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Všetci ju už očakávame.

Ročník X.

Nič sa nedeje, veď s jarou prichádza aj

A prichádzajúca jar nám ju určite prine- motivácia zhodiť tých pár kíl navyše.

Číslo 1.

Je mi cťou opäť sa vám prihovoriť
a i touto formou vás informovať

sie. Tak ako každý rok.

Prichádza ten správny čas pripraviť sa o
činnosti
obecnej
samosprávy.
Konečne, po zvláštnej, pochmúrnej, na novú sezónu. Nielen doma, ale aj v No v prvom rade želám, v mene obce
málo zasneženej a smutnej zime je tu. záhradkách. Každý dobrý záhradkár už Harmanec,
všetkým
občanom
J a r.
určite túži po kontakte s pôdou.
v nasledujúcich sviatočných veľkonočNielen príroda, ale aj my sa znovu za-

Prebúdzajúca sa príroda nám však sig- ných dňoch zdravie, pokoj, úprimné mečneme prebúdzať. Určite nielen pre mňa, nalizuje aj to, že sa blížia jedny z najkraj- dziľudské vzťahy, spokojnosť, pracovné i
ale pre nás všetkých je jar s prvými slneč- ších sviatkov v roku, Veľká noc. Okrem osobné úspechy.
nými lúčmi prílivom novej energie. Cíti- toho, že nám po pôste budú všade voňať Obec má aj tento rok v úmysle zveľaďome zrazu zvláštny príval síl, radosť a chuť sladké a slané dobroty, s radosťou si bu- vať obecný majetok, ale aj verejné priedo života.
deme skrášľovať novými jarnými farba- stranstvá. V predchádzajúcich HarmaKaždé ročné obdobie má svoje čaro a mi naše domovy. Čaro veľkej noci tak neckých novinách som Vás informovala
krásu, ale jar je výnimočná novými farba- zavládne ešte väčšou silou.
o zámeroch a najvýznamnejších investičmi, voňavejším vzduchom, novým živo-

Ak milujete farby a všetky tie roztomilé ných aktivitách roku 2016. Spracovanie
tom. A ešte niečo nás na jari teší. Koneč- ozdôbky, ktoré symbolizujú jar, potom podkladov k projektom a hlavne spracone odkladáme do skríň ťažké kabáty, výzdoba veľkonočného stola bude pre vanie žiadostí o dotácie predstavovalo
bundy, svetre, deky. A hneď sme o nie- vás zábavou.
zvýšené úsilie pracovníkov obce, rovnačo ľahší. Alebo po tej čudnej zime ťažší?

Želám Vám s novou jarou príliv novej ko i zúčtovanie dotácie od Banskobysenergie a krásne veľkonočné sviatky.
trického samosprávneho kraja, za ktoré
sme zabezpečili futbalový turnaj detí, no
Iveta Roháčová, šéfredaktorka hlavne to najpodstatnejšie, z finančných
prostriedkov sa zabezpečilo osvetlenie
multifunkčného ihriska, za čo aj touto
cestou ďakujeme. Som rada, že sa nám
darí získavať finančné prostriedky nad
rámec rozpočtu obce, v tejto snahe budeme naďalej pokračovať, aby sme dokázali zrealizovať naplánované investičné akcie obce.
Poslanci OZ na poslednom obecnom
zasadnutí prerokovali Všeobecné záväzné
nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
a zároveň sa dohodli na zmene spôsobu
jarného a jesenného zberu odpadu, aby
sa z dôvodu nedisciplinovanosti občapokračovanie na str. č. 2

nov, vykonával zber nadrozmerného od- nápravu, spoluobčania sa im odvďačia zodpovednosť výrobcov. Toto je dôležité:
padu pod dohľadom aktivačných pracov- pekným slovom a možno pridajú aj ús- Ak obec nezabezpečí dôsledné triedenie
níkov, poslancov a zamestnancov obce. mev. Každý, kto koná nesprávne, dostáva a evidovanie odpadu, plne znáša náklady
Separácia a uloženie komunálneho odpa- šancu na nápravu, no môže dôjsť aj tým spôsobené, hoci za normálnych okoldu do kontajnerov, je nateraz najdôleži- k pokutovaniu, pretože obec ukladá po- ností by ich znášala organizácia zodpotejšou úlohou obce a našich občanov na kuty za priestupky, a tak si každý môže vednosti výrobcov (OZV). Táto skutočzískanie trvalých návykov, aby sme si doma na stôl vyložiť eurové bankovky nosť sa stala najdôležitejšou pri výbere
udržali prijateľnú výšku poplatku za ko- a porozmýšľať, ktorá z nich mu nie je budúceho zamestnanca obce, aby zodpomunálny odpad. Dohľadom nad odpadmi potrebná a môže znášať jeho nekontrolo- vedal náročnosti, ktorá sa od tejto situása musíme zaoberať všetci, pretože dis- vateľnú pohodlnosť, len či to bude tá cie vyžaduje.
kusia o výške poplatku je úplne zbytočná, správna a jej výška bude stačiť.
pokiaľ sme schopní do kontajnerov mies-

Očakávanie žiadateľov o zamestnanie v

Posledný pracovný deň roku 2015, mi obci sú niekedy veľmi skreslené. Mno-

to priemerných štyroch ton za mesiac naša kolegyňa Zuzka Ťažká oznámila, že hým nevyhovujú zamestnanci obecnej
naložiť deväť ton. Platba za hmotnosť rodičia im odovzdali celé súkromné pod- ubytovne, iným prekážajú zamestnanci,
odpadu tvorí najväčšiu časť poplatku za nikanie Penziónu Jasličky a ona by sa ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Dôchodkokomunálny odpad v našej obci. Dať si tú rada, spolu s manželom, naplno venovala vý vek zamestnanca, nemôže byť nikde
námahu, aby sa do kontajnera na komu- ich súkromnému podniku. Je nám ľúto, pre zamestnávateľa kritériom na prepusnál dostal desiatky rokov odložený mo- že z nášho kolektívu odišla, no ľudsky ju tenie, a i keď postupne dochádza
tor, ktorý svojou vlastnou váhou roztrhne chápem, že žiť v dome, kde je aj forma k výmene zamestnancov, pri nástupe
dno kontajnera a obec musí znášať nákla- podnikania, nie je jednoduché a vyžaduje nových je cítiť evidentné sklamanie, že
dy na jeho samostatný vývoz, je veľká si celého človeka. My môžeme zaželať ich finančné očakávania boli ďaleko vyštrúfalosť.

