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Aj keď oficiálne je Deň detí 1. júna,
my sme si dovolili tento sviatok osláviť o deň skôr, a to výletom do ZOO
v Bojniciach. Ráno sme sa po niekoľkých upršaných a chladných dňoch
zobudili do slnečného dňa. Bolo to pre
nás znamenie, že MDD sa vydarí.
Pred autobusmi dostali deti balíčky,
v ktorých bolo čosi pre ich maškrtné
jazýčky. Všetci prihlásení výletníci
nastúpili do dvoch autobusov a výlet
sa mohol začať. Cesta prebehla bez
problémov a ani sme sa nenazdali
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Číslo 1.

a boli sme v Bojniciach.
Tu nás čakalo krásne slnečné počasie, ideálne na
prechádzku v ZOO. Všetky deti mali vstupné zadarmo, platila pani starostka, pretože to bol darček deťom k MDD, okrem balíčkov, ktoré deti
dostali od našej obce.
Rodičia spolu s deťmi sa
rozpŕchli a každý po svojom si mohol
užívať všetko, čo bojnická ZOO ponúka. Okrem toho, že deti zvieratká videli, mohli si o nich prečítať, kde žijú, čím sa živia a podobné zaujímavosti. Po 4 hodinách náučnej prechádzky spojenej s nejakou tou prestávočkou na jedlo a pitie a vybláznením
sa na niektorých atrakciách, ktoré sú
v ZOO k dispozícii, sme sa znovu
stretli pri autobuse. Ešte pred odchodom sa nám podarilo spraviť si super
spoločnú fotografiu a plní zážitkov
sme sa vrátili domov.
Niektoré deti veru od
toľkých zážitkov a poriadnej prechádzke cestu
domov spokojne prespali.
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Bol to pekný Deň detí.

Aj takéto sme mali zážitky

A za všetky deti ďakujeme pani starostke a
poslancom OZ za krásne zážitky.
Zuzana Ťažká
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci konaného dňa 26.3.2014
U z n e s e n i e č. 1
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec sa uznieslo vo veciach územnej
samosprávy v zmysle ustanovenia
§4, ods.3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36,
písm. b) a c) zákona NR SR č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z.
o regulácií
v sieťových odvetviach v znení ne-

skorších predpisov na všeobecne
záväznom nariadení o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje plán kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov Materskej školy Harmanec
na rok 2014, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 4

Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje uzatvorenie zmluvy s
firmou Bielostav - Miroslav Greško,
Tajov ako dodávateľa na zhotovenie
zemných prác a základových konštrukcií na výstavbu uzavretého
ihriska v obci Harmanec.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 5
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje uzatvorenie zmluvy s
firmou Sportech, s.r.o., Žiar nad
Hronom ako dodávateľa mantinelového systému s umelým trávnikom
na zhotovenie uzavretého ihriska na
loptové hry, tenis a korčuľovanie.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci konaného dňa 23.6.2014
U z n e s e n i e č. 6
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 7
OZ Harmanec schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na obdobie od
1.7.2014 do 31.12.2014.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce
k výsledkom hospodárenia
a Záverečného účtu obce Harmanec
za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec schvaľuje
a) záverečný účet obce Harmanec
za rok 2013
b) prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 29 249 € do rozpočtu obce na rok
2014.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 11
OZ Harmanec schvaľuje plat starostky obce Harmanec v rovnakej výške ako bol vyplácaný doteraz.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 12
OZ Harmanec berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu za 1.
štvrťrok 2014.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 13

OZ Harmanec schvaľuje Dodatok č.
1 k zmluve o dielo č. 05/2014 Mš
o dodávke stavby: „Uzavreté ihrisko
na loptové hry, tenis a korčuľovanie
v Harmanci“ na opravu spevnených
plôch školského dvora.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 14
OZ Harmanec schvaľuje čerpanie
rezervného fondu obce Harmanec vo
výške faktúr vystavených dodávateľmi pri vynútených investíciách na
výstavbu ihriska v Harmanci.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 15
OZ Harmanec schvaľuje zaradenie
hodnoty majetku zrušenej spoločnosti HP Reality, s.r.o., ktorej výmaz
nastal k 1.5.2014 v plnej výške do
majetku
obce
Harmanec
k účtovnému dátumu 1.1.2014.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Harmanecké noviny

Zabíjačka - udalosť, ktorá tradične
patrila k zime na vidieku, sa zo zvyklostí dedinčanov vytráca. Postupne ju
nahrádzajú spoločenské zabíjačky pre
celú dedinu.
Tá naša, už tretia, bola v sobotu 8.
februára a na školský dvor už tradične prilákala desiatky ľudí z obce.
Mnohí z nás zažili v detstve ozajstnú dedinskú zabíjačku u rodičov, starých rodičov.
A hoci Harmanec nie je typická
dedina, aj tu bývali kedysi vychýrené
zabíjačky. Žilo tu zopár ozajstných
gazdov, ktorí si vychovali prasiatko
na kopci za domom, alebo v chlieviku
v Cenove. Janko Roháč, iniciátor
našej dedinskej zabíjačky, si veľmi
dobre pamätá na ich domácu zabíjačku.
Prasa, aj keď na krátko, sa stávalo
riadnym členom domácnosti, a hoci
malo v papieroch len prechodné bydlisko, všetci ho poznali po mene
a tešili sa s ním rovnako zaživa, ako
aj po vybratí z udiarne.
Príprava na zabíjačku sa začínala už
pár dní dopredu. Bolo treba pozháňať
ingrediencie, kúpiť črevá, nabrúsiť
nože a prípadne sa ešte od susedov
požičiavali chýbajúce veci
(najčastejšie koryto, trojnoha s čigou,
kotly, špricňa (hurkáč) alebo horák na
opaľovanie srsti). Bolo treba pripraviť práčovňu v dome na zabíjačku.
Predstavte si, že to najhlavnejšie sa
odohrávalo práve v práčovni ich bytovky a nikomu zo susedov to neprekážalo. Ba ešte pomohli aj upratať.
Každý mal svoje miesto a úlohy.
Chlapom ich rozdeľoval mäsiar alebo
gazda, ženám zvyčajne velila gazdiná.
Gazda vstával prvý, do kotla kúril
už za tmy, ženy čistili (šľamovali)
črevá, varili, topili masť a nalievali
Harmanecké noviny

