin Sebíň, farár.
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Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci január, február, marec)

Potešili sme sa novorodeniatkam:

60 rokov:
Viera Koštialová

Dominika
Vargová

65 rokov:
Apolónia Semanová



narodená 13. 12. 2009

Viktória
Petrášová

70 rokov:
Miroslav Kováčik
Otto Vašek



narodená 3. 1. 2010

Milan
Farárik

75 rokov:
Jozef Kupčok


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

narodený 27. 1. 2010

Milí
rodičia,
želáme
Vám i Vašim deťom krásny
a spokojný život plný lásky, zdravia a šťastia.

SPOMIENKA
Dňa 2. 3. 2008 uplynuli dva roky, keď nás náhle
navždy opustil manžel, otec, starý otec
Vojtech Daniš.
So slzami v očiach a s láskou v srdci spomíname.
Manželka, deti a vnúčatá.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí spolu s nami na poslednú cestu odprevadili a tichou
spomienkou si uctili našu drahú zosnulú Annu Pollákovú.
Smútiaca rodina

OPUSTILI NÁS
Aurélia Dlhošová
Elena Slašťanová
Anna Polláková
Jozef Čunderlík

84 rokov
78 rokov
92 rokov
75 rokov

dňa
dňa
dňa
dňa

2.1. 2010
11. 1. 2010
1. 3. 2010
16. 3. 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!
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História obce
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Voľby do Obecného zastupiteľstva v Harmanci v roku 1998
Tieto voľby sa uskutočnili v nejakom chaotickom ovzduší. Občania dostali do svojich poštových schránok Oznámenie o čase a mieste konania volieb. Voľby boli vypísané na dni 13. a 14. novembra 1998 a to
v Harmanci v prvý deň popoludní a v druhý deň dopoludnia. Už sa mi nepodarilo zistiť z akej príčiny, ale
v tomto termíne sa voľby nekonali. Skutočnosť bola taká, že voľby boli uskutočnené v dňoch 18. a 19.
decembra 1998. Všeobecne sa očakávalo, že v dusivej atmosfére, aká v tých časoch v obci vládla, bude
minimálny záujem o obsadenie funkcie starostu, ale i o obsadenie poslaneckých kresiel. Na prekvapenie,
opak bol však pravdou!
Na funkciu starostu obce Harmanec kandidovali:
Babušík Norbert, Beňová Kristína, Haluška Dušan, Messingerová Anna, Roháčová Danica, Štiefel Viliam. Teda šiesti.
Na dvanásť poslaneckých kresiel si robilo nárok celkom dvadsaťtri kandidátov:
Artimová Miroslava, Babušík Norbert, Beňová Kristína, Berky Branislav, Dlhoš Kamil, Haring Vladimír, Jánošík Jaroslav, Mgr. Kohútová Henrieta, Lachká Kvetoslava, Matejka Stanislav, Nemčoková Alena,
Petrášová Dana, Petrášová Mária, Pilátová Miriam, Roháčová Danica, Rýsová Andrea, Rýs Ján, Šlosár
Rudolf, Štiefel Viliam, Ťažká Anna, Vajs Ladislav, Vajs Pavol, Zajac Róbert.
Za starostu obce bol zvolený:
Haluška Dušan – s počtom hlasov 221.
Za poslancov boli zvolení:
Artimová Miroslava s počtom hlasov 210
Beňová Kristína - 209
Lachká Kvetoslava - 207
Dlhoš Kamil - 196
Ťažká Anna - 184
Vajs Ladislav - 183
Jánošík Jaroslav - 171
Zajac Robert - 164
Kohútová Henrieta - 163
Roháčová Danica - 157
Berky Branislav - 147
Matejka Stanislav - 134