len veľa šťastia manželom, ktorí majú šie. Obec určite nebude môcť zamestnať

No ak dovolíte, musím otvoriť ešte záujem v našej obci rozvíjať podnikanie tridsať uchádzačov a mnohí si budú mujeden dôležitý neduh našej obce a to je a nech im v tom Barborská cestu turizmu, sieť hľadať svoje uplatnenie mimo obce.
takmer úplné ignorovanie odstraňovania ktorá prechádza našou obcou, výrazne Čakať na jednu pracovnú pozíciu, ktorá
psích výkalov, a to nielen na území obce, pomôže.
ale čo je oveľa horšie, výkaly ponecháva-

sa môže stať v dohľadnej dobe aj skráte-

Pre obec nastala situácia hľadania no- ným pracovným úväzkom,

môže byť

né priamo v budovách. Ak si uvedomíme, vého pracovníka obce. Na obci je zaevi- veľkým sklamaním.
že v našej obci máme tristo bytov dovaných 31 žiadostí o zamestnanie,

Milí spoluobčania! Dúfam, že aj v tom-

a päťdesiat nahlásených psov, je zjavné, z nich osem je od občanov žijúcich mimo to roku sa nám bude dariť rozvíjať našu
že v každej budove sa nejaký psík nachá- našej obce. Pokiaľ prehodnocujeme po- obec. Za spoluprácu v uplynulom období
dza. Pes je vďačným spoločníkom človeka treby obce, tak najdôležitejšou úlohou je sa chcem poďakovať poslancom obecnéa pre mnohých z nás i omnoho viac, pre- zvládnutie prechodu nakladania s odpa- ho zastupiteľstva, pracovníkom obce, že
to si určite od nás zaslúži toľko pozornos- dom podľa zákona platného od 1.januára prevzali všetku iniciatívu na obecných
ti, aby sme boli schopní jeho potrebu bez 2016. Zákon o odpadoch zavádza rozšírenú akciách a zabezpečili rozvoj našej obce
akýchkoľvek

problémov

odstrániť zodpovednosť výrobcov.

a nečakať, že do chodby budovy naprší

práve smerom k občanom, ktorý je v obci

Obce sú povinné vypočítať štandard veľmi potrebný, a to v čase, keď som po

a uschne, prípadne domnievať sa, že to zberu odpadu daného roka pre nasledu- úraze a následnej operácii nemohla tieto
nik nevidí. No čo je evidentne vidieť, sú júci rok pre každú zložku komunálnych od- záležitosti vykonať osobne.
ponechané odpadky pred dverami bytov, padov, pre ktorú je obec povinná zabez-

Stretávam sa s ľuďmi vo chvíľach šťas-

z ktorých vyteká rozkladajúci sa komunál- pečiť triedený zber a obec je povinná tia aj smútku. Len vzájomná pomoc a
ny odpad alebo vo vreciach na balkó- zabezpečiť dodržanie tohto štandardu podpora nás posunú ďalej nielen v budonoch, kde zápach obťažuje všetkých su- zberu. Ak bude obec nedôsledne triediť a vaní obce, ale aj ľudských vzťahov. Pokiaľ
sedov. Každý takýto neduh robí zlé me- evidovať komunálny odpad, na ktorý sa budeme robiť tak, ako sa má, nemusíme
dziľudské vzťahy a v dnešnej hektickej vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrob- sa báť budúcnosti v našej obci a vzájomdobe si svoje nesprávne počínanie niekto cov, bude hradiť aj náklady spôsobené ne- ná podpora a spolupráca nám pomôže
možno ani neuvedomí, no ak im tieto dôsledným triedením zložiek komunálneho prekonať aj veľké problémy.
riadky pomôžu zorientovať sa a urobiť odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
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Henrieta Ivanová Starostka obce Harmanec
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Patrí:

Typ nádoby

zmesový komunálny odpad je odpad
z domácností, ktorý ostane po
vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, rovnako odpad
podobných vlastností a zloženia,
ktorého pôvodcom je právnická
osoba
alebo
fyzická
osoba,
podnikateľ

Patrí:

triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy,...),
horúci popol, objemný odpad
(dosky, tyče, kusy nábytku a iné),
kamene, zemina, stavebný materiál,
nebezpečný odpad a iné

Typ nádoby

plastové obaly, prázdne fľaše od
minerálok a nápojov, sirupov,
jedlých olejov, obaly z drogérie
fólia číra, farebná, stláčacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod. )
Kovové obaly: plechovky, alobal,
viečka od jogurtov, viacvrstvové obaly od nápojov: Tetra Pak

Patrí:

Nepatrí:
celofán, znečistené fólie, znečistené
obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných
látok, ako sú napr. farby, riedidlá,
chemikálie, motorové oleje, linoleum, pvc, podlahovina, guma a iné
prímesi komunálneho odpadu

Typ nádoby

papierové odpady, noviny, časopisy,
zošity, kancelársky papier, reklamné
letáky, krabice, kartóny, papierová
lepenka a pod.

Patrí:

Nepatrí:

Nepatrí:
znečistený, mokrý, mastný papier od
potravín, celofán, fólia, obaly od
kávy, obaly na vajíčka, obaly z
viacvrstvových materiálov, použité
plienky, použité papierové utierky,
asfaltový, impregnovaný papier a
iné prímesi komunálneho odpadu

Typ nádoby

sklenené fľaše a tabuľové sklo, fľaše
od nápojov, zaváranín, kozmetiky,
poháre bez zvyšku obsahu, sklenené
črepy

Nepatrí:
znečistené obaly zo skla, porcelán,
keramika, autosklo, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným výpletom, tv
obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné
prímesi komunálneho odpadu

Snažte sa znížiť objem odpadu: stlačením, zašliapnutím.
Odpad očistiť od zvyškov potravín a iných materiálov
Harmanecké noviny
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Zabíjačky
kedysi
pretože

boli dom pôstneho obdobia.

sviatok,
to

Je dobre, že sa vraciame k našim národ-

bola ným tradíciám. A nielen v našej obci.

výplata po celoroč- Čoraz viac obcí aj v našom okolí organinej drine.

zovalo obecnú zabíjačku počas fašiangov.