chlapom.
No najdôležitejší zo všetkých bol
mäsiar.
V Harmanci bol
vychýreným
mäsiarom Marián
Bačkor zo Starých
Hôr. Ten dokázal
spracovať
celé
prasa za niekoľko
hodín, ale aký to
bol zabávač! Šíril
okolo seba takú
atmosféru, že aj tí,
ktorí
zabíjačku
neznášali, sa tešili
práve na jeho humor, na jeho vtipy.
Po celom dome
sa šírila zabíjačková vôňa a nikomu
to neprekážalo. Ba
ešte si navzájom
pomohli. Večer
im deti doniesli
výslužku (ovarovú
polievku, kapustnicu, podhrdlinu,
pečienku, klobásku a jaternicu)
a všetci boli spokojní.
Nikto sa na nikoho nehneval, ba
práve
naopak,
susedia sa zabavili, a keď bolo
všetko
hotové,
naliali si „kapurkovú“ a spomínali na
zabíjačku celý rok.
Také boli kedysi zabíjačky aj v našej obci.
Ľuďom sa aj vtedy v Harmanci žilo

dobre, možno skromnejšie, ale aj
pokornejšie a dobré susedské vzťahy
boli pre všetkých v dome to najdôležitejšie.
Redakčná rada
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Niet človeka, ktorý by netúžil po
radosti. Každý z nás robí všetko pre
to, aby sme boli šťastní. Rád sa podelím s vami so svojou radosťou.
Byť farárom je niekedy ťažké
a niekedy zas veľmi krásne. Presne
tak, ako v manželstve. Ako minca má
dve strany, tak aj každé povolanie je
na tom podobne. Kedy som rád, že
som farár a že som medzi vami? Odpoveď je jednoduchá: keď sme spolu
a sme si blízki.
Práve z tohto dôvodu bývajú u nás
rôzne slávnosti. Veľmi emotívne sú
prvé sväté prijímania, keď celá rodina
v kostole hrdo pozerá na svoje dieťa,
ako pomaly rastie do krásy, múdrosti,
ale aj zbožnosti. V tomto roku to bola
z Harmanca Alžbetka a Jakub
a z Dolného Harmanca Veronika,
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nosti – Jakub, Špania Dolina, Harmanec, Dolný Harmanec, Uľanka si
mohli podať ruky, spoznať sa, porozprávať, podeliť sa s radosťami
i starosťami. A preto farár bol celý
Na prvom svätom prijímaní sa zjed- deň šťastný.
nocuje len rodina. Farská rodina má
však tiež svoj deň. Deň, ktorý voláme Viem, že zmysel života nie je iba
farské hody. Je to sviatok patróna v robení párty, ale mať na seba čas,
farnosti sv. Antona Paduánskeho, zastaviť sa v tomto uponáhľanom
známeho ako patróna hľadajúcich. svete a spoločne sa potešiť, je nielen
Tento rok sme sa stretli 22. júna príjemné, ale aj očistné. A tak vás
v našom uľanskom kostolíku spolu všetkých už teraz pozývam na budúci
s predchodcom d.p. Petrom Hude- rok. Príďte medzi nás a potešte sa
com, ktorý tu pôsobil pred 15 rokmi. s nami, ak nám dobrý Pán Boh dopraPo svätej omši nás čakal neskutočne je ešte rok života. Aby sme boli jedchutný guláš vo farskej záhrade, hry no. Aby sme boli spolu. Aby sme sa
a súťaže pre deti, koncert francúz- potešili. A aby sme cítili Boha medzi
skych šansónov a spievanie našich nami.
ľudoviek. Myslím, že každý, kto prijal pozvanie, neoľutoval. Chvíľu sme Tak čo, prídete?
boli spolu. Ľudia z každej časti farfarár Martin

Kristínka a Aileen. Krásne deti, krásna slávnosť a, hlavne, rodina spolu.
Nemusím nikoho presviedčať, že ako
farár som sa celý deň vytešoval.
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Aj keď jar sa začala tento rok veľmi
rýchlo a my všetci sme sa už začali
tešiť len na krásne slnečné dni, zrazu
sa všetko zmenilo a počasie začalo
byť také divné, nevľúdne, nepríjem-

