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Výklady obchodov nám so zvyčajným predstihom už tradične oznamovali, že o pár dní budú najkrajšie,
a najočakávanejšie sviatky roka, Vianoce.
Čaro Vianoc nás vždy ovplyvní.
Všetci chceme svojim blízkym
dopriať len to najlepšie, pocit šťastia a
pohody stelesnený vianočným stromčekom, darčekmi a plným priehrštím
lásky.
V predvianočnom čase nevnímame
denné starosti a útrapy života tak silno
ako vo všedný deň roka. Hreje nás
pocit spolupatričnosti a lásky. Deti sa
kochajú vyzdobenými výkladmi plnými hračiek a píšu listy Ježiškovi,
v ktorých ho prosia, aby splnil ich
tajné sny.
Dospelí sa ponáhľajú, aby stihli odovzdať ich priania Ježiškovi a tajne
dúfajú, že hračky napísané v zozname,
dostanú ešte v hračkárstve kúpiť.

Tento rok by sme mali konečne splniť predsavzatie, ktoré sa nám skoro
nikdy nepodarí dodržať - nepokaziť si
(opäť) Vianoce zháňaním darčekov na
poslednú chvíľu, prehnaným upratovaním a vyváraním. Veď tí vaši vás
budú mať radi, aj keď nebude všetko
až tak tip-top... Dajte im najkrajší dar,
vás, váš čas, ktorý strávite všetci
spolu. Aby sa nestratilo čaro Vianoc,
aby najväčšie posolstvo lásky a pokoja
stelesnené narodením Ježiška neustúpilo do pozadia. Mali by sme sa
zastaviť, spomaliť a uvedomiť si
podstatu týchto sviatkov.
Preto Vám všetkým, milí spoluobčania, prajem, aby ste tieto sviatky strávili v pokoji, v kruhu rodiny za plným
stolom a s láskou v srdci, a aby nám
všetkým táto láska a pokoj v ďalšom
roku priniesli veľa síl v každodennom
živote a úsilí byť lepšími a žiť lepšie.
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Krížna spája generácie
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Paleta farieb života
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Vitajte, deti
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Mikuláš...

str.12

Henrieta Ivanová, starostka

Vianoce plné štedrosti, pohody a pokoja,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných a pracovných úspechov
Vám želá starostka obce, poslanci OZ
a kolektív redakčnej rady

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci konaného dňa 26. 6. 2013
U z n e s e n i e č. 16
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 17
OZ Harmanec berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu obce za
obdobie od 1.1.2013 do 31.5.2013.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 18
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. 19
OZ Harmanec schvaľuje bezodplatný prevod vlastníckeho práva
nehnuteľného a hnuteľného majetku
spoločnosti HP Reality s.r.o.
„v likvidácii“ uvedeného na LV č.
48, 80, 81, 201, 506, 1652
a inventúrneho súpisu zo dňa
31.12.2012 v zostatkovej hodnote
174 267,49 €. Listy vlastníctva
a inventúrny súpis sú prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 20
OZ Harmanec berie na vedomie
pôvodne zriadené vecné bremeno
pre HP Reality, s.r.o., Harmanec
s firmou T&T staving, a.s., Vranovská 6, Bratislava na pozemky v k.ú
Uľanka, KN parc. č. 92/6 – prístupová cesta, ktoré nebolo vložené do
Správy katastra Banská Bystrica
a záložné právo pre UNI Credit
Banka, a.s., Bratislava na parc. č
93/2 a 92/5.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 21
OZ Harmanec schvaľuje zmluvu
o dielo so zhotoviteľom na základe
víťaznej ponuky vo verejnom obstarávaní ASV THERM s r.o., Bratislava na vykonanie prác
„Rekonštrukcia plynovej kotolne –
Strelnica“ v celkovej hodnote diela
110 712,- €.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 22
OZ Harmanec schvaľuje uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu zastávok s firmou FKM Slovakia s r.o.,
Harmanec 24, na základe ponuky
vypracovanej Petrom Katkom.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 23
OZ Harmanec ukladá Bytovému
podniku Harmanec dôsledné vymáhanie pohľadávok v spolupráci
s vlastníkmi bytov v ich správe
a predkladanie výsledkov
o vymáhaní pohľadávok hlavnému
kontrolórovi.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 24
OZ Harmanec schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na obdobie od
1. 7. 2013 do 31. 12. 2013.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 25
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec vo výške
35,00 € Pavlovi Pollákovi, nar.
13. 12. 1952, bytom Harmanec 24,
976 03 Harmanec z dôvodu ťaživej
sociálnej situácie, na úhradu mimo-

