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Ročník V.

Najkrajšie sviatky roka, najšťastnejšie sviatky roka, najočakávanejšie sviatky roka, to všetko sú
prirovnania, ktoré si Vianoce zaslúžia. A my si zas zaslúžime Vianoce.
Všetci bez rozdielu. Zaslúžime si pár
dní oddychu od každodenných starostí, od pracovných povinností a
určite aj od predvianočného zhonu.
K mojim novoročným predsavzatiam už niekoľko rokov patrí aj to, že
tie nasledujúce Vianoce zvládnem
predvianočný zhon s ľahkosťou a v
pohode. Ešte nikdy sa to predsavzatie nenaplnilo. Možno tento rok, keď
mám oveľa viac povinností, zodpovednosti, ani nestihnem vnímať to,
že som v zhone, a že som doma možno nestihla niečo urobiť.
Ale budem spokojná a šťastná preto, že ten môj prvý rok na poste starostky sa celkom vydaril, to, čo sme
si naplánovali urobiť, máme šťastne
za sebou. Budem spokojná, že sa
nestalo nič nepredvídané, že všetci,
ktorí majú záujem a chcú pomáhať
stoja pri mne, kedykoľvek. Veľmi si
to vážim, pretože ja tiež potrebujem
podporu, trpezlivosť, pochopenie.

Čarovný predvianočný čas je aj
časom bilancovania. A práve preto
vám chcem vám všetkým poďakovať
za vašu prácu v tomto roku nielen vo
vašich domácnostiach, na pracoviskách, ale aj za prácu, ktorú robíte v
prospech našej obce, nás všetkých.
Želám vám všetkým nielen za seba,
ale aj v mene všetkých poslancov
OZ, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Nech sa vám splnia vaše priania, vaše očakávania,
vaše predsavzatia. Našim deťom
želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček,
aký si vysnívali. A ešte by som rada
zaželala skoré uzdravenie všetkým
našim chorým spoluobčanom a
popriala im veľa psychických a fyzických síl do nového roka a veľa
lásky a podpory od najbližších.
Zaželajme si spoločne, aby ten nový rok, ktorý už ozaj klope na dvere
bol pre nás všetkých rokom lepším,
múdrejším, šťastnejším, ale hlavne,
aby to bol rok plný zdravia.

Číslo 2.

Priatelia ho nijak inak nevolali len Láďo. A o Láďovi bude dnes reč. O jeho
živote, ťažkom detstve, práci, láske,
koníčkoch. O radostiach i sklamaniach,
tak, ako ich život prinášal, aby to zlé nakoniec čas odvial a zostalo len to dobré,
na čo človek i po rokoch rád spomína.
Láďo
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Koniec roka...
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Znovu nám ukázali...
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Mikuláš nás našiel...
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Henrieta Ivanová, starostka

Želáme vám vianočné sviatky plné lásky,
radosti, pokoja a krásnych darčekov.
Vychutnávajte si čarovnú atmosféru,
ktorú toto obdobie so sebou prináša a čas
strávený v blízkosti tých, ktorých milujete.
Ďakujeme vám, že ste boli s nami tento rok a prajeme
vám šťastný a úspešný nový rok.
Zástupcovia obce a redakcia Harmaneckých novín

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 30. 6. 2011
U z n e s e n i e č. 28
OZ Harmanec berie na vedomie
ospravedlnenú neúčasť poslancov
Heleny Vajsovej a Ing. Martina
Lovása na dnešnom mimoriadnom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 29
OZ Harmanec berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k
výsledkom hospodárenia a záverečného účtu obce Harmanec za rok
2010.
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 30
OZ Harmanec schvaľuje celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 31
OZ Harmanec schvaľuje
a) záverečný účet obce Harmanec
za rok 2010
b) Tvorbu rezervného fondu vo výške 2 520 €
c) Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov vo
výške 34 177 € do rozpočtu obce
na rok 2011
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 32
OZ Harmanec schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Harmanec na II.
polrok 2011.
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 33
OZ Harmanec schvaľuje obhliadku
nebytových priestorov vo vlastníctve obce v dome č. 6
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec počas svojho zasadnutia dňa
30. 6. 2011 vykonalo obhliadku
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Harmanec. Pri obhliadke
poslanci obecného zastupiteľstva
obce Harmanec zistili, že obec Harmanec je v skutočnosti vlastníkom
troch nebytových priestorov tak, ako
je to uvedené na strane č. 5 v odbornom posudku č. 94/2008 z 15. 11.
2008 vypracovanom znalcom Ing.
Ivanom Rybárikom.

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 14. 9. 2011
U z n e s e n i e č. 35
OZ Harmanec schvaľuje zmluvu
o dielo na výmenu okien na bytoch
na ZŠ pre firmu SKAT - Slovakia s.
r. o., Banská Bystrica
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 36
OZ Harmanec schvaľuje zmluvu
o dielo na dodávku a montáž teplovzdušných ohrievačov GEA do telocvične pre firmu ASV THERM s. r.
o., Bratislava
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 37
OZ Harmanec berie na vedomie
správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Bc. Dušana Halušku:
Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola spoločnosti
HP Reality spol. s r. o. a hospodáre2

nie obce Harmanec.
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0,
zdržal sa: 1 - Ing. Lovás M.

niami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zakladateľskou listinou.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 38
OZ Harmanec
I. rozhodlo:
U z n e s e n i e č. 39
Zrušiť HP Reality, spol. s r. o., OZ Harmanec schvaľuje jednorázo976 03 Harmanec č. 6, IČO: vú finančnú výpomoc pre Bartoša
31619525 podľa § 11 ods. 4 písm. Simona, nar. 27. 8. 2002, trvale byl) zákona č. 369/1990 Zb. o obec- tom Harmanec 2, vo výške 198,62 €
nom zriadení v znení neskorších na základe Rozhodnutia osoby s
predpisov dňom 31. 12. 2011 s ťažkým zdravotným postihnutím na
právnym nástupcom Obcou Har- pokrytie nevyhnutných finančných
manec, pretože už dlhšiu dobu nákladov pre žiaka so zrakovým
postihnutím pri prijatí na Spojenú
vykazuje stratu.
školu internátnu v Levoči.
II. žiada:
Starostku obce Harmanec pri Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
likvidácii obchodnej spoločnosti
HP Reality, spol. s r. o., 976 03
U z n e s e n i e č. 40
Harmanec č. 6, IČO: 31619525
OZ Harmanec schvaľuje jednorázovú
postupovať v súlade s ustanove- finančnú výpomoc vo výške
Harmanecké noviny

