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Do Vyhní zavítala Dobrá novina

Do hory, do lesa valasi...
a mnohé iné vianočné piesne
a vinše sa rozliehali vo vyhnianskych domácnostiach
29. decembra v poobedňajších
hodinách. To sa v našej obci už
po siedmykrát uskutočnila vianočná kolednícka akcia eRka
– Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojená s finančnou zbierkou, ktorá bude použitá pri rozvojových projektoch
v afrických krajinách.

Koledníci (pastieri a anjeli)
v sprievode šikovného harmonikára ohlasovali v rodinách, ktoré ich
prijali, radostnú zvesť o narodení
Krista a zaspievali a zaželali im
všetko dobré do nastávajúceho
roka. Stretnutia s koledníkmi boli
tiež miestom stretnutia viacerých
generácií a rozvetvených rodín,
bolo na nich cítiť súdržnosť a naladenie sa na jednu nôtu... Tí mladší
sa zoznámili so slovenským folklórom, tí starší si zaspomínali na

detské časy, keď sami chodili po
dedine koledovať.
Touto cestou ďakujeme za
srdečné prijatie v domácnostiach, pohostinnosť a vyzbierané
finančné prostriedky, 485 eur, pre
núdznych v Afrike. Odoslali sme
ich na účet projektu Dobrej noviny.
Určite poslúžia na dobrú vec.
Vďaka patrí aj koledníkom,
ktorí si našli čas a s radosťou
šírili dobrú novinu.
Veronika Sobôtková

Vjm
Sný ťi,
chrý zrvi,
oč zs d ťn
 ký l,
č yhn.
Vk dr  v 
2014 rj vj čttľ
eci Hl Vyn.
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Čo nám schválili naši poslanci?
Počas rokovania riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyhne,
konaného dňa 16.12.2013, boli schválené
a zobraté na vedomie uznesenia:
56/2013
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014.
57/2012
Fakturácia Vodnému raju Vyhne, s r.o.
za užívanie obecného majetku - Vrt H-1.
58/2013
Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
VZN/ č. 3/2013 o miestnych daniach.
59/2013
VZN č. 4/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností.
60/2013
VZN č. 5/2013 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
61/2013
VZN č. 6/2013 o spôsobe zásobovania
pitnou vodou v čase krízy a odvádzania
odpadových vôd.
62/2013
VZN č. 7/2013 o podmienkach prenájmu
obecných nájomných bytov.
63/2013
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2014,
2015, 2016.
64/2013
Neuplatňovanie programov obce v rozpočte obce na roky 2014, 2015, 2016.

Foto: rr
69/2013
Výročná správa obce Vyhne za rok
2012.
70/2013
Predaj pozemku pod stavbou trafostanice par. „E“ č. 2387/1 s výmerou 11 m2
za sumu 10 €/m2 pre Stredoslovenskú
energetiku – Distribúcia, Žilina.
71/2012
Finančné prostriedky vo výške 30000 eur
na rok 2014 na výstavbu domu smútku.
72/2013
Finančné prostriedky vo výške 15000 eur
na rok 2014 na výstavbu detského ihriska
pre materskú škôlku.

65/2013
Finančný rozpočet obce na roky 2014,
2015, 2016.

73/2013
Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do
31.12.2014.

66/2013:
Zriadenie informačnej kancelárie, ktorá bude súčasťou informačných kancelárií
v rámci slovenskej siete.

74/2013
Zrušenie smernice o verejnom obstarávaní.

67/2013
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2012.
68/2013
Dodatok správy audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnými závierkami.

klub: 950 €, Odbor klubu slovenských turistov: 1 300 €, Jednota dôchodcov Slovenska:
300 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých: 200 €, Futbalový klub STEIGER:
4 470 €, Základná škola: 1300 €, Cykloklub:
500 €, Slovenský červený kríž: 150 €, Eisenbach: 1 000 €.
77/2013:
Zmena v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyhne.
78 /2013
Predaj pozemku par. č.766/1 s výmerou 27 m2 pod garáž žiadateľovi Jozefovi
Sovincovi za sumu 2 €/m2.

Počas rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyhne, konaného dňa 19.12.2013, boli schválené
uznesenia:

75/2013
Návrh audítorskej zmluvy o výkone audítorských služieb za rok 2013 s audítorom
Ľubicou Smatanovou.

79/2013
Doplnok č. 6 k VZN č. 6/2009 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Vyhne.

76/2013
Rozdelenie dotácií na rok 2014 nasledovne:
Klub biatlonu: 2 800 €, Stolnotenisový

80/2013
Zmena rozpočtu na rok 2014 z dôvodu obnovy bytového domu na sídlisku
Dolinky.
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Na Nový rok odznel v obecnom rozhlase príhovor
nášho starostu. Uverejňujeme z neho stručný výťah.
Vážení obyvatelia a návštevníci obce Vyhne, dovoľte mi, na prahu roku 2014, zaželať
vám všetkým veľa zdravia, lásky, osobných a
pracovných úspechov.
V našej obci sa počas uplynulého roka zrealizovali viditeľné a pozitívne zmeny, prostredníctvom vami volených zástupcov- poslancov,
zamerané na skvalitnenie života domácich
občanov, ale aj návštevníkov obce.
Napriek hektickej dobe v ktorej žijeme, som
sa presvedčil, že spoločnými silami dokážeme
zveľadiť našu obec, aj napriek niektorým neprajníkom, ktorí to, čo sa spraví, nevidia.
Čo sa nám tento rok podarilo zrealizovať?
Začiatkom roku 2013 sme urobili nové výberové konanie na odvoz komunálneho odpadu
a separovaného odpadu v obci, pričom sme
následne s poslancami OZ riešili pripomienky
od vás- občanov a chalupárov, k poplatkom za
komunálny odpad. Koncom roka po zapracovaní vašich pripomienok sa schválilo nové VZN
o poplatkoch zaň.
Na rok 2014 sú schválené poplatky na obyvateľa, nie na žetóny. Poplatok na obyvateľa,
chatára, chalupára je jednotný na celý rok vo
výške 13 €. Poplatok za odpad sa v budúcnosti
bude odvíjať od toho, ako ho budete separovať. Zavedením poplatkov na obyvateľa, a nie
na žetóny, sa zaviedla spravodlivosť medzi
obyvateľmi.
Na Deň matiek sme slávnostne otvorili
spoločenskú miestnosť, kuchyňu, sklady,
sociálne zariadenia a knižnicu- celé medziposchodie- v spoločenskom kultúrnom dome.
Tieto priestory sme dobudovali viac ako po
20. rokoch. V súčasnej dobe sú v prevádzke
a slúžia prevažne našim deťom a obyvateľom
obce na rôzne akcie.
V letných mesiacoch počas prázdnin sa
v materskej škôlke urobila komplexná rekonštrukcia miestností, čím sa zvýšila jej kapacita,
avšak aj tento stav je nepostačujúci a hľadajú
sa riešenia, ako ju zvýšiť ešte viac, aby sme
mohli uspokojiť všetkých rodičov, ktorí chcú do
škôlky umiestniť svoje deti.
Ďalšia významná stavba, ktorú sme začali
realizovať ešte na jeseň v roku 2011, je domu
smútku. V súčasnej dobe je dokončený na 98
% a v novom roku 2014 nám ostáva urobiť
terénne úpravy tak, aby sme ho mohli skolaudovať a odovzdať do užívania.
Výstavba námestia sa ukončila v jesenných mesiacoch a jej celkové ukončenie je
naplánované vo februári. V máji bude námestie
slávnostne otvorené a odovzdané do užívania.
Záleží na nás občanoch, ako si ho budeme
chrániť a starať sa oň. Má slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia, a ako aj oddychová
zóna, či už pre našich seniorov, návštevníkov,
alebo mladé rodiny.
Keďže nové námestie je situované
v priestoroch medzi obecným úradom a základ-

