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Čas neúprosne plynie a posunul nás
pred prah najkrajších sviatkov v roku Vianoc. Vianoce sú najväčším sviatkom,
ktorý oslavuje silu rodiny. Je to nenapodobiteľná časť roka, ktorú všetci preţívame v pokoji, s porozumením, láskou. Je
to čas, kedy si dokáţeme skôr, alebo
všetko odpustiť, zabudnúť na problémy,
choroby, starosti. Je to krásny čas, ktorý
intenzívne trávime so svojimi blízkymi
v teple domova a vychutnávať si silu
a súdrţnosť rodiny.
V kaţdej rodine sa rokmi vytvoria vianočné rituály. Sú to intímne chvíle, ktoré
si všetci spoločne chránime. Kaţdá rodina má svoje tradície, symboly. Halúzka
ihličia, vianočná hviezda, imelo, zvon-
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ček, pozlátko, anjel, jedlička, ryba, medovník, oblátky. Neodmysliteľné symboly patriace aj k našej rodine. Všetky tieto
symboly chceme mať počas najkrajších
sviatkov roka doma, a vţdy máme strach
z toho, aby sme na niektorý z nich nezabudli. Kaţdý z nich ukrýva v sebe niečo
tajomné, čomu práve na Vianoce veríme.
Aby sme náhodou tak neublíţili niekomu
zo svojich najbliţších, zo svojej rodiny.
Aj vy prekrajujete jabĺčka a spoločne
hľadáte hviezdu, či kríţ? Aj vy skrývate
pod vianočný obrus peniaze, aby ich vaša
rodina mala počas budúceho roka dostatok? Aj my to robíme... A práve na Vianoce tomu všetkému veríme. Aj keď
vieme, ţe o to aby sme ich mali dostatok,
sa musíme pričiniť predovšetkým sami. Ale tie zázračVeľa krásnych chvíľ v príjemnej
né Vianoce nám dávajú náatmosfére Vianoc, mnoho osobných
dej, ţe sa všetko vyplní.
Vianoce sú naozaj sviatkaa pracovných úspechov
mi rodiny, nielen tej betlehemskej. Pokúsme sa urobiť
všetko preto, aby sme túto
sviatočnú atmosféru nemali
vo svojich rodinách len počas
vianočných sviatkov. Robme
všetko tak, aby úsmev, šťastie a láska boli v našich rodinách a potom aj medzi nami
počas celého roka.
Prajem Vám všetkým, vo
vašich rodinách príjemné,
pokojné, šťastím a zdravím
pretkané preţitie vianočných
Vám žela starostka obce, poslanci OZ
sviatkov.
Henrieta Ivanová,
a redakčná rada Harmaneckých novín
starostka obce

Číslo 2.

Vianoce nie sú ani tak o
otváraní darčekov,
ako o otváraní našich sŕdc.
(Janice Maeditere)

Najlepším zo všetkých darov
vianočného stromu je
prítomnosť šťastnej rodiny a
pokoj zabalený v srdci.
(Burton Hillis)

Tešme sa aj z tých
najmenších maličkostí,
pretože nikdy nevieme či
nám život prinesie ešte niečo
krajšie a väčšie.
Ak nemôžeme zdieľať šťastie
s druhými, je to len
polovičné šťastie.
(Hans Christian Andersen)

Návrh na vianočné darčeky:
Nepriateľovi odpustenie.
Súperovi toleranciu.
Priateľovi tvoje srdce.
Zákazníkovi službu.
Všetkým vľúdnosť.
Každému dieťaťu dobrý
príklad.
Sebe rešpekt.
(Oren Arnold)

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci konaného dňa 10.12.2014
nariadenie obce Harmanec č.
K bodu č. 1/
Zasadnutie OZ v Harmanci zahájila 4/2014 o miestnych daniach
Ivanová Henrieta, starostka obce.
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
K bodu č. 2/
Starostka obce určila: zapisovateľa podľa predloženého návrhu.
zápisnice –
Chladná Alena, Hlasovanie:
overovateľov zápisnice – Binderová
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
K bodu č. 7
Eva, Roháč Ján
Starostka obce, Ivanová Henrieta
predloţila obecnému zastupiteľstvu
U z n e s e n i e č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Harma- návrh programového rozpočtu obce
nec berie na vedomie ospravedlnenú Harmanec na roky 2015 -2017, ktoneúčasť poslankyne Kristíny Beňo- rý tvorí prílohu zápisnice. Všetky
dostupné finančné prostriedky sa
vej na dnešnom zasadnutí OZ.
pouţijú na úpravu chodníkov
a priestranstiev v obci a nevyhnutné
U z n e s e n i e č. 5
OZ Harmanec schvaľuje program opravy obecného majetku. Zámerom
obce je rekonštrukcia oporného múzasadnutia OZ.
ru pri budove súp. č. 20
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0 a rekonštrukcia vstupného schodiska
na obecný úrad. Starostka obce poţiadala
hlavného
kontrolóra
U z n e s e n i e č. 6
Obecné zastupiteľstvo obce Harma- o stanovisko k návrhu rozpočtu obce
nec schvaľuje všeobecné záväzné na obdobie rokov 2015-2017.
nariadenie obce Harmanec č.
2/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a
elektroodpadmi
z domácností v obci Harmanec podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje všeobecné záväzné
nariadenie obce Harmanec č.
3/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje všeobecné záväzné
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U z n e s e n i e č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje programový rozpočet
obce na obdobie rokov 2015 -2017
podľa
predloţeného
návrhu
a zároveň berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu predloţeného rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje rozpočtové opatrenie
v rámci rozpočtu v roku 2014
v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
nasledovne:
presun finančných prostriedkov
z programu č. 2 Miestne komuniká-

cie do programu č. 1 Miestna samospráva
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na obdobie od 1.1.2015 do
30.6.2015.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 12
OZ Harmanec berie na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveril Jána Roháča, bytom
Harmanec č. 24, poslanca zastupiteľstva obce zastupovaním starostu
obce.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 13
OZ Harmanec schvaľuje členov rady: pre MŠ – Zdenko Danko,
pre ZŠ – Peter Ľachký
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 14
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje Smernicu č. 1/2014
o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Harmanec, vo
výške 30,- EUR na jedno dieťa ročne.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0
Harmanecké noviny