riadnych výdavkov na nevyhnutné
lieky a liečebné náklady spojené
s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 26
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec vo výške
35,00 € Petrovi Vaníkovi, nar.
04. 01. 1948, bytom Harmanec 7,
976 03 Harmanec z dôvodu ťaživej
sociálnej situácie, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
lieky a liečebné náklady spojené
s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 27
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec vo výške
35,00 € Igorovi Gregorovi, ktorá mu
bola na požiadanie vyplatená
z dôvodu ťaživej sociálnej situácie,
na úhradu mimoriadnych výdavkov
na nevyhnutné lieky a liečebné náklady.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 28
OZ Harmanec schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Harmanec vo výške
35,00 € Miroslavovi Kocvárovi, nar.
28. 09. 1963, bytom Harmanec 20,
976 03 Harmanec z dôvodu ťaživej
sociálnej situácie, na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
lieky a liečebné náklady spojené
s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci konaného dňa 25. 9. 2013
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Harmanec vo výške 35,00 €
Karalovej Dáši, nar. 28. 04. 1983,
bytom Harmanec 23, 976 03 Harmanec pre jej maloletú dcéru Karalovú
Vanesu na zakúpenie školských poU z n e s e n i e č. 30
môcok.
OZ Harmanec berie na vedomie odHlasovanie:
chod vedúcej BP Harmanec – p. Máza: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
rie Petrášovej – na starobný dôchodok ku dňu 23. 09. 2013.
U z n e s e n i e č. 35
Harmanec schvaľuje jednorazovú
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Harmanec vo výške 35,00 €
U z n e s e n i e č. 31
Dankovej Vlaste, nar. 22. 11. 1958,
OZ Harmanec v zmysle § 11, ods. 4,
bytom Harmanec 2, 976 03 Harmapísmeno l) zákona č. 369/1990 Z.z.
nec pre jej maloletú vnučku Natáliu
o obecnom zriadení v znení zmien
Puškovú, ktorá je súdom zverená do
a doplnkov menuje od 25. 09. 2013
jej starostlivosti. Jednorazovú dávku
dočasne do funkcie vedúceho BP
použije na zakúpenie školských poHarmanec p. Henrietu Ivanovú –
trieb pre vnučku.
starostku obce Harmanec – bez náHlasovanie:
roku na odmenu.
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 U z n e s e n i e č. 36
Harmanec schvaľuje jednorazovú
U z n e s e n i e č. 32
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
OZ Harmanec schvaľuje dodatok
obce Harmanec vo výške 35,00 €
k smernici č. 1/2013 Obce HarmaBéresovej Bibiane, nar. 12. 04.
nec o verejnom obstarávaní na zá1974, bytom Harmanec 16, 976 03
klade zmeny zákona č. 25/2006 Z.z.
Harmanec pre jej syna Marcela Béo verejnom obstarávaní
resa, nar. 07. 04. 2003 na zakúpenie
s účinnosťou od 01. 07. 2013.
nového invalidného vozíka.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 33
Harmanec schvaľuje jednorazovú U z n e s e n i e č. 37
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu Harmanec schvaľuje jednorazovú
obce Harmanec vo výške 35,00 € dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
Semanovej Erike, nar. 12. 04. 1977, obce Harmanec vo výške 35,00 €
bytom Harmanec 2, 976 03 Harma- Gajdošovi Jánovi , nar. 09. 06.
nec pre jej maloleté deti Vladimíra 1952, bytom Harmanec 16, 976 03
Harmanec, je invalidný dôchodca
Semana a Viktóriu Semanovú.
a nachádza sa v ťaživej sociálnej
Hlasovanie:
situácii, pomoc použije na úhradu
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
mimoriadnych výdavkov na nevyU z n e s e n i e č. 34
Harmanec schvaľuje jednorazovú hnutné lieky a liečebné náklady spoU z n e s e n i e č. 29
OZ Harmanec schvaľuje program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
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jené s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 38
Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Harmanec vo výške 35,00 €
Rečkovičovej Božene, nar.
01. 06. 1937, bytom Harmanec 20,
976 03 Harmanec, nakoľko je starobná dôchodkyňa a momentálne sa
zhoršil jej zdravotný stav. Jednorazovú pomoc použije na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné lieky a liečebné náklady spojené
s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 39
Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Harmanec vo výške 35,00 €
Kurtimu Jánovi, nar. 05. 11. 1952,
bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec, nakoľko je starobný dôchodca
a jeho zdravotný stav sa vyžaduje
nákladnú liečbu spojenú s dochádzaním do B. Bystrice.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 40
Harmanec schvaľuje jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu
obce Harmanec vo výške 35,00 €
Hudáčekovi Jánovi, nar.
24. 09. 1954, bytom Harmanec 6,
976 03 Harmanec, nakoľko je dlhodobo práceneschopný a jeho zdravotný stav si vyžaduje nákladnú
liečbu spojenú s dochádzaním do B.
Bystrice.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
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Jednou z najväčších osláv v našej
obci bolo aj spomienkové stretnutie
na Krížnej, pri príležitosti 69. výročia
SNP.
Tento rok sa mi veľmi páčili, pretože som si uvedomil, že to už nie sú
len spomienkové oslavy, ale že tam
naši ľudia chodia radi aj preto, že
môžu stretnúť medzi turistami, cyklistami nielen domácich Harmančanov, ale aj bývalých obyvateľov našej
obce. Mnohí z nich už roky nežijú v
Harmanci, ale Krížna je pre nich peknou spomienkou na detstvo. Oslavy
SNP na Krížnej sa tradujú mnoho
rokov. Ale zúčastňovali sa ich predo-