nou školou, ktorá svojim vzhľadom nezapadla
do vynoveného priestoru, aj na jej budovách
sa urobili rekonštrukčné práce, vďaka čomu
škola doňho zapadá. V novom roku i naďalej
budú prebiehať práce v základnej škole, a to
najmä na vybudovaní jej samostatného kúrenia. V súčasnej dobe sú do nej preinvestované
prostriedky v objeme 166 000 €.
V priebehu uplynulého roka obecný úrad
v spolupráci s rôznymi organizáciami pôsobiacimi v obci usporiadal viacero kultúrno-spoločenských akcií, či už samostatne, alebo
s partnermi Vodný raj s.r.o., pivovar Steiger
Vyhne, hotel Sitno, hotel Termál, Penzión na
Slnečnej stráni a rôznymi organizáciami a
športovými klubmi.
Nielen mladí občania obce sa zapojili do
aktivít organizovaných obecným úradom, ale
i naši seniori. Pomohli nám ich dobré nápady,
pripomienky, kritika, ale aj osobné zaangažovanie sa. Čo ma však mrzí, je skutočnosť, že
čas, energia a prostriedky, ktoré venujeme
do prípravy akcií, často vychádzajú „nazmar“.
Tí, pre ktorých akcie boli pripravené- občania,
prejavili o ne minimálny záujem, a to, hádam,
aj pre vzdialenosť, keďže sa väčšinou kultúrne vystúpenia robili vo Vodnom raji. Dúfam,
že v tomto roku to bude iné a bude aj účasť
z vašej strany väčšia.
Čo sa týka Vodného raja, jeho ekonomika
je riadená obecným úradom, čo znamená, že
obecný úrad má objektívny prehľad o stave
financií tohto zariadenia, a tak s radosťou
a hrdosťou môžem konštatovať, že rok 2013
bol najlepší v histórii fungovania spoločnosti.
V súčasnej dobe sme bez dlhov, všetky záväzky sú uhradené a máme financie na účte.
Spoločne s poslancami OZ sme schválili
opravu obytného domu na sídlisku Dolinky, kde
bude vytvorených 9 obecných bytov, ktoré by
mali byť vybudované už v júni tohto roka.
Tu obecné plány nekončia. Je potrebné dokončiť všetky rozostavané stavby a odovzdať
ich do užívania občanom.
V novom programovacom období v rokoch 2014-2020, pri čerpaní peňazí z EÚ,
treba sa od samotného začiatku venovať príprave podkladov potrebných na spracovanie
samotných výziev, ktoré sa začnú zverejňovať
od septembra tohto roku. Ako hlavnú prioritu
v novom roku si pokladám pripraviť PHSR
obce, čiže základný dokument pre čerpanie
peňazí z eurofondov.
Samozrejme, prípravu na kanalizáciu
obce sme realizovali už v priebehu rokov
2012 a 2013. Treba ešte pripraviť podklady
na vypracovanie projektov na vybudovanie
ciest a asfaltovanie, čo súvisí s usporiadaním
majetkoprávnych vzťahov pod cestami.
Máme stavebné povolenie a spracované
projekty na výstavbu bazénovej haly vo Vodnom raji, s bazénom s rozmermi 20 m x 10 m,

s preličkovým bazénom pre deti a podzemným
bazénom.
Priebežne budeme sledovať výzvy a podľa
potreby obce a občanov sa uchádzať o peniaze
z EÚ na jednotlivé projekty.
Mnohé v našej obci je ešte potrebné
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však
potrebná nielen moja vôľa, či vôľa poslancov,
ale i vaša účasť na verejných zastupiteľstvách,
kde sami v diskusii predložíte svoje požiadavky,
návrhy na spoluprácu, na zlepšenie a kvalitu
žitia v našej obci.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života, pretože jej
budúcnosť je hlavne v našich rukách.
Našim starším spoluobčanom prajem
pevné zdravie, aby sa dožili ešte mnohých radostí v kruhu svojich blízkych. Novonarodeným
detičkám prajem rovnako zdravie, potrebné v
živote, ktorý majú pred sebou. Aktívnym obyvateľom prajem, aby mali možnosť pracovať a
zabezpečovať seba a svoju rodinu.
Práca je to, čo bude v tomto roku veľmi dôležité udržať si, a tým, samozrejme, aj pokojný
rodinný život.
Ďakujem zároveň poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, zamestnancom a brigádnikom Vodného raja za ich
prácu v predchádzajúcom roku. Taktiež ďakujem pánovi farárovi za veľmi dobú spoluprácu
s obecným úradom. Nezabúdam a nemôžem
zabudnúť ani na našich chatárov, chalupárov,
podnikateľov, živnostníkov, ktorí sa svojim
pôsobením a prácou tiež podieľajú na rozvoji
našej obci
Do nového roka 2014 Vám prajem viac
krajších dní ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku
a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v
pracovnom i osobnom živote!

Nová kniha na predaj
Všetkým záujemcom o históriu
Vyhní oznamujeme, že autorka
Klára Kubičková s kolektívom
vydala knihu
Po
stopách
architekta L. E.
Hudeca. Jednou zo „stôp“ svetoznámeho
architekta je aj naša unikátna kúpeľná
kaplnka. Záujemcovia si knihu môžu objednať v obecnej knižnici za cenu 11 € do
27.1.2014 a budú si ju môcť prevziať aj na
besede s autorkou vo štvrtok 30.1.2014
o 16:00 h v obecnej knižnici vo Vyhniach,
kde sú všetci srdečne pozvaní.
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Čarovný svet našich najmenších
Ako si v škôlke krátime čakanie na babku Perinbabku...
Skúšame
obsluhu odšťavovača
a dobre nám
to ide.

Všeličo vyrábame. Pozrite,
akého pekného pavúka
poskladal Jakubko Kolesár!

Zdravými šťavami odháňame dobiedzajúce bacily.

Bude zo mňa srnček?

Učíme sa zaujímavosti o ľudskom tele. Aj Sofinka Grigláková
vie usporiadať jeho časti.

Nacvičujeme si guľovačku- zatiaľ iba papierovými guľami. Ale
aj tak je to „sranda“.

O TROCH GROŠOCH
Humoristicko-realistická rozprávka
Pavla DOBŠINSKÉHO, v ktorej víťazí
nielen dobro nad zlom, ale aj rozum
nad hlúposťou. A preto je na konci
nielen zvonec, ale aj poučenie.
Účinkujú: Karin OLASOVÁ,
Jana VALOCKÁ,
Přemysl BOUBLÍK,
Erik PEŤOVSKÝ, Samuel SPIŠÁK

Zisťujeme, ktoré lesné zvieratko má aký kožúšok.

