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Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

PRVÉ KLOPANIE...

www.harmanec.sk

Prvé klopanie jari prichádza s Veľkou nocou. Zase bude všetko okolo nás
žiariť čistotou, jarnými farbami a krásnymi návratmi k našim rodinným
tradíciám, ktoré k veľkonočným sviatkom a k jari nepochybne patria.
Priťahujú nás nielen spomienkami, ale pripomínajú nám časy, keď sme čakali
na kúpačov a šibačov s čarovne prestretým stolom, plným veľkonočných
dobrôt a maľovaných vajíčok.
Kúpačov sme sa nevedeli dočkať, a potom sme sa pred nimi schovávali.
Tie menšie dievčatá poza mamine sukne, tie väčšie tam, kde nás „určite“
nenájdu. A potom nás našli a my sme kričali a ujúkali, keď nás oblievali
vedrami s vodou, alebo hodili do potoka. Boli sme premočené a nahnevané,
ale verili sme tomu, čomu predtým aj naši predkovia, že voda má nielen
očistný význam, ale hlavne, že budeme z nej po celý rok krásne a potom nás
kúpači vyšibali korbáčmi zo zeleného prútia, ktoré vraj prináša dievčatám silu
a sviežosť. Pekné spomienky...
Tradície veľkonočných sviatkov sa však po rokoch trošku zmenili.
S prvými púčikmi na stromoch sa nám v hlavách rodia odvážne plány
týkajúce sa diét, športovania, zmeny účesu, možno aj lásky...
Slnečné lúče odkryjú nedostatky v našich domácnostiach, ale zasvietia nám
aj na ceste za novými nápadmi, za novou energiou. Máme chuť všetko meniť,
obnovovať, dobehnúť to, čo sme počas zimy zameškali. Jednoducho
prebúdzajú sa v nás ženy v tej ozajstnej, pravekej podstate. Ale zároveň sa
veľmi tešíme na sviatky jari, na ich úžasnú atmosféru v rodine, ktorú dotvárajú rôzne drobnôstky. Tie dodajú nášmu domovu pečať neopakovateľnosti,
jedinečnosti, čohosi, čo charakterizuje len nás a len náš domov.
Želám Vám veľa krásnych jarných rán presvietených slnkom, a ešte Vám
želám, aby ste vo chvíli, keď budete ochutnávať veľkonočné vajíčka mysleli
na to, že jedenie vajíčok už odpradávna symbolizovalo súdržnosť rodiny,
zabezpečenie zdravia, ochranu proti zlým silám, zablúdeniu na cestách, ale aj
nádej spoločného stretnutia o rok...
Iveta Roháčová, šéfredaktorka
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POZDRAV VEĽKEJ NOCI
Je tu jar. Aj príroda nám pripomína, že toto krásne ročné obdobie sa práve
začína. Začína sa mesiacom marcom, ktorý je predzvesťou príchodu obdobia, keď
s pod zeme vykúkajú prvé jarné kvietky, vtáčiky začínajú mocnejšie a hlasnejšie
koncertovať, lúče slniečka nám čoraz viac pohládzajú naše tváre, a tým nám
dodávajú pozitívnu energiu a silu.
Už oddávna jar symbolizuje obdobie veľkonočných sviatkov. Tento rok budeme
sláviť veľkonočné sviatky o niečo včaššie ako minulý rok.
Dovolím si všetkým občanom zaželať krásne prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny.
Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka, deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.
Starostka obce
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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 13. 12. 2007
Schvaľuje:
− Všeobecné záväzné nariadenia obce Harmanec
č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou 1. 1. 2008
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

−

Všeobecné záväzné nariedenia obce Harmanec
č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce s účinnosťou nadobudnutou 15. dňom
od jeho vyhlásenia
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 17. 12. 2007
Schvaľuje:
− Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Harmanec v šk. r. 2006/2007 vypracovanú riaditeľkou MŠ
Ivetou Roháčovou
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

−

odmenu pre redakčnú radu Harmaneckých novín za
3. a 4. vydanie v čiastke netto 3.600,- Sk
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

Smernicu č. 3/2007 o zabezpečení údržby miestnych
komunikácií v zimnom období v správe obce
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

Pracovný poriadok obce Harmanec pre rok 2008
s účinnosťou nadobudnutou dňom 1. 1. 2008
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

zmluvy o prenájme v priestoroch domu č. 5 pre MUDr.
Hudecovú a MUDr. Kohajdovú
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

−

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Harmanec
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

spolufinancovanie multifunkčného športového ihriska
vo výške 1/3, čo predstavuje čiastku 500.000,- Sk
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0
−

finančnú výpomoc vo výške 5.000,- Sk pre Hrčku
Vladimíra
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 30. 1. 2008
Schvaľuje:
− Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku obce Harmanec
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - Rusnáková Alena
−

finančný príspevok na detský karneval v čiastke
6.000,- Sk
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

−

jednorázovú sociálnu výpomoc pre Žajdlíka Milana
v čiastke 1.000,- Sk

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0
Žiada:
− starostku obce podať podnet na okresnú prokuratúru
v B. Bystrici vo veci podozrenia porušenia povinnosti
pri správe cudzieho majetku orgánmi obce Harmanec
(SSE - 130,0 Sk)
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 19. 2. 2008
Berie na vedomie:
− ospravedlnenú neúčasť poslanca Radovana Čičmanca
na dnešnom zasadnutí
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Schvaľuje:
− rozpečet obce Harmanec na rok 2008
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 25. 2. 2008
Berie na vedomie:
− ospravedlnenú neúčasť poslanca Radovana Čičmanca
na dnešnom zasadnutí
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Konštatuje:
− že hlavný kontrolór obce nebol zvolený

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Vyhlasuje:
− nové voľby na hlavného kontrolóra obce Harmanec,
ktoré sa uskutočnia dňa 7. 4. 2008 o 18.00 hod. v budove OÚ obce Harmanec na zasadnutí OZ
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Harmanecké noviny
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Ruší:
− uznesenie OZ obce Harmanec č. 9/2007 z dňa 8. 1.
2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
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Schvaľuje:
− ospravedlnenie v znení:

v Banskej Bystrici uznesením ČVS: ORP-226/1-OVK-BB2007 z 20. 7. 2007 trestné stíhanie voči Miroslave
Moyšovej vo veci prečinu zneužívania právomoci
verejného činiteľa zastavilo, pretože nie je tento skutok
trestným činom.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce
Harmanec sa verejne ospravedlňujú Miroslave Moyšovej
za prijatie a zverejnenie uznesenia č. 9 z dňa 8. 1. 2007,
ktorým uložili starostke podať trestné oznámenie vo veci
spáchania trestného činu podvodu, spočívajúceho v pokuse
scudzenia majetku obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva na Miroslavu Moyšovú. Okresné riaditeľstvo PZ

Žiada:
− starostku obce Harmanec zverejniť ospravedlnenie na
úradnej tabuli obce, v obecných novinách, zaslať
ospravedlnenie Miroslave Moyšovej, Harmanec č. 6,
976 03 Harmanec a občanom zúčastneným na
zasadnutí OZ dňa 8. 1. 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

OSPRAVEDLNENIE
Poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Harmanec sa verejne ospravedlňujú
Miroslave Moyšovej za prijatie a zverejnenie uznesenia č.9 zo dňa 8. 1. 2007, ktorým uložili starostke
podať trestné oznámenie vo veci spáchania trestného činu podvodu, spočívajúceho v pokuse
scudzenia majetku obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva na Miroslavu Moyšovú. Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici uznesením ČVS:ORP-226/1-OVK-BB-2007
z 20. 7. 2007 trestné stíhanie voči Miroslave Moyšovej vo veci prečinu zneužívania právomoci
verejného činiteľa zastavilo, pretože tento skutok nie je trestným činom.
Za zverejnenie uznesenia č. 9 sa Miroslave Moyšovej ospravedlňujeme.
Poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce

SEPAROVANIE ODPADU V OBCI
Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si vás informovať o začatí separácie odpadov
v našej obci. Prvé 4 žlté kontajnery na plastový odpad boli
v obci umiestnené dňa 22.02.2008.
Môžete sem vhadzovať: PET fľaše z nealko- nápojov,
sirupov, vína rastlinných olejov, ostatné plastové obaly (od
šampónov, krémov, saponátov...)
Prosíme nevhadzujte: žiadny iný odpad ako plasty, ale ani
fľaše od motorových olejov, postrekov, lepidiel, veľmi
znečistené plastové obaly od nebezpečných látok ako
chemikálie, farby a pod.
Pred uložením do zbernej nádoby upravíme PET fľaše jednoduchým zlisovaním - pristúpením
nohou na zemi, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac vyseparovaných fliaš. Do kontajnera
naplneného nestlačenými PET fľašami sa zmestí približne 250 fliaš rôznych veľkostí, ale stlačených
fliaš sa do kontajnera zmestí približne 550 kusov. Mali by sme si uvedomiť, že platíme za odvoz
plastov a nie za odvoz vzduchu.

V blízkej budúcnosti by mali byť v obci rozmiestnené aj kontajnery na sklo a papier.
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ROZPOČET OBCE HARMANEC NA ROK 2008
POLOŽKA

Rozpočet 2008 (v Sk)

A/ dane a poplatky od Právnických a Fyzických osôb

2 517 000

dane

2 100 000

- daň z nehnuteľností

2 100 000
417 000

miestne dane a miestne poplatky poplatky
- poplatok za psa

10 000

- daň za ubytovanie

40 000

- z výťažku lotérií a pod. hier - výherné automaty

315 000

- za potvrdenia , overovania a ostatné

10 000

- za rybárske lístky

2 000

- za reklamné tabule

20 000

- poplatok za užívanie verejného priestranstva

20 000

B/ prevody v rámci verejnej správy

6 951 000

- podielové dane

3 361 740

- originálne kompetencie MŠ

1 412 670

- originálne kompetencie ŠK

227 850

- originálne kompetencie ŠJ

208 740

- prenesené kompetencie ZŠ

1 740 000

C/ ostatné príjmy

511 000

- príspevky rodičov pre MŠ, ŠK

40 000

- za poskytovanie služieb pre ZŠ

190 000

- za poskytovane stravného ŠJ a zamestnanci

281 000

D/ príjmy z vlastníctva

426 300

- za prenájom nebytových priestorov

237 400

- za prenájom bytových priestorov

58 900

- za predaj majetku

0

- za predaj majetku /byty/

30 000

- dividendy

100 000

E/ úroky z bankových vkladov

800

- úroky z bankových účtov

800

F/ zostatok prostriedkov z roku 2007

550 000

PRÍJMY SPOLU
POLOŽKA

A/ materiál

10 956 100
Rozpočet 2008 (v Sk)

400 000

- výpočtová technika

10 000

- kancelárske potreby

40 000

- nákup športového materiálu do telocvične

5 000

- nákup materiálu do MŠ, ŠK

40 000

- čistiaci a hygienický materiál /odpadové vrecia/

10 000

- materiál pomocný - zámky, kľúče, el. materiál a pod.