Začiatkom októbra uzrela svetlo
sveta nová odborná publikácia
z vydavateľstva Slovenskej filatelistickej akadémie: Michal Kiššimon Propagačné strojové pečiatky
(rotoražce) pôšt na Slovensku 1921 –
1944. Je to už v poradí 7. zväzok
z edície Filatelistické štúdie. Celkom
v tejto edícii vyšlo 10 zväzkov.
Veľmi náročná publikácia má 135
strán a celá je venovaná dlhým, štvordielnym pečiatkam z uvedeného
obdobia. Tých pečiatok je v publikácii vyobrazených celkovo 834!
Pečiatky, ktoré boli v skutočnosti
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všetkým pamätníci, z ktorých už mnohí nežijú. Nebola to predtým taká veľká
obecná udalosť. Viete,
s kým sme spomínali na svojich rodičov a tradície spojené s Krížnou? S Martuškou
Bulovou (to je jej rodné
priezvisko). Prišla ako turistka, cyklistka. Každý pôvodom Harmančan pozná jej
otca, Jula Bullu. Ani sme nevedeli, že
si toľko pamätáme z detstva v spojitosti s našimi rodičmi a s Krížnou.
Medzi turistami sme stretli svoju p.
učiteľku Maruniakovú, ktorá odučila
niekoľko generácií detí z
Harmanca. A z každej generácie jej detí sa jej práve na
Krížnej niekto prihovoril.
Tento rok bolo veľa turistov aj z Banskej Bystrice a
okolia, ktorí boli zaskočení
z toho, že takúto veľkolepú
oslavu organizuje naša obec
(mysleli si, že je to akcia

mesta B. Bystrica). Páčila sa im naša
pohostinnosť, chutil im náš guláš a
tešia sa na stretnutie o rok.
Pekný deň, dobrá ľudová muzika,
stretnutie priateľov, susedov, pamätníkov, bývalých rodákov - v takomto
duchu sa nieslo spomienkové stretnutie v auguste. Bolo náročné organizačne zvládnuť takéto veľké oslavy,
ale keď nám pri lúčení nielen naši
domáci, ale aj ľudia z okolia ďakovali za pohostinnosť, povedali sme si,
že to stálo za to.
Ján Roháč, predseda SZPB

farebné, sú aj v publikácii uvedené vo
farbe. Publikácia je usporiadaná katalógovým spôsobom v abecednom
poradí jednotlivých poštových úradov
z územia Slovenska a nie je určená
pre bežných konzumentov. Je určená
v prvom rade odborníkom poštovej
histórie, veľmi vyspelým zberateľom
uvedeného žánru a regionalistom.
Publikácia, ktorá vyšla v malom
náklade bola okamžite rozobraná
a v súčasnosti sa pripravuje dotlač
druhého vydania.
Michal Kiššimon
Harmanecké noviny

V poslednom čísle Harmaneckých
novín upútali moju pozornosť dva
články. Ani nie tak pre obsah, ako
pre spätný pohľad do zrkadla histórie. Ten prvý je „Výlet na Kordíky“.
Totiž roky neúprosne rýchlo ubiehajú, v obci nám pribúda mnoho nových spoluobyvateľov, ktorí o dianie
v obci v minulosti nemajú ani potuchy! Ale aj domorodci, žiaľ, toho
veľa nevedia, lebo ich k tomu nikto
nevedie a sebareflexia o vlastnú históriu začína i končí pri prvom poháriku, keď sa povie „Na zdravie!“
A nielen o to zdravie, ale aj o život
prišli ľudia z Kordík, ktorí pracovali
v Harman ci. Totiž Kordíky
a Harmanec mali k sebe vždy veľmi
blízko. A tu je kytička spomienok:
V apríli 1910 navštívil obec Kordíky Dr. Petrogalli Oszkár, poslanec
uhorského parlamentu, aby sa informoval o ťažkom živote lesných robotníkov. Blížili sa voľby do parlamentu a lesy boli ešte vtedy stále bohatstvom a pýchou župy i monarchie.
Petrogalii Oszkár je pochovaný na
katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici.
O rok neskôr v júli 1911 posudzovala zvláštna lesohospodárska komisia stav lesov medzi obcami Kordíky
a Harmanec, aby rozhodla o ďalšom
smerovaní vývoja lesného hospodárstva.

V roku1919 Hlavná lesná správa
rieši spor medzi dvomi skupinami
lesných robotníkov z Kordík. Totiž
jedna skupina má zmluvu podľa harmaneckého vzoru, ale tá druhá, ktorá
sa utvorila neskoršie, už výhody
zmluvy nemala priznané!
Za prvej republiky bol prepustený
z práce v harmaneckých papierňach
súdruh Valuška, údajne len preto, že
vystupoval ako komunista a hájil záujmy robotníckej triedy.
Na začiatku päťdesiatych rokov zahynul nešťastnou náhodou
v harmaneckých papierňach za Smoliarňou mladý elektrikár Milan Hríbik, ktorého otec pochádzal z Kordík
a potom sa presťahoval do Jakuba
a bol polesným v Harmanci, pri protipožiarnom cvičení, keď sa zlomil
pod ním vysúvací rebrík a strhla ho
prúdnica. Bol jediným synom
a veľkou nádejou rodiny.
Vo VKÚ Harmanec pracoval Janko
Donoval z Kordík, ktorý si kúpil
traktor a na ceste domov sa
s traktorom prevrátil a bol na mieste
mŕtvy.
Iný Donoval, tuším Milan, tiež
údajne z VKÚ Harmanec, zahynul
pri havárii motocykla.
Zopár tých najstarších Harmančanov si ešte pamätá, že v polovici
šesťdesiatych rokov prišiel o život
v službe na vrátnici