foto: titulok - noviny SMER, rok 2002

Náhradníci: Babušík Norbert 132, Petrášová Mária 132, Šlosár Rudolf 132, Vajs Pavol 123, ďalej Rýs
Ján, Rýsová Andrea, Nemčoková Alena, Haring Vladimír, Štiefel Viliam, Petrášová Dana, Pilátová
Miriam.
Zástupcom starostu sa stala Artimová Miroslava, administratívne úkony viedla Lihositová Mária
a kontrolórkou bola pani Kubaliaková.
V atmosfére, ktorá v tom čase vládla, sa zle pracovalo. Striedalo sa osočovanie, udávanie, odvolávanie
a právnici si záležitosti prehadzovali ako horúci zemiak.
Nie každý mal z takéhoto riešenia problémov radosť, a tak sa vzdal poslaneckého mandátu Dlhoš Kamil
a na jeho miesto nastúpila Petrášová Mária.
Dňa 28. marca 2001 zanikol mandát starostu obce. Obec zostala dlhšiu dobu bez starostu, kým neboli
vypísané nové doplňujúce voľby starostu.
V aprílových doplňujúcich voľbách v roku 2002 bola za starostu obce zvolená Artimová Miroslava. Dňa
5. júna 2002 zložila sľub starostu do rúk predsedu MVK Ing. Františka Kiedžucha. Zástupcom starostky
sa stala Roháčová Danica.
Zákonom stanovený plat starostu bol 19 060,- Sk.
Funkčné obdobie bolo do 31. decembra 2002.
Michal Kiššimon
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Harmanec zaujal v Poľsku
Film Rolka naša každodenná vyhral špeciálnu cenu na 13.
Medzinárodnom filmovom festivale ZOOM ZBLIŽENIA
v Jelenej Góre v Poľsku. Cenu som vnímala ako veľký úspech.
Na festivale bolo veľa výborných filmov, takže ma ocenenie
prekvapilo.

Rolka

naša

každodenná

bude

vo

svojej

festivalovej púti pokračovať.
Koncom marca sa v Europa Cinemas uskutoční premietanie
študentských filmov z Akadémie umení s názvom Dámy
a páni, prichádzame. Film o Harmanci je zaradený do
programu.
Zároveň sa zúčastní filmových festivalov v Nemecku
a Slovinsku. Držíme mu palce.
Paula Ďurinová – režisér filmu

foto tvorcov pred nakrúcaním filmu

Zaujímavá kniha o lesoch mesta Banská Bystrica
Dňa 16. decembra 2009 v kinosále banskobystrického
múzea SNP, za účasti primátora mesta a početných hostí,
slávnostne inaugurovali novú knihu Lesy mesta Banská
Bystrica, ktorá hovorí o histórii a súčasnosti týchto lesov.
Kniha bola vydaná pri príležitosti 15. výročia založenia firmy Mestské lesy, s r. o. Na jej tvorbe, trvajúcej viac ako dva
roky, sa podieľalo celkovo 14 renomovaných autorov, ktorí
zaujímavým spôsobom opísali prírodné hodnoty územia so
zreteľom na zastúpené skvosty neživej a živej prírody, históriu mestských lesov odvíjajúcu sa od roku 1255 keď ich kráľ
Belo IV. poskytol mestu, až po súčasnosť. V kapitole
„Dedičstvo našich predkov zachováme“ predstavili výsledky
obhospodarovania mestských lesov v realite nášho času.
O odbornej kvalite hospodárenia v mestských lesoch svedčí
skutočnosť, že zastúpenie prirodzených lesov tu dosahuje až
foto z inaugurácie knihy 16.12.2009.
70 %.
Kniha, editorom ktorej je Fedor Mikovič, má rozsah 219 strán a obohacuje ju vyše 200 ilustrácií vrátane dobových
obrázkov a kvalitných farebných fotografií. V súčasnosti mestské lesy zaberajú rozlohu 7 427,98 ha. Keďže Harmanec tvorí ťažiskovú oblasť mestských lesov, mnoho zaujímavostí sa týka práve tohto územia.
V minulosti bolo mesto dvakrát pripravené o vlastnícke práva k svojim lesom, ale vždy dosiahlo ich prinavrátenie
(v roku 1564 panovník Maximilián II. rezervoval tieto lesy pre baníctvo a spor mesta s banskou komorou trval vyše
300 rokov, kým ich v roku 1872 vyňali z erárneho spravovania, druhýkrát boli zoštátnené v roku 1950 a znovu vrátené po 43 rokoch, v roku 1993). S uznaním možno konštatovať, že mesto nielenže vždy vynakladalo maximálne úsilie
o uznanie vlastníckych práv k svojim lesom, ale nikdy, a to ani v najťažších časoch neuvažovalo o zrieknutí sa
svojho „zeleného pokladu“.
Kniha je vhodná nielen pre odborníkov (lesníkov, prírodovedcov, historikov a pod.), ale aj pre ostatných ľudí
spriaznených s lesom (turistov, milovníkov prírody a najmä mládež).. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v Mestských
lesoch, s r. o. Banská Bystrica.
Ing. Július Burkovský