Miesto a čas: nedeľa 26. januára 2014
o 16:00 h v divadle Pivovaru ERB
Vstupenky: 17 €, dieťa do dvanásť rokov 15 €
Dieťa do 3. rokov, ktoré s dospelým
obsadí jedno miesto, má vstup zdarma.
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Tretie miesto pre našich
mladých slolnotenistov

OZNAM
Vážení rodičia budúcich prvákov,
dňa 6. februára 2014 o 15.00 hod.
sa uskutoční v budove Základnej školy
vo Vyhniach zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
Povinná školská dochádzka začína
začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok
veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Naši mladí slonotenisti sa
zúčastnili 3. decembra súťaže
družstiev v stolnom tenise v Banskej Štiavnici – O putovný pohár
Andreja Kmeťa, kde bolo podmienkou, že v družstve musí byť
aspoň 1 dievča. Zo žiakov, ktorí
navštevujú stolnotenisový krúžok
nás reprezentovali Adrián Filip,
Martin Prášek a Adela Vanková,
ktorí mali možnosť vyskúšať si
hru s hráčmi približne rovnakého
veku, ale z iných škôl a klubov.
Veríme, že príjemná športová,
súťažná atmosféra a tiež aj pekné
umiestnenie budú pre nich, ale aj
ostatných stolnotenistov, dostatočnou motiváciou v ich ďalšom
tréningu, ktorý prebieha 2-krát
týždenne v telocvični základnej
školy.
A. Bátovská

M. Prášek, A. Vanková a A. Filip pri preberaní
diplomu za tretie miesto.

Vyhodnotenie súťaže
Na našej škole sa v dňoch 14. – 18. 10. 2013 konala veľká zdravovedná súťaž „Hovorme o jedle“, o ktorej sme Vás informovali už v novembrovom čísle mesačníka
Haló Vyhne. S veľkým potešením konštatujeme, že sme v súťaži získali strieborné
pásmo. Za tento úspech ďakujem všetkým zúčastneným, žiakom i učiteľom.
Ľ. Knoppová

Žiaci v divadle
Základná škola pri zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko
dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov.
Na zápise je preto potrebné predložiť
občiansky preukaz zákonného zástupcu
a rodný list dieťaťa.
PaedDr. Gabriela Rendlová
riaditeľka ZŠ
e-mail: vyhne.riaditelka@gmail.com
tel.: 045/6772117
mobil: 0918 826198

Žiaci prvého stupňa a V.A triedy našej školy sa dňa 27.11.2013 zúčastnili
divadelného predstavenia „Kmotra Smrť
a zázračný lekár“ v Nitre. Toto predstavenie bolo zaujímavé tým, že v ňom boli
použité rôzne moderné efekty, napríklad
premietanie filmu za hercami alebo

svietiaca kostra. Po tomto poučnom
predstavení sme sa zastavili v nákupnom centre a potom s novými hračkami
v taškách a zážitkami z divadla sme sa
spokojní vrátili domov.
B. Trcková, V.A

Obecná knižnica vo Vyhniach oznamuje
Členské poplatky na kalendárny rok 2014:
a) bez využívania internetu: dieťa do 15 rokov 1 €,
študent 1, 50 €, dospelý 3 €
b) s využívaním internetu: dieťa do 15 rokov 2 €, študent 2, 50 €, dospelý 4 €
Otváracie hodiny sú v utorok a štvrtok od 13:00 h do 16:00 h. Zároveň žiadame
čitateľov, ktorí majú knihy vypožičané dlhšie ako jeden mesiac, aby ich vrátili.
Pribudli nové knihy:
L. Kepler: Hypnotizér
D. Dán: Studňa
M. Jurík: Harlekýn
K. Michaelsová: Ako skrotiť dámu
J. Pronská: Kliatba

A. Coddington: Milovanie
E. Černá: Reportérkina spoveď
N. Gordon: Liečiteľ
Z. Miler- H. Doskočilová: Krtko a televízor
Moja prvá knižka- doprava
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Jakab Hell a jeho hotel Hell-ház vo Vyhniach
OPRAVA
Po konzultácii s profesorom Pavlom Hellom zo Simon Fraser University vo
Vancouveri a pani Halász Péterné z Budapešti prosím o tieto opravy v prvej časti
článku o Jakabovi Hellovi a jeho hoteli vo Vyhniach:
1) Jakab Hell mal prvú manželku Rosaliu Tandlich. Emma Hellová mala ako
Ranunkelová tri deti a z druhého manželstva ako Dénesová jednu dcéru Judith
Dénes.
2) Jakab Hell okrem iných aktivít obchodoval s vínom a pivom. Mal prenajaté
od mesta Banská Štiavnica výčapné právo (regálé) a týmto spôsobom nadobudol
svoj majetok. Starú poštu, dnes nazývanú Hellov dom však kúpil jeho synovec
Vojtech (syn Árona) od Antona Pappa a jeho ženy Anny v auguste 1928. Vojtech
a neskôr jeho syn Ladislav (otec profesora Pavla Hella) boli majiteľmi firmy veľkoobchod s vínom, pivom a výroba liehovín v Banskej Štiavnici. V roku 1941 bol
ich podnik arizovaný spoločnosťou Kečkeš a Weiss. Po druhej svetovej vojne bol
Ladislav národným správcom podniku a v roku 1947 mu jeho majetkový podiel
opäť vrátili. Po februári 1948 bol podnik znárodnený a Ing. Ladislav Hell pôsobil
ako komerčný inžinier.
3) Hellovci vlastnili v Banskej Štiavnici aj ďalšie nehnuteľnosti, čo však už je
iná téma, nakoľko cieľom tohto príspevku sú aktivity Jakaba Hella a jeho potomkov
vo Vyhniach.
Ďakujem za pochopenie, autor
Hellov dom – Hell-ház vo Vyhniach bol vlastne kúpeľný hotel, v tom čase na
vysokej úrovni, ktorého počet izieb sa uvádzal v kúpeľných prospektoch od 51 do
55. Pod Hellovým domom bol sčasti aj suterén, kde boli tiež izby na ubytovanie.
Hellov dom mal samostatné stravovanie hostí. Svah k potoku staviteľ šikovne využil
tak, že suterén pokračoval prístavbou, kde bola kuchyňa a jedáleň, ale tieto už boli
nad úrovňou terénu. Popod Hellov dom, popod cestu a Pfeilmeyer vilu viedol náhon
vody na Kachelmannovu vodnú turbínu, ktorá v tej dobe bola jediným zdrojom elektrickej energie pre fabriku.
V archíve Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici je reprodukcia
plánu situovania výstavby Hell-házu vo Vyhniach z roku 1884 kde sú už nakreslené
aj nové kúpele a nový kúpeľný hotel Rákoczi Ferencz II.-ház.