85,00 € pre Alexa Roberta Šoreca,
nar. 28. 5. 2008, trvale bytom Harmanec č. 22 na úhradu nevyhnutných výdavkov maloletého dieťaťa.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 41
OZ Harmanec schvaľuje odpredaj

nevyužitého hmotného majetku
Obce Harmanec nebytový priestor
v budove č. 6 vedeného na liste
vlastníctva Obce Harmanec ako
sklad o rozlohe 4,47 m2.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 42
OZ Harmanec berie na vedomie
neospravedlnenú neúčasť poslankyne OZ Harmanec Vajsovej H.
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0,
zdržal sa: 1 - Chladný P.

V roku 2011, ktorý sa pomaly
končí, vyšla veľmi zaujímavá publikácia z pera autorskej dvojice Vojtech Majling, Katarína Donovalová:
TRADIČNÉ REMESLÁ a ich majstri. Perfektne spracovaná kniha zahŕňa v sebe ľudové remeslá a ich
tvorcov z Banskej Bystrice, Brezna
a ich okolia.
Kniha je spracovaná a členená
podľa jednotlivých druhov materiálu,
s ktorými jednotliví výrobcovia pracujú a z ktorého tvoria svoje prekrásne diela, takto:
Hlina, kov, drevo, prírodné pletivá, rohovina - parožie, koža, textil,
zvykoslovné predmety, ľudový odev.
Každá z týchto častí má ešte svoje
ďalšie členenie. Ako príklad uvediem aspoň jedno. DREVO: ľudová
architektúra, drevorezba, bačovský
riad, debnárstvo, vareškárstvo, korytárstvo, tokárstvo, štiepané drevo,

drevené miniatúry, uhliarstvo, stolár- cov s ich fotografiami a fotografiami
svojich výrobkov, s krátkym životopisom, vždy aj s veľmi zaujímavou
informáciou, od koho sa remeslo naučili, od ktorého roku sa mu venujú
a je uvedená aj kontaktná adresa.
Túto prekrásnu publikáciu
s tvrdou väzbou na veľmi kvalitnom
kriedovom papieri s počtom strán
248, v plnofarebnom prevedení vydala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a je to prvé
vydanie, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
stvo, šindliarstvo, ľudové hudobné
Pre nás je publikácia o to zaujímanástroje. V ďalšej časti sa uvádza: vejšia, že jeden z autorov tejto rozMiesta a podujatia, kde sa prezentujú právkovo krásnej publikácie, ktorú
ľudové remeslá. Toto všetko dopĺňa- vrele odporúčam do vašej knižnice jú dva registre: personálny a autorský Vojtech Majling - sa narodil práve
a uzatvára ho ako obvykle zoznam v Harmanci.
použitej literatúry.
Michal Kiššimon
Publikácia predstavuje 150 výrob-

Sčítanie obyvateľov býva každých desať rokov. To tohtoročné bolo veľmi zložité. Ale to dobre viete.
Boli rôzne diskusie, rozoberalo a to v
televízii. Veľa ľudí sa nevedelo
zorientovať a adekvátne zareagovať
k danej problematike. No vy, naši
spoluobčania, ste zareagovali per-

fektne. Veľmi ste sa snažili vyplniť
ozaj zložité formuláre. Vychádzali
ste mi v ústrety, čím ste mi pomohli
uskutočniť sčítanie v danom termíne
a celkom úspešne. Nápomocné mi
boli aj pracovníčky OÚ.
Chcem sa vám všetkým veľmi
pekne poďakovať za vašu ochotu a
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ústretovosť. Nie všetci sčítací komisári mali také šťastie ako ja. Preto
musím vyzdvihnúť váš prístup k
takej dôležitej záležitosti. Verím, že
aj v budúcnosti sa zachováte správne.
Ešte raz ďakujem.
Z. Roštárová

3

Priatelia ho nijak inak nevolali len Láďo. A o Láďovi bude dnes reč.
O jeho živote, ťažkom detstve, práci,
láske, koníčkoch. O radostiach
i sklamaniach, tak ako ich život prinášal,
aby to zlé nakoniec čas odvial a zostalo
len to dobré, na čo človek i po rokoch
rád spomína.