12

Skutočné príbehy
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TO ONA MA CHRÁNILA A DÁVALA SILU ...
O jej živote by sa dal napísať román. A na svoje by si
prišli aj filmári. Život ako vystrihnutý z rozprávky, z veľmi
dobrej rozprávky, ktorá však nakoniec skončí aj pre ňu dosť
prekvapujúco. Práve vtedy, keď slzy už ani nestačili stekať
po lícach a oči už ani nestačili plakať. Niet sa čo diviť, veď
na ten život sa zabudnúť nedá a nedá sa to už ani zmeniť.
V decembri minulého roku oslavovala deväťdesiatku
v kruhu svojich najbližších. Krásny to vek, v relatívne
dobrom zdraví. Pri pohľade späť v jej živote sú však roky,
celé dlhé desiatky rokov, na ktoré by najradšej zabudla.
Vie, že sa to nedá!
Pani Mária sa narodila do rodiny poľnohospodára, ako
najstaršia z ôsmich detí. Vychodila päť ľudových, ako to
vtedy bolo zvykom, tesne po prvej svetovej vojne. Nebolo
ničoho, ale na dedine, ako bolo Mojzesovo, ktoré sa vtedy
volalo Izdeg, sa predsa len ako-tak dalo vyžiť, lebo si ľudia
aspoň základné potraviny dorobili doma. Otec nielenže
obrábal pôdu, vinicu, kosil lúky, ale chodil aj do Hája drevo
rúbať, i stromky vysádzať, aj do lesníckej škôlky vypomáhať. A okolo statku, keď podrástla, sa musela krútiť aj
Mária. Bola to krásna a driečna deva, nuž išla do služby
v Čechách. Slúžila u pánov v dobrej a veľmi inteligentnej
rodine. Domov jej pripomínal akurát tak kroj, ktorý nevyzliekla ani tu. Veľmi si pracovitú dievčinu obľúbili a zvlášť
pani domu ju mala nesmierne rada. Nie div, že sa tu zdržala
dlhšiu dobu, ale kde to bolo, si už veru presne nespomenie,
niekde okolo Rakovníka? Keď prišiel čas návratu domov,
pani ju presvedčila, že jej šaty lepšie pristanú ako kroj
a nielen to, dala si ostrihať aj vlasy podľa najnovšej módy.
Na stanici ju čakala mama, aj prešla vedľa nej, ale sa jej
bála čo len prihovoriť, veď mama ju vôbec nespoznala!
Nuž bola doma a zlaté české časy boli nenávratne preč!
Keď mala Mária 21 rokov, vydala sa za Jozefa Čičmana.
Jej rovesníčky už boli dávno vydaté a mali deti. Na dedine
to tak chodilo, čím skôr z domu preč a hlavne, keď tých
detí bolo v dome priveľa. Svetom moje, svetom...
Keď sa Jozef Čičman ženil, už tiež nebol najmladší. Mal
29 rokov a mal záľubu v poľovačke a nosil domov, čo ulovil, či už jarabice, bažanty, alebo zajace. No nakoniec bol
ulovený sám. Vyzeralo to na celkom šťastný život, veď do
rodiny prišli dve krásne deti: dcéra Františka, lebo otec
vždy chcel mať Faninku, Fanku. Päť rokov po nej prišiel
František. Bolo po vojne a žilo sa veru ťažko. Prišiel lístkový systém takmer na všetko. Jozef Čičman mal však obchod s uhlím a bol aj predsedom MNV. Zodpovednosti vyše hlavy, veď nikdy nevedel, čo prinesie zajtrajší deň. Dalo
sa len hádať, čo chystajú úrady, vláda. Nič nebolo isté
a hodnoverné, fungoval výmenný obchod, ak bolo s čím
a za čo vymieňať. Hovorilo sa kadečo, čo sa chystá a čo nás
neminie. Že nás Rusi zhltnú ako malinu a demokratické
voľby nám boli celkom k ničomu, lebo v slzavom českom
údolí zvíťazili komunisti a slovenskí demokrati si svoje
vysoké a impozantné víťazstvo môžu tak akurát dať zarámovať a to hneď do zlatého rámu na mnoho desiatok rokov! Hneď na to prišiel Víťazný február, ktorý nás všetkých
porazil! A prišlo znárodnenie a Benešove dekréty. A prišiel
aj rok 1949. A prišiel aj deň, keď sa Jozef Čičman nevrátil
domov do služobného bytu na MNV, kde bývali. A nevrátil