Fotografia rodiny Hellovej, ktorá vznikla pravdepodobne okolo roku 1895. Osoby
zľava: Horný rad - súrodenci Jakab Hell, Áron Hell a jedna ich mladšia sestra. Pod
nimi sedia druhá manželka Jakaba - Hermin Kuffler a manželka Árona - Júlia Klein.
Naspodku vľavo druhé dieťa Jakaba Hella z druhého manželstva - Emma Hell a
druhé dieťa Jakaba Hella z prvého manželstva - Hermin Hell.
V tom čase vyhnianske kúpele dávalo mesto do prenájmu formou verejnej
dražby. Aby rozšíril svoje podnikanie vo Vyhniach, Jakab Hell sa rozhodol dražiť
ich prenájom. Kedy ich dostal do prenájmu sa zatiaľ presne nevie. Ešte v roku 1879
píše Dr. Štefan Boleman v nemeckej mutácii knihy z roku 1878 Vihnye vastartálmú
hévviz Barsmegyében pod názvom Bad Vihnye in Ungarn a menom Dr. Stefan von
Boleman: Terajší nájomca kúpeľov Karol Pfeilmayer sa snaží pripravovať chutné jedlo za lacnú cenu, a tak vyhnianske kúpele patria k najlacnejším v krajine. Avšak už v
knihe Magyar gyógyfürdők és ásványvizek z roku 1892 Štefan Boleman o prenájme
kúpeľov píše: Areál kúpeľov patrí do vlastníctva mesta Banská Štiavnica, ktorá ich
dala do prenájmu Jakubovi Hellovi.
Jakab Hell zomrel 29.11.1905 a tak hotel Hell-ház (č. d. 313), parc. č. 111,
zapísaný vo vložke číslo 51 zdedili 30.4.1908: a) Emma Dénesová rod. Hellová,
predtým Budapešť V, Tátra u. 21,- v jednej tretine, b) vdova Ernestína Ungárová
rod. Hellová, Vyhne, v jednej tretine a c) Ing. Ladislav Hell, predtým Miskolc, Csabai
kapu 15,- v jednej tretine.
Hotel čakal ešte takmer štyridsaťročný osud. Okolo roku 1930 bola v kúpeľoch
zavedená elektrika. V Hell-háze vo vchode bola vrátnica, v ktorej bola tabuľa s
číslami izieb a príslušnými svetielkami. Keď mal hosť nejaké prianie, zazvonil a na
rozvodnej doske sa rozsvietilo číslo jeho izby. Vrátnik poslal príslušnú štumádlu4, aby

Rodinná fotografia zhotovenú vo Vyhniach s príslušníkmi rodiny Hellovej
a Ungárovej približne v roku 1925. Osoby vzadu zľava: György Ranunkel,
Márta Ranunkel, Hell Lászlóné (Alice Guttmann), László Hell, Dr. Erzsebét
Ungár, Pál Ranunkel. Dolný rad: Judit Dénes, Dr. Aladár Dénes, Dr. Dénes
Aladárné (Emma Hell), Hell Jakabné (Hermin Kuffler), Dr. Ungár Kálmánné
(Erna Hell), Dr. Kálmán Ungár, Imre Ungár.
zistila, čo si hosť želá. Neskoršie vyrástli pred Hellovým domom statné smreky a živý
kríkový plot. Boli odstránené až po druhej svetovej vojne.
13. júna 1941 Župný úrad Banská Bystrica vyvlastnil majetok Ungárovcov a
Hellovcov. O ďalšom osude Erny Ungárovej a Dr. Imricha Ungára viac nevie ani
niekoľko málo preživších členov rodiny. Podrobný stav Hell-házu v roku 1941 je
zaznamenaný vo Vyvlastňovacom návrhu pre Slovenský štát, Ministerstvo vnútra,
Ústredné riaditeľstvo podniku Štátne kúpele Bratislava – spis č. A 301/48-III – zo
dňa 31.05.1941: Hell – dom, detský prázdninový dom č. d. 313. Budova leží na
parcele 111 vo vložke 51 o výmere 9 á 02 m2, s domovým číslom 313, patrí Emme
Dénešovej rod. Hellovej, vdove Ernestíne Ungárovej rod. Hellovej a Ing. Ladislavovi
Hellovi v rovnakom pomere, tesne na ľavej strane
župnej cesty Bzenica – Banská Štiavnica, proti
starému kúpeľu. Dom je postavený z kameňa,
jednoposchodový, strecha krytá šindľom, budova
v špatnom stave, na rohoch diery; dvor má tvar
veľkého písmena U, nevydláždený, na poschodie vedú drevené schody, na prvom poschodí
drevená pavlač, do steny postavená, vnútorné
vchody kameňom vyložené, prípadne betónové.
Budova má 42 izieb. Pred domom je malý park
Hrob Jakaba Hella na
so živým plotom vedľa cesty. Pri tejto budove stojí
Židovskom cintoríne v
prístavba s domovým číslom 312, na parcele 112,
Banskej Štiavnici
patriaca tým istým trom majiteľom, je prízemná,
nepatrná budova s drevenou verandou, plechom krytá, slúži za sklad, malý dvor,
ináč v zašlom stave, pred budovou malý park, príchod z ulice, otvor v živom plote,
parcela je pri ulici obrúbená smrekmi.
Počas II. svetovej vojny slúžil Hell-ház na ubytovanie príslušníkov Židovskej
vysťahovaleckej skupiny, neskôr Pracovného tábora Židov.
Hellov dom zanikol pri zničujúcom požiari dňa 10. apríla 1945 v dopoludňajších
hodinách, ktorému padli za obeť celé kúpele vo Vyhniach a aj časť okolitých budov.
Pramene: Boleman, István Dr.: Vihnye vastartálmú hévviz Barsmegyében. I.
vydanie, Selmeczbánya, nyomatott Joerges Á.. özv egyénél 1878, 45 s, II. vydanie,
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, Budapest 1895, 72 s. (Vyhnianska
železitá termálna voda v Tekovskej župe). Boleman von, Stefan Dr.: Bad Vihnye in
Ungarn. Wilhelm Braumüller, K. K. Hof- & Universitätsbuchhändler, Wien 1879, 52
s. Preložil Ján Ovčarčík 2002. Boleman István Dr.: Magyar gyógyfürdők és ásványvizek. Mezei Antal Könyvnyomdája, Budapest, 1892, s. 180- 185. Preložil Ing. Ivan
Stojkov, 2002. Ciglan, Anton: Vyhne, obec a kúpele v spomienkach. 2007, 195 s.
Spracované Marianom Pavúkom podľa rukopisu a vydané vlastným nákladom v
4. exemplároch. Čelko, Mikuláš: Príspevok k dejinám pivovarníctva vo Vyhniach
do druhej polovice 19. storočia - rukopis. 54 s. Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,
Správa katastra Žiar nad Hronom. Krchnáková, Lucia - Schillerová, Janka: Vyhnianske kúpele v archívnych dokumentoch. In: Vyhne - minulosť a súčasnosť. Zborník
prednášok zo seminára konaného v dňoch 15-16. júna 2006 vo Vyhniach v hoteli
Termál. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, 2006, s. 35-48. Pavúk, Marian: Osud Židov vo Vyhniach. Múzeum SNP Banská Bystrica, 2012, 152 s.
Fotografie a rodokmeň rodiny Hell láskavo poskytla pani Halász Péterné, Budapešť Úprava fotografií – Jozef Krchman, Žiar nad Hronom
Marian Pavúk 2013
Štumádla - takto volali ženy, ktoré upratovali izby. Dnes by sme ich pomenovali
hotelová gazdiná. Vtedy však robili aj drobnú obsluhu pre hostí ako doniesť vodu
do umývadla, urobiť nákup v obchode a podobne. V kúpeľoch ich pracovalo istotne
viac ako dvadsať. (Anton Ciglan – spomienky 1997)
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História kultúry
vo Vyhniach - 21.
Tanečné zábavy - 2