Ladislav Miletín uzrel svetlo sveta v
roku 1922 na severnej Morave v obci
Hrochův Týnec do rodiny slobodnej matky. Svojho otca nikdy nepoznal. Mal
veľmi ťažké detstvo, veď postupne prišli
roky hospodárskej krízy a malému chlapcovi bolo problém dať jesť a čosi mu
obliecť. Matka sa veru mala čo obracať,
aby nejako vyžili a prežili. Keď prišli
školské roky, Láďo navštevoval školy
v Zliči a v neďalekej Skalici. Matka
niesla svoj ťažký osud statočne, ale po
čase sa jej zdalo, že by to trochu mohla
mať ľahšie s partnerom. Do rodiny pribudol ďalší člen, matke druh a Láďovi
otčim. Láďo si s otčimom od prvej chvíle nerozumel. Hádky boli na dennom
poriadku. A nielen to. Otčim chlapca bil,
čo bil, mlátil ako žito! Bolo preňho vykúpením, keď odišiel na učňovskú školu,
ktorá bola v Náchode. Tu učňoval tri
roky a vyučil sa za zámočníka pre nedobytné pokladnice! Po čase matka zistila,
že jej druha okrem alkoholu máločo zaujíma, a tak ho jednoducho vyhnala!
Láďo už od útleho detstva mal sklony
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všetko zbierať a odkladať A tak do zbierky pribúdali známky, zápalkové nálepky,
obálky zo žiletiek, mince, papierové peniaze a všetko možné, čo bolo ako tak
farebné, alebo lesklé. Ale predsa len najviac mu učarovali malé farebné zúbkované obrázky - známky. V Náchode veľmi často prešľapoval pred obchodom so
známkami, kde vo výklade ležali poklady sveta. Nie a nie sa odtiaľ odtrhnúť.
Neustále sa tam vracal ako námesačný.
Už čo-to počul a aj čítal o známkach
„Kde domov můj“! A práve tie boli vo
výklade vystavené. A nielen známky, ale
aj aršíky na kartónovom papieri, aj hnedý aj modrý! To ešte poriadne ani nevedel, čo je to aršík, ale videl, že je to hotový poklad. Na známky si nasporil, keď
pár dní hladoval, ale aršíky stáli štyridsať
korún! Úžasná suma, pre chlapca, ktorý
nezarábal. Málokto si to mohol dovoliť
kúpiť! Láďo, samozrejme, tiež nie
a v neskorších rokoch, keď už boli raritou a stáli tisíce, tiež už na ne nemal!
Bolo to preňho veľké životné sklamanie!
Práca
A prišli roky práce. Láďo, ktorý sa
vyučil za experta na nedobytné pokladnice, túto prácu vykonával len veľmi krátko. Stále vyhľadával zamestnania, kde
by si finančne polepšil. A tak sa ocitol
v Chříbskej - ako kurič v Sponite, rovnako aj v Českej Kamenici, tu potom
prešiel pracovať do papierní, neobišiel
ani teplárne Řetenice, až prišla mníchovská zrada, odtrhnutie Sudet
a okupácia Česka fašistickým Nemeckom. Ani poriadne nevedel, ako, zrazu
sa ocitol v Nemecku na nútených prácach. Pracoval vo fabrike a býval
v pracovnom lágri, v barakoch, kde boli
ľudia nahnaní snáď z celej Európy. Vojnové roky tu ubiehali veľmi pomaly.
Práca ťažká, strava viac než biedna, ale
bola tu aká-taká nádej na prežitie. Pri
bombardovaní tábora Anglo-američanmi
aj ich barak dostal plný zásah.
Akoby zázrakom zostala stáť jedna
jediná stena, tá, na ktorej visel obraz

Sixtínskej Madony! Táto nevšedná udalosť veľmi ovplyvnila Láďov ďalší životný náhľad na svet. Neustále si kládol
otázku: Prečo? Prečo? Dlhé a smutné
chvíle v tábore si krátil s malým štvorročným dievčatkom z Ukrajiny. Volala
sa Galina. Snažil sa jej rodine pomáhať
ako sa len dalo, hlavne potravinami. Žiť
a nechať žiť a nejako prežiť, to bola kardinálna otázka každého dňa. Z diaľky už
bolo počuť dunenie diel, nemecké stráže
boli zrazu veľmi nervózne a jedného
rána ich nebolo! Tábor bol slobodný,
plakali šťastím!
Láska
Po skončení vojny a návrate domov
bolo treba začať nový život. Práce bolo
zrazu na každom kroku vyše hlavy. Aj
rôčky pribúdali a bolo treba pomýšľať
nájsť si nejakú pracovitú devu. A pri
nejakom výlete alebo rekreácii sa náš
Láďo zahľadel do očí dievčaťa, ktoré sa
volalo Anka a bola zo Slovenska, ale
pracovala v Čechách. Neskôr sa vrátila
na čas domov na Slovensko, aby znovu
šla do Čiech. A Láďo jej na Slovensko
stále vypisoval listy, že by sa s ňou rád
stretol. A zakaždým prišla odpoveď, ale
tie nepísala Anka, ale Marka – jej sestra!
A tak sa to zopárkrát zopakovalo. Napokon Láďo začal byť veľmi zvedavý, kto
mu to píše? A tak jedného dňa sadol na
bicykel a hybaj ho, hore háj, dolu háj –
poď ho na Slovensko! Viete si to predstaviť, zo severnej Moravy niekde na
lazy v okolí Lučenca! Cesty strašné,
prašné, plné drobných skál. Nečudo, že
galusky na bicykli dlho nevydržali
a vypustili dušu. Poradil si tak, že tam
napchal slamu, seno, priviazal o ráf špagátom a ako rytier smutnej postavy pokračoval ďalej! Cesta mu trvala dva dni,
kým sa dostal na Hrádecký vrch - Hrádek, kde sa pýtal, kde býva rodina Beľová. V tom čase práve bola žatva v plnom
prúde a takmer všetko bolo na poli, kde
sa pracovalo, dobreže nie od tmy.
Na pole ho došikoval Janko Beľa,
Markin mladší brat. Vyziably, vysoký
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chudý mládenec vypadal ako vytrasená
Detva a keby si dal dole košeľu, ako
keby bol odišiel!
A ešte k tomu
v krátkych nohaviciach! Bože môj, zalomil rukami starý Beľa, veď ten nemá ani
na poriadne nohavice! V tých končinách
krátke nohavice nik nenosil, alebo len
veľmi pochybné indivíduá! Marka dobre
že sa neprepadla od hanby a keby mala
krídla, tak by určite odletela! Aj sa stránila od neho. Ale Láďo sa hneď pýtal,
čím môže pomôcť, čo má robiť.
Marka v tom čase bola zamestnaná
vo fabrike v Zelenom. Do práce chodila
veľmi zavčasu ráno a peši. Láďo sa jej
ponúkol, že ju odprevadí. Bola presvedčená, že sa nezobudí a ona ho určite budiť nebude! A Láďo sa naozaj nezobudil,
ani nemohol, lebo celú noc nespal! A tak
slovo dalo slovo a to posledné slovo bolo
– svadba. Aby to nebolo také jednoduché, do cesty sa postavil pán farár. Marka bola katolíčka, ale Láďo bol pravoslávny! Tie ceremónie! Ale napokon
svadba predsa len bola a to 28. decembra
1948, prišli aj Láďovi dvaja bratranci.
Keď sa mladý pár lúčil a odchádzali do
Čiech, Markin otec veľmi, veľmi plakal.
Usadili sa v Chříbskej – Rybnište
a pracovali v papierni. V Čechách prišla
na svet prvá dcéra Mária v roku 1950.
Harmanec
V roku 1953 sa rodina Miletínova

