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Detské ihrisko, aj to bude odmena
Už aj naše deti
sa konečne dočkali
detského ihriska.
Hoci sa ešte len
buduje, verím tomu,
že spokojní budú
všetci. Aj rodičia,
ktorí už roky snívajú
o hracej ploche pre
deti, ale predovšetkým deti, pretože už
aj ony budú mať
niekde miesto len
pre seba.
Všetci ste si iste
všimli, že detské
ihrisko sa buduje na
školskom dvore.
Takmer každý deň
sa tam realizujú a skutočne veľmi snažia niektorí ockovia, ale aj
„neockovia.“ Na tomto kúsku zeme v našej obci to skutočne
v posledných dňoch žije, buduje sa, píli, stavia... Už roky som
u nás nevidela takých zapálených oteckov ako je Števko Ťažký
ml., Ivko Dlhoš, Peťo Chladný a ďalší, ktorým záleží na tom, aby
sa táto úžasná vec dotiahla do konca. Pracujú bez nároku na odmenu, využívajú svoje vlastné náradie a to všetko len pre naše
deti v obci. Pridali sa aj mladé maminy, ktoré maľujú a natierajú
aj so svojimi deťmi. Úžasný pohľad, keď idem okolo. Deti sú hrdé na svojich rodičov a bránia ich pred „nádejnými vandalmi“ (neviem, ako ináč by som ich nazvala), ktorí využijú každý
okamih bez prítomnosti dospelých a správajú sa bezohľadne na
detskom
ihrisku.
Nedovoľme
im
to
!
Naše deti dostali krásny a úctyhodný darček. Pekná odmena na
záver školského roka. Ale odmenou pre tých, ktorí ihrisko budujú
by iste bolo aj to, keby sa k nim pridalo viac zapálených oteckov, ktorým tiež záleží na tom, aby naše deti boli
spokojnejšie a šťastnejšie. Pomôžte im.
Vám všetkým, ktorí ste už urobili kus práce,
všetci ďakujeme.

Ročník I.

Číslo II.

Aj Vy sa tešíte...?
Ja veľmi... Iste tušíte, o čom hovorím. Áno,
o lete, dovolenkách, o najpríjemnejších a najteplejších dňoch v roku, o letných mesiacoch,
o prázdninách. Konečne voľno, oddych. Pre školákov bezstarostné dni bez školských povinností,
bez domácich úloh.
No jednoducho pohoda. Zvlášť v rodinách, kde
deti
prinesú pekné vysvedčenie, najlepšie by
bolo „čisté...“. Ale pre niekoho môže byť predsa
pekné vysvedčenie aj s trojkami, alebo aj horšie.
Pretože sú deti, ktoré hoci sa veľmi snažili, dokonca viac ako jednotkári, nikdy nedosiahnu lepšie
výsledky. Ale možno práve tie Vaše deti, ktoré
nikdy nemali na vysvedčení „čisté“, dokážu v skutočnom živote oveľa viac, práve preto, že museli
vždy vynaložiť oveľa viac úsilia na prekonanie
každého problému, na učenie. Nekazte sebe a
deťom dovolenku pre horšie vysvedčenie, podržte
deti práve teraz. Možno práve teraz potrebujú
Vašu podporu, pochopenie, a práve to bude pre
nich motiváciou, aby v nasledujúcom školskom
roku boli lepší, dokonalejší. Deti potrebujú vedieť, že mama
a otec stoja za nimi, aj keď sa
im niečo nepodarí.
A že sa netešíte na dovolenku preto, že zase
nemôžete ísť s deťmi k moru, aj keď ste im to
sľúbili, pretože ste zase nedokázali ušetriť? Ani
preto sa netrápte. Veď dovolenkovať môžete aj
za kopcom. Deťom je jedno, kde sa budú hrať, ale
hrajte sa s nimi. Buďte všetci spolu. Deti sú oveľa
šťastnejšie, keď cítia pri sebe Vás, rodičov.
Verte mi, keď raz vyrastú , budú najviac spomínať na prázdniny a chvíle, ktoré ste strávili spoločne s nimi. Možno Vám to raz aj vrátia. Pretože
deti vyrastú a Vy budete na ne niekde čakať,
a budete si veľmi želať, aby ste zas boli chvíľu
všetci spolu, a oni prídu. A všetci budete zase
šťastní, a vôbec to nemusí byť pri mori... Veď aj
doma je tak krásne...
Želám Vám všetkým, malým i veľkým, starým
i mladým krásne leto, nádherné dni plné slnka,
úžasných zážitkov, pohody a veľa šťastných
úsmevov od Vašich detí.
Želám Vám príjemnú dovolenku .
Iveta Roháčová
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Obecné správy