Moderátori otvorili program detí

Havajský tanec škôlkárok

Drevorubačský tanec chlapcov

Program detí zo základnej školy
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né, upršané, až sme z toho začínali
všetci mať depresívne nálady. Hovorí
sa, že vtedy je najvhodnejšie robiť si
radosť niečím, čo nám zlepší náladu.
A tak sme si ju v druhú májovú nedeľu, presne 11. mája 2014, vďaka organizátorom a všetkým deťom z materskej školy a zo základnej školy vylepšili.
Bol to pekný zážitok pre všetkých prítomných v bývalom Klube, kde sa oslava Dňa matiek konala. Sála bola sviatočne vyzdobená, pohostenie pre očakávaných hostí nachystané.
Sviatočné popoludnie otvorila
pani starostka svojim slávnostným príhovorom. Poslanci OZ
pripravili pohostenie a poďakovali matkám nádhernými červenými
ružami.
Vzácni hostia sa tešili na program detí. Bol, ako vždy, vydarený.
Krásne Havajčanky z materskej
školy boli odmenené veľkým aplauzom. Zaslúžene, veď sa toľko
natrápili spolu s pani učiteľkami,
kým sa tento exotický tanec naučili.
Ale vlastne všetky deti z MŠ
a ZŠ boli dokonale pripravené
urobiť matkám radosť
a poďakovať za všetko.
Ale tento sviatok je podľa mňa
aj o akejsi vzájomnej vďake. Nielen deti majú ďakovať nám, matkám. Ale predsa aj my matky
máme za čo ďakovať. Dostali
sme materstvo a rodičovstvo, to
najlepšie, najpodstatnejšie a aj
najkrajšie, čo sa nám v živote
prihodilo, ako dar z nebies. Pretože deti sú našim najväčším životným darom.

Jakubko Mališka je čoraz lepším muzikatom

Momenty skutočnej vďaky sú veľmi krehké. Prichádzajú pomaly, potichu, často so slzami v očiach. Často
ich sprevádza vzájomné zmierenie
a odpustenie, prijatie toho druhého
takého, aký je (a to aj vlastnej matky,
otca).
Sú to vzácne, takmer posvätné chvíle, okolo ktorých treba chodiť potichu, po špičkách, aby sme nerušili ich
krehkú vzácnosť a dôležitosť. Často
sa odohrávajú v tichosti, bez zbytočných slov navyše. Aj tak sa dá poďakovať...
Želám vám vo vašich rodinách veľa
takých vzácnych a krehkých chvíľ,
keď si vzájomne ďakujete. Nech také
chvíle zažívate kedykoľvek počas
roka a nielen na Deň matiek.

Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Hostia boli spokojní
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Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol
veselosti, zábavy a hodovania, sú v
rôznej podobe takmer vo všetkých
regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne patrí tejto zábave jeden z fa-
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šiangových dní aj v našej obci. Tento rok bola tým fašiangový obecným
dňom prvá marcová sobota. Už tradične začíname karnevalom pre všetky deti z obce. Deti sa naň tešia celé
týždne v materskej škole a chystajú
spolu s pani učiteľkami papierové
a iné masky na vyzdobenie škôlky
a na skrášlenie telocvične, kde sa karneval už tradične konal. Tento rok
bola telocvičňa naozaj nádherná.
Každý ju obdivoval. Veľkí aj malí.
A tak fašiangovo a rozprávkovo sme
sa tam všetci aj cítili.
Promenáda masiek cez rozprávkovú bránu bola tiež zážitok, pretože
kostýmy všetkých masiek boli naozaj
krásne. Maminy a iste aj niektorí ockovia si dali záležať na výbere masiek.
Celý priebeh karnevalu bol zábavný, nápaditý. Všetko bolo dokonale
pripravené. Okrem iných zábavných
súťaží mal veľký úspech Šmolkový
tanec rodičov s deťmi. A najkrajšou
odmenou a zároveň bodkou karnevalu bola veľká Šmolkovská torta, ktorú
piekla Ivetka Chladná. Svetlá zhasli,
na torte (aj keď na tretí pokus) zažiarila tortová fontána a bol koniec.
Koniec karnevalu pre deti, ale začiatok diskotéky pre „násťročných“,
ktorá mala fašiangovú premiéru.
Premiéra
dopadla
dobre.
Staršie
deti,
ktoré sa už nechcú zabávať
s malými deťmi
si užívali tú
svoju chvíľu,
a nechcelo sa
im odísť domov. Bolo však
treba pripraviť

priestory pre ďalšiu generáciu.
Fašiangová diskotéka pre dospelých trvala až do samého rána, tak
ako sa patrí. Zábava bola výborná,
krásnych masiek bolo neúrekom,
dobrá nálada pohltila celú sálu
a parket bol plný. Presne tak, ako to
má na záver fašiangov byť.
V nedeľu fašiangovali naši seniori
a tiež si nikto nesťažoval na zlú zábavu.
Fašiangy… Čas hodovania, veselosti a zábavy. Obdobie od Troch
kráľov po Popolcovú stredu si v našej
obci zase po roku všetci tí, ktorí sa
chceli zabávať a zostať verní dobrej
tradícii, užili.
Redakčná rada
Harmanecké noviny

Sme vzdelávacia inštitúcia
a kvalita vzdelania a spokojnosť našich žiakov sú našou prioritou. Našu
školu navštevujú deti z Harmanca,
Dolného Harmanca, Uľanky
a Banskej Bystrice. V našej škole získavajú žiaci primárne vzdelanie absolvovaním 1. - 4. ročníka.
Zameranie školského vzdelávacieho
programu je na environmentálnu výchovu.