Brno 1966
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presťahovala do Harmanca,
kde už v tom
čase
v papierni pracoval Janko
Beľa. Práve prebiehala peňažná reforma. Keď vyplatili
náklady na sťahovanie železnicou, zostalo im celých sed
em korún československých,
krytých zlatom a ostatnými
aktívami! Ale vydržali. Museli. V roku 1954 prišla na
svet druhá dcéra Anežka. Do
práce nemali ďaleko, veď bývali ako aj
mnoho iných rodín, priamo v areáli fabriky – v budove, ktorej sa hovorilo trinástka - nešťastné to číslo, ale oni
boli predsa len šťastní! Láďo sa časom
stal strojvedúcim na papierenskom stroji
číslo šesť, kde sa vyrábala lepenka. Hýril
aktivitou, už v roku 1954 založil filatelistický krúžok a stal sa večným funkcionárom. Založil aj krúžok filumenistov –
zberateľov zápalkových nálepiek
a usporiadal aj prvé výstavy. Bol funkcionárom v krajskom výbore ZSF, gestorom Poštovej histórie, vydával jeden čas
noviny Archy, často vystavoval, lebo
tvoril exponáty zo svojich zbierok. Jeho
záľubou bola letecká tematika, vývoj
letectva až po dobývanie kozmu. Písal si
s prvou československou parašutistkou
a štvrtou pilotkou a rádio navigátorkou
Máriou Krupičkovou, ktorá ho pochválila za výbornú češtinu! Písal si so zaslúžilou majsterkou športu a svetovou rekordérkou v zoskoku padákom v roku 1968,
parašutistkou Helenou Tomšíkovou, pilotom balónu Ivo Vodseďálkem, so spisovateľkou Máriou Gavorníkovou, spisovateľom Docentom Dr. Ivom Stodolom,
s akademikom Františkom Běhounkom,
- členom záchrannej a pátracej skupine
po stroskotaní Nobileho expedície na
Severnom póle a písala mu aj samotná
dcéra Nobileho. Nikdy sa nenudili. Ich
byt stále voňal liečivými rastlinami!
Manželku nikto nikdy nevidel len tak
posedávať a rozprávať o ničom. Mala
zlaté ruky. Takú pracovitú ženu som
v živote nestretol. Na motorke pobehali
kus Slovenska i Česka. Veď v Čechách
mal Láďo aj svojho menovca a to mes-

tečko Miletín! V osemdesiatych rokoch
sa im podarilo nadviazať kontakt s na
Ukrajine žijúcou Galinou, s tým štvorročným dievčatkom z Nemecka. Návšteva na Ukrajine v dedinke Dubov bola
plná sĺz, radosti a šťastia zo stretnutia po
toľkých rokoch! Niečo, čo sa slovami
nedá opísať! Láďovou slabosťou bolo,
že ani v pokročilom veku nedokázal obmedziť svoju vášeň – zbieranie známok.
Čo už mal, nerád sa toho zbavoval. Láďo a čo potom? - pýtal som sa ho viackrát. Vždyť ty jim pomůžeš. – hovorieval.
Pre ľudí, ktorí ho poznali, a to aj desiatky rokov, bol len Láďo. Ale nie je to
tak. Láďo bol n i e k t o ! Hlavne
v odborných kruhoch filatelistov, aj
v Prahe, aj v Bratislave. Doma však nikto nie je prorokom! Navždy opustil
svoju rodinu v roku 2002. O dva roky
neskoršie mu prišiel list zo Švajčiarska,
z Internatinal Organization for Migration, v ktorom mu German Forced Labour Compensation Programme oznamuje,
že nemá nárok na odškodné za prácu
v nemeckých pracovných táboroch! Už
to ani nepotrebuje!
Už desať rokov nad jeho hrobom
tíško šumí lístie a spievajú vtáci. Už desať rokov nad jeho hrobom vietor recituje báseň Jaroslava Vrchlického:
Ze života – Orloje, vypad si - né bez
boje, vtom jen štěstí, co má svět, že ten
stroj, jenž všemi klet,
z toho když raz vypadneš, nelze tě
dát zpět!
Michal Kiššimon
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Dňa 16. 8. 2011 uplynuli 2 roky, keď nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec a prastarý otec
JOZEF RUSNÁK
Manželka, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní
Dňa 17. 11. 2011 uplynulo 10 rokov, keď nás navždy
opustil náš syn
PETER BERKY
S láskou v srdci spomíname.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí spolu
s nami na poslednú cestu odprevadili a tichou
spomienkou si uctili našu drahú zosnulú
ALŽBETU PAVLÍKOVÚ
Smútiaca rodina
Dňa 12. 12. 2011 uplynuli 3 roky, keď nás navždy
opustila pani
JÚLIA VAJDOVÁ
S láskou spomíname.
Rodina Rusnáková a Žabková

60 rokov
Benke Zoltán
Gregorová Ružena
Haluška Dušan
Chovančáková Antónia
Majtáň Miroslav
Polláková Marcela
Rusnák Milan
Štrbák Ján
Vanyová Emília
65 rokov
Hríbik Július
Mikloš Dušan
Patrnčiaková Alžbeta
Slašťan Pavol
Sučanová Mária
70 rokov
Babušíková Rozália
Bellová Viera
Vrbová Františka
75 rokov
Sanigová Ľudmila
80 rokov

OPUSTILI NÁS

Adamová Božena
Olerínyová Margita

Silvia Schmidtová
dňa 17. 8. 2011
Alžbeta Pavlíková
dňa 10. 10. 2011
Elena Šlosárová
dňa 31. 10. 2011
Vojtech Roháč
dňa 12. 12. 2011