Ubehol takmer polrok...
a ja mám, na požiadanie redakčnej rady našich novín, prispieť krátkym hodnotením môjho pôsobenia vo
funkcii starostky obce. Tak teda od začiatku... Čo
ovplyvnilo moje rozhodnutie kandidovať na funkciu
starostky? Zmena. Áno, bola to zmena, ktorú naša obec
nutne potrebovala. Ja, ako obyvateľka Harmanca som
mala pocit, že obec stojí na mŕtvom bode, avšak netušila som, že cesta zmeny bude tak rozsiahla a ťažká.
Aké boli začiatky? Úprimne povedané, boli ťažké, pretože už na začiatku sa vyskytli problémy. Obecný úrad
sme prebrali v posledný deň zákonnej lehoty a boli to
len kľúče, pečiatky a štátne insígnie, hoci som mala
záujem už počas mesiaca december prebrať agendu
Obecného úradu a vykonať inventarizáciu majetku. Kde
sa stala chyba? Neochota, nezáujem... a tak sa začal môj
život vo funkcii starostky. Život sa mi zrazu úplne zmenil a ja som začala žiť vo svete písomností, upozornení,
nezaplatených faktúr, nefungujúceho ekonomického
systému riadenia. Ďalej bolo nutné vypracovať rozpočet,
personálne zabezpečiť chýbajúcu
pracovníčku, a aby
toho nebolo málo, prenasledovali ma aj nedôverčivé
pohľady ľudí, ktorí akosi neverili, že to zvládnem.

Nemôžem povedať, že som to už zvládla, pretože ma
nečakané prekvapenia stretávajú na každom kroku ako
napr.: riešenie obecného satelitu, neuhradená faktúra za
elektrickú energiu v priestoroch PUB – u , a negatívny
dopad daní na rozpočet. A čo bolo najväčším prekvapením? Anonymné udanie na skládku odpadu v Cenove.
Tento problém by som rada vyriešila, avšak je to veľmi
zložité, pretože je akútny nedostatok finančných
prostriedkov v obci. Sú však aj situácie, ktoré vnímam
pozitívne ako napr.: personálna stabilizácia, počiatočné
kroky k stabilizácii ekonomickej situácie, budovanie
dobrých vzťahov s podnikateľmi na území obce, počiatočná etapa likvidácie skládky odpadu a finišovanie na
dostavbe detského ihriska.
A čo dodať na záver? Uplynie ešte veľa času a ako
sa hovorí, pretečie ešte veľa vody, kým sa problémy
v našej obci dajú do takého stavu, ktorý bude vyhovovať všetkým. Avšak ja sa nevzdávam a budem im čeliť,
čeliť všetkým tým problémom, ktoré ma budú ráno
čakať, a ktoré budem musieť riešiť, a to nielen ja, ale aj
poslanci a pracovníci Obecného úradu, v ktorých mám
veľkú pomoc.
Helena Vajsová - starostka

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci
zo dňa 24.4.2007
Obecné zastupiteľstvo v Harmanci schvaľuje odpredaj majetku HP REALITY s.r.o., budovy č. 5.

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci
zo dňa 30.5.2007
Schvaľuje:
−

odstránenie divokej skládky v súčinnosti s SHP Harmanec v súlade s legislatívou ochrany ŽP; Za porušenie alebo vzniknutie ďalšej skládky sa budú vinníci
postihovať v zmysle platnej legislatívy ochrany ŽP
a trestného zákonníka.

−

výzvu pre všetkých obyvateľov obce, ktorí majú
v uvedenej lokalite nelegálne stavby, aby ich odstránili
alebo dokladovali oprávnenosť užívania jestvujúcej
stavby alebo pozemku; Po stanovenom termíne budú
zlikvidované.