Váţení poslanci, milí hostia, spolupracovníci, dámy a páni!
Je mi cťou, ţe uţ po druhýkrát môţem
predniesť svoj slávnostný príhovor. Rovnako ako pred voľbami tak i dnes Vám môţem zdôrazniť svoje vyhlásenie: „Som
hrdá na to, ţe som občanom Harmanca
a zároveň môţem byť starostom tejto
obce“.
Tohtoročné komunálne voľby sa začali
úplne pokojnými prípravami a vo viacerých rovinách úplne odlišné od predchádzajúcich. Do celej volebnej kampane som
vloţila svoju snahu, byť aj v tomto období
oporou pre našu obec a nerozvíriť nezmyselnými
aktivitami
nepriateľstvo
a nevraţivosť medzi našich občanov. Práve
preto som aj v predvolebnom letáku uzavrela svoju snahu slovami o zmysluplnosti
volebnej kampane. Svojím prístupom
k voľbám v poslednú predvolebnú noc sa
veľkou mierou opäť prejavila iniciatíva,
ktorú som sa snaţila za celé štyri roky
eliminovať a neadekvátnym anonymným
vášňam nedávať priestor.
Odštartovanie diskutabilného fóra letákov, na ktorom sa objavili rôzne názory a
pripomienky na adresu fungovania našej
obce, čo dosiahlo rozmery nechutnosti, ba
v niektorých prípadoch aţ vulgárnosti. Je
mi veľmi ľúto, ţe sa tak stalo, som si istá,
ţe ani samotný iniciátor si to nepremyslel
a konal v afekte, ale hlavne protizákonne
a práve preto mi je veľmi nepríjemné práve
dnes sa k tomuto konaniu spätne vracať.
Od všetkých občanov ţiadame dodrţiavanie zákonov, no ak chceme byť zástupcami
našej obce, v dnešnej dobe, by sme uţ ani
nemali uvaţovať o porušovaní zákonov
zo strany jej predstaviteľov, a pritom máme skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, kam to celé môţe dospieť a aké nepríjemnosti takýto prístup môţe spôsobiť.
Dúfam, ţe jednoznačný výsledok tohtoročných komunálnych volieb bude pre takýto
prístup k obci dobrým ponaučením. Chceme našu obec budovať, rozvíjať a nevracať
sa k nekalým praktikám a ak niekto má
názor zhrnutý v siedmich riadkoch, zrejme
sa nemôţe pre svoje predchádzajúce pôsobenie v našej obci podpísať, lebo odpoveď
od ostatných občanov by nemusela byť

Harmanecké noviny

práve priaznivá. Vlastný názor starostky je
len jedna časť fungovania obce. Na finančný tok a pouţitie peňazí tu boli zvolení
poslanci a tí rozhodujú v zásadnom princípe o investíciách a rozvoji našej obce
a tento základný princíp tu bol v minulosti
porušený. Takţe môj vlastný názor musí
byť kompromisom starostky a siedmich
poslancov, čo sa nám v predchádzajúcom
volebnom období aj podarilo. Vďaka tomu
sme z vlastných zdrojov boli schopní do
tiahnuť investičné akcie do úspešného
konca. Ani jedna stavba neostala nedokončená a ďalšie budovanie, ktoré vyţaduje
opäť stavebnú projektovú dokumentáciu
a statické posudky, je závislé na rozhodnutí
novozvolených poslancov. Ja nepochybujem o tom, ţe kaţdý poslanecký zbor má
svoje priority, no verím, ţe nastúpený trend
našej obce o spolupráci a hlavne vzájomnej
dohode sa uţ nikdy nezvráti v aroganciu
a neprístupnosť obce voči jej obyvateľom.
Povaţovala by som to za svoje osobné
zlyhanie. Ak ma občan upozorní na problém v našej obci, som mu vďačná, uţ len
preto, ţe tu ţijem, chcem ţiť a nikam neodchádzam, takţe koná dobro pre nás všetkých. Rovnako nemôţem ani v najmenšom
hovoriť o nevôli, alebo neochote poslancov, či zamestnancov obce. Snaţíme sa
spoločnými silami vytvoriť fungujúce prostredie pre nás všetkých a byť ústretoví ku
kaţdému problému občanov, a ak aj nemôţeme poţiadavkám vyhovieť, je našou
povinnosťou
to adekvátne vysvetliť
a nikdy neprenášať emócie na občana vo
vzťahu k situácii, v ktorej sa ocitol. Rovnako nás teší ak dokáţeme pomôcť ľudom aj
v situáciách, ktoré nesúvisia s obcou no
svedčia o dôvere občanov k naším zamestnancom.
Nasledujúce štyri roky budú pre nás všetkých veľmi ťaţkým obdobím, lebo je všeobecne známe, ţe Slovensko sa ešte vţdy
nachádza v problémoch, ktoré jej spôsobila
hospodárska kríza, čo pociťuje väčšina
našich občanov aj v súkromnom ţivote.
Ţiaľ, vďaka tomu aj samosprávy budú
musieť
hospodáriť
skromnejšie
a uváţlivejšie Preto by som z tohto miesta
chcela poprosiť Vás, ctení prítomní, aj
obyvateľov našej obce, aby boli zhovieva-