Tanečné zábavy vo Vyhniach sa konali v povojnovom období hlavne
v spomenutej reštaurácii Kolkáreň pri kúpalisku. Pomerne dlhý a nie veľmi
široký objekt nebol ideálny na hudobnú produkciu, ale na počet obyvateľov
vo Vyhniach kapacitne vyhovoval. V objekte bol výčap a celkom slušne
vybavená kuchyňa, tak organizátor zábavy sa nemusel starať o občerstvenie a stravu hostí.
Kolkáreň však nebola jediným miestom, kde sa poriadali tanečné zábavy. Kým stála ešte Joklova krčma pri futbalovom ihrisku v centre dediny, tak
sa sporadicky organizovali zábavy aj tam, i keď v stiesnenejších priestoroch.
Pamätám sa, že som sa ešte ako 17- ročný zvedavý mládenec bol pozrieť
s kamarátmi na cigánsky bál, ktorý si tam zorganizovali bzenickí Rómovia.
Tí mali na konci Bzenice smerom do Vyhní primitívnu cigánsku osadu a zrejme s domácimi Bzeničanmi veľmi nevychádzali, tak si bál zorganizovali vo
Vyhniach. Vypočul som si vonku náhodou rozhovor dvoch mladých Rómiek:
„Etela, ty si už viackrát tancovala s tým bielym gadžom, berie na teba a aj
ťa zobral von“. „Zobral, zobral, aj ma vystískal, aj penis mi dal do ruky“.
„Hej, a to je zas čo?“ „To ti je ako mrokar, ale trochu menšô.“
Osada bola neskôr zrušená, Cigáni rozmiestnení po okolitých obciach,
tak sa nezaložila vo Vyhniach tradícia cigánskych bálov. Joklov hostinec
spolu s futbalovým ihriskom bol asanovaný v roku 1970, keď sa začali
stavať činžiaky dnešného sídliska Stred.
Niekoľko tanečných zábav sa zorganizovalo aj v objekte Sladovňa.
Tam bola na poschodí celkom slušná veľká miestnosť, boli k dispozícii aj
sociálne zariadenia, výčap sa zriadil v priľahlej miestnosti, akurát chýbala
kuchyňa. V Sladovni hrávala nielen tanečná kapela, ale niekedy aj dychovka
Vyhnianka. Objekt Sladovne bol neskôr využívaný ako Klub mladých.
Treba uviesť aj tanečné produkcie dychovky Vyhnianky; historická
fotografia je na fotografií.

Dychovka pod kúpaliskom pred vilou Pfeillmeier (r. 1965-67)
Sporadicky sa konali v šesťdesiatych rokoch zábavy vonku v prírode
– majálesy, či juniálesy spojené spravidla s gulášom. Asi dve vydarené
akcie s dychovkou sa usporiadali v doline Nevidze. Nedá sa však povedať o ich pravidelnosti. Takéto produkcie predsa len boli veľmi závislé na
počasí. V letnom období v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch však
Vyhnianka pravidelne hrávala do tanca a na počúvanie každý piatok večer
na Chate ROH (dnešná Sasanka). Hralo sa vonku, pre kapelu bol zriadený
prístrešok a aj v prípade slabšej prehánky hudobná produkcia pokračovala.
Tieto koncerty a zábavy boli veľmi obľúbené a bolo na nich vždy plno.
Chatu prevádzkovala rodina Regúliovcov, ktorá sa starala o nápojové
občerstvenie a dalo sa kúpiť aj niečo na prehryznutie (párky...).
Dychovka neskôr v deväťdesiatych rokoch v letnom období pravidelne
hrávala v sobotu večer vonku v Hostinci pod lipou. Tam mala zriadený
prístrešok, hostia však sedeli vonku pod holým nebom. V teplom a suchom
počasí to však nikomu nevadilo a keď bolo zlé počasie tak sa jednoducho
nehralo. Tieto hudobné produkcie ale vadili obyvateľom náprotivného činžiaku, často sa sťažovali u majiteľa hostinca a na obecnom úrade. Bola
uzavretá tichá dohoda, že hudba skončí o deviatej, najneskôr o pol desiatej
večer a tak hudobné produkcie pokračovali.
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Po roku 2000 však prestala prúdiť do dychovky mladá muzikantská
krv. Nikto nevychovával nových muzikantov, ako svojho času Maťko Vida
a dychovka postupne zostarla a skončila svoju činnosť. Hudobné nástroje
sa predali v dražbe v roku 2005. V súčasnosti niektoré z nich dekorujú
interiér v Hostinci pod lipou.
Časom stárla aj tanečná kapela Janka Gazdíka a jej členovia rozmýšľali o „muzikantskom dôchodku“. Gitarista Peter Milo už býval vo Zvolene,
a tak sa chcel v lete roku 1976 s kapelou rozlúčiť. Zorganizovala sa koncom
leta 1976 akože rozlúčková guláš-partia v prírode na Korlove. Muzikanti sa
s Petrom rozlúčili, ale... Peter potom naďalej veľa rokov s kapelou hrával,
dochádzal zo Zvolena na zábavy, či svadby. Posledné oficiálne hranie
Gazdíkovej kapely sa konalo na svadbe v roku 1988, keď Ján Bevelaqua
ženil svojho najstaršieho syna Jána. Keď sa berie za vznik tanečného
orchestra rok 1960, tak potom skupina pravidelne pôsobila v čiastočne v
pozmenenom zložení až do roku 1988, čiže 29 rokov.
Ale hudba ťahá. Janko Gazdík a Peter Milo si pri pive v lete 1995 povedali „zahrajme si ešte raz, len tak z pasie na verejnosti“. Od slov nebolo
ďaleko k činom. V jednu teplú augustovú sobotu sa dala partia dokopy
a veru na Chate ROH podvečer zahrali. Medzi ľuďmi sa správa o muzike
rozchýrila, prišlo veľa Vyhňanov a po prvých tónoch sa sem pozbiehali aj
chatári z náprotivných chatiek, takže bolo plno. Skupina na tomto svojom
poslednom vystúpení hrala v zložení: Janko Gazdík, Laco Škopec, Ing.
Peter Milo, Tonko Ciglan (ten vtedy už prekročil sedemdesiatku, bol po
porážke a museli ho na chatu doviezť autom) a bubeník Béla Hudec.
Vystúpenie malo veľký úspech, ľudia sa výborne bavili až do jedenástej,
kým produkcia neskončila.
Skupina sa ešte raz dala dokopy, ale už bez Tonka Ciglana. V roku
1996 trubkár dychovky Ján Mádel vydával dcéru a muzikanti z dychovky
si považovali za povinnosť kolegovi odbaviť svadbu.
Na záver na spestrenie ešte jednu príhodu zo zábavy na Kolkárni. Na
fašiangy roku 1968 tu hrala v jednu sobotu šesťčlenná tanečná skupina
ZK ROH pod vedením Františka Pramuku na zábave. Kolkáreň bola plná,
hudba robila výbornú náladu, tanečný parket bol stále v permanencii a prestávky boli krátke. Okolo deviatej prišlo na zábavu zo osem Bzeničanov.
A boli to Bzeničania tmavej pleti. Miesta už nebolo, ale naliehali na krčmárku, aby ich niekde usadila. Boli celkom slušní: „Veď nám, prosím, dajte
voľakde aspoň jeden stolík, dyk, my sa tam už pomestíme.“ Tak sa jeden
stolík aj so stoličkami ešte v kuchyni našiel, čašníčky ho postavili do kúta
ku dverám a natlačili sa k nemu ôsmi Rómovia (vtedy Cigáni). Muzika
spustila na privítanie Duj duj duj duj deču duj a zábava pokračovala. Okolo
jedenástej sa išli muzikanti do kuchyne najesť. Prestávka trvala teda dlhšie.
Keď sa muzikanti vrátili, stôl pri dverách bol prázdny a zvonku bolo počuť
nejaký rámus. Saxofónista Vida zbystril pozornosť: „Tam je nejaký huriavk,
určite sa tam pobili. Chytro hrajme.“
Ale hudba zahrala len zopár taktov. Ľudia sa akurát začali dvíhať do
tanca, keď tu sa s treskom otvorili dvere a doprostred parketu sa vrútil
Vyhňan Flóro. Bol prehnutý, na čele mal hrču, jednou rukou si držal kríže
a v druhej trímal riadnu bakuľu – skoro by sa dalo povedať, že kyjak.
„Kde sú Marokánci? Kde sú Marokánci?“, reval na celú miestnosť. „Nájdite mi tých Marokáncov.“ Hudba prestala hrať, ľudia si poplašení posadali,
lebo podgurážený Flóro vyzeral veľmi bojovne. „Čože sa ti stalo, Flórko?
Veď sa upokoj.“ tíšili ho niektorí. „Kde sú Marokánci? Kde sú Marokánci?“,
vykrikoval však Flóro ako pominutý. „Však ja im ukážem.“
„Asi už odišli, však vidíš ich stôl je už prázdny, ani veci tam nemajú“,
tíšili ho. „Poď radšej na poldeci.“ „Akože odišli? Však nezaplatili, volajte
políciu!“, zahorekovala jedna z čašníčok.
Flóro s palicou vykukol cez dvere von, ale do tmy nešiel. Predsa len
medzi Cigánmi boli piati chlapi a zvyšné tri boli ženy. Aj keď bol Flóro
mocný chlap, presila je presila. Palicu postavil do kúta a poslušne išiel
k pultu na poldeci.
V pondelok sa v strojárňach preberala táto bojová udalosť. Zistilo sa, že
podgurážený Flóro prvý začal do Cigánov rýpať a po slovných potýčkach
ich volal von, ak sa ho vraj neboja. Nebáli sa. Flóro vonku dostal päsťou
po čele a palicou po krížoch, a kým si on našiel inú palicu, Cigáni zdupkali
peši do Bzenice.
Z incidentu však neboli žiadne dozvuky a vyriešil sa bez polície. Rómovia neboli anonymní, štyria z nich robili v strojárňach, a tam robil na vŕtačke
aj Flóro. Za triezva sa protivníci uzmierili, Rómovia si sekeru na Kolkárni
vyrovnali a incident skončil tak, ako sa mal skončiť, podľa príslovia, že „čo
sa kde navarí, tam sa to má aj zjesť“.
-pm-
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Krásne vlasy nie
sú doménou len žien
Dnes, na rozdiel od časov
minulých, sa páni o svoju vlastnú
prikrývku hlavy starajú
viac. Je to spôsobené zmenou doby, ale aj tým, že sú viac
„zaťažení“ na seba a uvedomujú
si, že jednoduchým pestovaným
účesom si zvýšia svoje ego a sebavedomie.
Súčasná pánska účesová tvorba udáva trend strihu taký, že vlasy
sú po bokoch na krátko zostrihané,
na temene a ofine sú vlasy dlhšie.
Samozrejme, dnes sa nosia dlhé aj
krátke vlasy. Výber strihu záleží od ich kvality a hustoty. Neodmysliteľnou súčasťou každého muža sa stáva vlasový „styling“. Dnes
je už úplne bežné , že si páni dávajú farbiť a melírovať vlasy.
Aby aj pánske vlasy boli stále zdravé a krásne, je potrebné
dodržiavať tieto rady:
• absolvovať pravidelný zostrih u kaderníčky
• sledovať módny trend strihov
• pri redších vlasoch si dopriať vlasovú masáž na podporu ich
rastu
• používať vlasovú kozmetiku určenú na konkrétny typ vlasov
• pravidelne si ich umývať (to závisí od prostredia, v ktorom muži
pracujú), normálne je 2 až 3- krát týždenne. Každodenné umývanie by spôsobilo zmastenie pokožky i vlasov.
Páni, nebojte sa zmeny !!!
Aktuálne sú krátke i dlhé vlasy. A tých, ktorých príroda neobdarila
hustou „hrivou“, nezúfajte, strih na ježka je stále „in“.
Bc. Emilia Krivánová