10 000

- knihy a časopisy

25 000

- software, licencie

30 000

- ochranné pomôcky OÚ, MŠ, ŠJ

10 000

- reprezentačné výdavky
- potraviny pre ŠJ

B/ energie

20 000
200 000

1 234 000

- elektrická energia

350 000

- zemný plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ

550 000

- vykurovanie a TUV

300 000

- pitná voda

C/ služby

34 000

728 500

- údržba verejných priestranstiev /zimná a letná/

60 000

- revízie zariadení

60 000

Harmanecké noviny
POLOŽKA
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Rozpočet 2008 (v Sk)

- služby požiarneho technika

24 000

- audit + ekonomický poradca

51 000

- advokátske služby

75 000

- bankové poplatky
- príspevok na stravu od zamestnávateľa MŠ, ŠJ, OÚ

5 000
180 000

- odvoz odpadu

50 000

- cestovné

15 000

- telefón, fax, internet

90 000

- prevádzka internetovej stránky
- poštové služby
- príspevok ZMOS-u, ZMO bb región

8 000
40 000
8 000

- školenie

45 000

- poistenie majetku + osôb

17 500

D/ osobné výdavky

3 666 600

- mzdové prostriedky - starosta

429 300

- mzdové prostriedky - zamestnanci OÚ, kontrolór

519 900

- mzdové prostriedky - MŠ

839 100

- mzdové prostriedky ŠJ

405 400

- odmeny poslancov

231 000

- zákonné odvody

789 700

- povinný prídel do SF
- dohody na práce

E/ výdavky na telovýchovu a šport
- príspevok futbalovému oddielu
- príspevok stolnotenisovému oddielu
- príspevok biatlonu

26 000
270 200

202 000
120 000
8 000
8 000

- príspevok turistickému oddielu

30 000

- príspevok SZPB

30 000

- príspevok streleckému oddielu

F/ výdavky na sociálnu výpomoc
G/ výdavky na kultúrnu činnosť, ZPOZ
- uvítanie do života, slávnosť životných jubileí

6 000

30 000
122 000
19 000

- slávnosť „úcta k starším“

25 000

- stromčeková slávnosť

20 000

- akcia „Deň detí“

35 000

- rozlúčka zo zosnulými, pohreby
- školský karneval, karneval na lyžiach v Dolnom Harmanci
- slávnosť „Deň matiek“, „Deň učiteľov“

H/ obnova a údržba obecného majetku
- nákup obec. majetku ( kopírka, el. rúra - ŠJ), údržba výpočtovej techniky
- detské ihrisko
- verejné osvetlenie
- príspevok do Fondu opráv /H6/

5 000
10 000
8 000

1 495 000
100 000
15 000
300 000
95 000

- príspevok na údržbu cintorína v Dolnom Harmanci

20 000

- úprava verejných chodníkov, výmena okien na OÚ

700 000

- infokanál, STV1, STV 2

100 000

- oddychová zóna

165 000

I/ finančné operácie
- splátka úveru - plynofikácia obce

1 338 000
416 000

- splátka úveru - odkúpenie majetku HP Reality

572 000

- splátka úroku z úveru - plynofikácia, odkúpenie HP Reality

350 000

VÝDAVKY - OBEC

9 216 100

E/ transfer na ZŠ

1 740 000

- výdavky z prenesených kompetencií - ZŠ

VÝDAVKY SPOLU

1 740 000

10 956 100
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Rok 2007 v HP Reality s.r.o.
V polovici januára 2007 sme sa stali konateľmi
obecnej spoločnosti HP Reality s.r.o.. Vo funkcii
sme viac ako rok, a preto dovoľte, aby sme Vám
priblížili našu činnosť.
HP Reality s.r.o. nie je súkromná spoločnosť, ale
kapitálová, ktorej jediný vlastník je naša obec.
Cieľom vzniku kapitálových spoločností je dosahovanie zisku. Spoločník má právo podieľať sa na
zisku spoločnosti alebo na podiele na majetku
spoločnosti pri jej zániku. V praxi to znamená, že aj
keď je obec 100 %-ným vlastníkom, s.r.o. nemôže
voľne nakladať s jej majetkom ani finančnými
prostriedkami. Obec je rozpočtová organizácia
a vedie svoje účtovníctvo a „Realitka“ je samostatný subjekt, ktorý vedie svoje účtovníctvo. Spoločnosť má najvyšší orgán - valné zhromaždenie
(v tomto prípade starostku obce ), kontrolný orgán
(dozorná rada – členovia p. H. Slašťanová, p.
E. Drapčiaková a J. Ťažký) a výkonný orgán
(konatelia – A. Rusnáková a M. Lovás).
Nie je tajnosťou, že predchádzajúca pani
starostka bola aj valným zhromaždením, aj konateľkou spoločnosti. Z neznámeho dôvodu účtovníctvo
a mzdovú agendu presunula z SHP do súkromnej
účtovníckej kancelárie, kde bol účtovaný rok 2006.
Požiadali sme SHP, či by nám opäť mohli zabezpečovať služby v oblasti miezd a účtovníctva. Vedenie SHP súhlasilo. Minulý rok (tzn. 2007) mzdy
robil jeden člen a účtovníctvo druhý člen terajšej
dozornej rady. V rámci svojho zamestnania v SHP
môžu dozerať na vyplácanie odmien zamestnancov
a na všetky transakcie uskutočnené v spoločnosti.
Aj napriek tomu, že členovia dozornej rady vedú
účtovníctvo a robia mzdy, nevedia o každom
detaile. Konanie konateľov je však dosť dobre kontrolované, čo poviete? Asi o trošku viac, ako keď
mzdy a účtovníctvo viedla na základe podkladov
od konateľa spoločnosti súkromná účtovníčka
z Banskej Bystrice, ktorá možno ani nevedela, kde
je Harmanec.
Pri nástupe do funkcie konateľov bola spoločnosť v strate (kumulovaná strata na účte strát
minulých rokov bola k 31. 12. 2006 viac ako 15,6
milióna korún), neboli peniaze na výplaty pre
zamestnancov a hrozilo zastavenie dodávok energií
do internátu. Jednalo sa rádovo o státisíce korún.
Banka spoločnosti, ktorej hospodárenie je
katastrofálne, úver neposkytne, a tak sme museli
hľadať peniaze inde. Pomoc sme našli u vedenia
SHP, ktoré poukázali na náš účet finančné
prostriedky v rámci kompenzácie vzájomných
pohľadávok a záväzkov. Nemuseli to urobiť, ale

urobili a nás zachránili. (Ďakujeme ešte raz za
pomoc vedeniu SHP Harmanec.)
Splátkový kalendár od plynárov zabezpečil
kúrenie na Internáte a peniaze od SHP pokryli
mzdy. To však boli len niektoré dlhy, ktoré sme
začali pred sebou tlačiť. Bolo „nevyhnutné“
odpredať časť majetku spoločnosti, aby sme
uhradili záväzky a pokúsili sa odraziť z dna. Predal
sa preto závodný klub. Súhlasili s tým všetci
poslanci, starostka a vedeli o tom aj členovia dozornej rady. Bol uverejnený inzerát na predaj v inzertných novinách Pardon. Členovia výberovej komisie
(poslanci, starostka a členovia dozornej rady)
rozhodli odpredať budovu firme Flash 2002 s.r.o.
(p. Palúša) Kde sú peniaze? Prečo sa za peniaze nič
nerobí v obci? To sú často kladené otázky ľudí,
ktorí nie sú zainteresovaní a majú skreslené
informácie z rečí iných ľudí.
Aj keď strata 15,6 miliónov sa nerovná
množstvu záväzkov spoločnosti, aj tak ich bolo
dosť. A my sme na ich vyrovnanie museli použiť
peniaze z odpredaja. Spomenieme niektoré výdavky, na ktoré boli použité finančné prostriedky
z predaja závodného klubu:
800-tisíc – likvidácia smetiska v Cenove (Tí, čo
si myslia, že za zbúranie asi 25 búd a odvoz stoviek
ton odpadu je 800-tisíc korún veľa, asi nepoznajú
ceny v stavebníctve. Ceny sú naozaj vysoké, veď
napríklad také vymaľovanie 17 izieb, schodiska
a dvoch chodieb v roku 2006 firmou p. Moyša a p.
Durného na internáte stálo 636-tisíc korún),
120-tisíc – vybudovanie snehových zábran na
streche internátu,
500-tisíc – zníženie základného imania spoločnosti a vyplatenie podielu na majetku spoločnosti
na účet obce (tieto peniaze zachránili obec vo
finančnej kríze, v ktorej minulý rok bola),
50-tisíc – účtovný audit – kontrola správnosti
účtovania (vykonával sa v spoločnosti každý rok,
ale nie je pre spoločnosť dôležitý, preto sme
s audítorskou firmou ukončili zmluvu, aby sme
nemali zbytočné náklady),
50-tisíc – faktúra za opravu strechy z roku 2006,
a iné mnohé položky a záväzky, ktoré bolo potrebné uhradiť. 2,5 milióna je na účte spoločnosti.
Zvláštne. Čím viac sme sa snažili informovať ľudí
o predaji a byť transparentní pri samotnom výbere
kupujúceho (inzerát, výberová komisia), tým viac to
ľudia chápali po svojom. Určite to tak nebolo
v prípade predaja pozemkov v Uľanke, Kostiviarskej a Jakube v roku 2006. Boli mimo obce
a predali sa potichu bez informovania občanov.

Harmanecké noviny
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- pokračovanie zo str. 6

Účtovná hodnota bola síce podstatne vyššia ako
hodnota 4,2 milióna, za ktorú sa predali. Ale to neprekážalo, lebo o tom nik nevedel. Prečo sa za tieto
peniaze nič neurobilo v obci??? Možno aj preto, že
HP Reality obdržala iba zálohu 2,2 milióna. Zvyšok
peňazí bývalá konateľka HP Reality nedostala, lebo
odkúpila späť nelukratívne pozemky, ktoré sa realitnej kancelárii zrejme nepodarilo predať.
V konečnom dôsledku predaj budovy prinesie
dve zrekonštruované budovy do obce (závodný
klub a kino), pomohol zlikvidovať skládku
v Cenove, zachránil HP Reality aj obec pred
finančným kolapsom.
Počas celého roka 2007 sme išli tvrdo proti
neplatičom, ktorých mala spoločnosť neúrekom.
Vysťahovali sme z Internátu a Hospodárskej
budovy približne 28 ľudí. Najprv sme im ponúkli
splátkový kalendár a možnosť brigádovať u nás
a zarobiť si. Niektorí takúto pomoc neprijali, tak
sme ich vysťahovali. Všetkých sme však na ulicu
nevyhodili. Matku s dvoma deťmi sme pomohli
umiestniť do domu sv. Alžbety v B. Bystrici
a telesne postihnutú pani sa nám podarilo umiestniť
do domu sociálnych služieb v Banskej Štiavnici.
Sprísnili sme podmienky na dlhodobé ubytovanie. Neubytujeme každého záujemcu, aj kvôli
plánom pokúsiť sa zriadiť dom sociálnych služieb
na internáte.
Rozbehli sme jednania s dvoma subjektmi ohľadom nášho ihriska v Uľanke. V blízkej dobe by
v zadnej časti ihriska malo vzniknúť multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom. Mala by sa zrekonštruovať budova a vybudovať nová prístupová cesta
a oplotenie. Tieto investície nebude znášať
HP Reality, ale budúci nájomník.
Vyprázdnili sme priestory pod Hospodárskou
budovou a poskytli ich záujemcom na garážovanie
automobilov.
Naďalej zabezpečujeme služby na TL-4
a chránenej dielni pre SHP Harmanec, a tým
dávame možnosť brigádnikom zarobiť si nejaké
peniaze.
Pracujeme na dokončení dokumentácie pre
výstavbu garáží v Cenove a následne ich výstavbe
v prípade dostatočného záujmu strany občanov.
V hospodárskej budove sme riešili drobné
havarijné stavy, poruchy, osvetlenie a hlučných
nájomníkov (neplatičov). Snažíme sa riešiť aj
odpredaj bytov. Ospravedlňujeme sa, že sme tomu
nevenovali viac času, ale museli sme riešiť iné veci,
no rozhodne sme na vás, „Harmančanov“ – obyvateľov hospodárskej budovy“, nezabudli.
V roku 2007 sme dosiahli predbežne zisk