ví a trpezliví, čo sa týka našich predsavzatí, ktoré chceme podľa nášho najlepšieho
vedomia a svedomia naplniť pre potešenie
Vás všetkých. Vyzývam všetkých obyvateľov pôsobiacich v našej obci na vzájomnú
spoluprácu a úctu jeden k druhému.
Len spoločnými silami dokáţeme zaistiť
v dnešných časoch šťastnejšiu budúcnosť
pre obyvateľov našej obce bez rozdielu.
Rada by som poďakovala tým poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí zo svojho
rozhodnutia nekandidovali v komunálnych
voľbách a v predošlom volebnom období
boli aktívnymi členmi zastupiteľstva. Na
kaţdej obecnej akcii svojou prácou vo
veľkej miere prispeli k rozvoju našej obce.
V ich ďalšom pôsobení a v súkromnom
ţivote im ţelám veľa úspechov, síl a zdravia.
Ďakujem
Vám
ešte
raz.
Novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva ţelám úspešné štyri roky, veľa
trpezlivosti, vţdy múdre rozhodnutia, vecné pripomienky a aktívnu spoluprácu pre
rozvoj a blahobyt našej obce. Ako starostka
obce
môţem
povedať,
ţe
v predchádzajúcom volebnom období poslanci vţdy rozhodovali o ďalšom napredovaní obce, či uţ z finančného hľadiska
alebo z hľadiska fungovania jednotlivých
organizácií zriadených obcou. Zavedené
opatrenia priniesli úspech a kladné výsledky. S preostrenými problémami sme sa
vţdy dokázali adekvátne popasovať
a nenechávať ho prerásť cez hlavu nám
všetkým.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám občanom ešte raz poďakovala za veľkú podporu v komunálnych voľbách, bolo to nečakané prekvapenie aj pre mňa osobne. Zo
cťou prijímam Vaše rozhodnutie, byť na
čele našej obce ďalšie štyri roky. Sľubujem, ţe sa budem snaţiť Vašu dôveru nesklamať a nenechám peniaze našej obce
napospas
rozhodnutiam
jednotlivcov
a samozvaných odborníkov. Moje dvere
budú pred všetkými občanmi stále otvorené.
Ďakujem za Vašu pozornosť.

Henrieta Ivanová, starostka
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Dobré ráno
Spokojní ste v Roháčove?
Siedmi poslanci sú uţ zvolení,
starostka stavia múrik pred voľbami,
vybudovala multifunkčný bunker,
kuriči kúria počas leta,
vlastný názor je pre starostku neznámy pojem, zabíjačkové špeciality pre
vyvolených.

Takýto pamflet o rozmeroch 125 x
68 mm našli mnohí naši spoluobčania
vo svojich poštových
schránkach
v piatok, 14. novembra 2014, v predvečer komunálnych volieb a iní zase
ráno 15. novembra 2014, teda v deň
komunálnych volieb. Tak či tak išlo
o porušenie volebného moratória.
Pamflet je bez podpisu. Autor sa
hanbí za svoje meno, za svoje vlastné
zdedené meno! Autor je teda neznámy.
Anonym. Čiţe nula, správnejšie dve
nuly! Nik. Nikto. Alebo Niktoš!
Nemali to v schránke všetci občania.
Ja som ho napríklad nemal, čo ma naozaj veľmi mrzí, lebo jednak si takéto
„špeciality“ veľmi pochybnej hodnoty
odkladám do svojej historickej zbierky
a na druhej strane mi to pripomína
časy mladosti, keď sme sa ešte hanbili
vyznať lásku a posielali sme dievčatám
na lístkoch podobného formátu
„liebesbrífy“ plné záhadných slov
a neučesaných myšlienok.
Aj tento úbohý, duševne chorý pamflet, je písaný tak na úrovni ţiaka tretej
triedy. Aj ten by sa za to musel hanbiť!
Neviem, kto ho písal, kto je autorom,
ale viem, ţe by sa mal ísť liečiť zo svojej paranoje, ak uţ nie je aj neskoro.
A z čisto ľudského hľadiska - raz darmo, kaţdý z nás má svojho Omachela!
A kaţdý dokáţe robiť len to, na čo má!
Volebné matiné. Matiné znamená pred-
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poludňajšiu slávnosť. A skutočne,
mnohých našich občanov pamflet inšpiroval cestou do volebnej miestnosti,
keď ešte doma neboli rozhodnutí, komu dajú svoj hlas. Zrazu vedeli komu
ho dať! Lebo, za to ani v Harmanci nie
sú všetci duševne „strelení“. A potom
sa ani niet čo diviť, ţe výsledok volieb
bol taký, aký bol. Treba dodať, aj vďaka pamfletu! Lebo dosiahol úplne
opačný výsledok, ako pisateľ očakával!
Ale veľmi zaujímavý je rozbor
a analýza obsahu pamfletu bez oslovenia, komu sa prihovára:
Dobré ráno - bolo skutočne dobré
a pekné ráno, bez zatmenia mysle. No
večer bol potom ešte omnoho krajší, aj
veselší, - to však uţ nie pre kaţdého.
Spokojní ste v Roháčove? - Keďţe
na Slovensku taká obec nie je, bolo to
myslené na našu obec – Harmanec, ak
sa nemýlim. Tuším, väčšina obyvateľov je určite spokojná a kto spokojný
nie je, prosím - cesta hore, cesta dole,
môţe sa vysťahovať. A ak je to
naráţka na rodinu Roháčovcov, tú rodinu poznám od prvej minúty, ako som
do Harmanca prišiel. V rodine Roháčovcov sú všetci úspešní! Majú len
jediný nedostatok - ţijú na Slovensku
a na Slovensku sa úspech neodpúšťa!!!
Siedmi poslanci sú uţ zvolení,
podľa litery zákona to bola v podstate
pravda, ale predsa nič nebránilo autorovi pamfletu, aby tieţ kandidoval a uţ
by to bolo iné „kafe“ a aspoň by sa
z prvej ruky dozvedel, ako na tom
v obci vlastne je. Ešte dobre, ţe boli
siedmi (pri posledných voľbách ich
bolo vyše dvadsať!), lebo sa voľby nemuseli opakovať!
Starostka stavia múrik pred voľbami,
- omyl, starostka ţiaden múrik nestavala, stavala ho skupinka mladých
a veľmi šikovných ľudí pod vedením
Štefana
Chamaja
mladšieho
a odviedli pre obec skutočne perfektnú