Pačikovský Marco, nar. 16. 8. 2011
Farárik Filip, nar. 30. 10. 2011
Nemčok Oliver, nar. 4. 11. 2011

Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju
bolesť čas odvial . Teraz môžete tíško spať,
i bez sĺz sa dá spomínať.
Odpočívajte v pokoji!
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Každoročne si naša organizácia,
ZO SZPB, v spolupráci so zástupcami obce pripomína významné historické udalosti týkajúce sa aj našej
obce. Tradíciu sme neporušili ani
v tomto roku a zvládli sme úspešne
všetko to, čo sme si naplánovali.
Oslavy oslobodenia obce v apríli
už tradične znamenajú spomienkovú
slávnosť pri pamätných tabuliach
v obci a po prvýkrát sme oficiálnu
spomienku venovali aj hrobu neznámych vojakov v cintoríne v Dolnom
Harmanci. Našu organizáciu zastupovali členovia výboru a pani starostka.
V máji sme si pripomenuli Deň
víťazstva pri pamätníku na Krížnej.
Krížna je krásna, keď je pekné

Krížna 2011

počasie, a tak to bolo aj v tento deň.
Mrzí ma, že nemôžeme pozvať aj
viacej členov na túto malú spomienku k pamätníku padlých hrdinov na
Krížnej, ale problém je vyviezť viac
záujemcov hore. V tomto nám vždy
veľmi ochotne pomáha Janko Snop-

Dňa 12. 10. 2011 sme do našej
obce uvítali nových občanov: Mlynára Tobiasa, Chválika Samuela
a Pačikovského Marca. V úvode starostka obce Henrieta Ivanová privítala našich malých nových občanov
a ich rodičov. Po krátkom príhovore
vystúpili s programom deti zo ZŠ

Harmanecké noviny

ko. Aj tento rok nám poskytol dve
autá na odvoz. A tak sme tomuto
výročiu venovali peknú spomienku
spolu aj s Turečťanmi, ktorí tiež nezabúdajú.
Zaujímavou akciou, ktorá mala
dobrú odozvu, bol aj výlet na Kordíky spojený s turistikou pre tých, ktorí
to zvládnu. Prenajali sme si chatu na
Brezinách a už bolo treba len organizačne zvládnuť celú akciu tak, aby
bol každý spokojný. A ja si myslím,
že aj každý bol. Niektorí prihlásení
členovia našej organizácie nám pár
dní pred odchodom odriekli účasť, a
tak sme po dohode s p. starostkou
pozvali aj nečlenov, ktorí mali záujem.
V auguste venujeme už tradične
najväčšiu pozornosť oslavám SNP.
„Stretnutie generácií“ na Kališti,
organizuje už niekoľko rokov VÚC
v Banskej Bystrici, Pamätníkom SNP
a OV SZPB v Banskej Bystrici.
Každý záujemca si zaplatí účastnícky poplatok na občerstvenie a môže prežiť pekný deň plný zážitkov,
ekumenickú pobožnosť, zaujímavý
program, občerstvenie. Stretávajú sa
tam stovky ľudí rôznych generácií,
aby si pripomenuli hrôzy, ktoré prežili tamojší obyvatelia počas vojny.
Som rád, že aj tento rok bol z našej
obce plný autobus záujemcov.

Kalište 2011

Naša obec v spolupráci s našou
organizáciou pripravila pekné oslavy
67. výročia SNP na Krížnej presne
29. augusta. Pani starostka bola aj pri
organizácii tejto naozaj náročnej
oslave veľmi ústretová, ochotná pomôcť vo všetkom. Veľmi si to vážim.
A vážim si aj ochotných ľudí, ktorí
radi pomôžu s prípravami už tradičných osláv na Krížnej tak, aby boli
spokojní všetci účastníci, všetci naši
občania, ktorí prídu. Oslavy boli dôstojné, každý si prišiel na svoje, ale
hlavne nezabúdame a venujeme náležitú pozornosť tejto významnej historickej udalosti.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli
a zvlášť chcem poďakovať pánovi
Dušanovi Ízingovi, ktorý sponzorsky
prispel na takmer všetky naše akcie.
Bol to vydarený rok, tak nech sa
nám všetkým darí aj v tom roku nasledujúcom.
Ján Roháč, predseda SZPB
Foto: autor

Harmanec. Rodičia sa podpísali do pamätnej knihy obce.
Pani starostka mamičkám
odovzdala kvety,
pamätné
knižky pre ich
ratolesti
a finančný príspevok 35 €.
Z. Ťažká
Foto: autor
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Majú veľa spomienok, pekných, má byť, keď sa niečo
smutných, veselých. Prežili v živote oslavuje.
veľa spokojných, šťastných i tých
Krásne prestreté
menej šťastných dní. Každý z nich stoly, sviatočná atmomal iste v živote svoje plány. Niečo sféra, srdečné slová
vyšlo, niečo nie, ale až vekom človek pani starostky, milý
zistí, čo je skutočne dôležité.
program tých najmenNaši seniori sa možno vekom pri- ších, štedrá večera
bližujú k starobe, ale v ich prítom- a dobrá zábava pri ľunosti máme pocit, že sú stále rovnakí, dovej hudbe.
že ich starnutie akosi obchádza.
Ale tento rok bolo
Čo vlastne znamená slovíčko zo- v sále aj niečo navyše,
starnúť? Možno sú to iba vrásky, či čo prezentovalo práve ich, našich
šediny vo vlasoch. Možno je to zdra- seniorov. Niektorí z nich nám dovie, zo dňa na deň krehkejšie. Preto kázali, že starnutie môže byť tiež
potrebujú oveľa viac lásky, opory, krásne aj preto, že človek má viac
úcty a radosti z blízkosti svojej rodi- času venovať sa svojim koníčkom.
ny a svojho okolia. Asi to je ten naj- Maľovaniu, rezbárstvu, ručným
lepší recept na to, ako vyzerajú, ako prácam... Pani Ťažká, pán Kiššisa zabávajú, ako sa tešia, keď sú spo- mon, pán Marenčák vystavovali
lu a keď im niekto venuje trošku viac svoje dielka a prezrel si ich každý
úcty a pozornosti. Možno aj z toho z prítomných.
čerpajú silu a chuť do života.
Som si istá, že o rok bude výMnoho našich seniorov má záujem podieľať sa na živote
a dianí v spoločnosti,
v obci. Sú sebestační, nezávislí, a tak si vytvárajú
podmienky pre aktívne
zachovanie svojho zdravia. Takýmto spôsobom si
dokážu zachovať čo najlepšiu kvalitu života aj
foto: Z. Ťažká
v úctyhodnom veku.
Tomu sa hovorí aktívne starnutie. Byť užitočný
sebe, ale aj ostatným.
A to nám niektorí ukázali aj na tohtoročnej tradičnej oslave Úcty
k starším a na oslave
našich jubilantov, ktorá
sa konala 30. 10. 2011
v našej obci.
Všetko bolo tak ako
8