3 milióny (to ovplyvnil najmä predaj ZK č. 5 na
výnosovej strane, ale aj likvidácia skládky na
nákladovej strane).
Do priestorov bývalej Magenty (Lyony alebo
VPT) sa nám aj napriek úsiliu nedarilo nájsť
žiadneho nájomníka. V súčasnosti sme ho už našli,
zmluva je podpísaná a nájomné zaplatené. Na
polovičke priestorov bude v Harmanci podnikať
firma AMI z Banskej Bystrice s dlhoročnou tradíciou. Firma sa zaoberá potlačou reklamných
predmetov a tlačou na textílie. Pri svojej činnosti
využívajú brigádnikov, a tak dúfame, že si budú
môcť privyrobiť aj naši občania. Želáme spoločnosti AMI, aby sa jej u nás darilo.
Veríme, že riadky, ktoré ste si prečítali, vám
ozrejmili našu snahu niečo urobiť pre obec. My
sme tiež Harmančania a boli by sme radi, keby sme
mali nové chodníky, nový rozhlas, fungujúce
osvetlenie, novú kanalizáciu a iné. Ale nedá sa
urobiť za rok niečo, čo sa nerobilo dlhé roky.
Martin Lovás a Alena Rusnáková

VIETE, ŽE....
* vedeli ste, že od spustenia obecnej stránky
www.harmanec.sk v apríli 2007 do 29. 2. 2008
bolo na ňu kliknuté 13481-krát
* 1. 2. bola v priestoroch bývalého Red Pub-u otvorená piváreň POHODA
∗

8. 2. odmietol Michal Kiššimon pozvanie do rádia
Regina na hodinový rozhovor v priamom
vysielaní pre zaneprázdnenosť

∗

22. 2. boli dodané pre obec Harmanec kontajnery
pre plastové odpady

∗

23. 2. bolo otvorené reštauračné zariadenie
Cenovo

∗

23. 2. večer pred 22.00 hod. bol pri bytovke č. 22
prvýkrát v tomto roku na návšteve medveď

∗

26. 2. bola v Trenčíne inaugurácia knihy Jozefa
Koreného: Slovenské modré barety v službe mieru. V knihe je 91 ilustrácií Michala Kiššimona,
ktorý sa však ospravedlnil za neúčasť na inaugurácii.

∗

v Polkanovej bol objavený zvon z Harmanca, ktorý bol demontovaný v polovici sedemdesiatych
rokov a bol pôvodne pri budove starej školy
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Potešili sme sa novorodeniatkam:

Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci január, február, marec)

Noemi
Chladná

60 rokov:
Šimko Ladislav
Vaník Peter
Marenčák Ján
Majerová Margita
Šimková Jozefína
Kohútová Helena

•

narodená 14. 12. 2007

Simona
Oláhová
•

narodená 24. 1. 2008

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

65 rokov:
Kuttner Henrich
70 rokov:
Kluvancová Zuzana
Gubrianska Mária
75 rokov:
Chladná Ľudmila
85 rokov:
Gogová Elena
90 rokov:

Milí čitatelia, aj prostredníctvom

Polláková Anna

našich novín si môžete podať pre svojich
blízkych blahoželanie, poďakovanie či
smútočné oznámenie už v najbližšom
vydaní Harmaneckých novín.

Všetky dni Vášho života nech sú naplnené
radosťou, šťastím a krásnymi okamihami.
Všetko najlepšie k narodeninám.

Redakčná rada

OPUSTILI NÁS

Miroslav Majer

59 rokov

Dňa 30. 12. 2007

Ján Belov

50 rokov

Dňa 25. 2. 2008

Vojtech Daniš

80 rokov

Dňa 2 . 3. 2008
Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju bolesť čas odvial .
Teraz môžete tíško spať, i bez sĺz sa dá spomínať.

Odpočívajte v pokoji!

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary pri poslednej rozlúčke s mojím
manželom Jánom Belovom.

Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí spolu s nami na poslednú cestu
odprevadili a tichou spomienkou si uctili
nášho drahého zosnulého Miroslava Majera.

Manželka a deti

Manželka a deti

Harmanecké noviny
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Veľká noc 2008
„Beránku, děkuji, žes darmo neumíral.“
(K. Kryl)
Často podliehame pokušeniu zredukovať túto každoročnú slávnosť na veľkonočnú povinnosť a folklór, alebo
sprivatizovať to tajomstvo len na súkromie, na nádej
osobnej spásy. No rád by som Váš pohľad upriamil na
význam Veľkej noci v našom každodennom dianí.
Náš pohľad na svet je v základnom poznaní, že Boh
v Ježišovi prichádza na tento svet, do jeho stredu, ako
učiteľ života a keď tohto nášho jedinečného učiteľa príliš
skoro odpísali, on sa tohto sveta nevzdá, vracia sa znova
k nám a len čo sa trocha zastavíme a sústredíme, môžeme
sa s ním rozprávať alebo konfrontovať v ktorejkoľvek
hodine, či situácii nášho života. Základná veľkonočná
výzva je: Nebojte sa! Dve tisícročia kresťanských dejín
a desaťročia našej vlastnej skúsenosti sú dosť dobrým
dôvodom k poznaniu, ako až po naše dni Ježiš mení životy
tých, ktorí zareagujú na jeho slová.
V ohrozenom svete, kde sa spochybňujú a strácajú
mnohé hodnoty, my môžeme vytrvalo pracovať a opäť
a znova klásť svoje životy, lebo vieme, že táto cesta má
zmysel...
Pri všetkých našich starostiach, problémoch, obavách
by som sa s Vami chcel podeliť o nádej, ktorá má svoj
hlboký základ práve v našej skúsenosti z radosti veľkonočného rána a z prázdneho hrobu. To potvrdzuje, že zlo
a násilie má len dočasnú a ohrozenú vládu. Spravodliví,
ktorí si svoje pretrpia, sa dostávajú do vyššieho ročníka
školy, ktorú nazývame život. Tu je viac priestoru pre
radosť a slobodu.
Ježišovo víťazstvo nad zlom ešte nie je definitívne
a univerzálne. Je to úloha pre nás, aby sme jeho slovom
poučení a jeho príkladom povzbudení kráčali za ním
a nezriekali sa nádeje, že dielo, o ktorom Ježiš sníval, sa
raz na tomto svete uskutoční. Máme byť viac zameraní na
budúcnosť a menej lamentovať a kritizovať šedivú prítomnosť.
Želám Vám, aby všade tam, kde ste Vy, bola pravda,
sloboda, spravodlivosť a právo pre všetkých, aby ľudia pri
Vás prežili, že ten Ježiš žije, pôsobí a neumieral nadarmo.
Daniel Bédi, správca farnosti

Ach, ako ten čas rýchlo letí, iba minule boli Vianoce
a už sú tu fašiangy, tanec, zábavy, plesy. Ale všetko má
svoj čas, pochováme basu, nastal nám pôst. Vieme
vôbec, čo je pôst? Mnohí si myslia, že pôst je, keď nejeme mäso. Určite aj to k tomu patrí. Myslím si, pôst je
smútok. Za čím? Alebo za kým? Veď predsa na Vianoce
sme Ho všetci s láskou očakávali. Teraz sme akosi na
Neho zabudli. On vedel, že bude na smrť odsúdený, za

Kríž Ježiša Krista
križuje to, čo je,
a všetko obnovuje.
Čo sa nikto neodváži, musíte spraviť práve vy,
čo nikto nepovie, musíte povedať vy,
na čo nikto nepomyslí, na to sa odvážte myslieť
a s čím nikto nezačne, musíte vy do konca doviesť.
Ak nikto nepovie áno, poviete ho vy,
ak nikto nepovie nie, povedzte ho vy,
keď všetci pochybujú, odvážte sa veriť,
keď všetci spolu kujú, stojte sami.
Keď všetci chvália, buďte rozvážni
a kde si robia posmech, tam buďte vážni,
kde každý hrabe, nebojte sa dávať,
tam, kde tma je, nemajte strach zažať.
Kríž Ježiša Krista
križuje to, čo je,
a všetko obnovuje.
(L. Zanetti)

Ovocie Veľkej noci nech napĺňa Vaše vnútro
i Vaše skutky.
So želaním všetkého dobrého ostáva
Daniel Bédi

nás sa modlí, svojho otca odprosuje a všetky hriechy
celého sveta na seba berie. A jedného dňa za naše zlo,
hriechy na Golgotu vystupuje a svoj kríž si nesie, lebo
nás tak veľmi miluje. A keď na kríži pribitý je, svojím
krížom a smrťou nás z večného zatratenia vykupuje.
Moji milí, nestojí za to, aby sme Ho milovali?
A príde čas veľkonočný, keď z mŕtvych vstane
a s nami na večné veky ostane.
M. F.
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Na karnevale bolo tesno...
Tohtoročné fašiangy, čas plesov, zábavy, karnevalov
a hodovania, ktorý sa začína na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou, ubehol veľmi rýchlo. V sobotu 2. februára, keď
bol v obci Detský karneval, bola posledná fašiangová sobota
pred začiatkom pôstneho obdobia.

Na karneval pre deti prišlo veľa ľudí, viac ako sme čakali
a oveľa viac ako masiek. Dospelákov bolo toľko, že tie krásne
princezné, piráti, spidermani, rytieri, červené čiapočky, ježibaby, motýlik a tekvička, nemali ani kde sedieť, aj keď mali
vopred pripravené miesta. A tak bolo všetkým tesno. Aj
zábava bola akási čudná, publikum nám netlieskalo, mikrofón
bol ďaleko, vláčik k torte nemal kadiaľ prejsť, k sladkostiam za
odmenu sa deti museli predierať pomedzi tých „veľkých ľudí“,
ktorí tam len stáli ... Veď to mal byť karneval pre deti...
Ešte šťastie, že sa medzi rodičmi už tradične nájdu aj takí,
ktorí sa na karneval prídu s deťmi tiež zabaviť, súťažiť. Sú zlatí,
ďakujeme. Deťom sa páčilo, torta bola fajná, súťaže vyšli...
Ale aj tak to nebolo podľa našich predstáv a dlhoročných tradícií. No čo už, nie vždy sa všetko vydarí, ale o to bude možno
lepšie o rok.
Iveta Roháčová
A ak sa na nás, vy dospelí, hneváte, že večer nebola fašiangová
zábava, tak máme pre vás pozvanie:

Pozývame Vás
Srdečne Vás pozývame
v piatok 11.4.2008
do spoločenskej miestnosti domu č.5 (do klubu)
na DISKOTÉKU PRE VŠETKÝCH
Začíname o 20.00 hod.
Príďte, veď dobrá zábava môže byť kedykoľvek...