Takto máme v triedach...
V triede je maximálny počet žiakov
16, čo umožňuje každému dieťaťu
dostatočnú sebarealizáciu odpovedať
z miesta, pracovať pri tabuli viackrát
počas hodiny, prezentovať svoju samostatnú prácu a následne spätnú
väzbu učiteľa k jeho práci. Každý
žiak má teda pocit, že učiteľ je
v triede práve pre neho. Nevyhýbame
sa začleneniu žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami medzi
ostatných žiakov, práve výhoda nízkeho počtu detí v triede spočíva
v tom, že učiteľ má na tohto žiaka
dostatočný časový priestor a ostatným
žiakom nie je terčom posmechu, ale
naopak, osobou, ktorej radi podajú
„pomocnú ruku“.
Sme veľmi radi, ak rodičia predškolákov využijú možnosť Dňa otvorených dverí a prijmú pozvanie do našej
školy. Každý rodič má možnosť NEZÁVÄZNE prísť so svojím dieťaťom k nám v tento – inak pre nás bežný pracovný deň. Osobne sa predstavíme, priblížime našu prácu. Predškoláci sa spolu so staršími žiakmi
Harmanecké noviny

naučia spievať peknú pesničku, vyskúšajú si svoju zručnosť pri kreslení
zaujímavých obrázkov, hravou formou zistia, že hodín angličtiny sa nemusia báť. Pri týchto činnostiach spoznajú aj naše pani učiteľky, ich prácu
i prístup k deťom a v neposlednom
rade sa zoznámia aj s priestormi našej
vynovenej budovy.
V škole máme interaktívne, magneticko–keramické biele tabule, na ktoré

...veselšie je, keď sú tu deti
píšeme fixami (odstránili sme tak
alergénny podnet – kriedy). Lavice
a stoličky sú nové, výškovo nastaviteľné, triedy máme vymaľované pestrými farbami, ktoré ladia s novou
podlahovou krytinou. Zriadili sme
tzv. oddychovú triedu s infrasaunou,
do ktorej relaxovať a posilniť svoje
zdravie a imunitu budú chodiť deti
počas školského roka raz týždenne.
Vieme, že práve osobná návšteva
našej školy v rodičoch i deťoch zanechá presvedčenie, že naša – hoc
i malá „školička“ je to pravé miesto,
kde deti vstupujú do sveta poznania,
vzdelávania a tvorivosti.
...Lepšie raz vidieť a skúsiť, ako
stokrát počuť KADEČO...
Výchovno – vzdelávací proces sa

Deň s predškolákmi po anglicky

snažíme našim žiakom spestriť aj
o rôzne akcie a podujatia. Možno spomenúť tohtoročné: návšteva výstavy
LegoSvet, návšteva divadelného predstavenia, beseda s lesníkmi, beseda s
p. zubárkou, zapojenie do výtvarného
projektu „Zelený svet“, do projektu
„Beagle“- pozorovanie
a dokumentovanie celoročných zmien
konkrétneho stromu v obci, Vianočná
besiedka, Karneval, vystúpenia v obci
na kultúrnych podujatiach - Uvítanie
do života, Úcta k starším, Deň matiek, Deň rodiny (účasť rodičov na
krúžkovej činnosti spolu so svojimi
deťmi), Školská športová olympiáda,
Svätojánska noc (hľadanie pokladu
v lese a spanie v škole), školský výlet
do arboréta vo Zvolene.
Voľnočasové chvíle vypĺňame žiakom činnosťou v záujmových útvaroch na škole: Tvorivé dielne, Pohybové hry, Malí kuchári, Náboženská
výchova a Anglický jazyk (1. a 2. r.).
V našej škole pracujeme spolu
s mojimi kolegyňami veľmi radi. Vieme porovnať prácu v mnohopočetnej
triede na tzv. veľkej škole s tou našou
– už vyššie v texte spomínanou, navyše podporenou príjemnou, rodinnou
atmosférou. A náš výber je – malá
vidiecka škola. Ocenením našej práce
sú úprimné detské výpovede, že sú na
našej škole radi...
Tešíme sa na Vás, hoci prídete len
zo zvedavosti.
Mgr. Henrieta Kohútová, riaditeľka ZŠ

Radi športujeme
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MICHAL KIŠŠIMON
- predseda Slovenskej filatelistickej
akadémie, člen redakčnej rady Bystrického permonu, bývalý pracovník
Harmaneckých papierní
Dejiny vraj stále nie sú dostatočne
preskúmané. Na svete sú stále historici, ktorí dokazujú, že ešte vždy je
čo objavovať a skúmať. K milovníkom a znalcom histórie patrí aj Michal Kiššimon.
Michal Kiššimon sa narodil 20.
mája 1940 v Maďarsku. Je to človek
vysokých morálnych a odborných
kvalít, ktoré pravidelne preukazuje
pri popularizácii a záchrane pamiatok, ich odbornom, vedeckom a historickom spracovaní a sprístupňovaní
širokej verejnosti. Je zakladajúcim
členom a dlhoročným predsedom
Slovenskej filatelistickej akadémie
(SFA). Počas jeho predsedníctva or-

ganizácia vydala desiatky odborných
kníh a článkov. Zároveň on sám je
autorom mnohých odborných filatelistických publikácií.
Michal Kiššimon zorganizoval a
spolupracoval na mnohých výstavách
venovaných napríklad menovej reforme v roku 1953 alebo vývoju finančníctva na našom území. Významná je aj spolupráca s Poštovým
múzeom v Banskej Bystrici, ktorému
venoval cenný materiál.
Okrem filatelistickej činnosti sa
aktívne angažuje v regionálnych dejinách, kde spracoval históriu Harmaneckých papierní. Je členom redakčnej rady Bystrického permonu.
Ide o jedinečnú formu popularizácie
informácií z mestskej histórie, založenú na báze neprofesionálneho vydavateľa v spolupráci s odborníkmi a
miestnymi nadšencami. Tí sa pravi-