prácu, či sa to uţ niekomu páči alebo
nie. A voľby sem, voľby tam, bol najvyšší čas! Lenţe náš pamfletár má
veľmi hmlisté videnie, lebo nespozoroval, ţe boli vybudované také
„drobnosti“, ako dve nové autobusové
čakárne, ktoré zase chvália zlaté ruky
Peťa Katku!
Vybudovala multifunkčný bunker, autor pamfletu nemá ani tušenia, čo je
to bunker. A ak to bolo myslené na
multifunkčné ihrisko, tak to malo byť
hotové uţ pred dvadsiatimi rokmi, alebo ešte skôr. Ako aj v mnohých iných
obciach, aj u nás je zle, keď sa nič nerobí, a keď sa niečo robí je ešte horšie.
Kuriči kúria počas leta, - ak sa robia na zariadení opravy, je povinnosťou kuričov zariadenie odskúšať a je to
jedno, kedy to je.
Vlastný názor je pre starostku neznámy pojem, - starostka je štatutár obce a riadi sa rozhodnutím Obecného
zastupiteľstva,
čiţe
poslancov.
A názor, - to vyjadrili voliči SVOJIM
názorom pri komunálnych voľbách,
keď pani starostka získala 86 % - ú
podporu voličov obce, čo je moţno
slovenský rekord!!! To však ešte nie je
všetko.
Starostka
je
mladá
a perspektívna, je učenlivá, zbiera skúsenosti a má na to, aby mohla úrad starostky zastávať aj 5 – 6 volebných
období za sebou!
Zabíjačkové špeciality pre vyvolených
celé desiatky rokov sa
v Harmanci nič podobného nekonalo.
Teraz, keď to naberá na popularite,
niektorí hľadajú blchy. Pritom, celá
zabíjačková akcia má jeden jediný nedostatok. Treba pre potešenie zabíjať
nevinné bravy, zatiaľ čo „svine“ chodia
po dedine a ešte sa na vás aj milo
usmievajú! A to nie len na vyvolených!
Michal Kiššimon
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Slovenská filatelistická akadémia
vydala v mesiaci októbri 2014 ďalšiu, v poradí uţ tretiu novú odbornú
publikáciu autora Michala Kiššimona: Propagačné strojové pečiatky po
roku 1946 (rotoraţce). Aj táto publikácia, ako všetky odborné publikácie, bola vydaná vo veľmi malom
náklade!
Publikácia s rozsahom 96 strán má
farebnú prílohu a je tlačená na kvalitnom kriedovom papieri. Zaoberá sa
štvordielnymi poštovými pečiatkami,
ktoré nepouţíval kaţdý poštový úrad,
ale boli v pouţívaní len na väčších
poštových úradoch, aj to na poţiadanie. Na Slovensku si o ne poţiadalo
42 poštových úradov, ktoré sú
v publikácii zoradené v abecednom
poradí. Na oráţanie zásielok bol potrebný pomerne zloţitý prístroj.
Je zaujímavé, ţe oproti minulým
dvom publikáciám, ktoré sa zaoberali
omnoho staršou poštovou históriou,

sa pre ne ukáţkový dokumentačný
materiál zháňal omnoho ľahšie, ako
pre túto publikáciu, ktorej materiál
bol pouţívaný v dobe v ktorej sme
ešte nie tak dávno ţili a ešte si to
dobre pamätáme. Totiţ v tejto publikácii uvedené poštové pečiatky boli
v pouţívaní ešte v roku 1982.
Aj preto sa stalo, ţe v tejto publikácii nie sú vyobrazené všetky pečiatky
a to z veľmi jednoduchého dôvodu:
autor publikácie ich nikdy nevidel!!!
A nestačilo k tomu ani štyridsať ročné zberateľské úsilie. A príčina, prečo je tomu tak, je zase veľmi jednoduchá.
Socialistická propaganda
v textoch pečiatok priam nútila adresátov, aby sa odtlačkov týchto pečiatok zbavovali. A uţ či sa nám to páči, alebo nie, dnes uţ sú históriou
a pripomínajú dobu našej pomýlenej
mladosti.
Aj preto je táto odborná publikácia
určená predovšetkým, poštovým his-

torikom, historikom, regionalistom,
námetovým zberateľom a odborným
kniţniciam. Beţný konzument histórie sa pri jej letmom štúdiu nanajvýš
pousmeje, keď číta napríklad v texte
pečiatky poštového úradu Banská
Bystrica z roku 1952 toto poučenie:
„Kto Sovietsky sväz úprimne miluje,
mier a šťastie svojej vlasti buduje“.
Na záver uţ len malá poznámka.
Autor okrem svojej vlastnej práce
pomáhal svojim kolegom, hlavne
pečiatkami obcí a drobnosťami
z histórie, pri zostavovaní nasledovných
publikácií,
ktoré
vyšli
v krátkom slede za sebou v tomto
roku: Šalková, Radvaň – druhé vydanie a Kremnička.
Michal Kiššimon

Komunálne voľby november 2014
Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy miest a obcí konaných dňa 15.11.2014 v našej obci:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 759
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 409
Počet odovzdaných obálok:
409
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva:
364
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce:
407

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce:
1.
Henrieta Ivanová:
351
2.
Helena Vajsová
56
Za starostu obce bola zvolená pani

Henrieta Ivanová - nezávislý kandidát

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko kandidáta
Štefan Ťaţký
Zdenko Danko
Ján Roháč
Peter Chladný
Peter Ľahký
Kristína Beňová
Eva Binderová
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politická strana
Strana zelených Slovenska
Strana moderného Slovenska
SMER - sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia

počet platných hlasov
244
235
235
232
223
188
186
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Kaţdá veľká, historicky zásadná
udalosť, ktorá ovplyvnila históriu
našej krajiny si iste zaslúţi, aby sa jej
venovala pozornosť od všetkých
generácií , aby nikto nezabúdal...
Priamych ţijúcich účastníkov SNP
je uţ veľmi málo, a preto je na nás,
či sa aj generácia našich potomkov
raz dozvie o minulosti nášho národa . Naša obec v spolupráci so ZO
SZPB venuje týmto oslavám uţ dlhé