Vinšujeme Vám

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari...
Obecný úrad
a redakcia Harmaneckých novín
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„Moja mama bola anjel“... Túto vetu opakovala najčastejšie pri našom rozprávaní
o živote. Aj vtedy, keď sme hovorili o jej detstve, ale aj vtedy, keď som sa jej pýtala na niečo
pekné, na čo si najradšej spomína. Priznám sa, že jej závidím. Jej vek, zdravie, pamäť, vitalitu, energiu, veselosť (alebo pochabosť, ako ona hovorí), pohodu. A to aj napriek tomu, že jej
životný príbeh vôbec nie je až taký jednoduchý. Ale možno práve preto si zaslúži dožiť sa takého krásneho veku, neuveriteľných 90 rokov.
Naša jubilantka, pani Polláková sa narodila 18. 1. 1918 v Podlaviciach. Zo štyroch súrodencov už žije len ona. Keď mala tri roky presťahovala sa celá rodina do Uľanky. Pri tejto
spomienke prvýkrát vyslovila vetu: „Moja mama bola anjel, všetci sme ju mali radi, a keď
umrela, celá dedina za ňou plakala“...
V pätnástich rokoch už pracovala v lese, sadili stromčeky
a robili všetko, čo bolo treba. „Aj tri hodiny sme išli peši,
nikto nás nevyvážal“, spomína. A možno práve toto je recept na jej doteraz zdravé nohy bez
akýchkoľvek bolestí v kĺboch, či krížoch. Neuveriteľné v takom veku. Vydávala sa dvadsaťosemročná. S manželom sa poznali ešte od školských lavíc. Po tragédii, keď jej manžel navždy
odišiel, zostala sama. Ale jej tri deti jej boli oporou, keď bolo najhoršie. Za všetky tie trápenia,
prebdené noci si zaslúži obdiv. Opýtala som sa jej: „Kde beriete ešte stále toľko energie, ako
žijete, ako sa stravujete?“ „Nemám žiadny zázračný liek ani tajný recept na dlhovekosť. Je to
v podstate jednoduché. Stravujem sa po celý život tak normálne. Zjem všetko, na čo mám chuť.
Mám rada sladké, mám rada kyslé, zjem mäso aj halušky, ešte stále mi chutí všetko. V nemocnici
som bola prvýkrát vlani ako 89-ročná, a to len preto, že mi hrozil šedý zákal a moje deti ma
k tomu donútili..“ „Ale možno aj tá moja „pochabosť“, smiech, voľakedy aj zábava, tanec
a moje pekné nohy, za ktorými sa veru mládenci obzerali, a pekné pesničky ma držia pri živote.“ „Moja obľúbená je Za tú horu, za vysokú“
a hneď nám ju aj zanôtila. V tej chvíli bolo vidieť
a cítiť z jej pohľadu a každého gesta, že je šťastná,
a že také obyčajné ľudské šťastie máme všetci na dosah, len ho možno premárňujeme
zbytočnými starosťami, predsudkami a nedostatkom vôle byť len tak obyčajne šťastný...

Na Krížnej bola vždy dobrá partia...
So susedkou Milkou Roháčovou

Aj pani starostka prišla s gratuláciou...

Aj za tento pocit jej ďakujem.
Bolo to príjemné rozprávanie a počúvanie. O tom, čo a ako v živote prežila. A aj
v tom, že napriek mnohým ťažkostiam, ktoré
ju v živote stretli, nestratila úsmev, dobrú
náladu, milé slovo a vďačnosť za to, že sme
nezabudli...
Srdečne blahoželáme, milá naša jubilantka a želáme Vám v mene všetkých, ktorí vás
poznajú ešte veľa, veľa zdravia, a veľa
spokojných a takých obyčajných šťastných
dní v kruhu svojich najbližších.

Iveta Roháčová
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Z histórie obce

Je veru taká dolina, úzka a studená, s potôčikom, v ktorom
je viac skál ako vody a viac PET fliaš ako v hociktorej domácnosti. Len zlata by ste v ňom hľadali márne. Zabudnite na
Klondajk. Zato dreva sa tu splavilo za tie stáročia na tisíce
kubíkov. A vedľa potoka, akoby cez kopirák, sa kľukatí cesta
smerom dole, ale najviac smerom hore proti prúdu. Cesta,
ktorej každý meter má úžasnú históriu v dejinách a po ktorej
kráčalo mnoho vynikajúcich osobností. Spomeniem aspoň jedného z nich: ruský generál, poľný maršal a knieža smolenský Michail Illarionovič Kutuzov. Práve tadiaľto viedol ruskú expedičnú armádu v ústrety porážke od Napoleona pri Slavkove
v roku 1805. Z bujarosti si cestou sem-tam aj zastrieľali a ani
netušili, že sú práve na Strelnici. Ani nemohli. Táto lokalita
dostala tento názov len nedávno, asi pred sedemdesiatimi
rokmi, lebo naozaj sa sem chodilo strieľať. A počas druhej
svetovej vojny aj poriadne zostra. Zostali tu hroby, o ktoré sa
nik nestaral, kúsok za dnešnou trafostanicou. K jednému z tých
hrobov ešte v polovici sedemdesiatych rokov chodila raz do
roka staršia dáma z Maďarska. Zakaždým sme sa trochu porozprávali...
V roku 1934 tu boli postavené dva dvojpodlažné a jeden
jednopodlažný zrubový dom. Drevené baraky slúžili ako
staveniskové zariadenie pri stavbe železničnej trate Banská
Bystrica - Horná Štubňa. Po skončení stavby trate ich odkúpila
Harmanecká papiereň pre svojich zamestnancov.

Drevené domy na Strelnici

V polovici sedemdesiatych rokov vyvstala akútna potreba
výstavby nových bytov. V úzkej doline sa voľný priestor meria
na centimetre. Jediné miesto, ktoré by ako tak vyhovovalo, bola
lokalita Cenovo. Bol tu ale aj iný problém. Centralizácia
výstavby bytov v Banskej Bystrici. Ale kto už raz býva
v Bystrici, skôr či neskôr si tam nájde aj prácu. Bola tu teda
taká filozofia - stavba bytov sa musí realizovať v Harmanci!
A ako už to v živote často chodí, do cesty prišla náhoda
i šťastie. A malo i konkrétne meno. Dokonca dve.
Do Harmaneckých papierní prišiel pracovať Dušan Nezbeda. Rodák z Horehronia, tuším z Piesku. Športovec - automobilový pretekár, lyžiar. Jemu vďačíme za stavbu sedačkovej
lanovky na Krížnu. Bol vedúcim investičného úseku Harmaneckých papierní.
A život chcel tak, že z harmaneckých papierní odišiel Ján
Kurjatko. Ten bol rodákom zo Sásovej, veľký fanúšik futbalu,
vždy s dáždnikom a mohutnými dioptriami, ktoré mu nie vždy
pomohli. Kamarát môjho mnohoročného spolupracovníka
Ďurka Roháča, tiež Sásovčana. Hrozne veľa sme sa spolu
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nasmiali. Ján Kurjatko v krátkej dobe mal prudký výstup po
rebríku, ktorému sa hovorí kariéra. Až sa stal predsedom
Okresného národného výboru v Banskej Bystrici.
A práve v pracovni Jána Kurjatka sa ocitli jedného dňa
Dušan Nezbeda a Ing. Miloš Tichý so žiadosťou na povolenie
výstavby bytoviek na Strelnici. Po dlhej argumentácii nakoniec
Kurjatko nezaprel v sebe Harmančana a povedal: „Dobre, povolenie na stavbu vám vybavím, ale stavbárske kapacity odo
mňa nečakajte! Musíte si ich zohnať sami!“

Asanácia drevených domov a príprava staveniska

Prvý projekt predpokladal 96 bytových jednotiek. Bol
viac-menej štúdijný a málo ľudí ho poznalo. Druhý projekt
predpokladal výstavbu 102 bytových jednotiek a ten bol nakoniec aj realizovaný do podoby, v akej Strelnicu poznáme dnes.
Problémov však bolo neúrekom. Stavebné kapacity,
priplazil sa rok 1968, dodávky materiálu, ale hlavne značne
nepriaznivé zakladacie podmienky pre stavbu. Vlastne celá
Harmanecká dolina má piesočnatý podklad.
Predpokladalo sa, že stavba bude ukončená do roku 1974.
Nestalo sa. Ako to už bolo za socializmu dobrým zvykom stavalo sa jedenásť rokov. Prácu si bolo treba šetriť, lebo každý
musel byť zamestnaný. Stavbárske piatky a nezabudnuteľné
„modré pondelky“ boli povestné a nešlo s nimi hnúť. Ale to bol
problém aj vládou sledovaných stavieb, tak čo.
Priemyselné stavby Gottwaldov (dnes zase Zlín) boli dodávateľmi montovaného betónového skeletu pre stavbu a pilotov
pre založenie stavby. Piloty boli vlastne mohutné železobetónové koly so špeciálnym ostrým hrotom, ktoré sa vrážali obrovskou silou do piesočnatého podkladu a na ktorých stavba
v podstate aj stojí. Vedúcim z Gottwaldova tu bol súdruh Bábek. Ten s hrôzou v očiach sledoval, ako sa štvormetrové piloty
strácali v hĺbke. Objednal preto jedenásťmetrové, aby bola
istota. Tie už narazili na pevný podklad, mohlo sa stavať. Sedem pilotov sa ešte i dnes nachádza v blízkosti Strelnice, zarastených burinou a na prvý pohľad ani nebadať na nich zub času.
Murovanú časť stavby z tehál do betónového skeletu aj
s inštalačnými prácami realizovali Pozemné stavby Levice,
závod Nitra. Stavbyvedúcim bol súdruh Lakatoš. Majstrom
Štefan Košťál, ktorý sa, žiaľ, po stavbe často pohyboval v alkoholickom opare. Nuž čože - pravý stavbár. Keďže pracovných síl bolo stále málo a stavba sa neúmerne dlho preťahovala
a jej dokončenie bolo v nedohľadne, na výpomoc dochádzali aj
väzni z nápravno-výchovného ústavu v Banskej Bystrici. Prišli
aj učni zo stavbárskeho učilišťa v Nitre. Ich majstrom odborného výcviku bol súdruh Pekárik. Ak ste to meno už niekedy
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- pokračovanie so str.12