v Kartografickom ústave Jozef Žabka
z Kordík, keď ho tam zastrelil mladý
opitý dôstojník z Turčianskych Teplíc, ktorý bol tiež v službe, lebo sa
pohádali pri kartách.
Druhý článok ktorý ma zaujal je:
„Ryžovali sme zlato“.
Viem si dosť dobre predstaviť radosť aj záujem detí, veď zlato je zlato, aj keď ho hneď nenájdeme! Zlato
je stále magické a aj ním zostane,
kým svet svetom bude! Problém je
však v tom, kde ho hľadať a prečo
práve tam? Zlato sa naozaj ryžovalo,
vlastne vymývalo a nie dolovalo pod
zemou! Len keď boli rieky
„vyčistené“ od zlata, sťahovalo sa za
ním pod zem! A my sme mali dosť
zlatonosných riek! A keď si zalistujeme v histórii, s hrôzou zistíme, že
poslednou zlatonosnou riekou, vlastne potokom, kde sa zlato úradne vymývalo naposledy ešte v roku 1920
bol HARMANECKÝ POTOK! Píše sa o tom napríklad aj v práci, ktorú
vydala Karlova univerzita
a v mnohých prácach nám to pripomína RNDr. Juraj Galvánek, geológ
a veľký znalec harmaneckého terénu,
ktorý býva len 10 km od Harmanca!
Možno ani nebude veľmi zveličené,
ak poviem, že celý Harmanec je postavený na zlatom podklade. Takže
netreba hľadať inde to, čo máme doma!
Michal Kiššimon

Podarilo sa vám počas Vianoc pribrať zopár kíl navyše z toľkého dobrého jedla?
Príďte si zahrať futbal a zbavíte sa ich...

Pozývame vás 28. decembra o 9.00 hod. do našej telocvične na futbalový turnaj
Súťažiť budú trojčlenné družstvá v nasledujúcich
kategóriách

deti od 5 do 10 rokov
deti od 11 do15 rokov

Občerstvenie pre súťažiacich
a ceny pre víťazov sú zabezpečené

Prihlásiť sa môžete do 22. 12. 2013 na obecnom úrade - tel. 4198224, alebo u Petra Chladného - tel. 0903449211
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Počas mojej dlhoročnej praxe
s deťmi, keď sme pripravovali program na oslavu mesiaca Úcty
k starším, sa ma deti občas pýtali,
prečo je práve mesiac október mesiacom venovaným starkým. Možno
som im nikdy neodpovedala správne.
Ale už asi viem odpoveď. Jeseň,
a október k nej patrí, je obdobím
umeleckých diel prírody, ktorá je
vtedy krásna ako maliarska paleta.

6

Stromy ohromujú nádhernými farbami. Podobným umeleckým dielom
je aj človek v jeseni života. Maľoval, tvaroval
a formoval ho predsa
najväčší umelec, majster
život, svojimi skúškami,
radosťami, ale aj starosťami. Jeseň je krásna.
Život je krásny. A patria
k nemu v istom období života aj
šediny, ktoré nesvedčia len
o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj
iskrenie drahocenného poznania,
historickej pamäti. Svedčia o palete farieb života, o múdrosti.
A je milé, keď si všetci,
ktorí oslavujú Mesiac
úcty k starším, vypočujú
verejne takéto vľúdne
slová o krásach života
v starobe.
A vypočuli si, v piatok
25. októbra 2013, keď sa
konala slávnosť Mesiaca
úcty k starším v našej obci. Všetci
seniori nad 60 rokov boli pozvaní na
slávnostné posedenie s večerou
a pohárom dobrého vínka.
Po príhovore pani starostky vystúpili s milým programom deti zo
základnej školy a deti z materskej
školy. Vďaka pani učiteľkám a p.
riaditeľkám boli deti,
ako vždy, veľmi svedomite pripravené.
Hostia boli šťastní
a deti spokojné, že sa
mohli prezentovať.
No a k dobrej zábave
patrí aj poriadna muzika.
Naši seniori sa zabávali
pri ľudovej hudbe. Všet-

kým do spevu a tanca hrala cigánska
muzika - Kováčovci. Kto mal chuť si
zaspievať aj sólo, zahrali mu čokoľvek aj na želanie.

Nezabudlo sa ani na našich jubilantov, ktorým veľmi srdečne zablahoželala pani starostka a poslanci.
A tak sa spievalo a tancovalo a bolo
všetkým dobre. Bol to pekný, sviatočný večer. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ho pripravili.
Iveta Roháčová
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Milí čitatelia, dňa 30.11.2013 sa
uskutočnila turistika v spolupráci s
obcou. Cieľom bolo spoznávanie
okolitých prírodných krás ako sú pramene, tiesňavy a jaskyne. Začali sme

Ak sa zima vydarí tak ako vlani, tak
bude znovu na školskom dvore klzisko. Prípravy sa už začali. Mantinely
sú hotové, ľadová plocha pomaly zamŕza. Len nech sa veľmi neoteplí,
všetko by bola zbytočná práca.
A všetci nadšenci pre klzisko by boli
sklamaní.
Vlaňajšia ľadová sezóna mala v obci
veľký úspech. Korčuľovali sa malí,
veľkí, mladí, starí. Mnohí oprášili