V minulosti

bol Takže nám pribúda konkurencia. To je

predvianočný

čas dobre, pretože nás to motivuje k tomu,

známy obdobím tradičných zabíjačiek, aby zase o rok sme vymysleli niečo nové,
ktoré sa konali takmer u každého gazdu. čím zabaviť našich ľudí, ktorí majú radi
Dnes sa zabíjačky konajú aj v období fa- zabíjačky.
šiangov, v období hojnosti pred prícho-

V našej obci sme pripravili zabíjačku v

Ďakujeme sponzorom, ktorí už tradične

sobotu 23. januára 2016. Na školskom uhradili všetky náklady spojené so zabídvore to zase všetko voňalo kapustnicou, jačkou a nemuseli sme tak míňať financie
pečenými klobáskami, jaternicami a vare- z rozpočtu obce. Zo zisku z predaja zabíným vínom. Hudba vyhrávala celý deň. jačkových výrobkov sme kúpili záhradný
Ochutnávačov bolo dosť. No a všetci, stan, ktorý využijeme pri ďalších obecktorí to chystali v kuchyni školskej jedál- ných akciách. A

ďakujeme

všetkým

ne, dostali zas poriadne zabrať. Ale robili organizátorom našej, v poradí piatej
to predsa pre našich ľudí. A tí, aspoň dú- obecnej zabíjačky.
fame, boli spokojní.

R. r.

Obec Harmanec neporušila tradíciu a aj s pohárov, zabezpečené boli dresy aj
podporou BBSK usporiadala na sklonku občerstvenie. Vďaka spolupráci občanov
roka 2015 v harmaneckej telocvični mlá- a športovcov, ktorí pomáhajú pri organidežnícky futbalový turnaj. Turnaja sa zovaní turnaja sa nám opäť

podarilo

zúčastnilo šesť mužstiev starších žiakov – spríjemniť našim deťom decembrovú
Uľanka, Badín, Dukla, Podlavice, Harma- sobotu. Preto obec plánuje zorganizovať
nec a Banská Bystrica. Mladší žiaci prišli futbalový turnaj počas leta aj na multiv malom počte, nemali protihráčov, pre- funkčnom ihrisku.
to si zahrali zápas proti rodičom. Pre hrá-

Peter Chladný

čov boli pripravené ocenenia v podobe

Počet všetkých voličov v našej obci zapísaných v zozname 742
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
393
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany podľa poradia:
SMER - sociálna demokracia:
Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a solidarita
Sieť
Kresťanskodemokratické hnutie

151
49
41
38
25
25
24
8

Komunistická strana Slovenska
Strana TIP
Most - Híd
Strana zelených Slovenska
Slovenská občianska koalícia
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
PRIAMA DEMOKRACIA
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6
4
3
3
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jemňovali pani učiteľky zo ZŠ, ktoré sa
prispôsobili deťom a obliekli sa za čertice. Nechýbalo občerstvenie, darčeky a na
zahryznutie chutné muffiny. Deti odchádzali spokojné, s úsmevom na tvári. Na

Najväčšiu radosť z fašiangového obdo-

druhý deň ich vystriedali naši dôchodco-

bia majú asi naši najmenší. Aj tento rok

via, ktorí sa taktiež zabavili a zakončili

sa stretli v telocvični, kde sa zabávali pri

fašiangy starou fašiangovou ľudovou

veselých pesničkách a tešili sa zo svojich

tradíciou „pochovávanie basy“.

fašiangových masiek. Popoludnie im sprí-

Alena Chladná

do toho dlho očakávaného dňa. Až sme
sa konečne dočkali. V ten deň sa triedy
rozjasnili farebnými girlandami, stuhami
a balónmi, ožili veselými piesňami a naplnili sa prekrásnymi maskami. Deti skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto sa
skrýva pod ktorou maskou. Po predstavení masiek sa začala tá pravá fašiangová
zábava. Všetci spolu sme sa dobre zabáTo bolo radosti, keď sme deťom oznámili, vali,

tancovali,

súťažili,

spievali ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné

že tento rok sme sa rozhodli usporiadať a, samozrejme, maškrtili. Tak, ako sa na dopoludnie plné radosti, obohatené
karneval aj v našej materskej škole! Vše- fašiangy patrí. Aj vďaka

rodičom, ktorí o krásne zážitky.

tci sme spolu počítali, koľko dní zostáva sa postarali o nádherné masky svojich

Elena Machovičová

Na zimu sa všetko ukrýva. Medveď spája, niečo, čo buduje. Dá sa robiť aj rovať prebytočné hračky či šatstvo chuv brlohu, život hlboko v koreňoch stro- opak. Vyjsť von a ničiť. Ničiť rodinu, pria- dobným. Obriadiť hroby, zapáliť sviečku
mov, hlodavce v norách, hmyz v die- teľstvá i seba. Ale po tom netúži nik. Ísť a pomodliť sa za zosnulých. Nájsť si čas
rach... ale jar skrýše otvára. Všetko sa von a spájať. Ísť von a žiť. Žiť nie pre se- na prechádzky v prírode, ale aj pozbierať
prebúdza a život vychádza na svetlo. Sln- ba. Sebectva máme dosť. Žiť pre iného. odpadky a vyčistiť rany, ktoré ľudia príroko a jeho teplo mení prírodu. Všetko žije, Ako? Dedina ponúka množstvo aktivít. de spôsobujú svojím nezodpovedným
staré zomrelo a rodí sa nové. Dokonca Pre deti, dospelých, starších. Som veľmi správaním... Jednoducho dať zmysel jari.
i Kristov hrob sa otvára a rodí sa nový vďačný, že pre pokoj duše umožňuje spo- Zobudiť sa, otvoriť dvere, vyjsť a prísť.
život. Krajší a nekonečný...

vedať a slúžiť svätú omšu v obecných Premôcť jarnú únavu. Aby sme „budovali

Aké nemúdre je, keď je človek zavre- priestoroch. Vyjsť a prísť. Prísť a využiť, mosty a nie ploty“ (Sv. otec František).
tý doma! Bezpečnostný zámok na vcho- čo sa v dedine ponúka. Využiť a pomôcť