počuli v súvislosti s futbalom, nemýlite
sa. Veľká nádej slovenského futbalu Ivan
Pekárik, veľmi mladý hráč Slovana
Bratislava, ktorý zomrel na rakovinu, bol
jeho synovcom. Pán majster sa stal mojím veľmi dobrým priateľom a každý
večer trávil u mňa v internátnej izbe.
Nezobrali si ani len malinovku! Priznal
sa, že bol veľmi ťažkým alkoholikom
kedysi dávno. Venoval mi do zbierky
Rád SNP 2. triedy aj s diplomom, dostal
ich jeho brat Jozef In memoriam, ktorý
padol v povstaní.
Svoje zastúpenie tu však mali aj
Harmanecké papierne. Jeden majster
a jeden robotník. Majstrom bol Pubo
Sásik, milovník prírody, poľovník a ešte
aj futbalový rozhodca, ktorý pískal
divíziu. Jediným, ale zato statočným
robošom tu bol Tonko Planéta, rodák
z Oravy, môj dobrý priateľ s dlaňami
ako lopaty a v zásobe vždy s pripraveným denaturákom. Jeho vnuk dnes pôsobí v policajnom zbore v Banskej Bystrici, na odbore vyšetrovania havárií.
Stavbu zo začiatku dozoroval Ladislav Varga, ten však dal výpoveď.
Do papierní, ktorá hľadala odborníka - stavbára - nastúpil
Ľuboš Suchý. Ten potom dozoroval stavbu až do jej ukončenia. V papierni pôsobí dodnes.
Súčasne s bytovkami bola vo výstavbe aj kotolňa na ľahký
vykurovací olej. Jej výstavba meškala najviac a ešte nebola
hotová, keď sa do bytoviek sťahovali prví nájomníci. Boli to
vtedy krušné časy pre obyvateľov Bloku C - tak sa volala prvá
bytovka smerom od obce. Stredná bytovka bola Blok B
a posledná Blok A. Zaujímavé bolo i číslovanie. Blok B mal
popisné číslo 48. K súčasnému prečíslovaniu 22, 23 a 24 došlo
neskôr. Detské ihrisko nebolo vybudované ani dodnes a keďže
tu bývame práve tridsať rokov, tak malé deti, ktoré sa sem
vtedy nasťahovali už majú rovnako veľké deti. Prechod pre
chodcov k autobusovej zastávke bol spravený po 28 rokoch, ale
o tom sa mi veľmi ťažko píše.
V roku 1978 bola teda výstavba ukončená, ako to už v tých
časoch bežne chodilo, s mnohými chybami a nedostatkami.
Odsávanie mi napríklad nefunguje ani dodnes a radiátor, čo
mal vyhrievať vaňu, hreje kdesi v Nitre.
Byty okrem domovníckych a niekoľko málo výnimiek sa
losovali. Každý nájomca mal odpracovať tuším 50 brigádnických hodín. Ale to sa s majstrom Košťálom dalo vybaviť!
28. 2. 1978 sme obdržali Zmenu pracovnej zmluvy, podpísanú Miroslavom Debnárom, ktorý dnes žije na Starých
Horách. V zmluve sa každý svojim podpisom zaviazal, že
zostane v papierni pracovať 10 rokov. Hovorilo sa tomu stabilizácia pracovných síl v podniku.
Až na základe tohto dokumentu mohol prísť ďalší a ten
najdôležitejší dokument, a to 20. 3. 1978 - Rozhodnutie o
pridelení podnikového bytu. Podpísaný bol vtedajší vedúci
bytového hospodárstva - Ján Pálka, ktorý dnes žije v Turci.
Kľúče od bytu sme potom preberali (aspoň ja) 17. augusta
1978. Mesačný nájom v tom roku bol za jednoizbový byt 180,Kčs. V roku 2008, len tak pre zaujímavosť a porovnanie je to
1981,- Sk, keď je byt v súkromnom vlastníctve.
Nedá mi, aby som ešte nespomenul dve veci: Byty sa
v tých časoch obyčajne natierali veľmi krikľavými farbami.

Stavba 102 bytov na Strelnici - stav v roku 1974

A druhá vec - stavba televíznej antény hore nad tunelom.
Vytrepať tam ťažkú železnú konštrukciu a k nej patričné množstvo betónu, vykopať kanál pre kábel, môj ty Bože, ktože by to
dnes robil?
Medzičasom ľahký vykurovací olej nahradil plyn.
S olejom bolo nemálo problémov, hlavne v zimných mesiacoch, keď meškali dodávky a boli i kritické dni. S plynom to
tiež nebolo také jednoduché. Boli tam dané, a to aj pre papiereň
nejaké termíny a nebolo kde cúvnuť. Nejakým bakšišom
pomohla vtedajšia ministerka financií - Brigita Schmögnerová,
ktorá dnes úraduje v Bruseli. Obec sa zadĺžila, to je pravda
a vtedajšieho starostu Dušana Halušku dobreže neukrižovali.
No, nepoznám takého mudrca, ktorý by to vedel lepšie riešiť.
Veď v živote stále platí „niečo za niečo“. Veď doby, keď sa
dalo niečo „nejako“ vybaviť a potom čakať, že to nejako
dopadne, sú dávno preč. Taká je tvrdá realita.
Menili sa i vlastníci bytov. Od papierne ich prebrala obec
do svojho vlastníctva. Obec potom v roku 2000 predávala byty
ľuďom, ktorí v nich bývali. Možno sa ešte niekto rozpamätá, že
prvé také sedenie bolo v kinosále. Boli tam manželia zo
Zvolena - ako firma, ktorá bude byty predávať. Na otázku, aké
máme v nich záruky - zhodou okolností, otázku som položil ja,
bola šokujúca odpoveď: Zárukou sú vaši poslanci! Nakoniec
byty predávala obec a nasledovalo päť rokov daňových
prázdnin.
A už len kvôli poriadku pripomeniem ostatné fakty:
22. 9. 2003 bola spísaná Zmluva o zriadení Spoločenstva
vlastníkov bytov na Strelnici. Za predsedu bol zvolený
Miroslav Majtáň, za podpredsedníčku Eva Štrbáková.
28. 10. 2003 bola jednostranne vypovedaná zmluva
o výkone správy s Bytovým podnikom Harmanec.
Treba ešte dodať, že Spoločenstvu nepatrí kotolňa, ani
komín, ani septiky. Dokonca ani niekoľko málo bytov nie.
No a to by bolo všetko. Teda takmer všetko, lebo je tu
jeden fakt. Za tridsať rokov tu zostala z pôvodných obyvateľov
už len polovica.
Michal Kiššimon
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Napísali ste nám

Vážená starostka, vážené obecné zastupiteľstvo!
Chcem Vám všetkým poďakovať za to, čo ste pre
obec urobili. Ale sa mi zdá, že je toho akosi málo, na tie
sľuby, čo ste občanom sľubovali. Zase sa rozdeľujete,
ale to sme už mali.
Napríklad ma mrzí, že také veľké peniaze sa dali na
šport, chcem povedať konkrétne na futbal. Je to
nehoráznosť, vy nevidíte, ako vyzerá obec, že peniaze sa
dajú použiť aj na iné? Vy tu nežijete? Vám je to všetko
jedno. Kráčate v šľapajách predchádzajúcej garnitúry.
Pomaly budeme žiť ako na Luníku pri Košiciach, ale
preto sme Vám hlasy nedali. Mali by ste sa spamätať
a robiť niečo pre občanov a dôchodcov, čo ste im
nasľubovali.
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Vážené obecné zastupiteľstvo, chcem sa opýtať, ako
je to s vereným osvetlením. Totiž na Strelnici je svetlo
urobené na kotolni. Kto ho vlastne platí? Keď ráno
o 5.00 hodine sa už vypína. Neviem, prečo sa nevypína
spolu s ostatným osvetlením.
A ešte niečo, bude sa niečo robiť so psami? Veď sa
už pomaly nedá stúpiť na zem, všade pozostatky od
psov. Príďte sa pozrieť na Strelnicu ku kotolni, kde je
uložený pracher. Sú tam aj lavičky a je tam samý psinec.
Ak sa s tým nedá nič robiť, tak bude s tým robiť životné
prostredie.
MF

K článku od pisateľa MF
Ďakujeme za Váš príspevok, za poďakovanie, ale aj
kritiku. Odpovieme slovami jednej pisateľky: „Čo je málo a čo veľa?“ Po minulé roky sa v obci neurobilo naozaj
nič. Teraz sa budeme opakovať, ale asi je to nutné
a spomenieme len pár vecí, ktoré sme dokázali za jeden
rok my: likvidácia smetiska, detské ihrisko vybudované
za pomoci rodičov, kaplnka za pomoci Vás, občanov,
čistenie potoka, internetová stránka, posilňovňa, začalo sa
so separovaným odpadom v obci, zabezpečenie prístrešku
na smeti proti medveďom, osadenie lavičiek po obci, kultúrne podujatia, v blízkej budúcnosti bude v obci internet-už prebehli rokovania a obecné noviny. Museli sme dať
do poriadku ekonomiku na OÚ, vykonali sa personálne
zmeny, riešili večné spory s bytovkou č. 6. V súčasnej
dobe dalo Spoločenstvo bytov č. 6 obec na dražbu. Obec
po minulé roky neprispievala do ich fondu údržby
a opráv. Ale aj zo strany spoločenstva sú nevyrovnané
účty. Je to kolotoč problémov. Vyriešili sme ich mnoho,
navonok to síce nevidno, ale zaberú kopu času a energie.
Peňazí v obecnej pokladni bolo málo a bez peňazí sa robiť nedá. Naše sľuby sme nedávali na jeden rok, ale na
štyri. Nikto za jeden rok a bez peňazí zázrak neurobí. Mrzí nás aj nezáujem občanov o verejné zasadnutia. Možno
potom by sme nemuseli písať na svoju obhajobu článok
do novín anonymnému pisateľovi. Rozdeľujeme sa?
Predsa každý má právo na svoj názor. Inak by to ani nemalo byť. Myslíme si, že v tých podstatných veciach sa

zhodneme. Je to ako v bežnom živote. Peniaze na futbal?
Bol návrh športovej komisie do rozpočtu, väčšina to
odhlasovala, každý občan mal právo podať námietku
k rozpočtu, ale neurobil tak. Myslíme si, že sme sa spamätali a už spomínané skutky by mali o tom svedčiť, ak
sme nesplnili vaše predstavy, bolo by najlepšie si to vydiskutovať. Nebránime sa žiadnej pomoci ani nápadom.
Bolo by dobre spomenúť konkrétne sľuby, ktoré máte na
mysli, aby sme mohli reagovať. Ak máte na mysli klub
dôchodcov, tak snaha bola, mali sme stretnutie s p. Štiefelom v posilňovni, kde sme sa dohodli, že 2 x týždenne
bude vyhradený čas na stretnutia dôchodcov. Aktivita by
mala vychádzať z rady dôchodcov, my poslanci sa tomu
nebránime. Stretnite sa, dohodnite si čas, ktorý Vám
vyhovuje a činnosti, ktoré by ste tam chceli vykonávať
a my Vám radi pomôžeme. Svetlo na kotolni Strelnica je napojené na elektrinu v kotolni, kde je pomerový merač, bytový podnik náklady refakturuje obci, znáša ich
teda obec. Pes - večný problém nielen v Harmanci. Je na
človeku, ako sa správa jeho pes. Pokiaľ si každý jeden
majiteľ nevstúpi do svedomia asi sa nezmení nič. Iba
v tom prípade môžeme zakročiť, ak podáte sťažnosť na
konkrétnu osobu. Každý majiteľ psa musí mať písomný
súhlas od väčšiny obyvateľov v dome, že súhlasia s tým,
aby mal v byte psa. Možno tam treba začať. Ale toto my,
poslanci, nevyriešime, ale práve vy obyvatelia domov.