Cenovskou dolinou, v Matavej sme sa
zastavili pri tiesňave dvoch skál, ktoré pretínal malý potôčik. Odtiaľ nás
čakal výstup na Breziny. Po pol hodinke sa pred nami roztvorila hora
a vyšli sme na lúku Breziny. Pri chate
sme si dali malé občerstvenie a kvôli
nepriaznivému počasiu sme prehodnotili našu naplánovanú trasu. Zrušili
sme výstup na Vápenicu a Kotolnicu.
Pozreli sme si prepadlisko pod Ištvánkou – voda sa tam stráca do zeme, kde vytvorila uzučké chodby

s jazierkami. Do Harmanca sme sa
vrátili cez Kordíky a cenovo. Po pekných zážitkoch sme sa tešili na občerstvenie. Všetkým priaznivcom a čitateľom ďakujeme. Ťažký Š.

dávno uložené kanady a korčule
a užívali si ľad na školskom dvore
počas celej sezóny. A hrdí boli aj
pamätníci, starí Harmančania,
ktorí si pamätajú na využívanie
dedinského klziska pred mnohými
rokmi. Hrdí boli aj preto, že sami
videli nadšenie detí a mládeže pre
trávenie voľného času tým najlepším a nič ich neodradilo. Bola to úspešná
spôsobom – športom. Chválime všet- klzisková sezóna. Nech sa vydarí aj
kých, ktorí prišli s dobrým nápadom túto zimu.
r.r.

Začiatkom roka 2014 plánuje obec Chceme ním motivovať hlavne žia- a rozvíjali sa nové priateľské vzťahy
Harmanec začať s výstavbou nového kov, študentov a obyvateľov obce, medzi občanmi, je to jedna z nemálo
ihriska. Jeho postavením chce obec aby sa aktívne zapájali do športových potrebných priorít, ktorým chce obec
motivovať občanov k aktívnemu za- činností. Výstavbu obec plánuje fi- Harmanec pomôcť občanom prekonápájaniu sa do športových aktivít. Pro- nancovať z vlastných finančných pro- vať ťažké obdobie a prispieť tak zlepjekt bude obec hradiť z vlastných striedkov. Taktiež sa snaží získavať šeniu života v našej obci. Ako starosfinančných prostriedkov. Pri areáli financie z externých zdrojov z rôz- tka obce musím pripomenúť, že aj
Základnej školy v Harmanci sa budú- nych programov a výziev. Postave- napriek ťažkej finančnej situácii sa
ci rok začne s jeho výstavbou. Slúžiť ním ihriska chce obec dosiahnuť zvý- vzájomnou spoluprácou s poslancami
bude žiakom školy a mimo vyučova- šenie popularity športu v obci. „Nejde OZ a občanmi v našej obci dá vstúpiť
cích hodín bude celoročne sprístupne- nám o to, aby sme vyhrávali v športo- aj do náročných finančných projekné verejnosti. Športovať tak budú vých súťažiach a naháňali sa za me- tov, za čo im chcem aj touto cestou
môcť

celé

rodiny

z

o b c e . dailami. Chceme, aby si obyvatelia poďakovať.

„Vybudovanie ihriska je naším prvo- obce mali kde zašportovať pre vlastné
radým

budúcoročným
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cieľom. potešenie. Aby mali radosť z pohybu

Henrieta Ivanová, starostka
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Pre koho sú Vianoce?
Odpoveď je jednoznačná: pre všetkých! Nikto si nemôže uzurpovať
právo vlastniť ich. Veriaci, neveriaci,
zdraví či chorí, obyčajní či politici,
zlodeji i policajti, Vianoce sú pre
všetkých. Ale... nie všetci ich chápu...
Už v Biblii nájdeme ľudí, ktorí dávajú
Vianociam úplne iný význam. Napr.
Herodes kráľ, hlavný predstaviteľ
vyvoleného národa, ktorý očakával
prisľúbeného Mesiáša. Pre neho boli
Vianoce príležitosťou získať pre seba
väčšiu moc. „Ukážte mi, kde je to
dieťa, nech sa prídem pokloniť“. Kdeže pokloniť, využiť ho a zničiť...
A okrem Herodesa sú aj iní pomýlení ľudia. Obyčajní obyvatelia Betlehema. U nich doma sa nenájde miesto
pre tehotnú Máriu a jej manžela Jozefa. Nemajú čas, nemajú voľnú izbu
pre tých, ktorí im nemajú za to čo
dať. Majú len výhovorky. A tak nevedomky vyháňajú Vianoce zo svojich
domovov a nedoprajú Vianoce ani

svojim najdrahším. „Miesta jesto, no
nie u nás. V maštali!“ Nuž Boh ide
ďalej, nasilu sa nevtiera...
A tak Vianoce ostali Vianocami pre
Máriu a Jozefa, pre naivných pastierov a pre múdrych pohanov...
Pre koho sú Vianoce? Kto im rozumie? S istotou môžem povedať, že
malý Kubo z Harmanca v tom má
jasno. Pozrite, čo napísal Ježiškovi:
Milý Ježiško,
s radosťou Ti píšem. Som rád, že nám
pomáhaš pri všetkom. Mám Ťa rád.
Vždy si pri mne. Si zlatý, milý, dobrosrdečný. Veľmi si ctím Tvoju usilovnosť. Keď niekedy neposlúcham, nadávam a podobne, vieš, že to nemyslím vážne. Prosím Ťa, pomôž mi
s tým. Dúfam, že sa polepším. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíš. Aj za
rodinu, zdravie, šťastie, lásku atď.
ĎAKUJEM!
S láskou Jakubko
Pre neho Vianoce nie sú len tradí-