Jar je krásna. Všetko sa prebúdza.

dových dverách nás chráni pred nebez- vlastnými rukami, aby akcie v Harmanci Nech sa prebudí aj naše srdce, naša duša,
pečenstvom, ale aj pred životom. V ulite boli sebestačné a zaujímavé. Aby spájali naše ruky a naše vrecká. Vyjsť a prísť.
domácnosti nás môže dobehnúť len po- a nerozdeľovali. Ale nezabudnúť aj na Požehnané a milostiplné veľkonočné
norková choroba. A preto sa netreba „vlastné akcie“: navštíviť starších suse- sviatky všetkým mojim drahým farníkom
báť vyjsť von. A tam robiť niečo, čo nás dov, podeliť sa s nedeľným koláčom, da- prajem.
Harmanecké noviny
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Mala rada život, zábavu, kultúru, preky- maliar. On bol ten, ktorý bol iniciátorom na. Blondína s nádhernými hnedými očapovala obrovským množstvom energie, ich spoločných kultúrno-spoločenských mi. Na každej zábave mala iné šaty, iný
milovala svoju rodinu.

aktivít nielen v našej obci.
Svojim záľubám, koníčkom, hudbe,

kostým, ktorý jej ušil jej Tibor.
Vedeli strhnúť svojich vrstovníkov pre

spevu, divadlu sa mohli venovať aj na- svoje divadelné predstavenia, s ktorými
priek tomu, že mali tri deti. Veľkou opo- prešli kus cesty po Slovensku. Založili
rou boli pre nich Marikini rodičia. Bývali Ľudový tanečný súbor Jasná. Tibor ušil
spolu s nimi, a tak, keď bolo treba, posta- všetkým tanečníkom kroje. Ich tanečné
rali sa o svoje vnúčatá.

majstrovstvo a ľudovú tvorivosť s týmto

Dokázali spolu neuveriteľné veci. súborom oceňovali nielen v okolitých
Založili Estrádny krúžok ZK ROH Stredoslovenských papierní n. p. Harmanec SPEHUDITAS. Režisérom bol Ctibor Gubriansky. Dostal sa mi do rúk informačný
bulletin na jedno estrádne predstavenie.
Bol vyrobený takmer pred 60 rokmi, ale
na veľmi vysokej úrovni. Všetko, čo robili
Gubrianskovci, bolo na vysokej úrovni.

Jún 1959 - Okresné kolo Tvorivosti mládeže

O nej chcem napísať všetko, čo si pamä-

obciach. Zúčastňovali sa na rôznych sú-

tám, a všetko, čo som sa dozvedela z jej

ťažných podujatiach - Tvorivosti mládeže

života. Zaslúži si to.

po celom Československu. Po mnohých

Marika sa vydávala veľmi mladá. Mala

okresných a krajských výberových kolách

iba 17 rokov. V tomto veku stretla osu-

tancovali aj na jednej z Československých

dového muža svojho života, bol to :

spartakiád v Prahe. Práve vtedy sa na
Strahovskom štadióne natáčal český film
divadelné predstavenie

Valčík za milión. Aj to bol pre ich súbor

Praha 1960 - Karlov most

divadelné predstavenie

Ich hudobná skupina AMATI bola súčas- zážitok. A zážitkov a zábavy so súborom
ťou spoločenského života v Harmanci. bolo všade. Boli úžasná partia, všetko to
Tradičné sobotňajšie zábavy a večierky so boli mladí ľudia z Harmanca. Vďaka súboskupinou AMATI sú neodmysliteľnou ru prežili spoločne kus úžasného obdobia
Prišiel pracovať do Harmaneckých pa- súčasťou histórie v našej obci. Marika mladosti.
pierní. Bol sirota a to bol určite najhlav- bola speváčka skupiny. Bola vtedy krás-

Neskôr založili ženský spevácky súbor.

nejší dôvod, prečo sa tak rýchlo zosobášili. Tibor túžil po rodine a Marika ho veľmi
ľúbila. Mali spolu tri deti. Dvoch synov a
po rokoch boli šťastní, keď im osud doprial ešte vytúženú dcéru.
Tibor bol veľmi talentovaný muzikant,
spevák, tanečník, režisér, dramaturg,
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Tibor bol dirigent a všetky harmanecké z nich bolo iné, chcelo niečo iné. A ja
ženy, ktoré tam spievali, boli vždy hrdé, som len odkukávala, ako to všetko zvlákeď vystupovali nielen u nás doma, ale aj da, ako ich všetky ľúbi. A učila som sa.
na rôznych obecných súťažiach v okoli- V tomto som sa chcela na ňu podobať.
tých dedinách.

Celý svoj život sa rozdávala. Doma

K Marikiným veľkým láskam patrila aj v

rodine,

v

dedine

v

kultúre.

materská škola. Najskôr pracovala ako Bola všade, kde ju potrebovali. Všetci
učiteľka, neskôr dobrá a obľúbená riadi- kolegovia z materskej školy a základnej
teľka.

školy, mi dajú za pravdu, že naše spoloč-

Keď som nastupovala do materskej ško- né akcie, na ktorých sme sa stretávali,
boli plné smiechu, zábavy, spevu aj vďaka
nej. Všade, kde bola ona, bolo dobre a
veselo.
Nežila len pre seba. Žila pre tých, ktorí
ju obklopovali. Veľa rokov pracovala ako
predsedníčka ZPOZ. Vítala našich občaHarmanecký spevácky súbor

nov pri kolíske a odprevádzala ich aj na
poslednej ceste. Vždy všetko veľmi citli-

ly, nikdy som nerátala s tým, že tam pre- vo, ale zodpovedne a profesionálne prežijem celý svoj pracovný život. Nemala žívala.
som to vôbec v pláne. Až do chvíle, kým

Mala veľkú úctu k životu.