stava diel našich seniorov ešte väčšia. Mnohí z nich majú doma iste tiež
ukryté svoje malé bohatstvá, ktoré
sami vytvorili, len ich ešte neukázali.
Možno o rok...

Iveta Roháčová
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Akurát dnes, keď píšem tieto slová, je sviatok svätého Mikuláša. Pre
mňa to boli vždy také malé Vianoce.
Malý mikulášsky darček mi vždy
urobil veľkú radosť. Kedysi som darčeky dostával, v dospelosti ich človek radšej dáva. Ale dalo by sa niečo
darovať, keby som to sám predtým
nedostal?
Patrilo by sa, aby som sa predstavil. Som nový uľanský farár. Dobrý
Pán Boh ma obdaril životom pred 35
rokmi. A k daru života mi pribalil
ešte dar úžasných rodičov a dobrej
a zbožnej rodiny. Vyrastal som vo
Zvolene, kde som počas gymnaziálnych čias prekvapene zistil, že ma
Boh obdaril ďalším darom, ktorý
som vôbec nežiadal ani nečakal. Začal som v sebe pociťovať volanie do
kňazskej služby. A keďže Bohu
a jeho hlasu sa nedá odolať, šiel som
na 6 rokov v hĺbke srdca, mysle
a duše tento dar spoznávať a rozvíjať
do kňazského seminára v Badíne.

Tam mi predstavení Cirkvi, na čele
so zosnulým biskupom Rudolfom,
dali „zelenú“ a ja som mohol
v jubilejnom roku 2000 prijať kňazskú vysviacku, dar, ktorý stále pre
mňa ostáva obrovským tajomstvom.
Ale keďže štedrosť dobrého Boha
Otca nepozná hranice, obohacoval
ma ďalšími nádhernými darmi: služba v Brezne, Žiari nad Hronom (na
milovanej cirkevnej škole) a napokon
krátky čas na Islande. A teraz sa Bohu zapáčilo, aby ma obdaril prvý raz
v mojom živote farnosťou. Teda dedinami či mestskými časťami Uľanka, Jakub, Špania Dolina, Dolný Harmanec a vašou obcou Harmanec.
Ste pre mňa darom, ktorému by
som sa mal s radosťou sám darovať.
Veľmi sa teším zo svätých omší na
obecnom úrade, kde sobotu čo sobotu prichádza minimálne 20 ľudí. 12
detí v škole som si rýchlo obľúbil
a túžim ešte spoznať deti v miestnej
škôlke. Ale takisto aj vás, s ktorými

som sa ešte nestretol. Možno pre to
poslúžia aj Vianoce. Budeme chodiť
s deťmi koledovať a vinšovať Dobrú
novinu a pred sviatkami navštívime
s malými darčekmi niektoré chudobnejšie rodiny. Aby sme ako farnosť
vedeli obdarovať druhých, veď
akýmkoľvek darovaním obohatíme
hlavne seba. A po Troch kráľoch budeme svätiť vaše príbytky. Nech
v nich žijeme tak, aby bol Boh na nás
hrdý.
Milí Harmančania, ak to bude Božia vôľa, budeme sa spolu stretávať
pri liturgických obradoch, alebo na
škole či len tak na ulici. Snáď sa navzájom obohatíme. Snáď budeme pre
seba darom, za ktorý budeme vďačný
Najvyššiemu.
Zo srdca vám prajem
a vyprosujem požehnané
a milostiplné vianočné sviatky.

Nie všetci sme mobilní, nie všetci
by sme zvládli odniesť si v rukách
takú ťarchu ako je 20 kg múky a raz
toľko cestovín. Verte mi, že väčšina
z nás, ktorí bývame na Strelnici sme
dlho rozmýšľali nad tým, ako to
zvládnuť. Tešili sme sa z toho, že
sľúbená potravinová pomoc vôbec
prišla do našej obce. Veď v televízii
sme často počúvali, že je ešte mnoho
obcí a miest, kde sa táto sľúbená po-

travinová pomoc ešte doteraz nedostala. Ale v žiadnej televízii som nepočula, že starostka obce doviezla
potraviny svojim občanom až pred
bytovku. My v našej obci sme dostali
dokonca dvojitý darček.
Prvým bolo to, že všetci tí, ktorí
žijeme skutočne veľmi skromne z
našich príjmov, sme len tak dostali
niečo, čo nám na čas pomôže uľahčiť
nie jednoduchú finančnú situáciu. A

druhý darček bol to, že sme ho dostali až domov. Pani starostka nám tovar priviezla rovno pred dvere našich bytoviek.
To si naozaj zaslúži veľké poďakovanie. Ďakujeme vám pani starostka. Veľmi si to vážime.