Medzi najkrajšie a najšťastnejšie
okamihy nášho života patrí príchod
toho najvzácnejšieho človiečika na
svete, nášho dieťaťa. Preto venujeme
aj v našej obci patričnú pozornosť
každému novému občiankovi.
Aj v tomto roku, 2. októbra 2013
sme už druhýkrát v obradnej miest-

nosti obecného úradu privítali
nových občanov našej obce:
Lukáša Ďurečku, Kristiána
Béresa, Annu Rajtúchovú a
Karola Kováča.
Pani starostka obce vo svojom
príhovore vyzdvihla nezastupiteľné miesto rodičov vo
výchove svojich detí, ako pokračovateľov nášho života. Túto
milú udalosť spríjemnili svojim programom deti zo Základnej školy v Harmanci.
Po slávnostnej časti tohto obradu sa
rodičia a príbuzní detičiek podpísali
do pamätnej knihy obce. Každý rodič

8

ciou. Ani biznisom. Ani reklamu mu
neurobia. Pre Kubka sú Vianoce narodením Ježiška. Reálnej osoby, ktorú
ľúbi. Vteleného Boha. Kubko je
šťastný človek, je ako naivný pastier
či múdry pohan z Biblie. Je ako Mária
a Jozef. Je proste „in“...
Kubko, budem Ťa pozorovať na
Vianoce a budem sa od Teba učiť. Ja
nechcem patriť medzi tých, čo týmto
dňom nerozumejú, čo im neveria, čo
z nich urobili iba romantickú rozprávku, čo majú na všetko odpovede, ale
tajomstvo Vianoc im uniká medzi
prstami. Nechcem byť ako obyčajní
ľudia, ktorí nemajú miesta a čas na
Boha v ľudskom tele. Kubko, chcem
byť ako Ty...
farár Martin

si okrem pamätných knižiek pre dieťatko prevzal aj finančný príspevok
obce v hodnote 30 eur.
Tešíme sa z našich nových spoluobčanov a želáme im veľa zdravia a
šťastia v živote.
Z. Ťažká
Harmanecké noviny

60 rokov
Burkovec Vladimír
Bogárová Emília
Minder Anna
Gábliková Anna
Poturnayová Mária
Žabková Elena
Hudáčeková Daniela, Ing.
Šatarová Anna
Uvíra Ladislav

65 rokov
Kováčová Elena
Brettschneider Jozef, Ing.
Kvačkajová Elena
Medveď Jozef
Hrčka Vladimír
75 rokov
Roštárová Zdenka
Ostašová Cecília

85 rokov
Motyčková Alžbeta
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!

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil

Dňa 22. 9. 2013

Ján Kocvár ( 82 rokov )
Dňa 29. 11. 2013

Miroslav Kocvár ( 50 rokov )
Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis
v nej zlatým písmom hlása, že otec a syn život dožil...
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Karol
Kováč

Anna
Rajtúchová

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Uplynulo 20 rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil náš milovaný
manžel a otec

Pavol

Rečkovič
S láskou v srdci spomína manželka Anna a deti
Zuzka a Paľko
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Už sa aj vám stalo, že na krásnom vianočnom obruse sa objavila
škvrna od vosku alebo červeného
vína? Alebo sa vám na koberec vyliala káva? Nuž, podobné nehody sa
jednoducho stávajú. Netreba ale zúfať, nájde sa pár dobrých rád, ako si
aj s takýmito pohromami poradiť.
Napríklad vosk na koberci
postriekame okenou,
necháme
chvíľu pôsobiť a
pretrieme špongiou.
Ak sa nám podarilo zašpiniť od vosku drevený nábytok, nezoškrabujeme ho nasilu.
Najskôr ho nahrejeme fénom, aby
zmäkol a potom ho odstránime handričkou namočenou v octe.
Vosk z obrusu alebo oblečenia
zase odstránime tak, že odlúpneme,
čo sa dá a časť odevu dáme medzi
dva pijavé papiere a prežehlíme horúcou žehličkou. Papier niekoľkokrát
vymeníme. Po farebnej sviečke niekedy zostane farebná škvrna, ktorú
vyperieme v horúcom saponáte alebo
vyčistíme benzínom.
Škvrny od kávy vyčistíme pivom. Nie každý
má doma pivo,
preto si môžeme
pomôcť aj mliekom. Odev namočíme na chvíľu do studeného
mlieka a potom vyperieme v saponáte. Kávové škvrny odstránime aj tak,
že ich čo najskôr vyperieme v horúcej vode. Bavlnené a vlnené veci treba prať v mydlovej vode, ak je syntetický materiál, pridáva sa lieh.
So škvrnou od červeného vína
na koberci nám zase pomôže perlivá
10