Tento rok sme oslávili 70. výročie
SNP v upravenom prostredí. Obec
Harmanec sa na tento slávnostný
okamţik dôstojne pripravovala od
začiatku roka 2014. „Spojili sa sily“
obidvoch organizácii ZO SZPB
v Harmanci a novovzniknutá organizácia z Tureckej. Za veľkej podpory
pani starostky obce Harmanec a poslancov. Pamätník na Kríţnej a jeho
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roky veľkú pozornosť. Jubilejné Spomienkové oslavy
70.výročia SNP na Kríţnej
boli znovu toho dôkazom. V
oficiálnej časti osláv sme sa
prostredníctvom slov historičky PhDr. Baranovej dozvedeli veľa zaujímavého o
udalostiach, ktoré boli súčasťou odboja SNP na Kríţnej.
Veľmi pútavo a bezprostredne hovorila pri pamätnej izbe Poľnej nemocnice a pokračovala pri pomníku na
Kríţnej. Svoj pohľad a názor na dianie počas SNP a v súčasnosti vyjadril
aj pán Martin Hudoba. Teší nás, ţe
čoraz viac účastníkov osláv má záujem vypočuť si príhovory hostí aj pri
pamätníku. Predsa len je to dosť náročný terén, pokiaľ sa ide pešo aţ k
pamätníku. Organizátori sa však po-

starali o to, aby všetci, aj tí menej
zdatní sa mohli vyviesť na terénnych
autách, a mohli byť prítomní pri tejto
časti osláv. Cestou späť k hotelu na
Kráľovú studňu sme sa pristavili pri
Pamätníku obetiam Veľkej Fatry.
Ing. Dušan Kováč sa práve na tomto
mieste prihovoril všetkým, ktorí mali záujem vypočuť si o význame a
dôleţitosti tohto pietneho miesta. V
druhej , neoficiálnej časti si všetci
účastníci osláv mohli uţiť pekný
sviatočný deň. Boli tam znovu celé
rodiny. Dospelí sa zabávali, deti si
uţívali. Oslavy sa znovu vydarili.
Všetko bolo tak, ako má byť na veľkej oslave Dňa spomienok. Ďakujem
všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní osláv a ďakujem vám všetkým, ktorí spolu s nami nezabúdate.
Ján Roháč, predseda ZO SZPB

okolie bolo uţ načase upraviť
a upravovalo sa aj okolie okolo
„poľovníckej“ chaty a vo vnútri tohto
zariadenia. Najprv sa očistila farba
zo stĺpov, reťazí, upravili sme terén
pred a okolo pamätníka, vykosila sa
tráva, vyčistila sa a natrela hviezda, tabuľa, vynovilo sa písmo.
Kristína Beňová
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K predvianočným zvyklostiam neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša
spojený s rozsvietením vianočného
stromčeka a krásnym predvianočným
ohňostrojom. V našej obci sa mu páči, pretoţe tu rozdáva sladké balíčky
aţ dva dni. Najskôr vţdy v piatok
príde do materskej školy, aby sa od
detí dozvedel ako sa pripravovali na
jeho príchod. Ako poslúchali a kto si
balíček nezaslúţi. Jasné, ţe u nás zlé
deti nebývajú. Odmenou pre Mikuláša od detí je vţdy veľa Mikulášskych
básničiek a pesničiek. No a kvôli
všetkým ostatným deťom prichádza

Mikuláš do Harmanca
v sobotu. Mikulášska
sobota bola v našej obci
6. decembra. Celý deň
mrholilo, ale nikomu,
malým ani veľkým, to
večer vôbec nevadilo.
Mikuláš prišiel s krásnym dobrým Anjelikom,
pomocníkom.
A práce mali obidvaja neúrekom,
lebo toľko ľudí ešte veru na školskom dvore nebolo. Deti sa vytešovali z balíčkov a dospeláci sa zohrievali horúcim punčom a medovníko-

Boli to silné emócie, ktoré sme zaţili vďaka deťom. Hrdosť, šťastie,
radosť. Srbsko, celosvetový festival
párov detských folklórnych súborov,
ktoré tancujú za mier na zemi, ktorý
sa konal od 20.do 30. augusta
2014.Festival začal písať svoju históriu v Latinskej Amerike na konci 20.
storočia a jeho usporiadateľom je
striedavo niektorá z účastníckych
krajín Ameriky alebo Európy. Konal
sa uţ vo Francúzsku, Argentíne, Českej republike, Kolumbii, Bielorusku,
Mexiku, Bulharsku, Venezuele, Kostarike, ale aj na Slovensku v roku

2010. Tento rok sa festival konal v Srbskom
meste Zrenjanin. Festivalu sa
zúčastnil aj
môj syn, Timotej Ťaţký, s tanečnou partnerkou Dianou Očenášovou zo Seliec, ktorí tancujú v DFS Matičiarik .
Z kaţdej krajiny pričiel
jeden
tanečný
pár
a dvaja dospelí. Na festivale sa zúčastnili tanečné páry
z desiatich krajín sveta: Slovensko,
Česko, Bulharsko, Francúzsko, Rusko, Argentína, Panama, Mexiko, Rumunsko a Srbsko. Festival trval celkovo 10 dní a páry, ktoré sa ho zúčastnili cestovali po rôznych Srbských mestách. Pre všetkých zúčastnených bolii pripravené prehliadky
pamiatok, kostolov a zaujímavých
časti miest, občerstvenie a na oplátku
im deti zatancovali svoje národné
tance . Jeden deň deti privítal aj primátor mesta Zrenjanin, kde kaţdý
predstavil svoje mesto a tanečný sú-
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vým koláčom. Bolo nám všetkým
zase spolu sladko, teplo, veselo a
sviatočne. Vianoce uţ môţu prísť.
Ďakujeme Mikuláš...
R .r.