−

zoznam uchádzačov o zamestnanie vykonávať
aktivačné práce v obci od 1.9.2007 - Krajčiová Mária,
Krajči Milan, Bučková Viera, Papcún Marián, Grajzer
Tomáš, Nemčoková Zuzana, Lacko Marek, Kocvár
Miroslav

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci
zo dňa 16.5.2007
Schvaľuje:
−
jednorázovú finančnú sociálnu výpomoc pre Leštáka
Pavla vo výške 500,- Sk
−

zriadenie fit centra „HARMA - GYM“ v rámci verejnoprospešných služieb za účelom telesnej kultúry
v obci

−

vypracovanie nového Štatútu obce Harmanec s prihliadnutím na súčasné platné normy

−

zástupcu starostky podľa predloženého návrhu

−

prijatie nového zamestnanca na Obecný úrad Harmanec p. Kollárikovú Anežku

−

smernicu č. 1/2007 o postupe obce Harmanec pri zadávaní zákazky s nízkou prioritou v rámci verejného
obstarávania na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb

−

použitie finančných prostriedkov v naliehavých prípadoch bez súhlasu OZ do výšky 10.000,- Sk

−

pre p. Štiefela Viliama odmenu 1.000,- Sk za vykonaný rozbor vody prameňa v Cenove

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
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Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

OZNAM
V dôsledku likvidácie smetiska a starých
drevených garáží v Cenove plánuje obec
Harmanec a HP Reality s.r.o. výstavbu nových garáží. Predbežné žiadosti o odkúpenie
garáží v lokalite Cenovo môžu záujemcovia
doručiť osobne, alebo poštou na obecný úrad.

Harmanecké noviny

História
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Voľby do MNV Harmanec v roku 1957
V roku 1957 boli vypísané
voľby do Miestnych
národných
výborov na celom území republiky.
Voľby sa uskutočnili v júni. V obci
Harmanec boli zvolení pre nasledujúce funkčné obdobie, ktoré bolo
do roku 1960 nasledovní členovia
MNV:

Preukazy členov MNV

Fatura Rudolf - predseda
Kurjatko Ján - tajomník
Poslanci:
Braunová Alžbeta
Bulla Ján
Daniš Vojtech
Daubnerová Júlia
Dlhoš František
Droba Július
Ľupták Pavel
Marek Zdenek
Selecký Ján
Slašťan Jozef
Schlenger Jozef
Vajsová Alžbeta
Babjaková Viera pracovala ako
administratívna
pracovníčka.
Súčasne zastávala i funkciu
predsedníčky „Výboru žien“.

Pred 50-timi rokmi ...

Národný výbor sídlil
z núdze v nevyhovujúcich
priestoroch v drevenom baraku pri vtedajšej škole
oproti dnešnému Závodnému
klubu.
Poskytnuté fotomateriály: M. Kiššimon

Ospravedlnenie
V prvom vydaní Harmaneckých novín ste sa mali nám „vlúdila“ do článku: Prvé voľby do MNV Harmamožnosť dozvedieť kedy a akým spôsobom vznikol ná- nec. V poslednom odseku bolo nesprávne uvedené:
zov novovytvorenej obce Harmanec až po prvé voľby Funkčné obdobie od 1.1.1957 do 30.3.1957.
do MNV Harmanec. Skôr ako budeme pokračovať, Správne má byť: Funkčné obdobie od 1.1.1957 do
ospravedlňujeme sa čitateľom za malú chybičku, ktorá sa 30.6.1957.
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Telocvičňa má 70 rokov
Koncom septembra 1936 pošta doručila do
Harmanca dopis s označením Velmi pilné! z Banskej
Bystrice. Odosielateľom bola Sokolská župa Pohronská
DETVAN. V dopise boli pokyny na uvítanie prezidenta
Dr. Eduarda Beneša v Harmanci a to dňa 28. septembra
1936 ráno o 9. hodine - a to bolo v pondelok. Vyzývalo
sa k veľkej účasti bratov a sestier v kroji. Krojom sa
nazývali sokolské uniformy. Sokolská jednota
v Harmanci bola založená v roku 1935 a patrilo sa, aby
mala svoju budovu - Sokolovňu.

