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Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

Snáď už príde...

www.harmanec.sk

Úvodník som začala písať v prvý marcový deň, bola nedeľa. Ale pri pohľade
z okna som teda vôbec nemala pocit, že by sa mala blížiť jar. Všade navôkol
kopy snehu. Ani náznak prebúdzajúcej sa prírody. Ani stopa po tom, že by
aróma zimy strácala na sile.
Ale možno do vydania prvého čísla našich novín už bude cítiť vôňu jari.
Teším sa na to, už len kvôli takým ako ja, ktorí potrebujeme jar a s ňou viac
slnka, tepla, zelene, aby sme sa zobudili a spolu s narcismi, hyacintami
a tulipánmi opäť rozkvitli. A teším sa aj na to, že z nej načerpáme nový príval
energie, ktorý sa nám všetkým zíde.
Veď nás čakajú veselé jarné sviatky. Musíme pripraviť, naaranžovať a skrášliť
naše domovy. Pre seba, pre návštevy, príbuzných, priateľov a známych,
s ktorými sa opäť po roku pri kúpačke stretneme a budeme si zase trošku bližší
a vzácnejší ako vo všedné dni roka.
Cez čisté, umyté okná bude všetko krajšie, žiarivejšie. Zubaté slnko konečne
začne hriať, dážď sa postará o to, aby sa všetko zazelenalo.
A potom nám tá čistota u nás doma, viac slnka a zelene vonku, prospeje
nielen na tele, ale aj na duši. Iste sa nám zlepší aj nálada, zbavíme sa negatívnych myšlienok, oveľa rýchlejšie nájdeme riešenia mnohých problémov...
Skôr si poradíme s každou situáciou a budeme sa na seba zase viac usmievať.
Usmievajme sa, veď jar si to zaslúži...
Želám Vám, aby už jar konečne prišla, aby bola taká, akú si ju želáme,
veselá, krásna, slnečná, usmiata.
Želám Vám, aby nás už nečakala žiadna snehová či iná kalamita, a aby ste si
medzi jarným upratovaním a prípravou veľkonočných sviatkov našli chvíľku na
prečítanie prvého čísla našich novín.
Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Veľkonočný pozdrav
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Milí spoluobčania, som presvedčená, že pri čítaní našich obecných novín strávite pekné chvíle. Väčšina z nás
v zimnom období prežívala chvíle, ba aj celé dni v teplých bytoch. A tak, keď sa príroda prebúdza zo zimného
spánku, aj my častejšie vychádzame z našich príbytkov a sledujeme jej jarné prebúdzanie. Včasné rána sú
preplnené spevom vtáčikov, na prechádzkach si všímame vykúkajúce snežienky, zelenajúcu sa trávu a tešíme sa
z čoraz teplejších lúčov slnka. Samozrejmosťou je, že máme bližšie k susedovi, pri ktorom sa aspoň na chvíľku
zastavíme a porozprávame sa. Veď každé slovo, či úsmev sú dúškom šťastia, uzdravením srdca - to je najobyčajnejšia a najprirodzenejšia cesta k človeku.
Slávnostným zavŕšením jarného obdobia je kresťanský sviatok - Veľká noc. Vo veľkonočnom tajomstve sa
prejavuje obrovská sila vzkriesenia a symbol začiatku nového života, nového zrodu.
Dovoľte mi zaželať Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v rodinnom kruhu. Ženám prajem veľa vody,
chlapom veľa vínka, deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.
Starostka obce
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 16. 12. 2008
Schvaľuje:
 finančný a programový rozpočet obce Harmanec na  mesačnú odmenu 2.500,- Sk/82,98 € v čistom pre
poslancov OZ Harmanec od 1. 1. 2009
roky 2009 - 2011
Hlasovanie:
za - 5, proti - 0, zdržal sa - Čičmanec R.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Berie na vedomie:

Harmanec
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 zmenu rozpočtu obce Harmanec na rok 2008

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 VZN obce Harmanec o miestnych daniach a miest-

 stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce

Harmanec na roky 2009 - 2011
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsled-

koch a podmienkach Materskej školy v Harmanci za
školský rok 2007/2008
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

nom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Ukladá:
 pracovníkom OÚ predložiť poslancom OZ rozdele dodatok č. 2 k zriaďovateľskej listine Zariadenia
nie osobných výdavkov na TP a ostatné položky
školského stravovania pri MŠ Harmanec
z rozpočtu na rok 2009 do 15. 1. 2009
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 odmenu 40.000,- Sk v čistom pre Vajsovú Helenu,

starostku obce Harmanec za rok 2008
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 odmenu 5.000,- Sk v čistom pre poslancov OZ

 vedúcej Bytového podniku Harmanec predložiť na

zasadnutie OZ rozpočet BP Harmanec na rok 2009
do 15. 1. 2009
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Harmanec za rok 2008
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 25. 2. 2009
Schvaľuje:
 celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 a) záverečný účet obce Harmanec za rok 2008

a) schvaľuje platnú nájomnú zmluvu vstupnej haly
b) schvaľuje ďalší dočasný prenájom v priestoroch
bývalej kinosály, ktorej výmeru určí stavebná
komisia
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