minerálka. Nalejeme ju na škvrnu,
nasypeme na ňu soľ a pomocou handričky ju vysušíme. Opakujeme viackrát.
Miesto, ktoré sme obliali bielym
vínom, na chvíľku namočíme do teplej vody, alebo aspoň opláchneme a
následne ho posypeme soľou. Pomáha tiež kyselina citrónová (škvrnu
pretrieme citrónovou šťavou) a kyselina
vínna. Oblečenie potom vložíme do práčky
a škvrna by
mal byť preč.
Pri škvrnách na oblečení od
červeného vína platí to isté ako pri
škvrnách od bieleho vína. Škvrny od
červeného vína nám pomôže zbaviť
sa aj biele víno! Namočíme znečistené miesto do bieleho vína a necháme
pôsobiť. Potom oblečenie vyberieme, posypeme soľou, vložíme do
práčky a vyperieme.
Ak sa nám nepodarilo zbaviť sa
mastnej škvrny ani vypraním, posypeme ho detským púdrom a cez vreckovku ho prežehlíme. Ďalšia rada je
potrieť znečistené miesto bravčovou
masťou, potom sa pridá trocha jari a
vody. Najprv sa látka vyperie 2 až 3-krát ručne, potom je potrebné ju vyprať ešte v práčke.
Škvrny od oleja môžeme odstrániť technickým benzínom. Ďalšia
možnosť je naniesť na škvrnu zmes
horúcej vody a sódy bikarbóny. Alebo môžete vyskúšať na škvrnu nasypať rozdrvenú školskú kriedu, nechať
ju pôsobiť a umyť vlažnou vodou.
Dúfam ale, že takéto a podobné
nehody sa nám počas sviatkov vyhnú

a my si budeme môcť sviatočnú atmosféru naplno vychutnať.

Ešte zopár dobrých trikov
Nepríjemné pachy (po vyprážaní
vianočného kapra) zamaskujete tak,
že na panvici opražíte zopár kávových zŕn. Vôňa kávy prerazí všetky
nevábne pachy.
Pachy z toalety zmiznú, ak zapálite zápalku a nechte ju pár sekúnd
horieť.
Zrkadlá v kúpeľni sa nebudú
rosiť, ak ich pravidelne pretriete
mydlom a dočistíte handričkou.
Aby vám sviečky vydržali dlhšie, zabaľte ich do plastového vrecka
a dajte na 24 hodín do mrazničky.
Zvieracích chlpov sa zbavíte,
keď si navlečiete mokrú gumenú rukavicu a prejdete ňou po povrchu,
ktorý chcete očistiť. Chlpy sa na ňu
prilepia.
Mramor najlepšie vyčistíte autolakom. Ten na povrchu zanechá
tenký ochranný film, ktorý zníži riziko vzniku ďalších škvŕn.
Izba bude po vysávaní pekne
voňať, keď pár kvapiek obľúbeného
silicového oleja
(levanduľa, pepermint...) nakvapkáte vedľa
ventilu, kadiaľ
vychádza horúci vzduch. Horúci
vzduch
rozohreje olej a
rozfúka vôňu po celej miestnosti.
Ak vám moje rady pomôžu pri
vianočnom upratovaní, poteším sa.
Želám vám teda krásne a ničím
nerušené vianočné sviatky.
r.r.
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VIANOČKA
250 g hladkej múky, 200 g polohrubej múky, ½ kocky
droždia, 2 vajíčka, 200 ml mlieka, 100 g kryštálového cukru, 50 g čerstvého masla alebo tuku na pečenie, hrsť sušených hrozienok, 1 ČL soli, na potretie vajíčko
Všetky ingrediencie okrem
bielkov dáme do misy. Maslo si
vopred rozpustíme a mlieko
trochu ohrejeme. Kvások nerobíme, droždie len namrvíme k
ostatným surovinám. Vypracujeme hladké, nelepivé cesto.
Z bielkov spravíme tuhý sneh
a zapracujeme ho do cesta.
Keď je sneh viac-menej zapracovaný, prisypeme hrozienka a
vypracujeme cesto. Dáme vykysnúť na približne jednu hodinu na
teplé miesto. Vykysnuté cesto preložíme na pracovnú dosku.
Rozdelíme na menšiu a väčšiu časť. Väčšiu časť si rozdelíme na
tri rovnaké kusy a z nich spravíme vrkoč priamo na plechu vystlatom papierom na pečenie. To isté spravíme aj s menšou časťou a hotový vrkoč položíme na vrch toho prvého. Vianočku na
plechu necháme kysnúť ešte aspoň 20 minút. Podkysnutú vianočku potrieme rozšľahaným vajcom. Pečieme na 180°C 20 minút
a potom znížime teplotu na 160°C a dopekáme ešte 20 minút.

TVAROŽNÍK
Cesto:
1- 1,5 pohára vlažného mlieka, kocka droždia, cukor, soľ,
2,5 pohára hladkej múky
Plnka:
3/4 kg mäkkého tvarohu, 2 žĺtka, 2 celé vajcia, 1 pohár
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, hrozienka podľa
chuti, vopred namočené v rume
Na vrch:
maslo, kryštálový cukor
Urobíme si riedke kysnuté cesto, ktoré vylejeme na vymastený a
múkou vysypaný plech a ľahko ho rozotrieme na celú plochu.
Pridáme rozmiešanú tvarohovú náplň a túto roztrieme tak, aby
nám ostali čisté okraje
aspoň 1 cm hrubé. Navrch poukladáme tenké
prúžky masla a posypeme kryštálovým cukrom.
Všetko necháme nakysnúť na plechu asi 20 minút na teplom mieste.
Plech dáme do vyhriatej
rúry (170°C) a pečieme
30 - 40 minút.
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K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj tradičné pečivo,
ktoré nechýbalo na slávnostne
prestretých stoloch našich
starých mám. Tu je niekoľko
receptov na tieto pochúťky...