sa ani ďalší deň,
ani potom, ani ...
Po dedine sa
čoskoro rozšírilo,
že Jozef Čičman
emigroval! Doma
tomu nikto nechcel veriť. Deti
to ešte nechápali
a
manželka
Mária tomu neverila,
veď
o ničom nemala
ani len tušenie,
ÁRIA IČMANOVÁ
veď by ho bola aj
udala!
Lenže
prišli vyšetrovatelia a stále len opakovali – človek v štátnej
službe! Viete, čo to je? Viete, čo je to štátne tajomstvo?
A on si len tak zdupká! Prišli na rodinu kruté časy. Neskôr
sa dozvedeli, že v dedine boli predsa len ľudia, čo o tom
niečo vedeli. Nebol sám, z blízkeho okolia emigrovali traja.
Rodina musela opustiť byt na MNV. Manželka Mária to
veľmi ťažko znášala. Kade chodila, tade plakala. Cítila sa
byť veľmi sklamaná i oklamaná. Mala 29 rokov, keď zostala s deťmi sama. Bolo veľa roboty. Robila všetko, čo prišlo.
Doručovateľku na MNV, riadila u lekárov. Prišli kontigenty, ktoré nikto nevládal plniť. A deti to v škole tiež často
museli počúvať, že majú otca emigranta! A že sa im žije!
Pretĺkali sa životom, ako sa len dalo. Mama aj deti pracovali od tmy do tmy. A roky šli rýchlym tempom, len spomienky zostávali kdesi v úzadí plné nezodpovedaných otázok.
Prečo? Prečo? Pani Mária neustále pracovala. V Mojzesove
ju volali k takmer každej svadbe za kuchárku. Piekla, varila a nikdy nič za to nepýtala. Čo jej dali, to bolo. Bola
vďačná za všetko. Útechu hľadala v kostole v tichom modlení.
Jozef Čičman sa kľukatými cestičkami osudu dostal do
Austrálie. Usadil sa v Sydney. Hľa, nový, neznámy svet.
Keď písal pohľadnice z cesty, tak každému z inej krajiny.
Z Nemecka, Egypta. Tušil, že doma majú určite nepríjemnosti. Či ho to aj mrzelo? Ktovie? Veď dlho sa bál písať.
Postával na brehu oceánu v prístave dlhé hodiny a pozeral
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Skutočné príbehy