som nespoznala ju, nielen ako riaditeľku,

Obaja - Marika aj Ctibor Gubrianskovci

Marika ako predsedníčka SPOZ

Marikine začiatky v MŠ

ale aj ako človeka. Bola učiteľom, akého boli skutočné osobnosti, ktorých talent,
som dovtedy nestretla. Obdivovala som umenie, vzťah ku kultúre, ľudovým tradíjej krásny vzťah k deťom. Jej citlivosť na ciám už nikdy nikto v našej obci nenahradetské duše. Všetkým deťom bez rozdie- dil.
lu dávala toľko lásky, koľko sa len dalo. Povedať ĎAKUJEME ZA VŠETKO je možZvlášť som vnímala na nej jej vzťah no neskoro, ale prostredníctvom Harmak deťom, ktoré boli citovo prázdne, pre- neckých novín, ktoré sú už desiaty rok
tože doma sa im veľa lásky nedostávalo. akousi našou kronikou, sa obaja stali súV tom čase boli plné triedy detí a každé časťou histórie kultúry našej obce. A pre

Stretla som ju prvý raz pred 34 rokmi.
Prišla som si pozrieť miesto môjho budúceho pracoviska na ZŠ v Harmanci,
kde som mala od septembra ako vychovávateľka nastúpiť. Omylom som vošla
do priestorov MŠ, kde ma veľmi srdečne
privítala
vtedajšia
riaditeľka
Marika Gubrianska.
Nikdy nezabudnem na jej láskavý
prístup. Keď som sa jej predstavila,
povedala mi: „Milá kolegyňa, bude sa
Vám u nás veľmi páčiť. Sú tu milé,
skromné a vďačné deti a výborný pedagogický kolektív.“
Teraz viem, že mi to pomohlo k rozhodnutiu prijať tento post. Nikdy som to
neobanovala.
Prežila som v Harmanci 16 rokov a s
Marikou som sa stretávala takmer
denne.
Každé stretnutie s ňou ma obohatilo.
Mala v sebe pokoj, rozvahu, úprimnosť,
ale aj pokoru. Nežná pri speve, drsná v
obrane, keď bolo treba niekoho chrániť.
Marika žila pre škôlku, deti a ľudí,
ktorí žili v jej blízkosti a okolí. Vždy mala čas pre druhých, našla si slová
povzbudenia. No vedela aj upozorniť na
chyby, ktorým sa málokto vyhne. Bola
húževnatá, odovzdaná a verná, so
srdcom plnom láskavosti a dobroty.
Som vďačná za to, že som ju poznala,
mala možnosť sa s ňou stretávať a pracovať pre mnohé podujatia určené
deťom, ako aj obyvateľom Harmanca.
Ďakujem Ti, Marika! Budem na Teba
vždy s láskou spomínať.
Mgr. Zdenka Dobríková,
bývalá vychovávateľka a učiteľka ZŠ
v Harmanci.

A k tomuto krásnemu vyznaniu sa pripájame
aj my, bývalí kolegovia, ktorí
spomienkou.
sme sa s ňou prišli rozlúčiť na jej poIveta Roháčová
slednej ceste.
Ďakujem p. Róžike Babušíkovej za všetT. Haluza, S. Cibuľová, Z. Roštárová.
ky poskytnuté fotografie a trpezlivosť Bola si výborná kolegyňa. Nikdy na
pri rozprávaní o Marike a Tiborovi Teba nezabudneme a na to, čo všetko si
pre Harmanec urobila. Česť Tvojej
Gubrianskych.
pamiatke!
autorka
všetkých, ktorí ich poznali, zostali peknou

Marika ako riaditeľka MŠ
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Školský rok 2015 / 2016 je čímsi výnimoč- rozprávali

sme

sa

ný... oslavujeme výročie, ktorým sa môže a nakukli sme aj do
pochváliť len málo základných škôl na priestorov,

v ktorých

Slovensku. Je to už 50 rokov, čo naša sa celoročne stretávaškolská budova otvorila svoje brány pre jú. Tam nás čakalo
školákov, aby v nej odkryli tajomstvá pohostenie,
poznania a chápania.

vedo-

mostný kvíz, darčeky a

Školský rok má 10 mesiacov, čo je výstava výtvorov ich
pomerne dlhý čas, ale keď kamarát ROK šikovných rúk.
začne tých 10 mesiacov odkrajovať týž-

...predškoláci v našej škole na DOD...

V decembri už pro-

deň po týždni, ani sa nenazdáme a už stredníctvom tradičného veľkého škol- No a každoročný Karneval v obecnej telofinišujeme

na

vyučovaní

s

učivom ského adventného kalendára počítame cvični len ukázal, že naše pani učiteľky to

a pomaly premýšľame, kam cez letné dni do čarovných Vianoc. Samozrejme s deťmi jednoducho vedia... a nielen s
prázdniny...

sme privítali aj Mikuláša, ktorý prijal po- tými, ktoré navštevujú našu školu, ale aj

Lenže školský rok, to nie sú len vyu- zvanie k nám do školy a doniesol sladké s detičkami mladšími – ešte škôlkármi
čovacie hodiny, domáce úlohy, písomné balíčky všetkým deťom, aj pani učiteľ- a školákmi, ktorí chodia do bystrických
práce...

kám. Ako to kedysi bývalo na dedinách škôl... všetci počúvali naše pani učiteľky,

Školský rok v NAŠEJ ŠKOLE – to je na Luciu, nám ukázali starkí z Jednoty či vlastne „čertice“, a zábava vyšla permnožstvo ďalších aktivít a akcií, na kto- dôchodcov, my sme im vianočnými pes- fektne.
rých nám spolu je SUPER. Plánujeme si ničkami spestrili ich predvianočné stretich, pripravujeme si ich, spolu si ich preži- nutie.
jeme a potom spolu ešte dlho spomíname.