Vianočná štóla
300 g hrozienok, 2 PL rumu, 2 kocky droždia, 2 ČL
kryštálového cukru, 250 ml vlažného mlieka, 750 g
hladkej múky, 125 g kryštálového cukru, 1 balíček
vanilínového cukru, štipka soli, 2 ČL postrúhanej
citrónovej kôry, štipka mletého muškátového kvetu,
250 g roztopeného masla, 100 g pokrájanej kandizovanej citrónovej kôry, 100 g mletých mandlí, 75 g
masla na potretie, práškový cukor na posypanie
Hrozienka zalejeme rumom, necháme stáť 20 minút a necháme odkvapkať. Droždie zmiešame s cukrom a 3 PL
mlieka, necháme nakysnúť. Do misy dáme múku, cukor,
vanilínový cukor a soľ, pridáme citrónovú kôru, muškátový
kvet, maslo a nakysnutý kvások. Premiešame s mliekom a
vypracujeme hladké cesto. Necháme ho nakysnúť. Vykysnuté cesto ešte miesime na doske asi 10 minút, kým nie je
pružné a neprestane sa lepiť. Potom doň zapracujeme hrozienka, kandizovanú kôru a mandle. Cesto rozvaľkáme na
placku s priemerom asi 35 cm. Jednu stranu preložíme cez
stred, aby vznikol tvar štóly. Vložíme na plech vystlaný
papierom na pečenie a necháme asi ½ hodiny kysnúť. Rúru
predhrejeme na 250 stupňov, vložíme štólu, znížime teplotu
na 180 stupňov a pečieme 45-50 minút. Roztopíme maslo a
ešte teplú štólu ním potrieme a nahrubo posypeme cukrom.
Skladujeme zabalenú v alobale. Najlepšie chutí, keď je odležaná 2-3 týždne.

BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK
300 g polohrubej múky, 250 g práškového
cukru, 250 g margarínu, 6 vajíčok, 1 kypriaci prášok, zmes sušeného ovocia, posekané vlašské orechy,
posekaná čokoláda, pomaranč, citrón
Postupne si oddelíme žĺtka od bielkov. Polovicu cukru
pridáme k žĺtkom. Druhú polovicu pridáme k margarínu a
poriadne vymiešame. Žĺtky tiež vymiešame s cukrom dohladka. Do múky prisypeme prášok do pečiva. Bielky
šľaháme, kým nám nevznikne tuhý sneh. Do snehu postupne pridáme žĺtkovú zmes, margarínovú zmes, múku
s práškom do pečiva a kandizované ovocie s orechmi. Postrúhame kôru z jedného citróna a z jedného pomaranča.
Všetko spolu dôkladne premiešame. Cesto vylejeme do
vymastenej a múkou vysypanej formy na biskupský chlebíček a pečieme pri teplote 180°C asi 45 minút.
Hotový koláč môžeme dozdobiť šľahačkou a ovocím.
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Aj keď sme už vyrástli z detských
šiat, priznajme sa, že deň svätého
Mikuláša je pre nás všetkých, malých
i veľkých, dňom plným očakávania.
Prežívame ho rok čo rok so svojimi
deťmi, vnúčatami a tešíme sa spolu s

nimi. Možno preto, že Mikuláš je
prvou predzvesťou vianočných sviatkov.
Inak to nebolo ani 7. decembra, keď
v neskorých popoludňajších hodinách
zavítal na školský dvor aj so svojou
asistentkou Snehulienkou, aby potešil
všetky naše deti. Aj keď vonku bola
poriadna zima a vietor, ľudí bolo neúrekom.
Pani starostka aj s pánom farárom
privítali Mikuláša so Snehulienkou a
zaželali všetkým sladký večer. Sladký nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Prečo sladký? Pretože tak, ako
sa deti tešili na sladké balíčky, všetci
ostatní sa tešili na sladký, horúci
vianočný punč. A tento rok bol výnimočne dobrý.
Deti sa v ten večer netešili len na
očakávané mikulášske balíčky, ale
radosť mali aj z rozsvieteného živého
vianočného stromčeka a prekvapil ich
aj ohňostroj.
No najväčší úsmev sa na ich tvárach
objavil vo chvíli, keď čarovná Snehulienka začala rozdávať balíčky.
Hanblivosť a strach niektorých detí
nechala pripravené básne bokom, a
tak sa mu len tie najsmelšie poďakovali básničkou či pesničkou.
Okrem radosti Mikuláš priniesol do
našej obce aj atmosféru blížiacich sa
vianočných sviatkov, ktoré prichádzajú so svojim tajomným čarom,
ktoré aj ľudí viac zbližuje. A v ten
studený ufúkaný mikulášsky večer
to bolo aj cítiť.
Vianočná hudba, šťastné deti,
rozsvietený stromček, horúci punč,
medovníkový koláč - bolo nám
„vianočne“.

Maroš Pohančaník sa staral o osvetlenie,
ozvučenie

Prišla skoro celá dedina, ľudia sa
medzi sebou rozprávali a všetko bolo
akési krajšie. Bolo to cítiť, blížia sa
Vianoce...
Iveta Roháčová
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