Na prelome rokov
sa
v telocvični uskutočnil už tretí ročník vianočného futbalového turnaja
pre chlapcov, ale aj dievčatá vo veku
od 5 do 15 rokov.
Žiaci využili
prázdninový čas a prišli si zašportovať. V dvoch vekových kategóriách
si svoje sily zmeralo osem trojčlenných tímov, ktorých názvy si určili
hráči. Na dosiahnutie dobrých športových výkonov si pozvali aj kamarátov zo školy alebo z futbalových klubov, v ktorých hrajú futbal aktívne.
Niektorí hrali pre zábavu a niektorí
predvádzali zaujímavé futbalové
zručnosti. Najmladším hráčom bol

Martinko Mališka, ktorého nenaľakali ani väčší
súperi a stal sa
najsympatickejším hráčom turnaja.
Niekedy stačí
málo a iskričky
v očiach detí
Pozvali si aj kamarátov zo školy a futbalových klubov
a radostný úsmev
na ich tvári hovorí za všetko. Všetci sa tešia na vybu- kým, ktorí pomáhajú a podporujú
dovanie ihriska na školskom dvore, takéto športové podujatia hlavne pre
aby si mohli zahrať aj na čerstvom deti v našej obci.
vzduchu. Veľká vďaka patrí všetAlena Chladná
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delne schádzajú, aby prekonzultovali
a pripravili nasledujúce číslo banskobystrickej revue. Michal Kiššimon v
Bystrickom permone pravidelne publikuje články o vzácnej mestskej histórii, zaujímavostiach z bežného bystrického života a zašlej sláve spolkovej činnosti v našom meste. Účinkoval aj v dvoch dokumentárnych filmoch pod názvom Osamote a Rolka
naša každodenná. Cieľom Michala
Kiššimona je osloviť širokú verejnosť, prezentovať dejiny a krásu
Banskej Bystrice a tým budovať pozitívny vzťah k mestu a regiónu prostredníctvom jeho dôverného poznávania.
Vážime si, že pán M. Kiššimon,
občan našej obce, bol ocenený Cenou mesta za rok 2013.
Henrieta Ivanová, starostka obce

Harmanecké noviny

60 rokov
Artim Miloš
Bais Miroslav
Beňová Kristína
Bitter Zoltán
Bosík Michal
Dlhoš Ivan
Hríbik Ivan
Chladná Mária
Lovásová Elena
Majtáňová Eva
Minarčíková Klára
Roháč Juraj
Zajacová Helena
Zelencová Katarína
Zelenec František

65 rokov:
Kiedžuch František, Ing.
Meľagová Marta
Šimčák Vincenc
70 rokov:
Beľa Július
Kupčoková Anna
75 rokov:
Miřetinská Viera
Rakšány Ivan
85 rokov:
Borisová Emília

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

Kovalčík Matúš 21.3.2014

Smidáková Simona 18.5.2014

Kováč Adrián 5.4.2014

Harvan Lukáš 27.5.2014

Uhorskai Markus 16.4.2014

Dňa 24. 4. 2014

Ján Kürti
Dňa 23. 5. 2014

Anna Micáková
Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec a syn život
dožil...
Harmanecké noviny

Záslav Matúš 29.5.2014

S láskou v srdci spomíname
na dobrého otecka, starého
otca a prastarého otca

Jána Rusnáka,
ktorý by sa 25. 4. 2014 dožil 100 rokov.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho
milovali.
Dcéra Hilda s druhom Jozefom, vnúčatá a pravnúčatá..
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V poslednom čase uzreli svetlo sveta
dve nové publikácie, ktoré sa svojim
obsahom nejakým spôsobom dotýkajú
Harmanca.
Vladimír Sklenka: Lexikón obcí a
ich pamiatok, Banská Bystrica a okolie
Plnofarebná publikácia na kriedovom
papieri na 84 stranách predstavuje 31
obcí okresu Banská Bystrica v krátkom
historickom vývoji, vrátane obcí, ktoré
sú dnes spádovými a okrajovými časťami mesta.
Každá obec je predstavená v publikácii na samostatnej strane nielen textom, ale aj fotografiou a nejakou výraznou dominantou obce, čo je najčastejšie kostol.
A tak napríklad obec Dolný Harmanec popri fotografii obce zo súčasnosti

je prezentovaná ešte Kostolom sv. Jozefa.
Naša obec Harmanec je v publikácii
prezentovaná dvomi dobovými obrázkami z histórie papierne.
V publikácii je ďalej pri každej obci
uvedená rozloha v hektároch, počet
obyvateľov, historický názov, vývoj
počtu obyvateľov, ako aj pôvod názvu
obce.
Mramorová podtlač dodáva publikácii historický nádych.
Zaujímavosťou je, že autor publikácie Vladimír Sklenka sa často objavuje
v harmaneckej telocvični zahrať si
futbal aj so synom.
Publikáciu vydalo Centrum cestovného ruchu v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.