Žijem v tejto obci už tridsať rokov a neviem sa
vynačudovať, čo sa v tejto obci deje. Je to neskutočné.
Občan nevie, komu patria chodníky, na čo slúžia.
Tak čo, milé chodníky, čo bude s vami? Niektorí
podnikatelia a aj občania si z vás robia parkoviská.
Jazdia po vás ako po ceste. A ty, chodec, kade máš
chodiť? Tebe zostáva len cesta. No neopováž sa sťažovať, lebo tým napádaš občanov, ktorí sú v práve, keď
parkujú na chodníku, ako si to ty, chodec, dovoľuješ, že
chodník má slúžiť tebe. No čo, dopravný zákon, aká je
pravda? Podľa tohto konania niektorých ľudí autá patria
na chodník a chodec na cestu. Prepáčte, vážené autá, že

vám taký obyčajný chodec znepríjemňuje život. Keď
nabudúce budete zaparkované na chodníku, tak sa vás
opýtame, či môžeme prejsť. Aby sme vás neohrozovali,
drahé autá. Veď vaša hodnota je veľká, ako bezpečnosť
občana tejto obce. Preto, milé autá, nebudeme vás rušiť
v parkovaní na chodníkoch, veď chodec môže chodiť aj
obchvatom cez Island, možnože sa dostane v zdraví
a bezpečne domov zo svojej práce.
Prajem vám, milí majitelia áut, bezpečné parkovanie, chodcom veľa šťastia. Pouvažujte, komu slúžia
chodníky.

starostka a poslanci OZ

Ťažká
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2. časť
V Harmanci žije veľa šikovných a zaujímavých ľudí.
Teraz by som chcela napísať o našich ženách a mládežníkoch.
Medzi nami žije aj pani Júlia Vajdová. Veľa žien
nosí jej krajčírske výrobky. Sú pekné a vkusné.
Pani Mária Miletinová krásne vyšíva a pletie. Svetre,
čiapky a pulóvre vytvorené jej šikovnými rukami môžu
ísť na súťaž. A tých krásnych výšiviek čo vyšlo spod jej
rúk! Úžasné výrobky.
Pani Mária Gubrianská tiež patrí medzi naše spoluobčianky, o ktorých treba napísať pár slov. Veľa detičiek z
MŠ vystupuje v úboroch, ktoré ušila táto zručná dáma. O
jej kultúrnych aktivitách mnohí skôr narodení tiež vedia.
Spolu s manželom vytvorili veľa kultúrnych podujatí.
Aj pani Božena Krajčiová je zaujímavou ženou. Veľa
sa venovala rôznym druhom športov a za ženský futbal
získala titul Majsterky Slovenska.
Pani Mária Froncová tiež pekne vyšíva. Stará sa aj
o náboženské akcie v našej obci.
Pani Mária Čunderlíková je vyučená kaderníčka.

Keby bol tu kadernícky salón, určite by sa uživila.
Medzi mladé šikovnice patrí Karin Dlhošová. Je kozmetička a veľa spokojných zákazníčok o nej hovorí ako o
veľmi schopnej.
A teraz ešte o našich mladších spoluobčanoch. Obdiv
si zaslúži Marián Pohančaník. Ani jedna akcia v obci,
kde treba ozvučenie, sa nezaobíde bez neho. Hudobná
produkcia je úplne v jeho rukách.
Peter Čičmanec je výborný masér. Ponapráva vám
telo k úplnej spokojnosti. Neváhajte a zverte sa do jeho
rúk. Neobanujete.
Peter Štubňa je vychýrený stolár. Jeho výrobky sú
známe v širokom okolí.
Ešte som zabudla napísať o Jánovi Marenčákovi. Vykúzli z dreva veľa užitočných vecí. A pritom je to samouk. No to, čo urobí, je veľmi profesionálne.
A koľko domácich kutilov ešte tu máme! Vedia si urobiť kopu užitočných vecí.
Hoci je naša obec malá, má veľa schopných ľudí. Želám im veľa úspechov v ich každodennom živote.

Prešiel rok od volieb, tak aj my, občania, chceme tento
rok prehodnotiť. Položiť si otázku, čo urobilo obecné zastupiteľstvo pre občana?
Túto otázku si dali poslanci na jednom verejnom zasadnutí začiatkom roka. Vznikol spor, niektorí poslanci
hovorili, že veľmi málo, niektorí pociťovali sklamanie pri
hodnotení práce za jednoročné obdobie.
Neviem, či je to málo alebo veľa, čo ste urobili. Nedá sa
to tak hodnotiť. Pretože to bol pre vás ťažký rok. Pani
starostka ani netušila, čo všetko vás všetkých čaká na
obecnom úrade. Denne sa stretávala s rôznymi problémami a prekážkami, ktoré vám predkladala a radila sa s
vami. Keď ste vyriešili jeden problém, vynoril sa ďalší.
Bol to začarovaný kruh. Bolo to veľmi zlé dedičstvo, ak
to tak môžem pomenovať. Pani starostka, aj vy, poslanci,
začínali ste so zlou ekonomikou. S nedostatkom finančných prostriedkov. Bolo potrebné to zmeniť, urobili ste
personálne zmeny. Objavili sa nevyplatené účty, spor so
životným prostredím (smetisko), desaťročný spor pre
satelit, dlh za dlhodobé neplatenie správcovi spoločenstva
do fondu opráv, vrátenie daní SHP Harmanec. A ešte
mnoho iných problémov z minulosti, za ktoré ste vy, ani

nová starostka neboli zodpovední. No riešiť ste ich
museli. Toto a ešte iné vás zdržalo od vecí, ktoré vás
možno trápia, že nie sú spravené. Založili ste obecné
noviny, aby občania boli informovaní, čo sa v našej obci
udialo. Stihli ste urobiť aj kultúrne podujatia k udalostiam
ako Deň matiek, úcta k starším, stromčeková slávnosť,
detský karneval, pani starostka nezabudla ani na priateľské posedenie s podnikateľmi, pekný výlet s deťmi do
Bratislavy na Deň detí atď. Možno som aj na niečo
zabudla. Postavilo sa ihrisko pre deti v spolupráci rodičmi. Na Martina sme mali tiež významnú udalosť. Obec
má kaplnku Sv. rodiny, v tento deň bola vysvätená. Pri jej
realizácii pomohol pán farár, pani starostka, ruku k dielu
priložili mnohí občania. Určite sa toho spravilo viac, to
je len moja rekapitulácia, na čo som si spomenula. No
čo, milí poslanci, je to dosť, či málo? Určite by toho
možno bolo aj viac, keď ste takí sebakritickí. Máte ešte
tri roky na to, čo vás, či nás občanov trápi. Verím, že sa
vám to podarí, veď váš volebný program bol taký pestrý.
Dôležitá je spolupráca, len tak sa vám naplní to, čo ste si
sľúbili. Prajem vám v mene občanov Harmanca veľa
trpezlivosti.
AS

K článku - Prehodnotenie roka 2007

Väčšina z nás s tým názorom nesúhlasila. Tento rok by
mal byť úspešnejší, dúfame, že bomby už vybuchli všetky a peniaze, ktoré sú v rozpočte sa budú môcť použiť
tak ako sú rozdelené. Na dokončenie osvetlenia, na
detské ihrisko na Strelnici (veríme, že sa nájdu rodičia
a vybudujú si ho svojpomocne), na oddychovú zónu
v Cenove, na kultúrne podujatia atď...
Ďakujeme pisateľke za prejavenú dôveru a podporu,
ktorá nás poteší a povzbudí do ďalšej práce.

Chceme sa poďakovať pisateľke tohto článku za jej postrehy a názory. Sú dosť presné takže vidieť, že sa zaujíma
o dianie v obci. Rok 2007 bol naozaj veľmi ťažký, ale aj
pri tom mále financií čo sme mali k dispozícii sme sa
snažili urobiť pre obec to najlepšie čo sme mohli. Jeden
rok je veľmi málo na to , aby sme dokázali splniť to, čo
sme si predsavzali. Zvlášť pri takej situácii aká bola
v našej obci. Áno máte pravdu, že sme niektorí pocítili
sklamanie pri výroku jedného z nás a to keď hodnotil
našu prácu za r.2007.Bolo to len jeho osobné hodnotenie.

ZaRa

Starostka a poslanci OZ

Alena Rusnáková, Martin Lovás,
Radovan Čičmanec, Ing. František Kiedžuch
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Napísali ste nám

Už odmala patrila jar medzi moje najobľúbenejšie ročné obdobia. Samozrejme, prvé miesto v tom
čase patrilo letu, keďže sme vtedy nemuseli chodiť
do školy a mohli sme sa vyvaľovať pri vode. No
popri práci mi už veľa času na letné leňošenie
neostáva. Parenie sa v tých najväčších letných
horúčavách v kancelárii nie je príjemné, a tak leto
vytlačila z prvej priečky jar so svojimi sviežimi farbami, keď už nie je zima, ale ešte ani príliš horúco.
Keď som bola malá, spolu s bratom sme sa
hrávali na „veľké jarné upratovanie“. Naše plyšové
hračky si robili poriadok vo svojich domčekoch,
zbavovali sa všetkých zbytočností a smetí, ktoré sa
im nakopili doma i okolo domčekov. Našu hru
inšpirovali „jarné upratovania“, ktoré sa konali každý rok a som rada, že táto tradícia stále pretrváva.
Hŕstka dobrovoľníkov sa podujme dať do poriadku
okolie bytoviek, na ktorom sa od posledného upratovania opäť nazbierali rôzne papieriky, obaly od
keksíkov, občas sa objaví i plastová fľaša alebo
dokonca zvyšky jedál. No a nemôžem zabudnúť ani
na kopy psích výkalov, o ktorých si niektorí majitelia štvornohých miláčikov asi myslia, že keď na ne
nasneží, zázračne sa stratia alebo ich nová tráva
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skryje. Bohužiaľ, aj napriek tráve si ich môžete potom pri troche „šťastia“ doniesť domov na topánke.
Jar, to ale nie je len obdobie upratovania. Je to
obdobie prebúdzania sa prírody zo zimného spánku,
začiatok nového životného cyklu.
Stromy sa
začínajú obliekať do zelených listov, spod starého
lístia a suchej trávy sa na slnko derú nové výhonky
rôznych rastliniek. Začínajú nás otravovať muchy,
kliešte a iná háveď. Ku kontajnerom si medvede,
vyhladnuté po dlhom spánku, začínajú organizovať
nákupné zájazdy. Z tých však nebudú mať nič, keďže sme im „nákupné centrum“ ohradili mrežami.
Keď poviem, že žijem v Harmanci rada, niektorí
ľudia sa tvária pochybovačne, občas im dokonca
vidieť v očiach záblesk obavy, či som sa nepomiatla. Ja si však neviem predstaviť, že by som vyrastala niekde v panelovej džungli mesta. Aj tu to predsa
žije. A vidieť na vlastné oči živé srny, to sa mestskému dieťaťu podarí akurát tak v ZOO.
Čo dodať na záver? Som rada, že je jar konečne
tu, že môžem opäť chodiť so psom do lesa (aj keď
následné oberanie kliešťov nie je ktovieaká zábava)
a pozorovať prebúdzajúci sa les. Dúfam, že i vy
ostatní si jar vychutnáte rovnako ako ja.
Matako