Harmanecké noviny

ako viacúčelové budovy pre
športovanie, kino, divadlo,
oslavy, zábavy. Z príležitosti
otvorenia Sokolovne organizátori zabezpečili aj vkusné
odznaky z bronzu, ktoré boli
zhotovené v kremnickej mincovni. Zachovalo sa ich však
veľmi málo! Harmanecká
Sokolovňa sa preslávila tým, že
tu 15. septembra 1944 vystúpilo po prvý krát Frontové divadlo na slobodnom povstaleckom
území. Svedčí o tom i pamätná tabuľa na budove.
Sokolská župa Pohronská Detvan
združovala tieto jednoty: Radvaň,
Zvolen, Slovenská Ľupča, Podbrezová, Brezno, Harmanec, Tisovec,
Kremnica, Lučenec, Banská Bystrica.
Sokolský pozdrav znel: N a z d a r .
Názov „Sokolovňa“ sa však
dlho neudržal a aj dnes sa používa
výraz „telocvičňa“. Má to však svoju
malú históriu. Kedysi boli dve
konkurenčné športové združenia Sokol a Orol. Sokol bol pánskejší,
„buržoáznejší“ a Orol bol vyložene
proletársky. A vtedy komunisti prišli
s heslom: Kto chce robiť pánom vola, ten nech vstúpi do Sokola! Lenže
po februárovom puči 1948, keď sa
dostali k moci, prišli s novým
heslom: Čo Sokol, to komunista!
Nuž čo, život je dosť pestrý - aj na
hlúposti!
Michal Kiššimon

Pán prezident prišiel, krátko sa zastavil v slávnej fabrike no a potom sa presunul so svojim
sprievodom do centra obce, ktorá však vtedy bola
ešte vedená ako osada. Za veľkých ovácií poklepkal základný kameň budúcej Sokolovne, zakýval na
pozdrav a odišiel.
Sokolovňa bola stavaná v rýchlom tempe
a bola slávnostne otvorená 19 - 20. júna 1937. Je
to teda práve 70 rokov. Sokolovne boli stavané

Harmanecké noviny

Kultúra v obci
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Deň matiek sa vydaril
Tohtoročný sviatok matiek sa naozaj vydaril.
Veľkú premiéru mali škôlkári najskôr v Materskej škole
plnej vzácnych hostí - mamičiek a oteckov, ktorí fotili
a filmovali, ale aj starkých a prastarkých. Škôlka voňala
koláčikmi pre hostí a slávnostnou náladou.

„Sadíme my máje“, to bol názov ľudového pásma,
v ktorom sa všetky deti, aj tie najmenšie prezentovali.
Premiéru mali aj krásne nové ľudové kroje, ľudové
nástroje - husličky a basa,
ktorú nám z dreva vyrobil a
vyzdobil vždy ochotný
p. Maroš Seman. Za ten mesiac, čo sa deti pripravovali,
sa neučili len spievať a tancovať, ale po celý ten dlhý
čas sme našim deťom vštepovali aj návraty k ľudovým
tradíciám nášho národa, cez
ktoré deti nasávajú lásku a
vedomosti o tom, čo by sa
možno nikdy nedozvedeli.
Deti sa tak priblížili k niečomu, čo vôbec nepoznajú, priblížili sa k dávno zabudnutým tradíciám, krojom, obyčajným veciam, radostiam
a zábavám na dedine, ktoré ľudí kedysi tak spájali.
Dozvedeli sa, že život detí na dedine bol tiež kedysi
krásny, aj keď deti nemali žiadne Playstation, Nintendo
alebo X-box - vlastne ani televízne hry, žiadnych 99
televíznych kanálov, žiadny surround-sound, počítače,
chatrooms a internet. Ale mali kamarátov a boli celý
deň vonku. Rodičia si kedysi tiež užili pekné nervy, ale
mobily neexistovali, takže nebolo komu volať... Aj
vtedy deti spadli zo stromu, porezali sa, zlomili si ruku
či nohu, vyrazili si zuby, ale nikto kvôli týmto úrazom
nebol zažalovaný. Boli to úrazy a nikto neniesol vinu len deti. Bili sa, mali modriny, ale naučili sa to pre dýchať. Deti mali kedysi voľnosť i zodpovednosť, ale
aj tak sa naučili chovať a poradiť si.
To všetko sa deti dozvedeli vďaka návratom
k ľudovým tradíciám.