farár Martin

Za všetkých obyvateľov Strelnice
Klára Minarčíková

Pri príležitosti ukončenia tohto ťom, mamičkám, dôchodcom a všetHarmančania, ktorí vedia oceniť
roku sa chceme poďakovať pani sta- kým obyvateľom našej obce.
dobre odvedenú prácu pre nás všetrostke a všetkým poslancom za veľa
Do ďalšieho roku im želáme veľa kých.
pekných akcií, ktoré pripravili de- elánu a chuti do ďalšej práce.
rodina Vašeková a mnohí ďalší.
Harmanecké noviny
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Prišiel aj so Snehulienkou presne
10. decembra a rovno na školský
dvor. Anjelici vraj mali veľa práce, a
tak si vzal na pomoc krásnu Snehulienku.
Detí, ktoré Mikuláša očakávali
bolo veru neúrekom, a tak sa tešil, že

mu balíčky pre všetky
naše deťúrence vyšli. Kto
chcel, zaspieval pesničku,
kto chcel, povedal básničku a dočkal sa odmeny.
No a všetkým dospelým, mladším či starším
bolo tiež príjemne.
Pani starostka otvorila
očakávaný príchod Mikuláša osvietená reflektorom, ktorý bol
nainštalovaný práve kvôli tomuto
večeru.
Zaželala všetkým vo chvíli, keď
sa stretne celá dedina ako veľká rodina príjemný večer a rozsvietil sa
vianočný stromček. Krásny, farebný
a jedinečný. Len náš. Nikto ho nemusel v lese vyrúbať a zostane nám navždy. Rastie si na svojom mieste
pekných pár rokov a v ten večer sa
ukázal v celej svojej kráse.
Mikuláš mal svoj krásne vysviete-

ný stánok a mohol sa venovať deťom. Dospeláci mali tiež svoj stánok,
v ktorom sa ochutnával vianočný
punč. A pritom každý s každým prehodil pár milých slov a všetkým bolo
spoločne sviatočne a predvianočne.
Bol to pekný večer.
Punč sa zase vydaril, a chutil
nám. Dobrý medovníkový koláč bol
sladkou bodkou za príjemným mikulášskym podvečerom.
Tak zase o rok, Mikuláš.
redakčná rada

foto: Ning
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PIKANTNÉ TYČINKY
Cesto:
200 g hladkej múky, 75 g práškového cukru, 1/4 ČL soli,
1 vajce, 100 g masla, 3 PL kakaa, 1 PL kyslej smotany,
1/2 ČL mletého čili korenia
Poleva:
100 g bielej čokolády
Z múky, cukru, soli, vajca, masla, smotany, kakaa a čili
korenia vypracujeme cesto. Zabalíme ho do fólie a dáme
aspoň na 1 hodinu do chladničky. Z vychladeného cesta
vyformujeme rukami valčeky hrubé asi 1,5 cm a dlhé asi 3
cm. Na plech vyložený papierom poukladáme valčeky a
pečieme na 180 oC. Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli a namáčame do nej konce tyčiniek.

Jednoduché čokoládové kocky
75 g masla, pokrájaného na rovnako veľké kúsky, trochu
masla na potretie, 500 g čokolády na varenie, 400 g kondenzovaného mlieka, 1/2 lyžičky vanilkovej esencie
Zľahka vymastíme štvorcový plech so stranou 20 cm.
Čokoládu rozlámeme na malé kúsky a dáme do hrnca s
hrubým dnom aj s maslom a s kondenzovaným mliekom.
Za stáleho miešania pomaly zohrievame, kým sa čokoláda
s maslom neroztopia a nevznikne hladká zmes. Nenecháme
zovrieť. Odstavíme z ohňa. Vmiešame vanilkovú esenciu a
niekoľko minút šľaháme, kým zmes nezačne hustnúť.
Potom ju vylejeme na plech a povrch zarovnáme. Zmes
vložíme do chladničky na 1 hodinu, alebo kým nestuhne.
Vyklopíme ju na dosku, pokrájame na kocky a podávame.

Biele čokoládové guľky
2 lyžice masla, 5 lyžíc smotany na šľahanie, 225 g kvalitnej bielej čokolády, 1 lyžicu pomarančového likéru
(môžeme vynechať), 100 g bielej čokolády na dokončenie
Plech vystelieme papierom na pečenie. Maslo so smotanou
dáme do malého kastróla a pomaly, za stáleho miešania,
necháme zovrieť. Varíme 1 minútu, potom odstavíme z
ohňa. Čokoládu polámeme na kúsky a pridáme do kastróla.
Miešame, kým sa neroztopí, potom všľaháme pomarančový likér. Zmes nalejeme na pripravený plech a dáme chladiť na 2 hodiny, kým nestuhne. Zo stuhnutej zmesi odlamujeme kúsky a formujeme guľky. Chladíme ich ďalších
30 minút. Nakoniec v miske nad slabo vriacou vodou roztopíme 100 g bielej čokolády. Guľky namáčame do čokolády a necháme chvíľu odkvapkať. Ukladáme ich na papier,
na povrchu urobíme vidličkou ozdobné vlnky a necháme
stuhnúť.
Harmanecké noviny

K Vianociam neodmysliteľne
patria aj tie najrozličnejšie
koláče a sladkosti od výmyslu
sveta. My vám prinášame recepty na čokoládové
dobroty, ktoré iste potešia nejeden maškrtný
jazýček...

TROJČOKOZÁKUSOK
asi 10 sušienok, 100 g horkej čokolády + trochu na
ozdobu, 100 g mliečnej čokolády + trochu na ozdobu, 100 g bielej čokolády + trochu na ozdobu, 500 g
tvarohu, 300 g čerstvej smotany 30 - 36%, 3 čajové
lyžičky želatíny, 1/2 hrnčeka cukru (= 100 g cukru),
2 lyžičky vanilkového cukru
Tvaroh vymiešame s cukrom, potom si namočíme
želatínu do trochy mlieka a necháme ju napučať,
potom zahrejeme a necháme vychladnúť. Medzitým
vyšľaháme šľahačku dotuha, spojíme tvaroh so šľahačkou aj so želatínou a rozdelíme plnku na tri časti.
Do každej z nich primiešame vždy inú rozpustenú
čokoládu. Formu (napr. na biskupský chlebíček, srnčí
chrbát) vyložíme papierom na pečenie, naspodok nalejeme tmavú plnku, necháme trošku zatuhnúť, potom
bledšiu plnku a nakoniec
bledú. Na vrch naukladáme
keksíky, to bude vlastne
spodok zákusku. Dáme do
chladu. Po vytuhnutí vyklopíme a ofŕkame čokoládou
čo nám zostala.