bor v ktorom pôsobí. Vyvrcholením
festivalu bol sprievod mestom Zrenjanin a záverečný galaprogram na
námestí. Kaţdý pár zatancoval po
dva tance typické pre svoju krajinu
a na záver tancovali všetky deti spoločne Srbský ľudový tanec. Bol to
naozaj úţasný festival zorganizovaný
na vysokej úrovni a je veľmi fascinujúce, ako sa deti a aj dospelí z 10
rôzny krajín sveta dokáţu spriateliť
a dohovoriť v priebehu niekoľkých
dní. Detský talent má úţasnú silu.
Zuzana Ťaţká

7

Ona oslávila 75 a on 80 rokov. Krásny pár, ktorý som celý večer obdivovala. Zdá sa , ţe ani roky, ktoré im pribúdajú neovplyvnili ich postoj k ţivotu. Tvoria manţelský pár uţ neuveriteľných 55 rokov. V dobrom i zlom...Ona
stále vysmiata, prívetivá, s objektívnym názorom na ţivot v obci, na dianie v obci. Dokáţe s obdivom a úctou pochváliť a oceniť kaţdého aktívneho človeka , ktorý sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o to, aby sa ľudom ţilo krajšie. Spolu s manţelom sa vţdy, pokiaľ je to moţné, zúčastňujú všetkých podujatí, ktoré sa v našej obci organizujú.
Práve preto vedia oceniť ľudí, ktorí spríjemňujú ţivot našich občanov v kaţdom veku. Hovorím o manţeloch Márii
a Bohumilovi Huťkových. Myslím, ţe si vedia uţívať ţivot aj v tomto veku. Aký krásna vzťah, aká krásna jeseň
ţivota.

Spolu s nimi si uţívali aj všetci ostatný pozvaní hostia na tohtoročnej oslave mesiaca Úcty k starším , ktorá sa konala 17.10.2014 v našej obci. Veľká sála bola krásne sviatočne pripravená. Značnou mierou k tomu prispela aj pani
A. Ťaţká, ktorá uţ po tretíkrát nainštalovala výstavku prác šikovných rúk našich aktívnych dôchodkýň. Zase bolo čo
obdivovať. Pani starostka a poslanci OZ sa postarali o príjemnú atmosféru. A tentoraz dobre vsadili aj na ţivú muziku, s ktorou boli všetci spokojní. Kto mal chuť sa zabávať, mal naozaj priestor si tento slávnostný večer uţiť.
všetkých potešil. K slávnostným
chvíľam večera patria aj gratulácie
našim jubilantom. Bez tohto večera
by moţno nikto z nás ani nevedel,
koľko seniorov v našej obci sa doţíva naozaj úctyhodného veku. Bol to
krásny slávnostný večer venovaný
Deti z materskej a základnej školy
si naozaj s veľkou úctou a láskou
uctili našich seniorov. Ďakujeme pani riaditeľkám a pani učiteľkám za
to, ţe naše deti vďaka nim poznajú
význam a zmysel tohto sviatku. Vystúpenie súboru Matičiarik tieţ
všetkým, ktorí si zaslúţia k šťastnejšiemu a spokojnejšiemu preţívaniu jesene svojho ţivota viac úcty,
pokory, pochopenia a lásky.
Iveta Roháčová, šéfredaktorka
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Nepoznám človeka, ktorý by neslávil Vianoce. Vianoce sú všade okolo
nás. Mestá a dediny sú vyzdobené
ako nikdy v roku. V práci je zrazu
čas aj na stretnutia, kapustnicu, dokonca sa sem tam pritrafia aj odmeny. A unavený človek neuteká hneď
domov, ale zájde na námestie spolu
s kolegami vypiť vianočný punč. Dokonca v nás oţíva aj charita. Vţdy sa
sťaţujeme, koľko nám chýba a zrazu
otvárame peňaţenky pre tých, ktorým chýba ešte viac.
A doma je to tieţ iné. Aspoň dúfam. Síce zhon je neúprosný, ale
predsa všetko sme ochotní urobiť,
aby bolo doma krásne. Aby sa doma
kaţdý dobre cítil. Aby sme doma
zabudli aspoň na chvíľu na naše trápenia a chvíľu sme boli ako v nebi.
Naozaj nepoznám človeka, ktorý
by takto nepreţíval Vianoce. Vianoce
nie sú pre elitu spoločnosti. Ani pre
skupinu veriacich. Vianoce nie sú iba
pre dobrých ľudí. Kaţdý, kdekoľvek

je, môţe oboma nohami a hlavne
srdcom vstúpiť do tajomstva Vianoc.
Len rozmýšľam, či práve toto chcel
ten, kto stojí v stredobode prvých
Vianoc? Či iba kvôli tomuto sa narodilo to zázračné dieťa? Či kvôli týmto pár dňom sa oplatilo Boţiemu synovi narodiť v betlehemskej maštali...?
Veru neviem. Akosi sa mi ţiada
napísať sem slová piesne: „Kaţdý
deň budú raz Vianoce“. Len sa bojím, ţe by to bola iba fráza. Iba myšlienka, ktorá zaznieva z rádií
a o chvíľu sa odmlčí a zabudne sa na
ňu.
Neverím, ţe kvôli jednému dňu
prišiel Spasiteľ. Ani kvôli punču či
kapustnici. Dokonca ani kvôli krátkodobej atmosfére rodinnej pohody.
Zmysel musí byť niekde inde
a niekde oveľa hlbšie. Poďme ho
hľadať. Veď je napísane, ţe kto hľadá, nájde. Vytrvalo a trpezlivo hľadať. Boţí syn si to zaslúţi.