Ale dozvedeli sa aj to, ako veľmi treba svoju mamu
ľúbiť, a že ju treba mať rád nielen preto, že nám kúpi
čokoládu, ale preto, že mama je ten zázrak, ktorý nás tak
veľmi ľúbi a ľúbi bez podmienok, takých akí sme,
pretože je to naša mama. Deti počuli aj to, že mama to je
domov, kde sa vždy budeme môcť vrátiť, a ona nás tam
bude čakať práve vtedy, keď ju budeme najviac potrebovať.
Veď to zázračné slovo mama predsa pre každého
z nás, či ju máme, alebo už aj nie, vždy bude znamenať
život, veľké srdce, láskavosť, dobrotu, nehu, pokoru, šťastie, radosť,
všetko to, čím iste aj Vy obdarúvate
Vaše deti, a čo Vám deti raz určite
vrátia. To všetko sa dozvedeli naše
deti v materskej škole.
Krásny a sviatočný bol aj sobotný Deň matiek v klube, kde boli pozvané všetky mamy z obce. A tiež
nám tam všetkým bolo sladko pri koláčikoch od p. Holecovej z MŠ a veselo pri krásnom programe detí z MŠ
a ZŠ. A pretože deti z MŠ boli
veľmi úspešné, tak ich pozvali v nedeľu aj do Dolného
Harmanca. Všetci im tam tlieskali a mamičky a starké sa
šťastne usmievali...

Deň matiek sa vydaril...

Foto: Ing. M. Mališka

Iveta Roháčová
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Predstavujeme Vám

Už dlhé roky ho stretávam na ulici, poznám ho len
z počutia od iných, že píše básne, že ich publikuje. Začala som sa zaujímať o jeho tvorbu až vtedy, keď som
rozmýšľala nad druhým číslom Harmaneckých novín.
Dozvedela som sa mnoho zaujímavého z jeho života
a jeho tvorby. Napr. známy spisovateľ Daniel Hevier -

Pavol VALENT,
vlastným menom
Pavel ĎUROVKIN,
básnik
narodil sa 1. novembra
1939 v Ladzanoch.
Poéziu časopisecky publikuje od roku 1959.

Neberiem vesmíru čo je vesmírne
Neberiem vesmíru čo je vesmírne
ľudsky sa správam v ľudskom stáde
na svadbách v práci na voľbách na kare
a nezávidí, že je človek veľký i malý človekom
Neberiem slnku iba čo mi dáva
čo posiela mi do tela Mal by som bozkať
more v každej kvapke vody
čo v dažďoch slzí do studní a cez pramene
na všetky smädné ústa
že nás tu veky stavia na nohy
Mal by som bozkať zem
že životmi si naznášala na životy
na teplé lono pre semená rastlín
na nutné lôžko po smrti
Ľudsky sa správam v ľudskom stáde
a nezávidím človeku vojnu popravu väzenie či slávu
chudobu vlámanie bohatstvo či chorobu
potupu klebety bitky opilstvá a zášte
prácu a deti a smrť
Vážim si vesmír slnko vo vesmíre
zložitého človeka na zemi v zložitom ľudskom stáde
a nezávidím mu ani sebe veľkosť i malosť človeka
ani slnku ani moru ani zemi
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citujem: “Paradoxne, ale pri outsiderstve tohto druhu je
to vlastne zákonite, sa z okrajového javu, ktorým bol
Pavol Valent, stáva osobnosť takmer európskeho významu“. (D.Hevier, “Čudáci, excentrici a outsideri /v slovenskej
a svetovej literatúre/“, Romboid 2003, č.10).

Strednú školu ukončil v Šahách, od roku 1956
pracoval ako podnikový úradník v Banskej
Bystrici a Košiciach, 1965 - 83 žil v rodisku na
invalidnom dôchodku (s prerušením 1967 - 71,
kedy bol robotníkom v Bratislave), 1983 - 2000
zamestnanec papierní v Harmanci, kde v súčasnosti aj žije na dôchodku.