Aby nás nebolela chrbtica
II. časť
Je potrebné si
uvedomiť, že po
rodičoch dedíme
dispozície k určitým pohybovým
schopnostiam,
nie ochorenie pohybového systému. O tom, či nejaké chyby vzniknú, rozhoduje
hlavne náš pohybový režim v priebehu života.
V predchádzajúcej časti som sa zmienila o rizikách pri vývoji
chrbtice dieťaťa v útlom detstve, avšak ono nemá ešte „vyhraté“,
ani keď podrastie. Veľmi často si krivú chrbticu všimnú rodičia
i lekári, keď v období dospievania dôjde k zrýchleniu- akcelerácii- rastu. Nejedno dieťa vyrastie v priebehu pol roka o päť a viac
centimetrov. Toto vedie k väčšej zraniteľnosti vyvíjajúceho sa pohybového aparátu. Jeho najčastejším ochorením v tomto období
je Scheuermannova choroba (ovplyvňuje držanie a pohyblivosť
hrudnej chrbtice) alebo skolióza.
Obdobie dospievania je poslednou etapou vo vývoji mladého
organizmu, keď je možné ešte jednoduchým a šetrným spôsobom
ovplyvniť držanie tela a prirodzené zakrivenie chrbtice.
Preto by rodičia nemali brať na ľahkú váhu odporúčania špecialistov týkajúce sa potrebných liečebných a režimových opatrení
počas obmedzeného obdobia do ukončenia rastu. S ukončením
rastu dieťaťa vystupuje do popredia potreba sústavnej, primeranej
a vyrovnanej pohybovej aktivity.
Bc. Anna Zimanová

Haló Vyhne

Keďže tu opäť máme sezónu červených nosov a kašľa, je potrebné prijímať viac vitamínov. Jedným z rýchlo dostupných
zdrojov je kyslá kapusta. Chutná je surová, ale aj tepelne
upravená so zemiakmi ako

KAPUSTOVÁ KAŠA

Potrebujeme: 300g kvasenej kapusty, 1 cibuľu, 1 PL oleja,
1 ČL mletej červenej papriky, 200 g prerastanej slaniny,
700 g zemiakov
Postup: Na oleji do sklovita udusíme nadrobno nakrájanú cibuľu a pridáme kapustu bez šťavy. Poprášime mletou paprikou
a na miernom plameni dusíme 20 minút. Slaninu pokrájame na
kocky a na chrumkavo osmažíme na panvici. Zemiaky očistíme,
nakrájame na kocky a uvaríme domäkka v osolenej vode. Potom vodu scedíme. Pridáme nakrájané maslo, zohriate mlieko
a môžeme priliať aj vypečený tuk zo slaniny. Pomocou vidličky
alebo pučidla urobíme kašu, do ktorej zamiešame udusenú
kapustu. Navrchu posypeme slaninou. Podávame ako samostatné jedlo alebo k rôzne upravenému mäsu.
Dobrú chuť praje Janka Ciglanová!

INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA
•
•

Ponúkam na predaj 1-izbový prerobený byt vo Vyhniach na
sídlisku Stred č. d. 437, t. č. 0908 282 551. Výhodná cena
+ dohoda.
Predám 2-izbový byt s balkónom, vonkajšou špajzou a pivnicou na 1. poschodí vo Vyhniach, po celkovej rekonštrukcii,
s ponechaním kuchynskej linky „rustikál“, plynového šporáka s elektrickou rúrou a novou práčkou Electrolux za
primeranú cenu, a v prípade individuálnej dohody aj so
zľavou. Kontakt: 0905 729 657.