Jozef Čičman
za loďami, ktoré nabrali kurz k starej dobrej Európe. Vyronil nejednu slzu a zadumane hľadel do šedých diaľok. Po
dvoch rokoch napísal list a v ňom stálo, že pozýva celú
rodinu, aby prišli za ním do Austrálie. Jednoducho, aby sa
vysťahovali. Deti by boli šli aj hneď, bolo by to pre ne dobrodružstvo, ale mama povedala rozhodné – nie! Urazil sa
a prestal písať a to trvalo celé desiatky rokov! Ani finančne
ich nepodporoval. Zatvrdol a nemali o ňom žiadnych správ.
Mama sa trápila ďalej a deti rástli a boli jej útechou
a potešením v ďalšom živote.
Fanka chcela ísť študovať, ale na to ani pomyslieť, kdeže
dcéra emigranta. Chcela sa aj pekne obliekať ako ostatné
dievčatá. Keď mala pätnásť, išla robiť k lesom. Dostala sa
až do Ulmanky a chodila sadiť stromčeky pod Krížnu.
V roku 1961 prišla robiť do papierne. Vydala sa za Jozefa
Vrbu majú štyri deti: Jozef a Roman robia v papierni, Marianka po krachu Slovenky, kde robila, prešla pracovať do
Roka a Peter aj so ženou sú už tri roky v Anglicku.
František mal problémy, keď mal narukovať. Vedel, že
ako syn emigranta určite pôjde ako nespoľahlivý k vojsku,
ktorému sa hovorilo „Pomocný Technický Prapor“
V skratke PTP. Pétépákov prezývali aj „Čierni baróni“.
Preto zvolil také riešenie, že z tehelne Malá Máňa, kde
pracoval, nastúpil do bane Cígeľ. Dnes žije s rodinou neďaleko Prahy a zase pracuje v tehelni. Raz do roka, obyčajne
v lete, príde s rodinou na návštevu do Harmanca.
Keď sa Františka vydala, prišla mama za ňou do Harmanca. Keď videla tie ozrutné hory, ktoré sa každú chvíľu mali
zrútiť do doliny a všetko za živa pochovať, rýchlo skonštatovala, že tu by určite nikdy nevedela bývať! Tak vidíte,
býva tu už celých 33 rokov! Prišla tam, kam nikdy nechcela, v roku 1977, keď išla na dôchodok. Keďže nikdy
v živote veľa nezarábala, tak aj ten dôchodok je len taký –
206 Eur. Ale Pán Boh zaplať aj za to. Pani Mária žije
skromne a rozdáva okolo seba lásku, ktorá práve jej
v živote najviac chýbala. Má 7 vnukov a 10 pravnukov.
Žije s ľuďmi, ktorých má rada a ktorí majú radi ju. Dcéra
Františka, ktorú chváli na každom kroku a pri každej príležitosti, krásna a pracovitá vnučka Marianka a jej syn Janko,
expert na počítače už odmalička. Všetci by jej dali aj modré
z neba! Keď už jej modré vody oceánu vzali všetko, všetko.
V roku 1983 ich z ničoho nič vyhľadal neznámy muž.
Predstavil sa ako Jožo Belička z Čadce. A že prišiel domov
na návštevu rodiny z Austrálie a že ich prišiel navštíviť,
lebo je priateľom Jozefa Čičmana, ktorý ich veľmi pekne
pozdravuje a to všetkých. A rozprával a rozprával a oni
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počúvali ako hluchonemí. Aj neverili... lenže Jožo Belička
netáral. Vylovil z tašky a s úsmevom položil na stôl kopu
bankoviek. Doláre. Posiela ich otec. Pane Bože, nikdy
v živote doláre nevideli a teraz je tu celá kopa pred nimi.
Ba či sú ozaj pravé? Boli. Ako si tak presadli k ďalšiemu
rozhovoru, po chvíli s hrôzou zistili, že doláre sú fuč
a všetky! No, najmladší syn Peter si ich požičal a hral sa
s nimi pod stolom. Páčili sa mu tie pestrofarebné papieriky.
Belička im dal najavo, žeby otca mali zavolať domov. Veď
už je na dôchodku, robil údajne šéfkuchára. Už ako
dôchodca si kúpil pozemok a hľadá drahé kamene, opály,
ale príliš sa mu nedarí. Bude mu referovať, že tu má krásnu
rodinu, aby sa len vrátil. A jeho Faninka mu napísala list,
v ktorom ho pozýva domov, aby boli zase všetci spolu ako
kedysi dávno, dávno.
Po krátkom čase ich čakalo ďalšie prekvapenie. Prišlo
oznámenie, že sa majú dostaviť do Bratislavy aj s bratom
Františkom a majú si tam prebrať dve autá Škoda GSL 120.
Dar z Austrálie. Platiť netreba nič!
Františka ho znovu pozývala domov. Aj odpovedal: Keď
som vás ja volal z pekla do raja, nešli ste a teraz chcete aby
som ja išiel z raja do pekla! Napokon súhlasil.
Na Ruzynskom letisku v Prahe ho čakali štyria. Fanka
s manželom Jozefom a František s manželkou. Ako ho
spoznajú? Jednoducho. Bude mať v ruke rybársky prút! On,
poľovník. Bolo to v roku 1984, alebo 1985!? No tak nejako....To zvítanie s manželkou po toľkých rokoch, môj ty
Bože, je to vôbec pravda? Cesty Pána sú nevyspytateľné.
Ale div sa svete... do Harmanca prišiel ako domov! Poznal
každú dolinu, každý potôčik, ako keby tu bol žil. A naozaj
tu žil... staval tu kedysi už veľmi dávno tunely! Zvykol si
rýchlo, veď čo už? Často cestoval, bol aj v Mojzesove, rád
chodil do Kováčovej, aj na Liptov či Oravu. Bol grand, či
gavalier so svojim 16.000 korunovým dôchodkom. Čítaval
noviny Prácu, tam bolo najviac inzerátov. A aj ja, keď som
sa pri ňom pristavil na kus reči, len rozhorčene hovoril: To
sú noviny, toto sú noviny? V Austrálii je inzerátov na sto
stranách! Hm, ale v Austrálii nebolo všetko štátne! Býval
vážny, často zachmúrený, až melancholicky. Niečo ho
predsa len trápilo. V jednej slabej chvíli sa nechtiac prezradil, že v Austrálii si s Jožom Beličkom stavali spoločne
dvojdom. A on, Jožo mu tú polovicu domu, nikdy nezaplatil! A ani už nezaplatí! Jozef Čičman má svoj večný domov
v Uľanke. Zomrel v roku 1995 zmierený s každým, aj komu
ublížil, aj komu nie.
Sedíme s Máriou Čičmanovou. Pamäť slabne, ale sladký
likér zato chutí. Veru, taký to bol život, povzdychne si. Na
sekretári je krásna soška Panny Márie. To ona ma chránila
a dávala silu! Je hlboko veriaca, často sa modlí a každý deň
sedí pri rádiu a počúva svätú omšu. Každý deň. Veď má
dosť času, nikam sa neponáhľa, veď aj pán farár povedal,
že bude žiť sto rokov, tak kam by sa ponáhľala, kam
a prečo?
Prezeráme a vyberáme fotografie. Jej fotky sú vzácne,
nerada sa fotografovala. Či sa nechcela v dlhom odlúčení
rozviesť? Nie, nikdy. Odpustila? Som predsa kresťanka!
A vinu máme všetci. Všetci. Tak je to teda.
Hoď kameňom, kto si bez viny!