Túto vetu vyslovil jeden starší občan pri našom
spoločnom rozhovore. Rozhovor bol zameraný na
posledné dve zasadnutia obecného zastupiteľstva, na
ktorých sme občanov informovali o pripravenom
rozpočte obce na rok 2008 a jeho následnom schválení.
Samotná príprava a čas, ktorý bol vypracovaniu rozpočtu
venovaný, boli zložité. Po minuloročnom hospodárení,
keď obec bola obmedzená vo finančných prostriedkoch
z dôvodu vyrovnania dlžôb z minulých období, sme pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2008 okrem výdavkov na
činnosť a prevádzku samosprávy, naplánovali výdavky
na investičné akcie. Každá z komisií predložila svoje
zámery a požiadavky na financie. Nebolo jednoduché
uspokojiť komisiu verejného poriadku, kultúrnu, športovú a napokon stavebnú komisiu, ktorá žiadala financie na
verejné osvetlenie, chodníky a priestranstvá v obci.
Rozdelili sa len tie zdroje, ktoré sa očakávajú v príjmovej časti. Na krytie ďalších investícií treba hľadať cudzie
zdroje a to je tvrdý oriešok. Najjednoduchšie je krytie
z vlastných zdrojov. A práve z tohto dôvodu nastali
nedorozumenia a hádky, ktorých výsledkom je úvodná
veta môjho príhovoru. Úprimne ma mrzí, že ani na
jednom zasadnutí si občania neuplatnili právo

pripomienkovať zámery obce, nepomenovali kritické
miesta a nepredniesli návrh na zlepšenie. Bolo by dobré,
keby sa nedržali bokom, ale prejavili živý záujem
o dianie v obci, a tak by sme spoločne dospeli k naplneniu cieľa. Mali by vstupovať do diania bez zbytočných
predsudkov, mylných a nepravdivých informácií, ako je
to v prípade spoločnosti HP Reality, ktorej vlastníkom je
obec. Už od vzniku sa činnosť a hospodárenie spoločnosti riadi Obchodným zákonníkom, t.z., že výnosy sú
jej príjmami a náklady jej výdavkami, nie zakladateľa.
Vážení spoluobčania, niekedy mám pocit, že niektorí
konajú bez zábran. A to z toho dôvodu, že predsavzatia
a plány, ktoré nás spojili pred rokom 2007, nás rozdelili
po roku 2007. Pamätám sa, ako sme s veľkým oduševnením chceli vykonať zmeny, naplniť plány, ale skutočnosť
mylných predstáv o peniazoch nás začala rozdeľovať. Je
potrebné poznať všetky súvislosti, nielen morálne, ale aj
odborné. Na záver chcem povedať, že verím v naplnenie
spoločných cieľov, ktoré sú v prospech občana, musíme
nájsť silu prekonať mylné predstavy, pretože v opačnom
prípade cesta k nášmu spoločnému cieľu bude veľmi
namáhavá a ťažká.
starostka obce
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Z histórie obce

Voľby do Miestnych národných výborov boli vypísané na rok 1967. Voľbám ako obyčajne predchádzala
mohutná kampaň a občania boli neustále bombardovaní
informáciami o ich dôležitosti a nabádaní k 100 % účasti.
Štátne orgány aj na tých najnižších stupňoch neustále
hľadali svoju tvár. A tak takmer pri každých nových
voľbách menili počet poslancov v pomere k počtu
obyvateľov. Ak teda v predchádzajúcich voľbách bol
počet poslancov 29, pre voľby v roku 1967 bol v Harmanci ich počet znížený na 21. Navrhnutí a teda i zvolení
boli:
Babjak Vladimír, Bajs Jozef, Boris Emil, Bulla
Július, Burša Pavel, Ďuriš Jozef, Fatura Rudolf,
Grajzelová Helena, Gregorová Anna, Hudák Koloman,
Kasza Štefan, Kováčik Miroslav, Littera Viliam,
Motyčka Milan, Petráš Karol, Rusnáková Jozefína,
Samolej Ondrej, Selecká Helena, Seman Pavol, Surový
Vladimír, Ing. Švecová Zlata.
Fatura Rudolf - predseda
Bulla Július - tajomník
Vajsová Emília sa stala administratívnou pracovníčkou.
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Funkčné obdobie bolo stanovené do roku 1971.

Došlo aj k dôležitej zmene. Úrad MNV sa presťahoval z nevyhovujúceho dreveného baraku do bývalej
jednotriednej školy, ktorá bola postavená v roku 1935.
Na mieste tejto bývalej školy dnes stojí nová budova
Vojenského kartografického ústavu - VKÚ.
Michal Kiššimon

Našiel sa harmanecký zvon
V 3. čísle Harmaneckých novín v článku „Obec bez kríža“ sme priniesli informáciu, že v našej obci pri starej
škole stála jednoduchá zvonička na nožičke.
Počas výstavby štátnej cesty č. 577 Dolná Štubňa – Uľanka, ktorej výstavba bola ukončená v roku 1968, bolo
treba pôvodnú starú cestu rozšíriť, aby spĺňala požadované parametre. Bolo potrebné odstrániť alebo preložiť
aj zvoničku. Vtedajšie pomery v obci, ktorá bola „pokroková a uvedomelá“, neumožňovali zachovanie tradícií.
Jednoducho nebolo dosť ochoty. A tak zvon nikomu nechýbal! Viac než 40 rokov bol jeho osud zahalený závojom
tajomstva.
Poskladaním mozaiky spomienok bol závoj tajomstva odhalený. Dnes už vieme, že zvon zobral, a teda tým aj
zachránil Július Bulla, ktorý v tom čase vykonával funkciu tajomníka MNV v Harmanci. Túto informáciu mi
poskytol môj dobrý priateľ Rastislav Dráb, za čo som mu veľmi povďačný. Ako aj Dušanovi Miklošovi. Obaja ma
upozornili na to, kde by sa náš zvon mohol ešte aj dnes nachádzať. V Polkanovej. Ale informáciu bolo treba aj
preveriť. Aj ako sa tam zvon dostal, ak sa potvrdí spomenutá skutočnosť. Nuž som touto „domácou úlohou“ poveril
Daniela Bédiho, správcu našej farnosti. Má slovo....
Keď ma začiatkom februára pán Kiššimon oslovil so spomínanou „detektívkou“, uvažoval som, kde len v tak
malej dedinke, ako je Polkanová – niekoľko domov – by sa mohla zvonička nachádzať. Často chodím tou cestou na
Staré Hory, prípadne ďalej, kríž som si neďaleko cesty všimol, ale zvoničku??! I mne samému to nedalo pokoja,
nuž čo iné, než do Polkanovej zájsť. A tak som sa v jedno popoludnie vybral splniť, alebo aspoň čosi spraviť zo
zadanej „domácej úlohy“. Niekoľko domov, dve uličky rýchlo prejdem. No aké bolo moje prekvapenie, keď som
zastal neďaleko spomínaného kríža a vystúpil z auta: zvonička si stála hneď vedľa kríža!!! V minulosti som ju asi,
ako sa hovorí, „nevidel pre oči“, alebo jednoducho neviem, ako som ju mohol prehliadať. Zvyknem stále nosiť so
sebou fotoaparát, nuž som zašiel k autu vybrať si ho. Z domu povyše medzitým vyšla postaršia pani a šla ku mne.
Ja som si pre istotu, aby som vyzeral dôveryhodnejší, dal kňazský kolárik. A dobre som spravil. So starenkou,
ktorá, pokiaľ som fotil, prišla ku mne, dal som sa do reči. Aby som predišiel podozrievaniu, hneď som jej povedal,
kto som – čo som. Ona sa mi tiež predstavila ako Nelka Ďuricová. Slovo dalo slovo a od milej pani Ďuricovej som
sa dozvedel, že skutočne je to zvon z Harmanca. Ich pôvodný im niekto koncom 60-tych rokov ukradol a zhodou
okolností sa v Harmanci rušila zvonica, tak im zvon zrejme pán Bulla ponúkol. A ona na ňom odvtedy zvoní na
„Anjel Pána“ a stráži, aby sa nezopakoval predošlý prípad. Že stráži poctivo, dalo sa vidieť aj pri mojom zastavení.
Keď pani Ďuricová uznala, že mi nemá prečo nedôverovať, povedala mi, že vždy vyjde, akonáhle sa pri kríži
a zvoničke ktosi zastaví. Ba ukázala mi na ruke fixou napísanú značku môjho auta, vždy tak robí, pre istotu...
Pri najbližšom stretnutí v Harmanci po omši som informoval o splnení „domácej úlohy“. Detektívka je
azda u konca. Alebo žeby ešte nie... Možno pokračovanie nabudúce.
-mk- -db-
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Recepty od vás
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K Veľkej noci neodmysliteľne patrí jahňacie mäso...
JAHŇACINA NA ČERVENOM VÍNE

———— JAHŇACIE NA CESNAKU ———--

600 g jahňacieho mäsa, 100 g cibule, 0,5 dl oleja,
4 paradajky, 1 paprika (môžeme použiť aj lečo),
soľ, mleté čierne korenie, 1,5 dl červeného vína

1,5 kg jahňacieho stehna, soľ, mleté
čierne korenie, 100 g údenej slaniny,
1-2 bobkové listy, 6-8 strúčikov cesnaku

Umyté mäso pokrájame na malé kocky alebo tenšie
rezance. Na oleji speníme nadrobno posekanú cibuľu,
pridáme mäso, pokrájané paradajky a papriku, osolíme, okoreníme a na malom plameni dusíme. Tesne
pred dokončením prilejem víno, časť z neho necháme
vyvariť.
Servírujeme s opekanými zemiakmi.

Umyté mäso osolíme , okoreníme a prešpikujeme na plátky pokrájanou údenou
slaninou. Na pekáči obložíme bobkovým
listom, potrieme prelisovaným cesnakom
a upečieme domäkka v rúre.

JARNÁ HUSPENINA
3 bravčové nožičky, 1 sliepka (ak je veľká, stačí
polovica), 2-3 strúčiky cesnaku, soľ, 5 zrniek celého
čierneho korenia, bobkový list, 2-3 mrkvy, 1 plechovička sterilizovaného hrášku, 4-5 vajec, 1kocka
masoxu.
Do väčšieho hrnca dáme umyté
bravčové nožičky a sliepku,
z ktorej najprv poodkrajujeme
mastné kúsky pri krku a v zadnej časti. Zalejeme vodou doplna. Posolíme, okoreníme, prikryjeme a rovnomerne varíme až do
zmäknutia. Asi v polovici varenia
pridáme očistenú mrkvu.
Keď sa mäso začne oddeľovať od kostí, vyberieme ho
a vývar precedíme cez studenú mokrú utierku, aby sa
zachytilo čo najviac mastnoty. Oddelíme pekné chudé
mäso, pokrájame ho na kocky a podobne, len na drobnejšie pokrájame i mrkvu a všetko vložíme do čistého
vývaru. Pridáme aj scedený a prepláchnutý hrášok.
Vajcia uvarené natvrdo olúpeme a pokrájame na pekné
kolieska. Do jednej veľkej a niekoľkých menších okrúhlych misiek vypláchnutých studenou vodou
(najlepšie do kompótovej súpravy) nalejeme najprv po
troche čistého vývaru, úhľadne poukladáme kolieska
vajec a na to rovnomerne rozdelíme ostatný vývar
s mäsom a zeleninou. Dáme do chladničky alebo
chladnej komory stuhnúť, potom vyklopíme na tanieriky a podávame ľubovoľne prizdobené alebo s klasickou cibuľou a octom. Huspeninu vyklopenú z veľkej
misy môžeme krájať a podávať tak, ako sa krája torta.
Naša rada: Čistým vývarom môžeme zaliať aj šunkové rolky, tak isto skombinované s pokrájanými varenými vajíčkami, zeleninou a malými vetvičkami kôpru.