b) tvorbu rezervného fondu vo výške 208,0 tis. Sk,
 rozpočet Bytového podniku Harmanec pre rok 2009
t.j. 6.904 €
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
c) prevod finančných prostriedkov z minulých rokov
vo výške 1.507,0 tis. Sk, t.j. 50.023 € do rozpočtu
obce na rok 2009
Berie na vedomie:
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
 ospravedlnenú neúčasť poslanca Radovana Čičmanca na dnešnom zasadnutí z dôvodu PN
 súhlasí s odvolaním na vydané stavebné povolenie
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
stavby Plynová kotolňa - dom č. 6, RV - 69018 zo
dňa 21. 1. 2009
 stanovisko hlavného kontrolóra k výsledkom hospoHlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
dárenia a záverečnému účtu obce Harmanec za rok
2008
 finančný príspevok 200 € pri príležitosti narodenia sa
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
trojičiek rodine Kováčikovej
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
Poveruje:
 stavebnú komisiu určiť výmeru prenájmu priestorov
 zmenu uznesenia č. 47 z dňa 1. 8. 2007 (prenájom
bývalej kinosály dňa 3. 3. 2009, t. j. utorok o 10,00
priestorov kina p. Pavlovi Zrakovi a Alene Slimákohod.
vej) nasledovne:
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
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Naše prvenstvo vo voľbách
Voľby prezidenta Slovenskej republiky prebehli aj v našej obci bez akýchkoľvek problémov, či nepredvídaných situácií. Informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania v našom volebnom okrsku boli
hneď po voľbách uvedené na obecnom infokanáli. S najvyšším počtom hlasov - 201 zvíťazil v našej
obci zo siedmich kandidátov pán Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.. To sú však už nám všetkým známe výsledky.
Ale určite neviete o tom, že naša obec má v tohtoročných voľbách prezidenta v niečom prvenstvo.
Náš občan, pán Michal Kiššimon, bol prvým voličom na Slovensku, ktorý si prišiel k volebnej urne
splniť svoju občiansku povinnosť. Ani on sám o tom vôbec nič netušil. Dozvedel sa o svojom neplánovanom prvenstve až vtedy, keď ho doma navštívili zástupcovia redakcie denníka Plus jeden deň.
Prečo sa vlastne tak poponáhľal s odovzdaním svojho hlasu do volebnej miestnosti? Celú sobotu mal
akúsi preplnenú. Takže si vopred naplánoval, ktorých povinností sa postupne bude zbavovať. A práve
A. Mydlo pri volebnej urne
povinnosť odvoliť si čo najskôr, bola v ten deň tou prvou v poradí. Že práve preto bude v deň volieb v
niečom prvý, to vôbec nemal v tom svojom sobotňajšom pláne. A určite ani to, že v ten deň sa mu podarí získať pre našu obec
nezvyčajné, ale príjemné prvenstvo.
Redakcia

Deň učiteľov
Vraví sa, že dedina bez školy, je ako telo bez
duše. Veď učitelia, žiaci, škôlkári sú predsa tí,
ktorí sú aj v našej obci súčasťou každého kultúrneho podujatia.
Všetky vystúpenia našich detí so ZŠ a MŠ sú
vždy milým a príjemným zážitkom pre všetkých
účastníkov.
No a pre učiteľa je tiež milým a príjemným zážitkom, pozitívne zhodnotenie jeho pracovných
výsledkov a úspechov. Tak to bolo aj na tohtoročnej oslave Dňa učiteľov v našej obci. V piatok,
27.marca, pani starostka v spolupráci s kultúrnou
komisiou, pozvali všetkých pedagógov na príjemné, slávnostné posedenie, ktorým im prejavili
úctu a obdiv nad ich zodpovednou a neľahkou
prácou.
Ďakujeme.
Kolektív učiteľov ZŠ, MŠ a tých, ktorí sú už na zaslúženom
dôchodku

Jarné upratovanie
S príchodom jari, keď si každý upratuje vo svojej domácnosti, okolo domu, či bytu, sme vás aj
my vyzvali na jarné upratovanie v našej obci.
Aj keď počasie ešte deň predtým nenasvedčovalo tomu, že jar už prišla, v sobotu sa celkom
umúdrilo.
A tak sa nám predsa podarilo všetky naplánované práce urobiť.
Ďakujem, všetkým zúčastneným poslancom,
ktorí veľmi zodpovedne pristúpili k vykonaniu
vopred rozdelených prác. A samozrejme, že ďakujem aj vám, milí spoluobčania, ktorí ste sa tiež
zúčastnili jarného upratovania. Ale berieme na
vedomie aj vaše kritické pripomienky (nevhodný
termín, nepriaznivé počasie...), ktoré nás nasmerujú k tomu, aby sme o rok pri organizovaní jarných
prác nebrali ohľad na kalendár, ale vyčkali na
priaznivejšie počasie.
Starostka obce

...nie je dôležité mať, ale byť!
Tento výrok ma inšpiroval k nasledovnej úvahe. Ľudstvo
sa v dobrom či zlom ženie vpred. Človek sa snaží svoj
život zmeniť, zdokonaľovať svoje najbližšie okolie. Jeho
úmysel je, aby svoj život prežil príjemne, zdravo a čo
najpohodlnejšie. Aby mal vlastný veľký dom, auto, vysoké bankové konto, najmodernejšiu techniku, to všetko je
dielom ľudského tvorstva. Čím máme viac dokonalých
objavov, uľahčujúcich nám život, tým sa ale tvorí väčšia
priepasť medzi ľuďmi. Niet času na obyčajné ľudské
stretnutie, niet šance na zastavenie sa a bilancovanie.
Vytrácajú sa zvyky, ktoré nám boli donedávna také
blízke. Natíska sa otázka, či nastane niekedy moment nato, aby sme ku kvetu, ktorý všetci vidíme aj privoňali?
Človek zabúda na seba, na deti, rodičov, na najbližšiu
rodinu, na priateľstvá, na to najcennejšie - na medziľud-

ské vzťahy. Čas a hektická doba idú vedno spolu a človek
sa im bez reptania poddáva. Avšak po významných životných etapách očakáva hodnotenie – vysvedčenie, ktoré
vystaví rodina, škola, okolie, spoločnosť. Nastane spokojnosť alebo sklamanie? Častokrát je neskoro zmeniť
známky hodnotenia. Preto nebojme sa zastaviť, zamyslieť
sa a určiť priority života, aby sme prežívali čo najviac
chvíľ plných ľudskosti. Vnímajme a prežívajme skutočné
hodnoty života – nie tie hmotné, ale tie emotívne, ktoré
obohacujú dušu a napĺňajú srdcia dobrotou a láskou.
A toto skutočné bohatstvo ľudstva sa naučme hromadiť v
sebe, v našich deťoch, vnúčatách. Lebo láska a vrúcnosť
nám skôr pomôžu v dôležitých životných okamihoch, než
prepych a materiálne hodnoty, v ktorých chýba pochopenie, pomoc a pohladenie od blízkeho človeka.
H. Vajsová
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Radkova harmonika fašiangovníkom pomohla
Všetci ľudia sa radujú vo
fašiangovom čase.
Jedni pijú, druhí jedia za
stolom klobáse.
Tamtí rebrá a slaninu, iní
krapne pražia.
Takéto a iné veci na fašiangy
robia...
Takýmito veselými a vtipnými
básničkami a vinšovačkami
začali škôlkári tohtoročný
detský karneval. Aby deti
vedeli o fašiangoch, o čase
plesov, zábavy a karnevalov
čo najviac,
pripravili sme
spolu s nimi krátky program
fašiangových tradícií na dedine.
Pripravili sme kroje, kožúšky, naladili ozembuchy a už
nám chýbal len dobrý
muzikant, bez ktorého sa
nedá fašiangovať. Našli sme
ho. Radko Ťažký s tým
svojim čarovným úsmevom sa
po
rokoch vrátil do škôlky
a hneď v prvý deň nácviku
nás všetkých naladil na
fašiangovú nôtu.
Podarilo sa, program sa
vydaril a centíky, ktoré si deti
vyfašiangovali si v škôlke
zrátame a deti samé rozhodnú, čo si za ne kúpime. Veď
sú to naše prvé zarobené
peniažky.
K fašiangom nepochybne
patria pampúchy, ktoré nám
veľmi ochotne napražila pani
Vŕbová a pani Sidorová.
Ďakujeme, boli fajné.
Karnevalové popoludnie, aj
keď bolo tento rok v piatok,
bolo príjemné, veselé a sladké s veľkou tortou v tvare
eura, ktorú pripravili pani
kuchárky z MŠ. Sladkostí a
odmien bolo naozaj bohato.