Pri vstupe do literatúry nadviazal na zmyslovú poetiku - konkretistov. V dedinskom kolorite debutu Noc
ako husle (1966) sa črtajú portréty, v ktorých dominuje súcit k psychicky a telesne poznačeným ľuďom.
Postupne sa zvýrazňuje existenciálno - globálny, až
kozmický rozmer V. tvorby. Názov zbierky Pútnik
(1969) zahŕňa jeho konštantný motív namáhavej cesty,
vďaka ktorej človek ostáva verný svojmu založeniu
a názorom. Cyklus Tvár v Tvári (1971) sa zameriava na
zložitosť indivídua a jeho potrebu vymaniť sa z pod
nátlaku moci.
Bizarnými obrazmi tvárových častí, nespočívajúcich na svojich miestach sa zbližuje s tvorbou J. Ondruša. Po nedobrovoľnej publikačnej pauze v zbierke
Spojené ohne (1990) nastupuje u V. jednoduchší výraz.
Vyjadruje pocit spolupatričnosti s členmi rodiny, ale aj
utopickú túžbu osídliť vesmír. V počítačovom formáte
zostavil pod názvom Zakázané básne (1999) kolekciu
svojich starších i nových textov, ktorá obsahuje aj deväť
rkp. zbierok z r. 1964 - 1999. Tie
prinášajú svedectvo
o tom, čo
znamená žiť na odvrátenej strane
akejkoľvek doby, ktorá pod
zámienkou poriadku vnucuje jednotlivcovi represie a za zdaním
mierneho spolunažívania skrýva
ľahostajno sť v äčšiny ľudí.
Rozpätie V. výrazu sa pohybuje od
automatických textov širokého,
podvedomím diktovaného voľného
verša až po miniatúry s čírymi
obrazmi krajiny.
(Vydalo: Slovník slovenských spisovateľov, Kaligram, vydavateľstvo
Slov.akadémie vied,2005).
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Narodili sa

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileá oslávili: / v mesiaci apríl, máj, jún 2007/

Potešili sme sa novorodeniatku:

Samuel

65 rokov:

Dudáš Štefan

Svitek
•

70 rokov:

Lucia

Rečkovičová Božena
Sidorová Vincencia

narodený 25.4.2007

Illésová
•

narodená 10.6..2007

75 rokov:

Dutková Mária
Vajdová Júlia
80 rokov:

Milí rodičia, želáme
Vám
i Vášmu dieťatku krásny a spokojný
život plný lásky, zdravia a šťastia.

Rusnák Jozef
Pite plnými dúškami slnečné dni nastávajúceho leta a v zdraví sa tešte zo spoločných
chvíľ s Vašimi najmilšími.

Blahoželáme novomanželom
Na spoločnú cestu životom vykročili:

Eva Gelatková a Martin Tanko (21.4.2007)
Mgr. Milena Adamová a PaedDr. Karol Kováč (9.6.2007)

Z kalicha šťastného manželstva po kvapkách upíjajte po celý
život. Všetci Vám lásku želáme, zdravia a detí plný dom, nech
život Váš plynie len v šťastí a stane sa krásnym snom.

Milí čitatelia,

Opustili nás

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

Ctibor Gubriansky
¼ 11.2.1933 g 14.6.2007

Až raz zomriem, nič na tomto svete
sa nestane a nezmení,
len niekoľko sŕdc sa zachveje,
ako v rose z rána kvetiny.
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Milí Harmančania !
Chcem sa k Vám prihovoriť ako bývalá učiteľka a
aj ako Vaša spoluobčianka. Žijem v Harmanci už takmer
40 rokov. Za ten čas mi prešlo v škole „cez ruky“ veľa
detí. Dnes sú z nich mnohí na veľmi dôležitých
miestach. Niektorí sú aj menej úspešní, ale to ešte neznamená, že sa to raz nezmení. Inžinieri, lekárka, budúci
právnici, pedagógovia, to sú naši bývalí žiaci. Chodili do
školy tu, v Harmanci, a kde to dotiahli. Vôbec im neublížilo, že navštevovali harmaneckú školu. Preto sa veľmi
čudujem, prečo niektorí rodičia dávajú svoje deti do škôl
v Banskej Bystrici, keď tu majú veľmi dobré podmienky. Jedna mladá mamička mi povedala, že je veľmi rada,
že jej syn tu chodil do školy. A koľko súčasných žiakov
z vyšších ročníkov sú výborní žiaci aj v ďalších rokoch.
Z mojich bývalých žiakov vyrástli mamičky aj
oteckovia. Hreje ma pri srdci, keď ich stretnem ako
„dospelákov“. Vidím ich, ako nesmelo prišli prvý raz do
školy, ba niekedy nechýbali ani slzičky. A dnes? Hrdí
Harmančania, dokonca aj bývalí kolegovia. Fandím
Vám všetkým a mám veľkú radosť z Vašich úspechov.
Je mi smutno, že niektorým to nevyšlo, ale verím, že sa
to na dobré obráti.