PUNČOVÉ VAJÍČKA
6 vajec, 180 g práškového cukru, 100 g polohrubej múky,
postrúhaná kôra z chemicky neošetreného citróna
Plnka: 1 šálka rozmixovanej marhuľovej zaváraniny, zvyšky
cesta, trochu rumu, 1/2 šálky posekaných orechov
Poleva: 100 g čokolády na varenie, 2 PL mlieka, 50 g stuženého tuku
Žĺtky s cukrom vymiešame na penu, pridáme postrúhanú citrónovú kôru, múku a nakoniec tuhý sneh z bielkov. Upečieme plát na
vymastenom a múkou vysypanom plechu. Hotový vyklopíme na
jemne pomúčenú dosku a vykrajujeme vajíčka.
Plnka: zvyšky cesta zmiešame so zaváraninou, trochou rumu
a posekanými orechmi na súdržnú masu. Vykrojené vajíčko
jemne potrieme lekvárom, naložíme punčovú plnku. Na miernom
ohni roztopíme čokoládu s mliekom, vymiešame a polejeme ňou
vajíčka.

PLNENÉ VAJÍČKA
5-6 vajec (množstvo prispôsobíme podľa počtu osôb), 100 g
masla, 2 PL šľahačkovej smotany, 1 ČL vegety, 1 ČL horčice, štipka čierneho mletého korenia, 1 menšia cibuľa, 1 PL
posekanej pažítky alebo petržlenovej vňate, hlávkový šalát
Vajcia uvaríme natvrdo, necháme ich vychladnúť v studenej
vode, potom olúpeme a pozdĺž úhľadne prekrojíme na rovnaké
polovice. Žĺtky vyberieme a vymiešame ich v miske spolu
s maslom, horčicou, korením a s vegetou. Pomaly prilievame
smotanu a ešte miešame, kým nie je krém ľahký, ako nadýchaný.
Nakoniec primiešame doň nadrobno pokrájanú cibuľku, posekanú pažítku alebo petržlenovú vňať (môže byť aj žerucha). Ak
treba, prisolíme. Lyžičkou alebo ozdobnou striekačkou naplníme
polovičky vajec a navrchu ich ešte prizdobíme kúskami vňate,
prípadne a drobno pokrájanou
nakladanou kapiou. Šalátové listy
opláchneme, necháme odkvapkať,
urovnáme ich na plytkú misu
a poukladáme na ne naplnené
vajíčka. Môžeme prizdobiť aj
čerstvými paradajkami - podľa
možností. Podávame s pečivom
alebo chlebom.
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Zápis v základnej škole

Vážení spoluobčania!

Dňa 6.2.2008 sa v ZŠ Harmanec uskutočnil zápis detí
do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009. Pani učiteľky
privítali 5 predškolákov spolu s ich rodičmi. Deti preukázali svoju pripravenosť nastúpiť v septembri na cestu
vzdelávania sa k ostatným, už starším kamarátom.
Jednoduché úlohy od pani učiteliek plnili hravo a bez
strachu. Veď s pani učiteľkami a ostatnými žiakmi zo
školy sa stretli už vopred - 30. januára, keď prijali
pozvanie na Deň otvorených dverí pre predškolákov.
Vyskúšali si ozajstnú „školácku prácu“ na hodinách
výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy. Do prvého
septembrového dňa ešte síce ostáva 5 mesiacov, ale už
teraz sa tešíme na nových spolužiakov - prváčikov.
Mgr. Henrieta Kohútová - riaditeľka ZŠ Harmanec

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o pomoc
našej škole formou venovania 2% z Vašich daní.
Nebude Vás to stáť veľa - iba drobnú administratívu
u zamestnávateľa, resp. pri vypĺňaní daňového priznania (2% z dane môžu venovať aj právnické osoby!).

Riaditeľstvo Materskej školy v Harmanci
o z n a m u j e, ž e

zápis detí do materskej školy
(vo veku od 2 do 6 rokov)
na školský rok 2008/2009

sa uskutoční
26. a 27. marca 2008
v budove MŠ
od 10,00 do 15,00 hod.

2% z Vašich daní môžu našej škole výrazne
pomôcť!
Naša škola sa v šk.r. 2006/2007 zapojila do projektu
„2% z daní pre školy“, ktorý organizovalo občianske
združenie GAUDEAMUS IGITUR. Oslovili sme
rodičov, aby prispeli takýmto finančným spôsobom
škole a vlastne sme aj testovali serióznosť menovaného občianskeho združenia.
PODARILO SA! Získali sme 7 622,- Sk, aj napriek
tomu, že sa zapojili len 4 rodičia a pani učiteľky. Za
uvedenú sumu sme zakúpili hudobné nástroje, pomôcky na prírodovedu a športové náčinie na TV.
Tento rok plánujeme získanú sumu použiť na kúpu
nového školského nábytku (lavice, stoličky).
Ak ste sa rozhodli venovať 2% z daní v prospech
školy, kontaktujte prosím riaditeľku školy osobne,
príp. prostredníctvom niektorého žiaka našej školy
do 28. 3. 2008. My vám dáme potrebné tlačivá spolu
s inštrukciami ďalšieho postupu.
Vopred ĎAKUJEME všetkým Vám, ktorí prispejete
našej škole 2% z Vašich daní.
Mgr. Henrieta Kohútová - riaditeľka ZŠ Harmanec

V Cenove je ešte stále čo likvidovať
a tak sa pár ľudí, ktorým prekáža, že
ešte stále nie je všetko tak, ako má
byť, rozhodlo, že tomu pomôžu.
„Stretávka“ brigádnikov bola v nedeľu
9. 3. 2008 o 10.00 hod. dopoludnia.
Odviedli kus užitočnej práce. Pálili
a likvidovali všetko to, čo ešte zavadzalo a kazilo dojem v tomto, možno
raz peknom kúte našej obce.
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BIATLON V HARMANCI MÁ TRADÍCIU AJ BUDÚCNOSŤ
Biatlon je kombináciou dvoch na prvý pohľad odlišných disciplín - behu
a streľby malorážkovou zbraňou na 50 metrov. Tento príťažlivý šport má
v našej republike dlhoročnú tradíciu. Robí sa v klasickej zimnej podobe, ako aj
v letných súťažiach. Pretekár musí byť vynikajúcim atlétom a výborným,
rýchlym strelcom. Práve kombinácia týchto dvoch činností je magnetom pre
športovcov a chuť ovládnuť svoje telesné a duševné schopnosti s povinnosťou
zasiahnuť cieľ pre úspešný výsledok ich privádza na štart pretekov. Súťaži sa
vo viacerých disciplínach, ako rýchlostné a vytrvalostné preteky, stíhacie preteky, preteky s hromadným štartom a štafety.
Biatlonový klub v Harmanci sa skladá väčšinou z bývalých biatlonistov. Vo
svojej kariére sa stali niekoľkonásobnými majstrami Slovenska Peter Vaník,
Katarína Kaliská, Róbert Dudáš, Marián Pecko a v súčasnosti aktívna pretekárka Dianka Šemrová. Pri konaní významných biatlonových podujatí to našich bývalých pretekárov stále ťahá prísť sa pozrieť na priebeh súťaží a stráviť
tak spoločne príjemné chvíle pri peknom počasí a v kruhu priateľov.
Príprava na zimný biatlon našej pretekárky Dianky Šemrovej sa začína už
v lete, počas ktorého prebiehajú rôzne súťaže a končí prvým snehom. Venujeme sa hlavne atletickej príprave - behu a, samozrejme, streleckej príprave.
Ročný tréningový cyklus pozostáva z absolvovania 250 tréningových dní, Dianka Šemrová a Peter Vaník (tréner a starý otec)
nabehaných 200 km a vystrelených 2000 nábojov. Po letnej príprave približne
v októbri a novembri je potrebné sa zúčastňovať na sústredeniach na lyžiach v zahraničí a, pokiaľ to dovoľujú snehové
podmienky, aj v domácich strediskách. Koncom decembra sa konajú nominačné preteky do reprezentačných družstiev.
Tohtoročná sezóna Wiessmann pohára sa začala I. kolom v Osrblí v dňoch 29. - 30. decembra. Na technickom snehu
pri teplote –16°C sa na dvojkilometrovom okruhu v sobotu súťažilo v rýchlostných pretekoch a v nedeľu v pretekoch
s hromadným štartom. V kategórii mladších dorasteniek na 6 km dlhej trati skončila Diana Šemrová na 1. mieste vďaka dobrému behu a bezchybnej streľbe v ľahu a stoji. Na druhý deň sa umiestnila na 2. mieste pri bezchybnej streľbe
v ľahu a dvomi trestnými kolami v stoji. V tom istom areáli sa v dňoch12. - 13. januára uskutočnilo II. kolo Wiessmann pohára. Na štart rýchlostných pretekov a pretekov s hromadným štartom sa postavili aj zahraničný účastníci
z Bieloruska. V kategórii mladších dorasteniek v rýchlostných pretekoch skončila Diana na 1. mieste s bilanciou
v ľahu 0 a v stoji 2 chyby. V nedeľu v pretekoch s hromadným štartom opäť zvíťazila s bezchybnou streľbou vo všetkých troch položkách. Slovenský pohár vyvrcholil záverečným kolom 9. - 10. februára opäť v Osrblí. Naša pretekárka
ukázala, že tento rok má formu. Vo svojej kategórii zvíťazila
v oboch pretekoch s bilanciou v sobotu ľah 1, stoj 1 a v nedeľu ľah 2,0, stoj 1. Vyvrcholením našej sezóny mali byť
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa aj napriek veľkému úsiliu
organizátorov, žiaľ, nekonali pre nevhodné snehové a poveternostné podmienky. Ďalšie významné preteky sa konali
v Novom Meste na Morave v rámci EYOF-u (európskych
Diana počas pretekov v Osrblí
olympijských nádejí). Diana potvrdila dobrú formu. V rýchlostných pretekoch skončila na 6. mieste so streľbou - ľah 2
a stoj 1. V stíhacích pretekoch sa posunula o 1 priečku na 5. miesto so streľbou v ľahu 2,0 a stoji 3.
Tento šport je finančne veľmi náročný a všetky skromné finančné výhry, ktoré sa podarilo našej členke získať, musíme znovu použiť na jej činnosť v klube. Na jednu sezónu vrátane výstroja, cestovných a iných nákladov potrebuje náš
klub pre túto pretekárku asi šesťdesiattisíc korún. Ďakujem Obecnému úradu a Obci Harmanec za finančný príspevok
šesťtisíc korún.
Za výbornými výsledkami je mnoho odriekania a tvrdých tréningov. Verím, že tak, ako nám vyšla táto sezóna, sa
nám vydaria aj tie v nasledujúcich rokoch.
Peter Vaník
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