Harmanecké noviny
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Pani starostka a poslanci
A. Rusnáková, M. Lovás sa
postarali o to, aby bolo všetko
v sále pripravené.
O výzdobu priestorov sa
tento rok zaslúžili p. riaditeľka a p. učiteľky zo ZŠ. Dídžej
J. Štrbák sa pripravoval na
svoju funkciu tiež zodpovedne. J. Roháč a F. Kiedžuch
plnili želania dospelých v bufete.
Zábavu, tanec a súťaže pre
tých najdôležitejších pripravili
už tradične pani riaditeľky
a pani učiteľky z MŠ a ZŠ.
A tak bolo všetko tak, ako má
byť na fašiangy - dobre
a veselo...
Veď nakoniec, fotografie od
hlavného fotografa popoludnia p. Čičmanca sú toho všetkého dôkazom.
No a večer zábava pokračovala pre všetkých tých, ktorí
považujú fašiangové tradície
za dobrú možnosť zabaviť sa,
stretnúť sa s priateľmi a známymi inak ako vo všedný
deň.
Iveta Roháčová

Večer bol prvým hosťom p. Štiefel s dcérou

Manželia Guťanovci sa zabávali až do rána...

Ceny do tomboly
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Už v treťom volebnom období po sebe sa potrebný počet volených poslancov nemenil. Tak ako v posledných dvoch volebných obdobiach, aj teraz bolo potrebné voliť 21 poslancov. Kandidátov Národného Frontu za poslancov schválilo Plenárne zasadnutie MNV svojim uznesením č. 16/1986 na svojom treťom zasadnutí 8. 5. 1986. Voľby boli vypísané na 23. a 24. 5. 1986.
Predvolebné zhromaždenie s predstavovaním kandidátov sa uskutočnilo 12. 5. 1986 v Závodnom klube ROH. Týmto voľbám sa
pripisovala mimoriadna pozornosť. Aby bol úspech zaručený, už 5. februára boli vytvorené a schválené agitačné dvojice, ktoré
mali pôsobiť agitáciu v jednotlivých bytovkách. Pripomeňme si ich, veď tiež boli súčasťou histórie: V bytovke č. 22 to boli Kohútová Elena a Ťažká Anna, 23 Froncová Margita a Čičmancová Elena, 24 Roháčová Iveta a Hríbiková Eva, 20 Kaszová Elena
a Svobodová Oľga, 18 Mydlová Margita a Kaszová Anna, 19 Borisová Emília a Slašťanová Elena, 16 Faturová Eva
a Gondášová Estera, 16 Gajdošová Oľga a Grajzerová Jana, 14-15 Donovalová Veronika a Dlhošová Katarína, 17 Semanová
Melánia a Seman Pavel, 12 Surový Vladimír a Mlynár Jozef, 7-8 Vaníková Viera a Halušková Alena, 6 Gregorová Ružena
a Hudačeková Dana, 2 a 5 Líšková Anna a Bartková Anna. 4. 3. 1986 dostali inštrukcie v zasadačke MNV o 17.00 hodine.
A prišiel čas volieb. V ich druhý deň, teda 24. mája tu vyhrával rezké melódie celú polhodinu Dychový orchester ŠŽ Podbrezová, ktorý sa potom presunul na pol hodinu do Dolného Harmanca.
Zvolení boli:
Púchy Ladislav – za predsedu MNV bol poverený Radou MNV
Kupčok Jozef – podpredseda
Kováčik Miroslav – tajomník
Dudášová Marcela, Gubrianska Mária, Ing. Kiedžuch František, Schmidtová Helena, Štrbák Ján a Vajcík Stanislav – členovia
Rady.
Za poslancov ďalej boli zvolení:
Bais Miroslav, Gura Silvester, Haluška Pavel, Chorváthová Dana, Koštial Stanislav, Pecko Marian,
Rečkovič Pavel, Štubňa Jaroslav, Ing. Vajsová Alena, Žabka Ján a Žigmundová Zdena.