Ostatne, ako všetky mimoškolské
akcie, ktoré spolu zažijeme... Ešte nás ich

To už Vianoce klopali na dvere, školu čaká do leta dosť. Ale dve z nich sú MIsme si krásne vyzdobili a pripravovali MORIADNE:

Hneď v prvý školský mesiac sme na- sme sa na vianočnú besiedku s rodičmi. PRVÁ – 50. výročie MŠ a ZŠ – kultúrny
šim kultúrnym programom spestrili sláv- V Banskej Bystrici sme navštívili Thurzov program

pre

bývalých

učiteľov

nostné chvíle uvítania do života v našej dom a na tvorivých dielničkách sme si a zamestnancov oboch škôl.
obci najmenším spoluobčanom. V rámci vyrobili vianočnú ozdôbku. Vianočná be- Ak by mali záujem o stretnutie so svojimi
Mesiaca úcty k starším sme vymenili ob- siedka je krásnym ukončením starého bývalými

učiteľmi

naši

bývalí

žiaci

vyklý kultúrny program za tri dni spoloč- roku, je bohatá na zážitky – naše kultúrne a rodičia, bude taká možnosť – 1. 4. 2016
ne strávených chvíľ so starými mamami vystúpenie, darčeky do Školského klubu v čase 18,00 – 18,30h na školskom dvore
našej obce, ktoré prijali pozvanie k nám detí, pohostenie – voňavé medovníčky s možnosťou prehliadky priestorov školy.
do školy a spoločne sme tvorili krásne napečené v škole a iné dobroty pre deti DRUHÁ – Zápis do 1. ročníka pre školský
výrobky, hrali sme sa spoločenské hry, i dospelých.

rok 2016/2017. Bude 5. 4. 2016 v našej

Január sa už každoročne nesie v znamení škole v čase 13,00 – 15,00h. Veríme, že
nielen polročného vysvedčenia, ale hlav- ponuku vzdelávania sa v našej škole prine Dňom otvorených dverí pre predško- jmú všetci predškoláci v obci, veď tak
lákov našej obce. Tentokrát k nám prišlo vynovenú, moderne zariadenú školu
12 detí a pozvanie prijali aj niektorí ich s možnosťou

bezplatného

saunovania

rodičia. Predškoláci sa aktívne zúčastnili detí každý týždeň a s priaznivou atmosfévyučovacích hodín – anglický jazyk, hu- rou a perfektným prístupom zo strany
dobná výchova a výtvarná výchova. Keď- pani učiteliek nenájdete tak ľahko.
že bolo obdobie fašiangov, téma bola

My vieme, čo máme a sme na to hrdí.

jasná – veselo fašiangovo – napiekli sme Učíme sa spolu, hráme, zažívame skvelé
si šišky, zaspievali Fašiangy, Turíce... chvíle a ceníme si to. Ponúkame našu
a vyrobili karnevalové klobúky... Páčilo sa školu všetkým deťom, stačí, ak prídete k nám,
všetkým, veď nálada bola super, všetko my vieme, že keď skúsite, dáte nám za prav...pečieme medovníky...

sa podarilo...

du.
Mgr. Henrieta Kohútová
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Človek by sa mal občas pozrieť do krivého pletné však nie sú nikde! A to je chyba!
zrkadla, aby vedel, aký vlastne v skutočnosti

Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Bola pod

Na chvíľku sa pri Harmaneckých novinách názvom „Frontové Vianoce“. Bola to moja

je. Ale to by mala urobiť aj celá naša spoloč- ešte zdržím. V poslednom, decembrovom prvá aj posledná výstava, ktorú som nevidel!
nosť, aby sme sa zbytočne nechvastali, akí čísle sa nám tiež podarilo vyrobiť niečo ús- Viem však, že bola veľmi úspešná a bol o ňu
sme dobrí, milí, pohostinní, múdri, rozhľadení mevné. Aj keď nie som si istý, či to niekto veľký záujem. Viem to hlavne pre to, že mi
a neviem čo ešte. Aha, už to viem. Akí sme zbadal. V článku „...a tak si tu žijeme ...“ dru- tam ukradli sošku cisára pána Františka Jozefa
veľkí demokrati! Len tak mimochodom, nikto hý odsek sa končí takto: „A dobre už bolo, I. Nuž záujem o históriu a kultúru naozaj naz našej generácie v demokracii nežil, len sa keď bol Tiso s Masarykom“.

No, Tiso rastá! A krádeže tiež!

každý z nás rád chváli: „Veď máme predsa s Masarykom nebol a teda to pôvodne bolo
demokraciu!“ Ale páni a dámy, súdružky napísané takto:

Krádeže. No, ak je to pravda, ako to ho-

„KEĎ BOL TISO MASARY- voria zainteresovaní občania a môžu vidieť

a súdruhovia, milá mládež, demokracia je KOM“. Je to moja vina, lebo túto nevinnú všetci, čo chodia okolo, tak na Strelnici
v

prvom

rade

o

zodpovednosti, slovnú hračku som už mohol čitateľom dávno z prvého domu smerom od obce, nejaký dob-

o rovnoprávnosti, o slobode myslenia. Ak vysvetliť. Ide totiž o to, že vtedajšia staršia rák ukradol - číslo domu. Bolo to pekné,
v pekný letný deň pôjdu po námestí dvaja monarchistická generácia nepoznala slovo veľké číslo - 22. Možno to potreboval pre
mladí ľudia a ON bude hore bez, bude to „prezident“. Bol len kráľ. Po prevrate v roku niekoho ako darček k narodeninám, čo by
v poriadku, ale ak „hore bez“ pôjde ONA, 1918 však to už neplatilo a na slovo zase nebol až taký hlúpy nápad. Veď sú tu
zoberie ju polícia! Pritom nič neukradla „prezident“ si ľudia ťažko zvykali, lebo im to ešte v poradí aj ďalšie čísla 23 a 24. Ešteže
a absolútne ničím sa neprevinila!

nič nehovorilo. (Dokonca ani nám, keď je to nemal záujem ukradnúť celý dom, ale to sa

A keď som už pri tej slávnej demokracii, dehonestované, že každá garážová firma má ešte môže podariť nejakému šikovnému podnebolo najlepším vysvedčením v tomto smere svojho prezidenta.) A tak často používali pri- nikateľovi.
posledné verejné zasadnutie Obecného zastu- rovnania prezidentov, a tak vzniklo aj to po-

Čo sa však určite žiadnemu podnikateľovi

piteľstva v minulom roku. Keď si jeden pulárne „Keď bol Tiso Masarykom“. Dobré na nepodarí, to je zlikvidovať starú, nepotrebnú
z občanov v diskusii pýtal slovo, ktoré mu tom je aspoň to, že vysvetlenie nestojí veľa trafostanicu, ktorá už vyše štyridsať rokov
bolo udelené, jeho pripomienky boli prerušo- peňazí.
vané a jeho názory sa nie veľmi páčili. A reč