Kolektív autorov: Spomienky na
našu Bystricu
Osobné príbehy ľudí, ktorí prežili
časť svojho života v Banskej Bystrici
Deväťdesiat stranová publikácia má
6 kapitol, v ktorých 21 autorov rozvádza svoje životné príbehy.
Pre nás je najzaujímavejšia tá časť, v
ktorej v tretej kapitole Július Voskár
opisuje spomienky na židovskú rodinu
Grünovcov.
Táto rodina mala prepojenie na Harmanec, lebo v Harmanci vlastnila mäsiarstvo a v marci 1945 mala byť pani
Grünová zastrelená v Hornom Harmanci. Dojímavý príbeh sa nakoniec
skončil šťastne.
Obe publikácie si možno pozrieť v
knižnici Obecného úradu v Harmanci.
Michal Kiššimon

Vzácne to slovo v dnešnej uponáhľanej dobe. Ja ho však chcem vysloviť hneď niekoľkokrát. Ďakujem p.
starostkám, p. M. Moyšovej, p. H.
Vajsovej, p. H. Ivanovej, že sa stali
mojím zamestnávateľom, a tak som si
mohla vyrobiť starobný dôchodok.
Ďakujem pracovníčkam na obecnom
úrade, s ktorými som spolupracovala.
Ďakujem mojim žienkam – kucháročkám, p. Vilimovej, Sanigovej, Mamczurovej, že sme dokázali navariť
tisícky jedál pre deti ZŠ a MŠ, ponatierať tisícky chlebíkov s rôznymi
nátierkami. Boli sme kolektív pracovný, ale aj kamarátsky. Veď okrem
pracovných povinností sme pripravili
chutné občerstvenie a zákusky pri
príležitosti 40. výročia školy, oslava
Mesiaca úcty k starším pre našich
dôchodcov sa niesla každoročne
v očakávaní, čo pre nich vykúzlime
tento rok a karnevalové torty boli hitmi od výmyslu sveta, aby zaujali

a boli chutné pre jazýčky našich detičiek. A tak si spomínam, ako sme
Šaša vynášali cez okno kuchyne, lebo
bol taký obrovský. Z ďalších originalít to bol had, slimáky, vláčik, či europeniaze. Všetko boli moje a naše diela. Okrem toho sme pripravovali Dni
zdravej výživy, čo bola príprava
a ochutnávky rôznych plnohodnotných a výživových nátierok aj pre
žiakov ZŠ. Pre mňa osobne bol veľký
zážitok z dedinskej zabíjačky
v priamom prenose, kde sme spolu
s poslancami pracovali ako usilovné
včielky. Takisto tradičný medovníkový koláčik s čokoládovou polevou
a dobrým punčom mával svoje čaro
a dopĺňal vianočnú atmosféru. Náš
pracovný kolektív tvorili aj p. riaditeľky a p. učiteľky. Ďakujem p. riaditeľke Roháčovej, p. riaditeľke Kohútovej, p. riaditeľovi Kráčikovi za ich
spoluprácu. Guláše a akcie na MDD
bývali super, minuloročný výlet celej

mate rskej školy na Zbojskú
v prekrásnej prírode stál za to. Ďakujem všetkým p. učiteľkám MŠ a ZŠ
a vychovávateľkám, že deti viedli ku
kultúre stolovania a úcte k jedlu. Na
pracovisku som stretávala aj p. školníčku Evku a všetkých kuričov. Ďakujem všetkým rodičom detí ZŠ
a MŠ, že nám zverili svoje deti
a mohli sme sa o ne postarať. Vždy
som sa snažila o zdravú stravu, veď
som pracovala aj na projekte „Zdravá
škola“, len tej štatistiky bolo málo.
Ďakujem manželom Štiblickým, p.
Zrakovi a ostatným dodávateľom za
čerstvé suroviny a ochotnú spoluprácu. Na záver ďakujem aj Vám, milí
Harmančania, že som spoznala túto
obec, že som si vytvorila kamarátstvo
aj s Vami pri stretnutí osobnom, alebo
na našich akciách, aj s Vami skôr narodenými. Všetkým a za všetko zo
srdca ďakujem.
Marta Holecová
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Prišlo leto, horúce dni a s nimi aj chuť na niečo sladké, ale zároveň osviežujúce.
Ponúkame vám pár receptov na sladké, ale tiež ľahké letné osvieženie, pri ktorom
sa nemusíte báť, že priberiete do plaviek.... Želáme vám príjemné maškrtenie!