Račková Zuzana,

Aby sme však boli celkom presní, musíme uviesť aj tú skutočnosť, že po jednom hlase dostali aj občania, ktorí nekandidovali, ale ich občania dopísali na volebný lístok, čo zákon dovoľoval. Boli to:
Gubriansky Ctibor, Guťan Michal a Hrčka Rudolf.
Keďže to boli posledné voľby, kde sa volilo vlastne ľudovým
hlasovaním, pripomeňme si ešte sľub poslanca, lebo ten už tiež
medzičasom prešiel do histórie: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem verný ČSSR a veci socializmu. Budem
dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými
zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.“
Tak ako v minulosti i teraz boli vytvorené komisie, v týchto
komisiách mohli byť a aj boli zastúpení i občania obce:
Komisia finančná: Ing. Kiedžuch František, Ing. Vajsová Alena,
Račková Zuzana, Binderová Eva a Slašťanová Elena.
Komisia výstavby: Štrbák Ján, Koštial Stanislav, Žabka Ján,
Štubňa Jaroslav a Roháč Vojtech.
Komisia na ochranu verejného poriadku: Kupčok Jozef, Haluška
Pavel, Pecko Marian, Grajzel Pavel a JUDr. Messinger Ľubomír.
Komisia kultúry a školstva: Gubrianska Mária, Žigmundová Zdena, Dudášová Marcela, Roštárová Zdena a Guťan Michal.
Komisia obchodu a služieb: Schmidtová Helena, Bais Miroslav,
Gúra Silvester, Ing. Hudačeková Daniela a Čunderlíková Mária.
Komisia pre mládež a telovýchovu: Vajcík Stanislav, Chorváthová Dana, Rečkovič Pavel, Vaník Peter a Ing. Pálka Ján.
Administratívne práce vykonávala: Selecká Helena.
Funkčné obdobie : 1986 – 1990
Ku koncu funkčného obdobia na 3. plenárnom zasadnutí MNV
30. augusta1990 bolo schválené, že v nastávajúcich komunálnych
voľbách, ktoré budú v novembri, bude volených 12 členov zastupiteľstva + starosta obce.
A úplne na záver tejto histórie si ešte pripomeňme volebnú
komisiu, ktorá dohliadala na takmer stopercentnú úspešnosť volieb: Grajzerová Elena, Ing. Bendík Václav, Hríbiková Ľubica,
plk. Podturnaj Jozef a Roštárová Zdenka.
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POLOŽKA - PRÍJMY
a/ dane a poplatky od PO a FO
dane
- daň z nehnuteľností
miestne dane a miestne poplatky
- poplatok za psa
- daň za ubytovanie
- z výťažku lotérií a pod. hier - výherné automaty
- za potvrdenia, overovania a ostatné
- za kom. odpad
- za reklamné tabule
- poplatok za užívanie verejného priestranstva
b/ prevody v rámci verejnej správy
- podielové dane
- originálne kompetencie MŠ
- originálne kompetencie ŠK
- originálne kompetencie ŠJ
- prenesené kompetencie ZŠ
c/ ostatné príjmy
- príspevky rodičov pre MŠ, ŠK
- za poskytovanie služieb pre ZŠ
- za poskytovanie stravného ŠJ a zamestnanci
d/ príjmy z vlastníctva
- za prenájom nebytových priestorov
- za prenájom bytových priestorov
- za predaj majetku
- za predaj majetku/byty/
- dividendy
e/ úroky z bankových vkladov
- úroky z bankových účtov
f/ zostatok prostriedkov z roku 2008
PRÍJMY SPOLU
POLOŽKA - VÝDAVKY
a/ materiál
- výpočtová technika
- kancelárske potreby
- nákup športového materiálu do telocvične
- nákup materiálu do MŠ, ŠK
- čistiaci a hygienický materiál /odpad. vrecia/
- materiál pomocný - zámky, kľúče ,el. materiál a pod.
- knihy a časopisy
- software, licencie
- inter. vybavenie
- ochranné pomôcky OÚ, MŠ, ŠJ
- reprezentačné výdavky
- potraviny pre ŠJ
b/ energie
- elektrická energia
- zemný plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
- vykurovanie a TUV
- pitná voda
c/služby
- údržba verejných priestranstiev /zimná a letná/
- nájom lekárky
- revízie zariadení
- služby požiarneho technika

Obecné správy
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ROZPOČET 2009

€

101 208
72 595
72 595
28 613
432
1 361
10 456
1 095
13 278
664
1 328
199 164
199 164

18 589
1 328
7 967
9 294
27 949
12 713
1 958
0
0
13 278
66
66
0
346 976
ROZPOČET 2009

ROZPOČET 2009 SK
3 049 000
2 187 000
2 187 000
862 000
13 000
41 000
315 000
33 000
400 000
20 000
40 000
6 000 000
6 000 000
0
0
0
0
560 000
40 000
240 000
280 000
842 000
383 000
59 000
0
0
400 000
2 000
2 000
0
10 453 000

€ ROZPOČET 2009 SK
14 107
425 000
996
30 000
2 025
61 000
0
0
1 328
40 000
863
26 000
498
15 000
498
15 000
166
5 000
166
5 000
266
8 000
664
20 000
6 639
200 000
44 626
1 344 400
12 959
390 400
18 257
550 000
11 618
350 000
1 792
54 000
40 297
1 214 000
3 319
100 000
3 983
120 000
1 992
60 000
797
24 000
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- audit + ekonomický poradca
- advokátske služby
- bankové poplatky, web, koncesie
- príspevok na stravu od zamestnávateľa MŠ, ŠJ, OÚ
- odvoz odpadu
- cestovné
- telefón, fax, internet
- prevádzka internetovej stránky
- poštové služby
- príspevok ZMOS-u, ZMO Bb región, stav. úrad
- školenie
- poistenie majetku + osôb
d/ osobné výdavky
- mzdové prostriedky - starosta
- mzdové prostriedky - zamestnanci OÚ, kontrolór
- mzdové prostriedky - MŠ
- mzdové prostriedky - ŠJ
- mzdové prostriedky - ŠK
- odmeny poslancov
- zákonné odvody
- povinný prídel do SF
- dohody na práce
e/ výdavky na telovýchovu a šport
- príspevok futbalovému oddielu
- príspevok stolnotenisovému oddielu
- príspevok biatlonu
- príspevok na letný minifutbalový turnaj
- príspevok turistickému oddielu
- príspevok SZPB
- príspevok streleckému oddielu
f/ výdavky na sociálnu výpomoc
- sociálna výpomoc sociálne slabým
g/ výdavky na kultúrnu činnosť, ZPOZ
- uvítanie do života
- slávnosť život. jubileí
- slávnosť „Úcta k starším“
- stromčeková slávnosť
- akcia „Deň detí“
- rozlúčka so zosnulými, pohreby
- školský karneval
- slávnosť „Deň matiek“
- slávnosť „Deň učiteľov“
- slávnosť „Dve akcie“
h/ obnova a údržba obecného majetku
- nákup obec. majetku (kopírka, el. rúra - ŠJ)
- údržba výpočtovej techniky
- oprava fasády OÚ, okná telocvične
- verejné osvetlenie - údržba
- príspevok do FO /H6/
- príspevok na údržbu cintorína v DH
- úprava verejných chodníkov, pošta, Strelnica, VPT
- infokanál, STV1 STV2
- radiátory MŠ, OÚ
i/ finančné operácie
- bankové poplatky
- splátka úveru - plynofikácia obce
- splátka úveru - odkúpenie majetku HP Reality
- splátka úroku z úveru - plynofikácia, odkúpenie HP Reality