špatí obec. Ale tých vecí, ktoré obec špatia, je

Apropo peniaze. Nikdy ich nebude dosť. viac. Napríklad aj hrdzavé dvere novej trafo-

bola o odpadoch a ako ich riešiť. Treba si Aspoň nikdy nie toľko, koľko by človek chcel stanice, aj hrdzavé stĺpy po obecnom rozhlauvedomiť, že každý má právo povedať svoj mať. A to je dobre, lebo peniaze kazia charak- se, aj hrdzavý stĺp na chodníku pred VKÚ, aj
názor a nikto nemá žiadne právo skákať mu ter a chudák aj tak nevie, čo s nimi. Možno hrdzavé zábradlia po obci, aj rozpadajúce sa
do reči. Ale to sa ešte treba naučiť počúvať práve preto vláda zvýšila dôchodky len o 1,90 schody na Obecný úrad, aj prázdne stojany po
jeden druhého. A občan, ktorý nemusí mať eur, aby si ich starčekovia ľahko spočítali. rozbitých tabuliach „Víta Vás obec Harmadostatočný zdroj informácií, má právo aj na A z ruky im aj tak padá aj to málo, čo majú. Je nec“. No, ktovie prečo, ale nevíta!
to, aby povedal hoci aj nejakú hlúposť. Je milé sledovať cvengot, tanec a krúženie centí-

Kto nás však v poslednom čase často

však dobré, ak hovorí sám za seba, čo by mal kov napríklad po parketách na svätej omši. vítal, to boli politické strany. Zase sme sa raz
aj zdôrazniť, že je to jeho názor. Vo svete sa Ktovie, či padajú z trasúcich sa rúk, alebo od po štyroch rokoch dozvedeli, ako každej z nich
demokracii učia dve tisíc rokov, nechcime byť ľútosti, že musia meniť gazdu. A ešte niečo. na občanovi záleží. Na budúce sa už nedajte
hneď veľmi múdri. A vedieť povedať slovo Európska únia by mala vydávať hranaté eurá, ošialiť a voľte mňa. Nikto vám nemôže toľko
„prepáč“, tiež patrí medzi naše folklórne no- aby sa nemohli tak ľahko rozkotúľať.
vinky.

No, gazda. Ten si kedysi vychoval brava

dať, koľko vám ja môžem sľúbiť!
V súvislosti s voľbami je tu však predsa

Ahá, novinky. Vlastne noviny, celkom a bola slávna zabíjačka. Naša, dedinská zabí- len niečo, prečo sa oplatí žiť. Je to volebný
konkrétne Harmanecké noviny. Údajne budú jačka bola aj tu a teraz. Mnohí sa na to tešia guláš. Teraz však nie predvolebný, ale povovychádzať štyrikrát do roka. To je fajn. Vzdia- už týždne dopredu. Mne je však cudzie aké- lebný. A to z diviny. Veľmi dobrý nápad, lebo
lený a málo skúsený čitateľ sa k nim na inter- koľvek zabíjanie. Mnohí si ju pochvaľovali, celé voľby sú aj tak poriadna „divočina“.
nete

dopracuje dosť komplikovane a ešte niektorým však prekážalo, že klobásky boli

Je to v tomto našom malom slovenskom

nemusí pochopiť, prečo tam chýbajú niektoré kupované v obchode a tam sa opekali, čo si šejcháte začarovaný

kruh. Podľa predsedu

čísla, napríklad decembrové z roku 2013 vraj mohli urobiť aj sami doma. Neviem, či to vlády ekonomika rastie, že už na jej vrchol ani
a júnové z roku 2015. Slúži ku cti obce, že bolo naozaj tak. Je tu však poznatok: zle je, poriadne nedovidíme, ale občania zostali
noviny sú odovzdávané aj do Štátneho archí- keď sa v obci nič nerobí a hádam ešte horšie, zaseknutí niekde v suteréne. Mimochodom,
vu, aj do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej keď sa niečo robí. Avšak tak či tak, aspoň sa kruh. Ani najmúdrejší človek na svete nevie,
Bystrici. Pred viac než polstoročím vydávali stretli známe tváre a bolo trochu tekutej kul- kde má začiatok a kde koniec. Je tu éra obrovv papierni noviny „Cesta vpred“. Niekoľko túry.
málo ročníkov je v Štátnom archíve, niekoľko

ských objavov, nových riešení a hľadania.

Ach, Bože, kultúra. V poslednej dobe je Povedané slovami básnika: „Rozbila husle, ale

v knižnici v Matice slovenskej a niekoľko akýsi hlad po kultúre. V minulom čísle som pieseň nenašla“.
v knižnici Akadémie vied v Bratislave. Kom- vás informoval, že robím poslednú výstavu vo

Harmanecké noviny
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60 rokov

Jarmila Gajdošová
Anna Ťaţká
Františka Benkeová
Ľubomír Drapčiak
Benjamín Vach
Jozef Slovák
Ladislav Vajs
Marián Balog
Štefan Smidák

70 rokov

Štefan Benke

Pavlína
Balážová

75 rokov

nar. 11.2.2016

Mária Kocvárová

80 rokov

Viliam Štiefel
Alţbeta Berzeová

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

65 rokov

Jaroslav Štubňa
Štefan Kazsa
Jozef Ţabka
Miroslav Goga

Len to najkrajšie, čo ţivot môţe dať, chceme Vám k
sviatku zaţelať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy
nezmáča, ţiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou
ďalších rokov Vášho ţivota.

Milí čitatelia, aj prostredníctvom našich novín si môžete podať pre svojich
blízkych blahoželanie k narodeninám,
jubileu, poďakovanie, spomienky či
smútočné oznámenie už v najbližšom
vydaní Harmaneckých novín.
Redakčná rada

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

Dňa 27.12.2015

Mária Gubrianska

77 rokov

Dňa 28.2.2016

Božena Rečkovičová
78 rokov

V smrti sme všetci rovnakí, keď si nás berie.
Keď ako ľahký obláčik odpláva utrpenie.

Dobrý a milujúci človek robí
život lepším a zakaždým, keď
odíde, časť tejto krásy odíde
spolu s ním, a potom zostanú
spomienky...

Dňa 26.1.2016 nás
navždy opustil vo
veku 61 rokov
milovaný manžel,
otec a starý otec

Juraj Roháč
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí nám na poslednej rozlúčke
vyjadrili spoluúčasť v našom veľkom žiali.
Smútiaca rodina
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Aby naše veľkonočne prestreté stoly neboli len pekné, ale aj trochu veselé, prinášame
vám niekoľko receptov. Určite potešia aj malých kúpačov a všetky malé slečny radi
pomôžu maminkám s prípravou.