Dňa 1.10.2014 sme do našej
obce privítali aţ osem nových malých spoluobčanov:
Šorecovú Vivien, Kovalčíka
Matúša, Kováča Adriana,
Uhorskai Markusa, Smidákovú Simonu, Harvana Lukáša,
Dunkovú Kiaru a Fronzovú
Emu. Na úvod pani starostka
našej obce Ivanová Henrieta
privítala detičky ich rodičov
a ostatných prítomných. Po
príhovore sa nám predstavili
so svojím programom deti zo
základnej školy Harmanec.
Pani starosta a poslanci OZ
odovzdali mamičkám kvietok
a
finančnú
hotovosť
Harmanecké noviny

Kde ho hľadať? Ja určite na kolenách v kostole. V tichej modlitbe
i v triumfálnej slávnosti polnočnej.
Ale aj doma. Pri mojich uţ starých
rodičoch i malom synovcovi.
A zájdem aj do prírody. Tam sa tieţ
budem pýtať, prečo sa narodil. Hádam mi odpovie. Alebo aspoň načrtne odpovede...
Ozaj, predsa sú okolo nás ľudia,
ktorí nebudú sláviť Vianoce. Chorí
v nemocniciach, biedni v útulkoch,
zlomení závislosťami, zasiahnutí tragédiami. Asi ich bude treba nájsť.
Nielen zmysel Vianoc, ale aj ich.
Váš farár Martin

v hodnote 30 €. Potom sa prítomní
podpísali do obecnej kroniky. Na
záver sa pani starostka poďakovala
prítomným za účasť, deťom a ich
rodičom zaţelala veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti.
Zuzana Ť.
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60 rokov

65 rokov

Berky Ľudovít
Marunčiaková Anna
Kuttnerová Mária
Sučan Miroslav

75 rokov

80 rokov

Huťková Mária
Kováčiková Ružena
Horváthová Margita
Mistríková Helena

Kiara
Dunková

Roštár Peter
Slašťan Jozef
Froncová Margita
Škropek Vladimír
Marenčáková Marta
Šimon Jozef
Rýs Ján

Vanya Rudolf
Murgašová Helena
Kolláriková Anežka
Chamajová Elena
Fronz Dušan
Brašeňová Irena
Hudáček Ján
Slašťan Kvetoslav
Patyi Ernest
Matejková Elena
Murgaš Peter
Papcún Mikuláš
Dlhošová Katarína

nar. 1.9.2014

Ema
Fronzová

70 rokov

nar. 22.9.2014

Ema
Svinčiaková
nar. 3.11.2014

Huťka Bohumil

85 rokov
Miletínová Mária

Keď uplynie istý počet rokov, zvykneme sa obzrieť späť. No všetko
vidíme už inými očami... Sú to oči úsmevných spomienok, sladkej
krásy, silnej lásky, ale i prekonaných starostí, odpustení, láskavej
zhovievavosti a radosti do budúcna...

Nech detičkám sudičky všetko
dobré dajú, a nech pre nich
veľa lásky, zdravia, šťastia
majú.

Blahoželáme Vám!

Kto ich poznal, spomenie si, kto ich mal rád nezabudne,
ţijú v srdciach tých, ktorí ich milovali.

Dňa 21. 9. 2014

Marcela Poláková ( 63 rokov )
Dňa 6. 12. 2014

Jolana Danková ( 82 rokov )
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
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Uplynulo 25 rokov, keď nás navždy
opustil, náš drahý otec, starý otec a
prastarý otec

Pavol

Seman
Uplynulo 5 rokov, keď nás navždy opustila, naša drahá
mamička, stará mama a prastará mama

Melánia

Semanová
S láskou v srdci spomínajú dcéry Katarína a Eva s rodinami
a syn Vladimír s rodinou.

Harmanecké noviny

Vianoce sú predo dvermi a vy by ste chceli ešte niečo upiecť? Ponúkame vám
zopár rýchlych a chutných receptov na vianočné dobroty. Hotové budú raz-dva
a určite si pochutná celá rodina...
MASLOVÉ SUŠIENKY

NEPEČENÉ ORECHOVÉ GULE

350 g polohrubej múky, 150 g
práškového cukru, 130 g masla, 2 vajcia, 1/2 balíčka vanilkového cukru, citrónová kôra

250 g čokoládových sušienok koka alebo piškót, 100 ml
rumu (pre deti môžeme nahradiť sirupom), 50 g horkej
čokolády, 100 g pomletých vlašských orechov, 70 g
masla, 25 g práškového cukru, 50 g pomletých mandlí

Všetky suroviny spolu vymiešame na hladké cesto, ktoré necháme aspoň dve hodiny odleţať v chlade. Odleţané cesto vyvaľkáme a vykrajujeme z neho sušienky, ktoré pečieme v rúre pri teplote 160 oC pribliţne 10 - 12
minút.

Sušienky rozdrvíme, pokvapkáme rumom alebo sirupom
a necháme odleţať. Čokoládu nastrúhame a zmiešame
s pomletými orechmi. Maslo vymiešame s preosiatym
cukrom do peny. Primiešame sušienky a nakoniec primiešame čokoládu s orechmi. Hmotu dáme stuhnúť do
chladničky. Stuhnuté cesto vyformujeme do valčeka
a nakrájame ho na rovnako veľké kúsky. Rukami rýchlo
tvoríme guličky a obaľujeme ich v pomletých mandliach.

ČOKO PLACKY
50 g mandlí, 50 g lúpaných nesolených pistácií, 200 g
horkej čokolády (60 % kakaa), 50 g pomarančovej marmelády, 50 g cukrových ozdôb
Mandle a pistácie nahrubo nasekáme. Pripravíme si dva
plechy, ktoré vyloţíme papierom na pečenie a zľahka ho
posypeme práškovým cukrom. Čokoládu nasekáme a
vloţíme do misky, ktorú dáme nad paru. Pridáme marmeládu a za stáleho miešania necháme rozpustiť. Lyţicou tvoríme zo vzniknutej zmesi na pripravených plechoch malé placky. Posypeme ich orechmi a cukrovými
ozdobami. Necháme v chlade stuhnúť.
Ak nemáte nesolené pistácie, môţete pouţiť aj iný druh
orechov, napríklad nesolené arašidy alebo kešu orechy.