Krátky pohľad do plánu práce
Základnej organizácie
jednoty dôchodcov
Slovenska vo Vyhniach na rok 2014
Aj na tento rok si ZO JDS Vyhne pripravila bohatý a pestrý program pre svojich členov. Pre vašu inšpiráciu a chuť
zapojiť sa vyberáme z neho niekoľko zaujímavých bodov
(podrobný a detailný program bude členom predostretý
na výročnej členskej schôdzi):
marec: výstava ručných prác
apríl: návšteva divadla vo Zvolene, príp. Banskej Bystrici
úprava hrobu Kachelmanna
máj: zájazd do Banskej Štiavnice na Kalváriu
jún: výlet s deťmi zo ZŠ na Deň detí
juniáles pri vyhnianskej Sasanke (26.6.2014)
júl: turistika na trase Podjedlina- Hájska skala- ihrisko
(na záver túry „opekačka“)
august: výlet do Piešťan a Myjavy
september: turistika do Hodrušky
(spojená s „opekačkou“)
november: návšteva divadla vo Zvolene, príp.
Banskej Bystrici
december: rozlúčka s rokom 2014
(posedenie 28.12.2014)

Haló Vyhne
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KRÍŽOVKA
Šťastie je . . . . . . (1. – 6. časť tajničky). . . . s. . . . . . . . . . . . . . . .
(7. – 8. časť tajničky) -- Christopher McCandlessl
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Zvisle:
A. Pristav k niečomu – krátke spojenie – šok, zvrat.
B. Lámka – letecké útoky – otec, u arabov.
C. Kebyže – 6. ČASŤ TAJNIČKY – kus, v skr. – 3. ČASŤ TAJNIČKY.
D. Vedela – tŕň, po česky – tenký plochý kus materiálu – polyamid,
v skr.
E. Majestátnosť, patetika – Kornel, domácky – ohúr.
F.
Domácke meno Oľgy – patriaci Otovi – odtiaľ, po česky
– predložka.
G. Chemická značka telúru – 1. ČASŤ TAJNIČKY – 4. ČASŤ
TAJNIČKY – elektrón-volt, v skr. –
H. Osobné zámeno – nemecká automobilka – revolvery – popevok.
I.
Lodný hák – dlhší študijný pobyt – rozhadzujem, plytvám.
J.
Zdemoluje – remíza v šachu – pracuje – ťeba.
K. Surovina na výrobu pohonných látok... – 7. ČASŤ TAJNIČKY
– štvorček (typ.) – 5. ČASŤ TAJNIČKY.
L. Dotkne sa niekoho cti – drobný obchodník, zastar. – skr.
štátu Arkansas.
M. Dáva do obalu – ďobla – výnos z majetku.
Pomôcky: stupa, revolta, alen, rýma, tél, day, aba, Ort, abú,
pátos, stáž.
Príjemný relax pri lúštení a všetko najlepšie v novom roku 2014,
pevné zdravie, veľa šťastia a pracovných i osobných úspechov
praje autor krížovky: Július Tóth

ᜀ
(Rozlúštenie tajničky: Šťastie je skutočné, len ak sa oň môžeme
s niekým podeliť. – Christopher McCandless.)
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Vanesa Abrahámová

Ā

LEGENDA:
Vodorovne:
1. Opečiatkuj, hovor. – jarok, bystrina – drevená chata.
2. Vzhľadná – 2. ČASŤ TAJNIČKY – zvernica.
3. Kráľovná kvetov – vyťahovať meč, po česky –prehratie organizmu, úžeh.
4. Vždyzelená rastlina – orgán zraku – vtlčie, vbije, vrúti sa.
5. Osamotená – drevený mažiar – voňavé korenie.
6. Stred sviečky – zápisník, poznámkový blok – podielová predpona, bilióntina.
7. Priemer hlavne – vzbura, odboj – címer.
8. St. fínska a dánska dĺžková miera – čľapká, čvŕka – snoval.
9. Tempo, po rusky – prízemný výhonok – chrípka, po česky.
10. Odroda hrozna – zima, po maďarsky – morský rak.
11. Dôverne oslovuje – konzistentný – berie, po česky.
12. Raster, po česky – deň, po anglicky – obyvateľ talianskej
metropoly.
13. Beduínsky plášť – 8. ČASŤ TAJNIČKY – miesto, pracovisko
v bani.
14. Spriadam – koncovka ženských priezvísk – bývalý kandidát
na župana.

Naše rady navždy opustili:
Roman Píš
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 1228.
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Reakcie na článok STANOVISKO

Výsledky nového výberového konania na funkciu riaditeľa
- konateľa spoločnosti Vodný raj, s. r. o. Vyhne
Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach (OZ) sa 16. decembra 2013
na svojom riadnom rokovaní uznieslo, že po odstúpení bývalej
riaditeľky Vodného raja, s. r. o. sa vyhlási nové výberové konanie na
pozíciu riaditeľ- konateľ. Zároveň OZ poverilo starostu obce jeho
vyhlásením prostredníctvom tlače, internetu a úradnej tabule.
V zákonom stanovenej lehote sa prihlásilo 8 uchádzačov, s ktorými sa následne vo Vodnom raji vykonala prezentácia objektu
a stav hospodárenia a technológie tak, aby mali predstavu o stave
spoločnosti. Na základe získaných informácií si mali vypracovať
prezentáciu vedenia spoločnosti.
Samotný konkurz sa uskutočnil 8.1. 2014 od 16:00 h na OcÚ
vo Vyhniach. Výberová komisia bola zložená z 8 poslancov OZ
a 1 pracovníka Vodného raja.

Starosta obce bol prizvaný ako hosť,
pričom nemal hlasovacie právo. Dvaja
kandidáti sa výberového konania bez
udania dôvodu nezúčastnili. Komisia
si zvolila zo svojich členov za predsedu Ervína Családiho, ktorý
viedol celé výberové konanie. Komisii sa predstavili šiesti prítomní
uchádzači o miesto, ktorí postupne prezentovali svoje projekty.
Každý z nich mal na prezentáciu vedenia spoločnosti 30 min. Ich
pripravenosť bola na vysokej úrovni.
Uchádzači boli posudzovaní samostatne.
Nakoniec komisia rozhodla verejným hlasovaním, že novým
riaditeľom- konateľom spoločnosti sa stáva Ing. Eva Sliacka,
obyvateľka Vyhní.

Haló Vyhne
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konateľa spoločnosti Vodný raj, s.r.o.

Kúzelná zima
Tak ako po dni prichádza noc, tak sa u nás striedajú štyri ročné
obdobia. No mne sa najviac páči zima. Zima je prekrásne obdobie,
kedy je všetko prikryté bielou perinou z vločiek jemných ako hodváb. Zima sa začína, keď drobučké vločky tancujú v povetrí, jemne
cinkajú do okien a ľudia sa tešia. To oblaky vločkám okná otvorili
a oni sa teraz môžu znášať dolu ako snežné víly. Povetrím duje
mrazivý vietor. Všetko sa trbliece, sťa hviezdy za jasného večera.
Vtedy je svet pokrytý veľkou bielou perinou a všetko vyzerá akoby
sme boli v krásnom ľadovom kráľovstve, kde sa všetko trblieta
ako v čarovnom zrkadle. Vkladá sa aj do duší ľudí, ktorí sú zrazu
milší, tolerantnejší, chápavejší. Počas zimy príroda zasnene spí.
Medvede usínajú do predlhého zimného spánku, milučké vtáčiky
prikrmujeme tak, že im do kŕmidiel sypeme semienka. Počas zimy
môžeme sledovať aj zasnežené lúky, pri ktorých sa môžeme nechať