Cupcakes s tvarohovo-kokosovou plnkou

VEĽKONOČNÝ HRNČEKOVÝ BARANČEK

CESTO: 200 g hladkej múky, 2 vajcia, 125 g Hery,
160 g práškového cukru, 2
ČL prášku do pečiva, 50 ml
mlieka, štipka soli, 2 PL
kakaa
PLNKA: 200 g tvarohu, 2 PL práškového cukru, 1
žĺtok, 6 PL kokosu
NA OZDOBENIE: 1 šľahačka v prášku, čokoládové
vajíčka

CESTO: 1 hrnček mlieka, 1 žĺtok, 7 PL oleja, 2,5 hrnčeka
polohrubej múky, 3 PL kryštálového cukru, 25 g droždia
PLNKA: 1/2 Hery alebo masla, škoricový cukor a mleté vlašské orechy podľa chuti

Na plnku zmiešame všetky suroviny a odložíme do chladničky. Na cesto vymiešame Heru s cukrom, pridáme vajíčka a
opäť vymiešame. Pridáme múku zmiešanú so soľou a s práškom do pečiva. Nakoniec zamiešame kakao. Polovicu cesta
vlejeme do košíčkov na muffiny, na to dáme trochu plnky.
Doplníme tmavé cesto. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 °C

asi 30 minút. Podľa návodu si pripravíme šľahačku, ktorú nastriekame na muffiny a ozdobíme čokoládovými
vajíčkami.

Z mlieka, cukru a droždia si pripravíme kvások. Do misky s
múkou, olejom a žĺtkom prilejeme vykysnutý kvások a vypracujeme cesto. Necháme 1 hodinu na teplom mieste vykysnúť. Cesto vyklopíme na pomúčenú dosku. Kúsok odkrojíme
a odložíme na stranu - to bude hlava. Väčšiu časť cesta vyvaľkáme a natrieme zmäknutou Herou alebo maslom, posypeme škoricovým cukrom a mletými orechmi. Cesto zvinieme ako roládu a nakrájame na 2 cm kúsky. Poukladáme na
plech vystlaný papierom a
vytvoríme barančeka. Ako
očko môžeme použiť hrozienko, urobíme malé uško, papuľku, nožičky a chvostík.
Necháme ešte 20 min. odpočívať. Pečieme vo vyhriatej
rúre pri teplote 180°C približne 20 minút.

ASPIKOVÉ TORTIČKY
500 ml zeleninového vývaru, 1 balík čírej
jemne mletej želatíny, vajíčko uvarené
natvrdo, mrazená zelenina - mrkva, hrášok, kukurica, šunka
Mrazenú zeleninu chvíľu povaríme vo
vriacej vode a scedíme. Šunku a vajíčko
nakrájame. Z vývaru a želatíny si pripravíme aspik. Na dno muffinovej formičky
dáme koliesko vajíčka, prelejeme trochou
aspiku. Naň dáme vrstvu zeleniny, opäť
prelejeme aspikom. Na to dáme šunku a
zase zalejeme. Necháme stuhnúť. Pred
podávaním vyklopíme.

VEĽKONOČNÉ KURIATKA
1 maslo, 5 vajíčok, 1 malá cibuľka, 1 PL horčice, 5 ČL tatárskej omáčky, korenie, soľ, mrkva alebo červená paprika, čierne olivy
Vajcia uvaríme a ošúpeme. Odkrojíme vrch a vyberieme žĺtka.
Urobíme vajíčkovú nátierku zmäknuté, nie roztopené maslo
vymixujeme s najemno nastrúhanými žĺtkami, a pridáme nadrobno nakrájanú cibuľku. Pridáme
horčicu, tatársku omáčku, soľ a korenie podľa chuti. Všetko
spolu vymiešame a naplníme vajíčka. Navrch dáme bielkovú
čiapočku. Zobáčiky urobíme z mrkvy alebo papriky a očká z
olív.
Harmanecké noviny

MINI ŽABKOVÉ ŽEMLIČKY
1 kg polohrubej múky, 600 ml vlažného mlieka, 60 g masla,
60 g čerstvého droždia, 40 g kryštálového cukru, štipka soli,
1 vajce na potretie, sezamové semienka, 2 klobásky alebo
šunka, petržlenová vňať, tvrdý syr, cesnaková nátierka,
vajíčková nátierka
Do múky prilejeme
vlažné
mlieko, pridáme
rozdrobené
droždie, rozpustené
maslo,
cukor a štipku
soli. Vypracujeme cesto, ktoré
necháme kysnúť
30 min. Vykysnuté cesto preložíme na pomúčenú dosku, vyvaľkáme ho (nie natenko) a vykrojíme z neho malé kolieska. Tie preložíme na plech vyložený papierom na pečenie, kde ich necháme 10 min. podkysnúť.
Potom ich potrieme rozšľahaným
vajíčkom, posypeme sezamom a
dáme piecť do vyhriatej rúry. Upečené a vychladnuté žemličky do 2/3
narežeme, naplníme cesnakovou
alebo vajíčkovou nátierkou, kolieskom klobásy a kúskom syra, aby
vznikol dojem žaby s pretiahnutými
ústami. Dozdobíme ich petržlenovou
vňaťou.

www.harmanec.sk
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RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V HARMANCI OZNAMUJE, ŢE

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

NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

SA USKUTOČNÍ

DŇA 12.APRÍLA 2016 OD 10.00 HOD.
V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:






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

Na zápis prinesie zákonný zástupca dieťaťa písomnú
ţiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
/kedykoľvek pred samotným zápisom si môžete tlačivo
vyžiadať v MŠ/

Začíname vydávať

10. ročník Harmaneckých novín.

Na žiadosť občanov a rozhodnutím OZ sa budú noviny vydávať 4x ročne.
V mesiaci marec, jún, september, december.

Aj vy môžete byť súčasťou HN.

Svoje príspevky, spomienky, blahoželania doručte vždy do 10. dňa v mesiaci na OÚ,
alebo zašlite na email: harmanecke.noviny@gmail.com
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