ŢELÉ KOCKY
375 ml ovocnej šťavy alebo 100 % džúsu, 330 g jemného kryštálového cukru, cukor na obalenie, 2 PL práškovej želatíny, 125 ml horúcej vody
Formu veľkú 24 x 13 cm vyloţíme papierom na pečenie
a potrieme ho olejom. Šťavu a cukor 3 minúty zahrievame, aţ sa cukor rozpustí. Potom privedieme k varu a za
mierneho vrenia varíme 15 minút, aţ vznikne hustý sirup. Necháme ho 10 minút chladnúť. Ţelatínu za stáleho
šľahania metličkou vsypeme do horúcej vody a miešame,
kým sa nerozpustí. Potom vmiešame vychladnutý sirup.
Ovocnú zmes vlejeme do pripravenej formy a necháme
stuhnúť na suchom a chladnom mieste. Po stuhnutí ţelé
nakrájame na kocky a obalíme v jemnom kryštálovom
cukre alebo ovocnom cukre.
Harmanecké noviny

NADÝCHANÉ KOKOSKY
2 bielka, trocha soli, 125 g práškového cukru, 2 ČL citrónovej
šťavy, 200 - 250 g strúhaného
kokosu
Do misky dáme bielka, soľ a polovicu cukru a šľaháme
mixérom na pomalom stupni. Keď je bielok krémový,
pridáme citrónovú šťavu. Zvýšime rýchlosť na maximum a postupne pridávame zvyšný cukor. Šľaháme, aţ
kým nevznikne hustý sneh. Do snehu opatrne primiešame kokos, kým nevznikne hustá mäkká hmota, ktorú je
moţné tvarovať rukami. Hmotu naberáme lyţičkou a
rukami tvarujeme guličky, ktoré ukladáme na plech vyloţený papierom na pečenie. Dáme do vyhriatej rúry na
100 oC (teplovzdušná na 80 oC) a sušíme 2 hodiny.

HROZIENKOVÉ VALČEKY
250 g hrozienok, 200 g kandizovaného ovocia
(brusnice, čerešne, ananás, marhule), 30 g kandizovanej pomarančovej kôry, 100 g vlašských orechov, 100 g
práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 100 g piškót, 50
ml rumu, 50 g kokosu na obalenie
Hrozienka pomelieme na mlynčeku na mäso. Kandizované ovocie a kôru nakrájame na drobné kúsky. Orechy
nasekáme a piškóty rozdrvíme. Všetky suroviny zmiešame v miske. Pridáme cukor, vanilkový cukor a rum a
rukami spracujeme na vláčnu hmotu. Z hotového cesta
tvarujeme valčeky, ktoré obaľujeme v kokose.
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Uţ od útleho detstva som mala
vzťah k športu. Po boku ocina som
prvýkrát objavila čaro rakety pri stolnom tenise, aktívne som hrala futbal,
rada lyţujem. Ale po rokoch som sa
vrátila opäť k rakete – tentoraz
k bedmintonovej.
Moje prvé hodiny na kurte sa podobali hre z mojich detských čias.
S aktívnou formou som začala v roku
2009. Prvé úspechy sa však dostavili
aţ v roku 2011. Po absolvovaní prvých turnajov na domácej pôde sme
vycestovali za skúsenosťami do susedných Čiech. V Brne bol letný
a jesenný bedmintonový kemp pod
záštitou špičkových trénerov – Tomáš Mendrek, Michal Turoň, Standa
Kohoutek a tréner z Malajzie Kenn
Lima. Tréningy boli zamerané na
úderovú a pohybovú techniku, taktiku hry, herné kombinácie a európske

tréningové metódy.
Vyuţila som aj
moţnosť spraviť si
osvedčenie 1. Kvalifikačného stupňa
trénera v septembri
2012 v Prešove.
V nadväznosti na
trénerstvo som začala s tréningami
detí v Banskej Bystrici v YONEX aréne. Po roku som
od toho odstúpila a začala som trénovať pod vedením trénera p. Štefana
Vaška (bývalí majster Československa) za BK Loky BB. Po náročných
tréningoch sa dostavili prvé úspechy.
KUMPOO TOUR 3. miesto medzinárodný turnaj s účasťou hráčov
z Českej republiky, Poľska, Rakúska.
VICTOR LIGA – Praha v súťaţi
druţstiev sme sa tím BK Loky BB

umiestnili na 4. mieste.
Turnaj v Šuranoch 1. miesto, 1.
miesto ţenská štvorhra. Najväčším
úspechom boli majstrovstvá SR veteránov, ktoré sa konali tento rok
v Trenčíne, odtiaľ som si odniesla
medailové ocenenie za 3. miesto
v kategórii štvorhra mladších veteránok. Do dnešného dňa sa aktívne
venujem tomuto športu. Dodáva mi
to energiu, kondíciu a potešenie.
Petra Vajsová

V jednu septembrovú sobotu mali
športoví nadšenci dôvod na radosť.
Starostka obce a poslanci OZ pozvali
všetkých občanov-Harmančanov na
slávnostné otvorenie novovybudovaného multifunkčného ihriska na školskom dvore a týmto ho oficiálne odovzdali do uţívania. Malí športovci si
okrem futbalu vyskúšali aj florbal.
Po chutnom guláši , hot-dogoch, či
popcorne sme si pochutili na vynikajúcej “futbalovej“ torte, ktorú upiekli
pani kuchárky zo školskej jedálne.
Poobede prišiel rad na dospelých
a ihrisko otestovali futbalisti Tatranu
Harmanec. Nakoniec boli všetci

športovci ocenení
pamätnými medailami, aby im pripomínali tento skvelý
deň. Preto patrí
veľké ĎAKUJEM
všetkým, ktorí sa
o
vybudovanie
ihriska
pričinili
a naša obec sa tak
môţe pýšiť športoviskom s umelým
povrchom na celoročné vyuţitie. Okrem futbalu ponúka aj moţnosť hrať
tenis, či badminton a v zime hokej
a klzisko. Len nech mrzne.

Alena Chladná
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