498
2 490
1 162
3 319
14 937
498
3 817
0
0
1 261
996
1 228
133 874
15 581
21 632
29 476
12 514
5 577
7 668
27 717
896
12 813
7 568
3 983
232
332
0
996
1 859
166
996
996
3 751
332
332
830
664
830
166
166
332
100
56 214
0
498
21 692
498
1 328
332
29 875
166
1 826
45 542
1 129
13 809
18 987
11 618

15 000
75 000
35 000
100 000
450 000
15 000
115 000
0
0
38 000
30 000
37 000
4 033 100
469 400
651 700
888 000
377 000
168 000
231 000
835 000
27 000
386 000
228 000
120 000
7 000
10 000
0
30 000
56 000
5 000
30 000
30 000
113 000
10 000
10 000
25 000
20 000
25 000
5 000
5 000
10 000
3 000
10 000
1 693 500
0
15 000
653 500
15 000
40 000
10 000
900 000
5 000
55 000
1 372 000
34 000
416 000
572 000
350 000

VÝDAVKY - OBEC

346 976

10 453 000
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Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci január, február, marec)
60 rokov:
Marta Meľagová
Vincent Šimčák

Potešili sme sa novorodeniatkam:

70 rokov:
Viera Miřetinská

Adelka
Kováčiková


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




Milí čitatelia,

narodená 31. 1. 2009

Hanka
Kováčiková

narodená 31. 1. 2009

Jakub
Kováčik

narodený 31. 1. 2009

Alex
Nedeljak

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



narodený 19. 2. 2009

Viktória
Dlhošová

Redakčná rada



narodená 18. 3. 2009

Alex
Murgaš

SPOMIENKA
Dňa 29. 3. 2009 uplynul rok, keď nás navždy
náhle opustil manžel, otec, starý otec



narodený 19. 3. 2009

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

Marián Varga.
So slzami v očiach a s láskou v srdci spomíname.
Manželka, dcéra a synovia s rodinami a ostatní
príbuzní.

OPUSTILI NÁS

Tibor Bartoš

44 rokov

dňa 1. 1. 2009

Soňa Tomčalová 52 rokov
dňa 18 3. 2009
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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Z náboženského života
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Nedávno som dostal mailom zaujímavý príbeh,
s ktorým sa chcem s Vami práve v tomto čase
predveľkonočnom podeliť:
Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov.
Ladíš rádio. Správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci: v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy
nepočul. Nevenuješ tejto správe veľa pozornosti.
V pondelok, keď sa zobudíš, počuješ, že mŕtvi už nie
sú len traja, ale 30 000 ľudí už zomrelo vo vzdialených krajoch Indie. Kontrolný medicínsky úrad
Spojených štátov vysiela ľudí, aby to tam skontrolovali.
V utorok sa to stáva najdôležitejšia správa prvých
strán všetkých novín, pretože sa to už netýka iba
Indie, ale aj Pakistanu, Iránu a Afganistanu.
Správa vychádza vo všetkých denníkoch. Volajú ju
„tajomná chrípka“ a všetci sa pýtajú: „Ako ju dostaneme pod kontrolu?“
V Európe nastáva panika a hranice sa zatvárajú.
Vo večerných správach počuješ správy z Francúzska, kde redaktorka hovorí o jednom mŕtvom mužovi, ktorý zomrel v nemocnici na tajomnú chrípku.
Správy hovoria, že keď máš tento vírus, týždeň si
ani neuvedomíš, že ho máš. Potom máš štyri dni
hrozné bolesti a napokon zomrieš.
Aj Veľká Británia zatvára hranice, ale je neskoro.
Na druhý deň prezident Spojených štátov zatvára
hranice, aby sa vyhli nákaze, až kým nebude nájdený liek...
Nasledujúci deň sa ľudia zhromaždia v kostoloch,
aby sa modlili za liek, keď niekto vstúpi a hovorí:
„Zapnite rádio a počúvajte správy!“ Dve ženy zomreli v New Yorku. Zdá sa, že chrípka zasiahla celý
svet.
Vedci pokračujú v hľadaní protilátky, ale zdá sa, že
nič nezaberá. Čoskoro príde dlho očakávaná správa: bol rozlúštený kód DNA vírusu. Môže sa vyrobiť
protilátka. Je však potrebná krv niekoho, kto nebol
nakazený. A hneď sa šíri výzva, aby všetci utekali
do najbližšej nemocnice a dali si urobiť krvné testy.
Z vlastnej vôle tam ideš s celou rodinou, spolu so
susedmi, a pýtaš sa: „Čo sa stane? Toto bude koniec sveta...?“
V nemocnici, po testoch, vyjde jeden lekár a vyvoláva jedno meno.
Najmenšie z tvojich detí je blízko pri tebe, ťahá ťa