Michal Kiššimon
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Jedenie vajíčok
v rôznych podobách
4 vajcia, 150 ml smotany na varenie, 150 g hladkej múky, neodmysliteľne patrí
150 g čerstvých alebo konzervovaných šampiňónov, 1/2 ČL k
Veľkej noci.
prášku do pečiva, soľ, mleté čierne korenie, olej na opeka- Prekvapte deti, manžela chutnými omeletami
nie, 150 g šalátu
na raňajky, možno im dodajú energiu na
prechádzku jarnou prírodou...

OMELETA SO ŠAMPIŇÓNMI

Vajcia rozšľaháme
so
smotanou,
pridáme múku rozmiešanú s práškom
do pečiva, soľ a
korenie. Cesto na
omelety necháme 5
minút odpočívať.
Na panvicu s rozpáleným
olejom
vylejeme 1/4 cesta,
poukladáme naň plátky nakrájaných šampiňónov a upečieme
omeletu z oboch strán. Rovnako pripravíme zo zvyšného
cesta ešte 3 omelety. Tie potom pokrájame na 4 časti,
navrstvíme na taniere so šalátom a podávame.

OMELETA S PARADAJKAMI
A OLIVAMI

OMELETA S BYLINKAMI
A SO ŠUNKOU
3 vajcia, 250 ml mlieka, 200 g hladkej múky, 1 ČL
nasekanej petržlenovej vňate, 1 ČL nasekanej bazalky, soľ, mleté čierne korenie, olej na opekanie,
8 plátkov údenej krkovičky, 8 plátkov šunkovej salámy, petržlenová vňať na ozdobu
Vajcia rozdelíme na žĺtky a bielky, žĺtky vyšľaháme
s mliekom, pridáme múku, osolíme a okoreníme. Do
cesta vmiešame vyšľahaný sneh z bielkov, nasekanú
petržlenovú vňať a bazalku. Na oleji upečieme z
cesta 4 omelety. Na každú rozložíme po 2 plátky
krkovičky a šunky, stočíme ich a ozdobíme petržlenovou vňaťou.

4 vajcia, 1 téglik kyslej 10 % smotany, 100 g hladkej múky, 2 PL bieleho vína, soľ, oregano, 100 g koktailových
paradajok, 50 g strúhaného eidamu, 50 g čiernych olív,
olej na opekanie, 50 g šunky
Vajcia rozšľaháme s vínom, múkou a kyslou smotanou, pridáme soľ, oregano a strúhaný syr. Omeletové cesto necháme 5 minút postáť. Na panvicu s rozpáleným olejom dáme
1/4 cesta, prisypeme časť paradajok a nasekané olivy.
Panvicu s omeletou prikryjeme pokrievkou, teplotu znížime
a omeletu necháme stuhnúť (neobraciame ju). Zo zvyšných
surovín pripravíme ďalšie 3 omelety, ktoré na tanieri ešte
posypeme nasekanou šunkou a podávame s pečivom.

OMELETKA
Vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, mletá rasca,
suchá saláma, masť, tvrdý syr, chlieb, maslo,
sterilizované sladkokyslé kukuričky
Na masti opečieme nadrobno
nakrájanú salámu. V hrnčeku
rozmiešame vajíčka, osolíme ich,
okoreníme, orascujeme a vylejeme na salámu. Keď je omeleta
z jednej strany hotová, otočíme
ju, posypeme strúhaným syrom
a odstavíme. Chlieb natrieme
maslom a navrch dáme omeletku.
Ozdobíme sterilizovanými kukuričkami.

Harmanecké noviny
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Dievčatá, viete že...
voda má nielen očistný význam, ale že z
nej budeme po celý rok krásne ?

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k Veľkej noci:
veľa dobrých koláčov,
veľa slušných kúpačov,
dobrej vody zo skleničky,
vedro vody zo studničky...

šibanie korbáčom zo zeleného prútia prináša dievčatám silu a sviežosť ?

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov Vám želajú
zástupcovia obce
a redakcia Harmaneckých novín

jedenie vajíčok už od pradávna
symbolizovalo súdržnosť rodiny, zabezpečenie zdravia, ochranu proti zlým silám,
zablúdeniu na cestách, ale aj nádej
spoločného stretnutia o rok ?