Najlepšie koláčiky na svete
300 g polohrubej múky, 200 g ovsených vločiek, 400
g kryštálového cukru, 200 g nahrubo pomletých orechov, 150 g masla alebo rastlinného tuku, 2 PL medu, 50 ml teplej vody, 1,5 ČL jedlej sódy, 1 vajce
V mise zmiešame preosiatu múku, vločky, cukor a
orechy. Vo vodnom kúpeli roztopíme maslo, pridáme
med, teplú vodu, jedlú sódu a premiešame. Spojíme
so sypkou zmesou a vypracujeme dobre tvarovateľné
cesto. Ak treba, ešte opatrne po lyžičkách pridávame
teplú vodu. Potom z cesta vytvarujeme guľky a poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie.
Guľky rozmiestnime ďalej od seba, pretože cesto sa
pri pečení mierne roztečie. Vložíme do rúry vyhriatej
na 160 oC a pečieme asi 12 minút.
Obmena: Orechy môžeme nahradiť 160 g strúhaného kokosu. Môžeme pridať posekanú čokoládu, hrozienka...
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FUTBALOVÁ JESEŇ
Koniec roku 2011 je pre
nás už tradične tým najvhodnejším obdobím, kedy sa hodnotí naše celoročné snaženie v FK Tatran Harmanec.
Znovu sa potvrdila náročnosť I.
triedy (súťaže), kde účinkuje náš
klub. Po jarnej záchrane a celkovom
desiatom mieste sa už 7. 8. 2011 začal nový ročník. Družstvo mužov
odštartovalo jesennú časť vysokým
víťazstvom nad Podkonicami v pomere 7:1. Prehrali sme u favorita v
Osrblí 2:5, doma sme porazili Baláže. Žiaľ nasledovala séria prehier,
ktorú prerušila výhra v 10. kole nad
Dolnou Lehotou 4:2. Veľmi dôležitá
výhra prišla v poslednom kole na
ihrisku v Heľpe, kde sme vyhrali 6:2
a predviedli výborný výkon.
Celkovo sme po prvej polovici I.
triedy na 11. mieste zo ziskom 12
bodov.
Dňa 12. 11. 2010 sa konalo stretnutie všetkých hráčov - tímu mužov
a starších žiakov, ktoré organizoval
tréner obidvoch družstiev Peter Ma-

Dňa 16. 10. 2011 naša obec
v spolupráci s Kamilom Koštialom
pripravila výlet na Pustý hrad vo Zvolene.
Pustý hrad je hradný komplex na
území mesta Zvolen, nachádza sa nad
sútokom Hrona a Slatiny
v nadmorskej výške 475 – 571 m n.
m. Celková rozloha Pustého hradu je
7,6 ha. Výlet sa skutočne vydaril,
počasie bolo krásne, takže výstup na

Ťažkému st., pánovi Zárubovi, M.
Pohančánikovi, J. Daubnerovi, HP
Reality s r.o. a Mestským lesom s.
r.o. B. Bystrica.
Ďakujeme všetkým (asi 50 ľudí),
ktorí venovali 2 % z daní pre FK
Tatran Harmanec. Vážime si to. A
veríme, že nám pomôžete aj v nasledujúcom roku.
Pozývame všetkých priaznivcov a
fanúšikov na jarnú časť sezóny
2011/2012 a želáme Vám i nám
úspešný nový rok.

zúch. Podrobne zhodnotil predchádzajúce obdobie, pomenoval všetky
problémy, informoval o začiatku
zimnej prípravy a poďakoval hráčom
a všetkým, ktorý sa starajú o harmaFK Tatran Harmanec
necký futbal. Bolo to príjemné
stretnutie pri kapustnici u Štefana Sezóna: 2011 - 2012
Súťaž: I. TRIEDA DOSPELÍ
Ťažkého.
Za náš klub sa chceme poďakovať P. č. Názov
Body
13 9 0 4
27
predsedovi a trénerovi FK Petrovi 1. ŠK Hronec
2
FK 1928 Jasenie
13 8 2 3
26
Mazúchovi, všetkým hráčom, reali- 3
Mýto pod Ďumbierom 13 7 4 2
25
4
Tatran Čierny Balog
13 8 0 5
24
začnému tímu, družstvu starších žia- 5
Partizán Osrblie
13 7 3 3
24
Sokol Braväcovo
13 7 2 4
23
kov a ich rodičom, ktorí odštartovali 67
ŠK OPL Poniky
13 7 1 5
22
8
ŠK Sokol Staré Hory 13 7 1 5
22
už druhý ročník.
9
Mladosť Lučatín
13 5 2 6
17
Najväčšie poďakovanie patrí našim 10 Tatran Podkonice
13 4 2 7
14
11
Tatran Harmanec
13 4 0 9
12
sponzorom. Predovšetkým nášmu 12 ŠK Heľpa
13 3 2 8
11
13 2 4 7
10
hlavnému, obci Harmanec, ďalej 13 Družstevník Baláže
14
Partizán Dolná Lehota 13 1 1 11 4
SHP Harmanec, Danielovi Krchňavému, Petrovi Švecovi, Štefanovi

zrúcaniny Pustého hradu bol
príjemný. Najmladší výletník
bol 7 - ročný a najstarší 67 ročný. Po nenáročnom výstupe
dobre padlo malé občerstvenie
v podobe opekačky. Je to skutočne oddychové miesto,
odkiaľ je vidieť kotlinu, ktorú
uzatvára majestátne vystupujúce pohorie Veľkej Fatry.
Štefan Ťažký
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