za kabát a hovorí: „Ocko! To je moje meno!“ Skôr
ako sa spamätáš, vezmú ti tvojho syna a ty kričíš:
„POČKAJTE!“ A oni odvetia: „Všetko bude dobré,
jeho krv je čistá, jeho krv je čistá. Veríme, že má
správnu krvnú skupinu.“
O päť minút lekári vyjdú von, smejú sa a kričia. Je
to po prvý raz po týždni, čo vidíš niekoho smiať sa.
Najstarší lekár sa priblíži k tebe a hovorí:
„Ďakujeme, pane, krv vášho syna je čistá, môžeme
vyrobiť protilátku...“
Správa sa šíri všetkými smermi, ľudia plačú a kričia od radosti.
Vtedy znova k tebe i tvojej manželke príde lekár a
hovorí: „Môžeme s vami chvíľu hovoriť? Ide o to,
že sme nevedeli, že darca bude dieťa. Potrebujeme,
aby ste podpísali papiere na darovanie krvi.“ Zatiaľ čo čítaš papiere, uvedomíš si, že nie je špecifikované množstvo krvi a pýtaš sa: „Koľko krvi?“
Lekárov úsmev zmizne a on odpovie: „Nevedeli
sme, že to bude dieťa. Neboli sme na to pripravení.
Potrebujeme použiť všetku krv!“
Neveríš tomu a snažíš sa oponovať: „Ale... ale...“
Lekár pokračuje a nalieha: „Nerozumiete, hovoríme o lieku pre celý svet! Prosím vás, podpíšte, potrebujeme všetku krv. Pýtaš sa: „Ale nemôžete
spraviť transfúziu?“ A odpoveď: „Ak nájdeme ďal-
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šiu čistú krv, urobíme to... Podpíšete? Prosím!
P o d p í š t e ! ! ! !
V tichosti, bez toho, aby si si cítil prsty na ruke, ktorá zoviera pero, PODPISUJEŠ. Pýtajú sa ťa:
„Chcete vidieť vášho syna?“
Kráčaš do sály prvej pomoci, kde sedí tvoj syn a
pýta sa ťa: „Ocko! Mamka! Čo sa deje?“ Berieš
jeho ruku do svojej a hovoríš mu: „Synček, tvoja
matka a ja ťa veľmi, veľmi ľúbime, ľúbime ťa
a nikdy nedovolíme, aby sa ti stalo niečo, čo nie je
nevyhnutné. Rozumieš tomu?“ A keď sa lekár vráti,
hovorí: „Je mi ľúto, ale musíme začať, ľudia na
celom svete zomierajú...“
Odišiel by si? Mohol by si sa otočiť a nechať tvojho
syna tam, zatiaľ čo on ti hovorí: „Ocko? Mamka?
Prečo ma nechávate samého?“
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horlivý v nedeľu, ale neviditeľný po celý zvyšok
týždňa.
Je zvláštne, že keď dočítaš tieto riadky, necítiš potrebu poslať ich mnohým z tých, ktorých máš
v adresári, v zozname tvojej mailovej schránky;
jednoducho preto, lebo nie si si istý - istá, v čo veria,
alebo čo si o tebe pomyslia.
Je zvláštne, že sa viac staráme o to, čo si pomyslia
ľudia, ako o to, čo si BOH myslí o nás.

Týždeň nato, zatiaľ čo pochovávaš tvojho syna, jeden je doma a spí, ďalší neprišli, lebo sa chceli ísť
radšej prejsť alebo sa pozrieť na futbalový zápas,
ďalší prídu na pohreb s falošným úsmevom a tvária
sa, že ich to naozaj zaujíma. Chcel by si všetko zastaviť a kričať: „Môj syn zomrel kvôli vám!!! Zaujíma vás to vôbec?“
Často je to presne to, čo Boh chce povedať nám:
„Môj syn zomrel pre vás a vy nedokážete pochopiť,
ako vás milujem?“
Je zvláštne vidieť, ako ľahko ľudia odmietajú Boha Prajem Vám, nech Pravda o Živote, o ktorom svedčí
a potom sa pýtajú, prečo svet je na tom čoraz veľkonočné nedeľné ráno a prázdny hrob, pomáha
objaviť svetlo Kristovho priateľstva.
horšie.
Je zvláštne vidieť, ako veríme všetkému, čo píšu
Daniel Bédi, správca farnosti
noviny, ale neustále pochybujeme o tom, čo hovorí
Biblia.
Je zvláštne, ako sa deň čo deň namáhame, aby sme
mali čo najkrajší byt, pohodlie a venujeme málo
času (ak vôbec), aby sme si nahromadili poklady v
nebi.
Je zvláštne, keď niekto hovorí: „Verím v Boha“, ale
POĎAKOVANIE
svojimi skutkami dokazuje, že má iné úmysly.
Je zvláštne, ako posielame tisíce „žartov“ mailom,
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli
SMS-kami, ktoré sa hneď rozšíria ako oheň..., ale
finančným príspevkom na rádio
keď pošleme niečo, čo sa týka Boha, ľudia si dvakrát rozmyslia, či o tom budú hovoriť iným.
LUMEN.
Je zvláštne, ako sa kruté, vulgárne a obscénne scény
Srdečná vďaka, Pán Boh zaplať.
slobodne pohybujú vo virtuálnom priestore, zatiaľ
čo rozhovor o Ježišovi je v školách a na pracovisFroncová Margita
kách ututlaný.
Je to zvláštne, však?
No oveľa zvláštnejšie je vidieť kresťana, ktorý je
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Napísali ste nám
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Taký to bol život
V posledných rokoch sa do Harmanca prisťahovalo veľa
nových rodín. Pomaly sa premiešavajú so starousadlíkmi. Každá rodina má svoje životné príbehy, či už veselé, alebo smutnejšie. Každá rodina tu má svoje malé tajnosti, ktoré len veľmi
neradi odkrýva pred svojim okolím. A tak tu bývame, bývame
a stretávame sa, a predsa sa navzájom poznáme len veľmi málo, alebo vôbec nie. Nejako to už patrí k slovenskému folklóru,
aby sme si navzájom závideli. Ale zdanie často klame, a keď
spoznáme príbeh toho druhého, jeho životné osudy, zistíme, že
nie je čo závidieť.
Bol som náhodným svedkom,
keď pri ceste
z nákupu jedna,
nie tak dávno
prisťahovaná
pani hovorila
svojej
novej
kamarátke:
„Ach, keby si
vedela,
ako
veľmi závidím
tejto pani, čo tu
každý deň tieto
mačičky kŕmi.
Tiež by som
chcela mať taký
bezstarostný
život. Prechádzať sa po doline a dívať sa do oblakov a starať sa o mačičky a potom už len
čakať na dôchodok. Život ako z rozprávky.“
Tá pani s mačičkami a bezstarostným životom je Margita
Olerínyová. Keď som ju poprosil o rozhovor, ani chvíľu neváhala a súhlasila. Veď čo bolo, na tom už aj tak nič nezmení.
Bol to taký život.
Sedíme v útulnej a čistučkej kuchyni pani Olerínyovej.
Dcéra Elenka prezerá krásnu novú a aj drahú knihu
o jaskyniach. Jaskyne - to je jej život, keby tak mohla byť
speleológom, to by bolo fajn. Tie netopiere ani nevidia v tej
tme. Aj ona sama má veľké problémy s očami, a to nielen
v tme. S mamkou si však na jar radi vyjdú do hory za medvedím cesnakom, za hubami alebo po kvietky. Alebo len tak, veď
príroda je taká krásna, len keby si ju ľudia vedeli aj trochu
vážiť.
Pani Margita vyťahuje krabicu s fotografiami. Čo obrázok,
to spomienka. Neraz veľmi, veľmi bolestivá. Aj jej sa
o niektorých veciach len veľmi ťažko hovorí. Neviem, či by to
niekto druhý aj dokázal, veď bez sĺz, za ktoré sa nehanbí, to ani
nejde. A ona ich v živote vyplakala more. Veľkosť človeka je
však aj v tom, že aj o zlých veciach dokáže hovoriť bez zábran
a dokáže priznať aj svoj podiel viny, veď v živote sa za chyby
platí. A v mladosti človek narobí chýb z hlúposti až-až, a to len
preto, že si nedal poradiť. A neskoršia ľútosť už na tom nič
nezmení.
Pani Margita už ako dieťa precestovala pol Slovenska, aj
keď to nechcela. Narodila sa v Alekšinciach neďaleko Nitry.
Matka na deti nestačila, a tak ju dala do detského domova
v Rimavskej Sobote. Svoju matku prvýkrát stretla, keď mala 14
rokov! Brat jej neskôr rozprával o mame, že stále klamala
a nemuselo to tak dopadnúť, ako to dopadlo.