Hráči nášho futbalového klubu Tatran Harmanec sa aj
počas zimnej prestávky snažia udržiavať v dobrej
fyzickej kondícii. V sobotu 30. januára 2010 sa po prvý
krát zúčastnili

hokejového turnaja o

starostu obce Motyčky

Pohár

na multifunkčnom

ihrisku pri apartmánoch Eva a Adam Motyčky. Vo 4.
ročníku tohto turnaja súperilo spolu osem družstiev.
foto: I. Gregor

Z Banskej Bystrice, Starých Hôr, Motyčiek, Tureckej a z Harmanca. Náš tím v zložení: P. Mazúch, P.
Kohút, M. Lovás, P. Rečkovič, D. Rečkovič, D.
Kiedžuch, L. Gregor a M. Hudáček, dokonale
zaskočil všetkých favoritov a vo finále porazil Staré
Hory Bruins a zaslúžene sa tešil z celkového
víťazstva na turnaji.
T. Roháč
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História športu
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Začiatky u susedov
V seriáli „História futbalu v Harmanci“ vás prevedieme zákulisím
i úskaliami rozvoja tejto krásnej hry v našej obci, čo je ako mnoho
iných činností dosť atypické, lebo aj obec samotná je viac než
atypická. Ale začať musíme niekde inde a to celkom na začiatku
tejto hry – v Anglicku.
Zaujímavá hra, zvaná futbal sa zrodila na anglických univerzitách Harrov, Chester a Westminster, kde preháňali koženú loptu
naplnenú vzduchom medzi dedinami alebo mestami – od kostola
ku kostolu. Neskoršie po vzore rugby boli dané pravidlá, ktoré
vymedzili hrací priestor a konečný cieľ – kostol, nahradili bránami. V roku 1863 založili spoločnosť a nazvali ju „Foot-ball association“ a spísali aj prvé pravidlá. Futbal mal otvorenú cestu do
sveta dokorán!
Aj samotnú históriu futbalu v Harmanci musíme sledovať
v širších súvislostiach, už aj preto, lebo ako uvidíme, v priebehu
rokov došlo k fúzii futbalových klubov a nadšencov kvôli ekonomickým záležitostiam. V samotnom Harmanci sa futbal natrvalo
udomácnil neskoršie ako v iných obciach, ktoré boli bližšie
k mestu. Koženú síce preháňali aj tu, aj u horných susedov
v dnešnom Dolnom Harmanci na lúkach pri vstupe do Bystrickej
doliny, ale začať musíme u susedov v Ulmanke. Tu viedli prvé
kroky na zablatené provizórne ihriská už krátko po skončení prvej
svetovej vojny.
Ulmanskí študenti študujúci v Banskej Bystrici, sa stretávali
s futbalom takmer denne, a tak to skúšali aj doma. Veď ktože by
nechcel hrať naozajstný futbalový zápas? A ktože boli tí nadšenci
celkom na začiatku v Ulmanke? Slovo bude mať autor knihy:„ Tak
začínali“ – Ján Šutka, ktorý nám zanechal jedinečné svedectvo
doby:
Kto patril medzi najstarších a najskúsenejších? Jozef Šopa, Jozef
Jariabka, bratia Ján a Jozef Súmrakovci, Jozef Majerský, Jozef
Šnáger a ďalší. Veľkým obetavcom a zanieteným organizátorom
bol Jozef Hlavatý. Chlapcov viedol v zápasoch, niekedy aj rozhodoval, ba neskôr sa stal aj rozhodcom. Hrať medzi sebou ich už
nebavilo. Čo tak zmerať si sily s chlapcami zo susedného Harmanca, Španej Doliny, Kostiviarskej, či Jakuba?
Prvé ihrisko bolo na lúke oproti terajšiemu ihrisku, medzi horou
a cestou pri Koštialovi. Bolo malé a namiesto skutočných bránok
boli koly zabité do zeme. Pamätný je zápas z roku 1926 a v ňom
víťazstvo 16:1 nad formujúcim sa mužstvom Španej Doliny. No
naozaj prvý dôležitejší zápas odohrali v roku 1929 v Jakube„ o sud
piva“. Do Jakuba išli pešo, bez dresov, v bielych košeliach
a v topánkach. Po veľkom boji prehrali 3:2 a sud piva museli zaplatiť. Kto iný, ako zarábajúci Jozef Bušek, Súmrakovci
a Majerský. Ale chlapci z Jakuba ich pozvali medzi seba.
Z mladých hráčov sa postupne do mužstva dostávali: Šimon
Jurovský, Tomáš Bartoš, Jozef Spevák, Bratia Juraj aJán Rečkovičovci, Juraj Berko, brankár Ondrej Čipka a neskoršie v tridsiatych
rokoch aj Pavol Janovec, Laco Bajs, Škoda, Rýs, Gurský a ďalší.
Prvé dresy ušila pani Haluzová. Látku kúpili futbalisti na úver
v športovej predajni v Banskej Bystrici u Šeboka spolu so štulpňami. Dresy boli kombinované bielo – červené a trenírky biele. Neskôr na tričká našili krásne klubové odznaky. V zápasoch so silnejšími súpermi vypomáhali Medzibrodčania a Ondrejčania Emil
Mikloš, Ľudo Beluš, brankár Ondrej Mikloš a ďalší, ktorí prišli
pracovaťna pílu do Ulmanky a futbal už hrali pomerne dobre.
Prelom prišiel na začiatku tridsiatych rokov po utvorení Hracieho oddelenia maloklubov. Tieto sa hromadne zakladali v okolí