FITNES DEZERT

NEPEČENÁ JAHODOVÁ TORTA

250 g jemného mäkkého tvarohu, 1 jahodový jogurt,
5 plátkov želatíny, 8 ks kakaových BeBe keksov

130 až 150 g celozrnných sušienok, 100 g masla, 600 g
bieleho smotanového jogurtu, 4 balíčky vanilínového
cukru, 60 g práškového cukru, 1 želatínový stužovač, 700
g jahôd, 2 plátky želatíny, 1 PL jahodového lekváru

Želatínu pripravíme podľa návodu na obale - necháme plátky napučať vo vode asi 10 minút. Tvaroh v miske zmiešame s jahodovým jogurtom. Napučanú želatínu za stáleho
miešania zohrejeme, kým sa úplne rozpustí. Pridáme do nej
2 PL tvarohového krému a dobre rozmiešame. Potom celú
želatínovú zmes vylejeme do misky s tvarohovým krémom
a poriadne zamiešame. Do menšej plastovej nádobky položíme asi 4 BeBe keksy, zalejeme ich tvarohovou hmotou a
navrch uložíme ďalšiu vrstvu BeBe keksov. Odložíme do
chladničky stuhnúť.

JOGURTOVÁ TORTA
2 okrúhle tortové oblátky , 2 PL jahodového džemu, olej
a práškový cukor na formu, 200 ml smotany na šľahanie, 50 g práškového cukru, 300 g jahodového jogurtu,
300 g ananásového jogurtu, 20 g želatíny, 80 ml vody
na želatínu, 100 g piškót, jahody
Tortovú formu potrieme olejom a vysypeme práškovým
cukrom. Na dno formy položíme oblátky zlepené džemom.
Šľahačkovú smotanu vyšľaháme a rozdelíme ju na dve časti.
Prvú časť osladíme polovicou cukru a premiešame s jahodovým jogurtom. Druhú časť tiež osladíme a dochutíme ananásovým jogurtom. Želatínu zalejeme vodou a necháme
napučať. Zahrejeme, ale nevaríme! Keď sa rozpustí, jednu
polovicu vmiešame do náplne jahodovej, druhú polovicu do
ananásovej. Obe náplne potom vo vrstvách rozotrieme do
formy. Keď torta stuhne, po jej obvode „nalepíme“ piškóty.
Pred servírovaním ešte ozdobíme jahodami.

JABLKOVÝ RAW KOLÁČ
2 zrelé banány, 3 PL medu, 200 g ovsených vločiek,
9 jabĺk, 2 PL citrónovej šťavy, 1 PL škorice, 1 mrkva,
80 g posekaných orechov, 1 PL kakaa, 1 PL citrónovej
kôry, 1 PL olivového oleja
2 zrelé banány popučíme s lyžicou medu a 1/3 PL olivového
oleja. Postupne pridávame ovsené vločky, kým sa nevytvorí
tvarovateľné cesto. Vystelieme ním tortovú formu. 6 jabĺk
nahrubo nastrúhame, dochutíme citrónovou šťavou, medom
a škoricou. Pridáme k nim nahrubo nastrúhanú mrkvu, 1/3
PL olivového oleja a nadrobno posekané orechy a trochu
vločiek, aby vsali šťavu z jabĺk. Tretia vrstva je z 3 jabĺk s
pridaním kakaa, medu, citrónovej šťavy a citrónovej kôry.
Vrch ozdobíme orechmi a trochou ovsených vločiek. Hotový koláč dáme na minimálne 2 hodiny do chladničky.
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Sušienky zomelieme najemno, pridáme maslo a vypracujeme cesto. Menšiu tortovú formu vymastíme, vysypeme a
utlačíme do nej cesto. Jogurt vymiešame s vanilkovým
cukrom a práškovým cukrom. Pridáme podľa návodu pripravený želatínový stužovač a spolu premiešame. Na cesto
vo forme uložíme 600 g celých, vopred umytých, osušených jahôd a zalejeme ich plnkou. Tortu odložíme do
chladničky na 3 až 4 hodiny. Jahodový lekvár zahrejeme s
lyžicou vody a precedíme. Do rozpustenej želatíny pridáme precedený lekvár a polejeme ním povrch torty. Ozdobíme zvyšnými jahodami.

POMARANČOVÝ KRÉM S VLAŠSKÝMI
ORECHAMI
4 pomaranče, 1 biely jogurt, 6 plátkov želatíny, 1 balíček vanilínového cukru, 1 vajce (zvlášť bielok a zvlášť
žĺtok), 3 PL nastrúhaných vlašských orechov
Pomaranče prekrojíme na polovice a odšťavíme. Do šťavy
vložíme plátky želatíny a za stáleho miešania zohrejeme na
miernom plameni, kým nevznikne želatína. Jogurt zmiešame so žĺtkom, orechmi, cukrom a po lyžičkách pomaly
vmiešame do mierne vychladnutej želatíny. Bielok vyšľaháme na sneh so štipkou soli a premiešame s masou. Dáme
vychladnúť do chladničky, kým krém nestuhne.