zaplavovať príjemnými pocitmi. Nanešťastie, celá ta krása trvá tak
krátko, a preto si musíme čo najrýchlejšie užiť lyžovačky, sánkovačky, guľovačky a korčuľovania skôr, než nášmu snehuliakovi
zmäkne hlava a odpadne nos.
Sneh v detskom srdci vyvoláva radosť, nadšenie a očarenie z
toľkého bieleho, čistého a nedotknutého snehu. Strechy domov,
budov zdobia dlhé ostnaté drôty v podobe cencúľov. Z neba sa
na nás znášajú biele vločky, ako snehové víly. Polia a lúky sa
zmenili na bielu snehovú prikrývku, vytvorenú bielym, čistým snehom. Padajúci sneh zdobí nielen polia a lúky, ale aj stromy, ktoré
obliekol do dlhého bieleho kabáta. Zima je ako obrovský vankúš
naplnený tým najbelším a najjemnejším perím, ktoré je tak dobre
našuchorené ako keby to robili tie najjemnejšie ručičky a dali si na
tom veľmi záležať. Stromy v zime sú smutné, lebo na sebe nemajú
ani jeden lístok, ale keď začne snežiť a na stromy napadne veľká
kopa snehových vločiek, okamžite sú šťastné.
(dokončenie na str. 12)
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Kúzelná zima
(dokončenie zo str. 11)

Dažďové mraky jesene vyhnalo zubaté slniečko. Štipľavý mráz
farbí nosy a líca ľudí načerveno a okná budov zdobí najrozmanitejšími a najoriginálnejšími vzormi. Chodníky sa obliekajú do
svadobných šiat a ich neúhľadné
mláky sa menia na trblietavé zrkadlá. Kde - tu však môžeme zazrieť
vrabce, sýkorky, či čierne havrany
ako si ozobkávajú z omrviniek, ktoré
si našli len veľmi ťažko. Sýkorkám
deti vešajú na stromy kúsky loja a
vrabce sa ponevierajú okolo odpadkových košov a striehnu na to, čo by
sa dalo zjesť.
Atmosféru zimy dotvárajú
tóny vianočných kolied, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam.
Nočné ulice rozžaruje farebný jas
vianočných stromčekov z okien
domov. Túto nádheru ešte umocňuje odraz farebných svetielok v
drobných kryštálikoch snehu. Ľudia sa na seba usmievajú viac ako
v iné obdobia roku. Mestá sú naplnené láskou a porozumením.
Svet sa zdá byť veselší.

Haló Vyhne

K zime patria nie len Vianoce, ale aj Silvester, privítanie
nového roka a rozlúčenie sa so starým rokom.
Koncom februára sa však ľadové kráľovstvo mení na uplakanú
krajinu. Všetko má svoj koniec, a tak aj meče, ukuté z tvrdého ľadu, sa
pomaly menia na vodu. Sneh sa roztápa a ubolené konáre stromov,
ktoré statočne držali bielu prikrývku, si pofúkajú a zacelia rany, aby
onedlho mohli vyhnať nové púčiky. Zrkadlá z ľadu sa pomaly strácajú a
rieky, ktoré boli štvrtinu roka uväznené
v priehľadnej truhle, pomaly rozbiehajú
tok. Na zemi sa čoskoro objavia prvé
snežienky a silná bohyňa zimy Meluzína, tak silná a statočná, vie, že v tejto
etape roka sa jej vládnutie skončilo a
žezlo prenechá svojej nepriateľke a
kolegyni zároveň, Vesne.
Zima je krásne ročné obdobie.
Nádherné snehové vločky a trblietajúci sa ľad rozbúcha srdce nejedného
človeka. No tak ako sa strieda deň
s nocou, sa musí vystriedať zima s
jarou, aby sa o rok mohla Meluzína
opäť ukázať v plnej paráde.
Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. Zima je nenávratne za chvíľu za nami a po dlhých, chladných
a tmavých nociach prináša so sebou jar sladučké teplo, ktoré nahrádza
to z domáceho krbu.
Bc. Slavomíra Konigová

Dobrý vstup do súťaží slovenského pohára v biatlone
Desať pódiových umiestnení vybojovali pretekári klubu biatlonu
Vyhne v Osrblí v dňoch 28.-29. decembra v rámci prvého kola
slovenského pohára dorastu a dospelých.
Po nie celkom ideálnej príprave na snehu, nakoľko vo Vyhniach sme nemohli absolvovať na snehu ani kilometer prípravy
(trénovali sme na Červenej studni, Skalke pri Kremnici alebo v
Osrblí), nastúpilo deväť našich pretekárov v sobotu na rýchlostné
preteky a v nedeľu na preteky s masovým štartom, ktoré prebehli
v národnom biatlonovom centre v Osrblí, kde bol pripravený okruh
z technického snehu. Teploty pripomínali počas oboch dní skôr jar
ako začiatok zimy, ale trate aj strelnica boli dobre pripravené.
V hlavnej kategórii mužov nás reprezentoval prvým rokom
muž Juraj Valenta. V sobotu po výbornej streľbe (0,1) dobehol
na výbornom treťom mieste, keď zvíťazil Peter Kazár z Predajnej. V nedeľu sa na štart postavilo aj kompletné reprezentačné
družstvo mužov. Najlepší bol po výbornej streľbe (0,0,1,0) Pavol
Hurajt. Juraj po slabšej streľbe (3,1,3,3) dobehol na dvanástom
mieste. Junior René Beveláqua (1,1),taktiež bojujúci o nomináciu
na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta skončil v sobotu
na štvrtom a v nedeľu po streľbe 0,1,1,3 na treťom mieste. V oboch
pretekoch bol najlepší domáci Michal Kubaliak. V strednej kategórii
mužov sa na štart oboch pretekov postavili len dvaja pretekári
a v oboch štartoch zvíťazil náš Ľubomír Lepeň. V staršom doraste

dievčat v sobotu obsadila naša Katka Husárová (3,3) len sedem
desatín sekundy za treťou štvrté miesto, pričom zvíťazila Anna
Netíková z Brezna. V nedeľu sa Katka po streľbe 0,1,1,2 posunula na tretie miesto. Zvíťazila Bystričanka Annamária Košinová.
V tej istej vekovej kategórii chlapcov náš odchovanec a teraz člen
VŠC Dukla Banská Bystrica Ondrej Kosztolányi v sobotu zvíťazil
a v nedeľu dobehol tretí. V mladšom doraste dievčat skončila Marcela Luptovská v oboch štartoch na druhom mieste za víťaznou
Laurou Chovanovou z MŠK Liptovský Hrádok. V sobotu strieľala
3,2 a v nedeľu po výbornom výkone 1,1,1.Prvým rokom dorastenka Carolína Krnáčová v sobotu po slušnej streľbe (2,1) dobehla
piata a v nedeľu (0,3,3) ôsma. V mladších dorastencoch zvíťazil
v sobotu náš Samuel Závalec po výbornom výkone a streľbe 2,0.
Darilo sa aj Matejovi Lepeňovi (3,2), ktorý skončil vo svojom prvom štarte v doraste tretí a nestratil sa ani Róbert Valenta (2,4)
na piatom mieste. V nedeľu bol najlepší Prešovčan Matej Baloga
pred našim Samuelom Závalcom (0,1,2). Matej Lepeň po horšej streľbe (3,4,2) dobehol na štvrtom a Róbert Valenta (3,3,4)
na siedmom mieste.
Súťaže slovenského pohára pokračujú druhým kolom v dňoch
18.-19. januára opäť v Osrblí, keď sa do súťaží zapoja aj žiacke
kategórie.
Igor Luptovský
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