FC Ulmanka 1931
Banskej Bystrice. Veľkým agitátorom bol Karel Princ – tvorca
a pôvodca myšlienky vytvorenia súťaže pre vznikajúce kluby.
Pomáhal aj v Ulmanke. Spolu s Jurovským a Bučekom sa podarilo
dať dokopy všetkých už hrajúcich futbalistov a vytvorili káder,
schopný hrať organizovane v súťaži. Neoceniteľné služby poskytli bratia Gašparovci, učitelia z Banskej Bystrice. Organizovali,
učili hrať ostatných, aj sami hrávali. Tak všetci spolu, skromne,
v roku 1931 založili športový futbalový klub, ktorý pomenovali
FC Ulmanka.
K hre v súťaži potrebovali lepšie ihrisko. Od lesnej správy Staré
Hory podarilo sa získať do prenájmu pozemok – lúku, kde teraz
stojí píla Smrečiny. Terén ihriska kadejaký, len nie trávnatý, ale
bolo rovné a priestranné a to bolo hlavné. Osadili bránky, zakúpili
siete. Ihrisko „vylajnovali“ pilinami a mohlo sa začať hrať. Administratívnu prácu vykonával jednateľ Jozef Buček. Výsledky boli
spočiatku veľmi slabé, ba prehry často až veľmi kruté. Dňa 25.
mája 1931 prehra v Jakube 3:0, 26. júla prehra na novom ihrisku
v Kostiviarskej 4:1.
Prvý zápas na novom ihrisku zohrali dňa 16. augusta 1931
a zvíťazili nad Kynceľovou 5:1. V predzápase rezerva domácich
porazila Sásovú 6:1. Ihrisko slávnostne otvorili majstrovským
zápasom s ŠK Majer . Čestný výkop mal vedúci píly pán Ploczek,
ktorého majiteľ píly pán Spéd poveril podporou pre klub nielen
morálnou, ale aj finančnou, vo výške tisíc korún. Ten sa tak stal
čestným predsedom klubu – patrónom aj mecenášom. V tomto
prvom zápase s Majerom vysoko prehrali 0:16, ale nerezignovali .
Ešte zodpovednejšie sa pustili do tréningov i organizátorskej práce
a výsledky sa dostavili. Začali remízou v treťom kole na ihrisku
bystrického Orla 2:2. V 6. kole porazili Tajov 5:4. Dokázali poraziť aj silnú rezervu ŠK Slávie B. Bystrica 2:1 a príjemne prekvapili nielen svojich fanúšikov, ale aj celú futbalovú verejnosť.
Z ašpiranta na posledné miesto v súťaži sa vypracovali na pekné 7.
miesto. V máji roku 1932 zobrali pod svoju ochranu novoutvorený
klub v Španej Doline a neskôr aj Donovaly. Finančná pomoc od
zamestnancov píly predsa nebola zanedbateľná.
Novým predsedom FC sa stal pán František Rejs, zamestnanec
železničnej stanice v Ulmanke, ktorý mal o futbal nevšedný záujem. Nové dresy ušila pani Surová ako sľub za víťazstvo
v majstrovskom zápase v Podlaviciach. Musela ich ušiť, pretože
Ulmanka v Podlaviciach naozaj vyhrala 2:1. Na zápasy chodievali
na vozoch, ktoré ťahali kone od Jariabkov alebo Súmrakovcov.
V domácich zápasoch sa vyberalo aj dobrovoľné vstupné. To bola
starosť mladých dievčat a tým šikovnejším odmietol zaplatiť len
málokto.
V nasledujúcom roku 1933 sa im v súťaži darilo menej. Skončili
na predposlednom mieste. Kríza sa prehlbovala a dávala tušiť, že
prídu zlé časy.
Michal Kiššimon
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