JOGURTOVÝ KRÉM S OVOCÍM
600 g čerstvého ovocia (jahody,
maliny, čučoriedky...), 2 PL práškového cukru, 1 vanilínový cukor,
250 g jogurtu gréckeho typu, 200 g
kyslej smotany 30 %, 50 g lieskových orechov
Čerstvé ovocie dáme do kastrólika, posypeme práškovým
aj vanilínovým cukrom. Necháme ho len veľmi krátko
prejsť varom a vychladíme. Jogurt dáme do misky s kyslou smotanou a našľaháme metličkou alebo mixérom, aby
bol hladký a odľahčený vzduchom. Oriešky nasekáme. Na
dno pohárov rozdelíme osladené ovocie aj so šťavou, ktorú pustilo. Vyšľahaný jogurtový krém navrstvíme pomocou cukrárskeho vrecúška na ovocie. Povrch posypeme
orieškami. Dáme vychladiť do chladničky.
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Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcich obecných novinách
som vás informovala o hlavnom zámere a priorite našej obce, vybudovať na
školskom dvore nové multifunkčné
ihrisko. Jeho realizácia sa v týchto
dňoch stáva skutočnosťou.
S prípravnými prácami na vybudovanie sme začali už v lete minulého roku.
Najskôr bola vypracovaná prípravná
dokumentácia a odoslané žiadosti
s návrhom na vyjadrenie sa od všetkých
inštitúcií, potrebných na začatie výstavby ihriska. Takže v polovici mája
sme začali s prípravnými terénnymi
úpravami pod stavbou.
Po odkrytí základových plôch boli ale
zistené závažné skutočnosti, ktoré sme
v spolupráci s poslancami museli neodkladne riešiť. Prvým problémom, s ktorým obec pri výstavbe nepočítala, boli
nevyhovujúce, z hľadiska bezpečnosti ,
elektrické rozvody na budove školy.
Takže bola nevyhnutná
prekládka
elektrických rozvodov pod ihriskom.
Ďalšou nepredvídanou skutočnosťou,

ktorá opäť navýšila náklady pri výstavbe multifunkčného ihriska, bola úplne
rozpadnutá odtoková kanalizácia zo
školského dvora a úplne zanesené žľabové zvody. Takže všetka voda zo
striech a plochy dvora podtekala pod
budovy základnej a materskej školy,
rovnako aj pod novovybudované základy ihriska, čo by bol v budúcnosti veľký problém.
To znamenalo, napojiť
odtoky zo striech do novopoloženej
kanalizácie.
Z mojich skúseností
viem, že tento problém máme aj na
niekoľkých budovách v správe bytového podniku. Ale nepredpokladala som,
že pri budove školy, ktorá ani zďaleka

nemá toľko rokov ako niektoré bytové do ihriska, znamená, že na budúci rok
domy, sa môže takáto systémová poru- to budeme musieť našej obci vrátiť
a v rozpočte investovať do nevyhnutných opráv a zabezpečiť pre našich
občanov spokojnejší život aspoň opravami pri jednotlivých budovách.
Obec nežije len na športoviskách, ale
aj na dvoroch a prístupových komunikáciách. Rovnako nám treba nevyhnutný ochranný výrub stromov, aby sme sa
mohli dostať k oprave oporných múrov,
z ktorých niektoré po obhliadke odborných stavbárov budú vyžadovať investície vo výške nákladov budovaného
cha vyskytnúť.
Zámerom obce bolo vybudovanie
ihriska podľa projektovej dokumentácie
a úprava školského dvora do pôvodného stavu. Obec do rozpočtu dala nutné
náklady na vybudovanie ihriska
a nepredpokladané navýšenie finančných prostriedkov nás bude stáť nemálo
úsilia na riešenie vzniknutého problému.
No tak ako sa každý z nás
v domácom rozpočte musí vynasnažiť
zvládnuť aj nepredvídané výdavky, tak nového ihriska.
sa s tým popasujeme aj my v obci.
Takže naša obec má aj naďalej čo
na tom, aby sa nám tu žilo lepšie
robiť
V spolupráci s poslancami sme zaa
v
rámci
možností každého z nás aj
viedli nevyhnutné opatrenia a robíme
trošku
spokojnejšie.
všetko preto, aby sa aj naša obec dočkala športového zariadenia, ktoré bude Mne ako človeku, skúsenosť starostky obce dala veľa, a aj napriek tomu,
slúžiť nám všetkým.
Napriek všetkým komplikáciám, aj že musím robiť rozhodnutia, ktoré nie
keď máloktorá stavba je bez nich, ako sú všetkým občanom príjemné, som
starostka obce musím podotknúť, že povinná hájiť záujem našej obce na
som rada, že vzájomnou spoluprácou prospech a finančnú disciplínu nás
s poslancami aj občanmi sme sa pustili všetkých. Snažím sa riešiť aj nepríjemdo projektu obnovy športového vyžitia né záležitosti bez emócií a racionálne.
Musím v rámci konaní a vyjednávania
našich občanov.
Až teraz sa dozvedáme, že pred päť- zachovať chladnú hlavu a rozvahu. Nie
desiatimi rokmi tu stálo veľké klzisko, každému občanovi a každej požiadavke
na ktorom sa odohrali úžasné hokejové sa dá vyhovieť, pretože ľahkovážnosť
zápasy a aké profesionálne krasokorču- už v dnešnom svete nemá miesto
a väčšinou sa nepríjemne vypomstí.
liarske skoky na ňom kto dokázal.
Naše nové ihrisko bude stáť na mieste, Ja dnes môžem touto cestou len poktoré má svoju históriu, kde sa všetci ďakovať všetkým za spoluprácu
Harmančania kedysi stretávali a tešili a podporu. Čo bolo v našich silách
a finančných možnostiach, o to sme sa
sa zo vzájomných úspechov.
Takže oprášime nedávnu minulosť spolu s poslancami a rovnako aj so
tohto miesta, ktoré určite spojí všetky všetkými zamestnancami vynasnažili
generácie občanov našej obce, ktorí tu urobiť na prospech nášho Harmanca.
žijú radi. To, že tento rok investujeme
Henrieta Ivanová, starostka obce
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