Z detského domova si Margitku zobrala do opatery jedna
gazdovská rodina. Život na lazoch bol veľmi pestrý a nikdy tu
nebola nuda, ale ako dorastala, bolo stále čo robiť a otčim aj
teta boli veru dosť prísni, niekedy až veľmi. A tak veru, keď sa
jej pri pasení zatúlal niekde junec, alebo krava zabehla a spásla
fazuľu, nechala aj handrovú bábiku a utiekla do lesa sa schovať, lebo vedela, že Pánbožko je veľmi ďaleko, ale bitka veľmi
blízko. Aj sa bála ísť domov a noc prespala pri kope sena, len
tak bosá. Inokedy sa zase nebadane vkradla do senníka
a hlboko sa zahrabala do sena a zobudila sa len na pichnutie.
To starký prišiel pre seno a prekvapený volal na syna: Jožo
poď sem, tu je nejaký pes v sene! Nebol to pes, ale vidly zasiahli Margitku! Starký nebol až taký zlý a prísny, ale najlepšia
bola predsa len starká, ktorá jej dávala jesť aj tajne, aj vtedy,
keď niečo zlé vyviedla. Na lazoch sa síce žilo tvrdo, ale lazy
mali svoje neopakovateľné čaro. Aj mladí ľudia boli súdržnejší
a medzi Uhorským, Hradišťom a Šoltýskou sa navzájom dobre
poznali. A do obchodu sa chodilo dosť ďaleko na nákup.
Raz ju poslali do obchodu po petrolej s fľašou, ktorá bola
uviazaná na špagáte. Po fronte bol petrolej veľmi vzácny a ona
prišla domov len so špagátom v ruke, lebo fľaša sa z neho vyšmykla. To už vedela, že bude zase bitka. Vtedy aj ušla
z domu. Slúžila aj v mlyne a neskoršie aj u mäsiara v Lučenci,
tam bolo celkom dobre, lebo mäsiar s rodinou na konci týždňa
odchádzali preč a ona gazdovala v dome sama. Aspoň sa mohla
dosýta najesť. No krátko na to aj mäsiarstvo zobral štát
a slúžky zrušili. Čo teraz? Bolo sa treba obzerať za robotou
a hádam aj pomýšľať na vydaj. Bola veľmi pracovitá, to je
pravda, ale o láske toho veľa nevedela. Aká láska? Robota!
Raz ju však stretol Janko Beľa, ktorý už vtedy pracoval
v Harmaneckých papierňach. Príď do Harmanca, tam teraz
potrebujú ľudí do fabriky. Fabrika, to nie je voľný pohyb po
lazoch. Ale napokon šla. Ako dosiaľ v živote, aj tu mala hneď
smolu. V papierni bol veľký požiar, tak musela počkať. Po
dvoch týždňoch ju zobrali do práce. Bolo to 4. decembra 1954.
Konečne má mladá deva za sebou všetko, načo by v doterajšom
živote najradšej zabudla. Začne konečne nový život.
Aj začala. Bývala priamo vo fabrike, tak, ako aj mnoho
iných rodín v tých časoch. Celkom na konci fabriky. Neďaleko
sa robilo s drevom, tvrdá to práca pre chlapov z Králik
a ďalších dedín. No a čo čert nechcel, osud jej privial do cesty
budúceho manžela, Králičana Mariana Olerínyho. Márne ju
chlapi odhovárali, aby si s ním nezačínala, že pije a ruky že mu
vykrúca od roboty bokom. Marian bol vdovec s dvomi deťmi.
Nuž čo, keď sa ožení, prestane piť, stále to sľuboval a bude aj
poriadne robiť. Bola dosť naivná, a tak mu uverila. Mladý človek vie byť veru niekedy poriadne hlúpy. Piť neprestal a robota
mu zďaleka smrdela. A nielen to, ešte aj kradol. Okradol svojich rodičov, svojej sestre ukradol prsteň s monogramom
a predal za päťdesiat korún. Zbadala to, keď stála v rade na
pošte a videla svoj prsteň na ruke jednej pani. Okradol aj robotníkov. A peniaze nikdy nemal.
Prišli postupne tri deti: Anka, Janko a Elenka. Otca poriadne ani nepoznali, veď išiel z jednej basy do druhej, a keď sa aj
objavil doma, tak boli len problémy. Potvrdilo sa, že alkoholik
je nenapraviteľný človek. A tak sa rozviedli. Naozaj nebolo
inej cesty. Tomu sa hovorí osud. To ešte netušila, že to najhoršie ju ešte len čaká.
Čas ubiehal a deti rástli. Žili skromne, ako sa len dalo.
Margitka sa nebála žiadnej práce. Veď nejako už len bude.
Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie.
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Napísali ste nám

Blížila sa Veľká noc a 7. apríla má Janko narodeniny. Bol
to živý chlapec s ľahkými pohybmi ako baletka. Veľmi túžil
po pyžame s pásikmi, aké nosia chlapi. A hlavne po gitare.
Všetko bolo nachystané a pripravené, ale osud to všetko zariadil inak.
10. apríla. 1966 sa vo
dverách
objavila teta
Brzulová: Margitka, ale
sa nezľaknite! Janko je
mŕtvy!
V tom momente sa
v nej zrútil celý svet.
Bývať vo fabrike, kde
na každom kroku číhalo
nebezpečenstvo, si vyžiadalo svoju daň. Deti sa
hrali, mrholilo celú noc
i deň, všade bolo všetko
mokré. Janko sa šmykol
a zachytil sa pri páde spadnutého elektrického vedenia, ktoré bolo pod prúJanko Oleríny
dom. Dobehli tam chlapci
od Gubrianskych, mali však viac šťastia, lebo sa ničoho
nedotkli.
Na pohrebe v Uľanke bola celá trieda. Objavil sa tam aj
Jankov otec, výnimočne triezvy. Janko je pochovaný hneď pri
vstupe do cintorína. Náhrobný kameň hradila poisťovňa. Fotografiu naň dala zhotoviť v Brne. Stála 60 korún. Išla za majstrom, ktorý náhrobný kameň zhotovil. Priniesla aj porcelánovú
fotografiu. Majster však nebol doma, tak ju dala jeho manželke.

Keď som sa rozhodla napísať o tomto skutku, nevedela som, ako začať. Náhodou som si spomenula na článok
z roku 2007 z našich obecných novín na konci roka, ktorý
napísala pani šéfredaktorka novín o dobrých anjeloch.
Taký sa našiel aj v našej obci, je to naša pani starostka.
Čo také urobila, pýtate sa mnohí?
Rozhodla sa, že sa podelí so svojou odmenou, ktorú
dostala na konci roka. Venuje určitú čiastku a možno aj
takto spríjemní niekomu Vianoce. Boli to deti, ku ktorým
život bol skúpy a nedal im to najcennejšie, zdravie. Niekto si povie, no čo, peniaze nie sú všetko, ale v jej moci
nie je, aby im mohla dať to najcennejšie - zdravie. To čo
im mohla poskytnúť, je malý darček istej peňažnej hodnoty a pozornosť, že si niekto spomenie aj na deti, ktoré
sa ťažko musia presadiť v našej spoločnosti.
Zastavme sa na chvíľu v tomto uponáhľanom čase a
spomeňme si na tých, ktorých by potešilo, že sú ľudia,
ktorí myslia aj na nich. A nájdu si ten vzácny čas pre
nich. Ani neviete, ako si to niektorí rodičia vážia. Videla
som matku, ktorá bola dojatá pre preberaní darčeka. Aj
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Fotografia sa na náhrobnom
kameni nikdy neobjavila.
Hrali sa s ňou majstrove deti
a rozbili ju.
Janko by sa teraz, 7. apríla, bol dožil päťdesiatjeden
rokov. Tak taký to bol život,
hovorí Margitka. Detstvo
a mladosť by si mohla dať
zarámovať do čierneho rámu.
A na nejakú spravodlivosť
v živote už dávno neverí.
A má na to svoje dôvody.
Michal Kiššimon

keď osobne jej synček nebol pri preberaní darčeka, povedala, prepáčte pani starostka, že nie je tu môj syn, ale nevedel si to vysvetliť, mal obavy, alebo ako dieťa sa hanbil. Možnože si v mysli kládol otázku, prečo práve mňa
pozýva pani starostka? A jeho mamička ho nevedela presvedčiť. Preto treba venovať pozornosť aj týmto občanom, aby mali dôveru v nás, čo sme od života dostali to,
čo oni nie. Veď žijú s nami v jednej obci.
Nezabudla ani na nás ostatných občanov. Prispela pani
doktorke Hudecovej na zakúpenie nového meracieho prístroja na meranie krvného tlaku.
Veď skutočná hodnota dobrých skutkov spočíva v láske, ktorá ich inšpirovala. Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky
len dávajú. A to srdce našej pani starostky je na správnom mieste. Šťastie zriedkavo nájdu ľudia, ktorí ho hľadajú len pre seba, nie aj pre iných. Preto chcem poďakovať touto cestou pani starostke, že láska, úcta sa z jej srdca nevytrácajú.
A. Ťažká
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Recepty od vás
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Vyskúšané recepty

— PLNENÝ SENDVIČ —

MARLENKA
CESTO: 100 g masla, 2 PL medu, 2 vajcia, 250 g kryštálového cukru,
1 ČL octu, 1 PL sódy, 700 g hladkej múky
KRÉM: 200 g masla, 1 Salko, najemno nasekané vlašské orechy, koňak
(nemusí byť)
Sódu s octom zmiešame. Do hrnca dáme
maslo, cukor, med a
vymiešame. Pridáme
sódu s octom a opäť
vymiešame. Zmes dáme
na oheň a za stáleho
miešania pridáme vajíčka. Miešame, kým sa na
povrchu nevytvorí pena
a zmes nezhnedne.
Potom hneď odstavíme. Po čiastočnom vychladnutí primiešame múku,
vypracujeme hladké cesto, prikryjeme a necháme hodinu na teplom mieste odpočívať. Po odpočinutí cesto rozdelíme na 10 guľôčok. Každú guľôčku roztlačíme na tenkú placku (môžeme si pomôcť tortovou formou), dáme ju na vymastený plech a dáme piecť do vyhriatej rúry na cca 160 oC
na približne 2 minúty. Pozor, cesto nesmie príliš zhnednúť!
Salko 3 hodiny varíme na miernom ohni ponorené vo vode. Tie 3 hodiny je nutné dodržať. Keď je salko uvarené a vychladnuté, vymiešame ho
s maslom.
Jednotlivé placky potierame krémom. Jednu placku rozmrvíme, zmiešame s orechmi a posypeme ňou krém na povrchu torty. Aby torta nebola
príliš vysoká, môžeme si placky rozdeliť na dve torty.

1 sendvič, 130 g rastlinného masla, 3 ČL sardelovej pasty, 2 ČL dijonskej horčice, 2 vajcia
uvarené natvrdo, 1 cibuľa, 100 g šunky, 100 g
údeného mäsa, 100 g tvrdého syra, 2 kyslé
uhorky, 1 zelená a 1 červená paprika, soľ
Konce sendviča odrežeme, striedku vyberieme a
časť si necháme na prípadné zahustenie plnky.
Maslo ochutíme sardelovou pastou a horčicou.
Vymiešame, pridáme pokrájané vajcia, cibuľu,
na kocky pokrájanú šunku a údené mäso. Syr
nastrúhame nahrubo, uhorky a papriky nasekáme nadrobno. Všetko zmiešame a dochutíme
soľou. Ak je plnka riedka, pridáme striedku zo
sendviča. Sendvič postavíme na výšku a naplníme plnkou, ktorú dobre stláčame smerom nadol.
Naplnený sendvič dáme stuhnúť do chladničky.

Želáme Vám
pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje...
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