Harmanecké noviny

V druhom rade sa Vám prihováram ako turistka.
Chcem Vám dať typy, kde by ste mali ísť, aby ste
urobili niečo pre svoje telo, ale aj dušu. Často chodím
na Dedkovo. V každom ročnom období je výnimočné.
Presvedčte sa o tom sami. O Harmaneckej jaskyni by
sa dalo veľa hovoriť. Chodia ju obdivovať ľudia z celého Slovenska a Čiech. Je prekrásna. A koľkí Harmančania tam ešte neboli? Choďte a pokochajte sa v jej
nádhere. V Dolnom Harmanci obnovili vodný žľab.
Unikátne dielo. Cestou k nemu uvidíte v miestnom potoku „vyvieračku“. Zvláštny úkaz. Nechcete to vidieť?
O kvitnúcej Krížnej a Zvolene by sa dalo popísať veľa
slov. Veternica narcisokvetá a zlatohlav európsky sú
európskou raritou. Kvitnú začiatkom júna a je to
nezabudnuteľný pohľad. Všetko je biele, ako keby bolo
pokryté snehovou prikrývkou. Z niektorých prírodných
krás, o ktorých som napísala, dávam Vám do pozornosti zaujímavé ľudské dielo. Je to arborétum vo Zvolene.
Kvitnú tu rôznofarebné rododendróny, ruže, kaktusy.
Čo tak navštíviť tieto zaujímavé miesta? Mnohí z Vás
majú autá, takže to nebude problém. Pravdaže niečo
treba „prešľapať“. Ale o to lepší pocit budete mať, že
ste niečo dobré urobili pre seba, aj pre svoje deti.
Dovidenia na niektorom peknom mieste.
Z. Roštárová

Chceme sa pochváliť a pozvať Vás
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má
v našej obci dlhoročnú tradíciu. Sme otvorenou
organizáciou, ktorej členská základňa sa skladá
z priamych účastníkov boja proti fašizmu, veteránov,
ilegálnych pracovníkov, rodinných príslušníkov
a príbuzných odbojárov a sympatizantov, čiže otvára
dvere každému, komu sú blízke hodnoty a ciele, ktoré
táto organizácia presadzuje. Počet sympatizantov
a členov našej ZO SZPB vzrástol za posledné obdobie.
To, že rastie členská základňa aj v našej obci je určite aj
tým, že aktivity našej organizácie sú pre členov čoraz
pútavejšie a zaujímavejšie.

generácií“ na Kališti. Všetci účastníci vysoko hodnotili tento krásny slnečný deň s kultúrnym programom
ľudových speváckych a tanečných súborov z okolia.
Srdečne Vás všetkých pozývame.

Aj v tomto roku v apríli sa konala spomienková
slávnosť a kladenie vencov k pamätným tabuliam
v našej obci a pamätníku v Dolnom Harmanci – pri
príležitosti oslobodenia obce.

Sú to predsa peniaze, ktoré si majú možnosť užiť
všetci naši občania. Dobrá spolupráca je aj s obcou
Dolný Harmanec, ktorá tiež finančne podporuje
niektoré podujatia.

V máji – stretnutie členov a sympatizantov pri
pamätníku v Dolnom Harmanci a na Krížnej.

Veľmi si vážim aj obetavých členov našej organizácie, ktorí pravidelne venujú veľkú pozornosť úprave
a údržbe pamätných miest, ktoré navštevujeme.

V auguste p o z ý v a m e nielen našich členov,
ale aj všetkých našich občanov, ktorí už majú každoročne veľký záujem, na tradičné slávnostné podujatie
pri príležitosti osláv SNP k pamätníku na Krížnej.
Nebude chýbať ani tradičný guláš a spomienkové
posedenie s výbornou atmosférou.
V minulom roku bolo veľmi vydarené „Stretnutie

Činnosť organizácie a plánované aktivity vďaka
zodpovednému výboru sú však aj finančne náročné.
Bez podpory financií z obecného rozpočtu schválenými OZ by naša organizácia nemohla ponúkať svojim
členom a sympatizantom také zaujímavé aktivity.
Preto chcem poďakovať záujmu a ústretovosti OZ
za schválené financie na tento rok.

Mnoho priamych účastníkov protifašistického
odboja už nie je medzi nami, a preto našou snahou je,
aby uznávané tradície, hodnoty a ciele našej organizácie pripomínali prítomným i budúcim generáciám
pozitívne stránky dejov tvoriacich históriu nášho
národa.
Ján Roháč, predseda ZO SZOB
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Pán Kiššimon nám poskytol na uverejnenie korešpondenciu medzi ním a firmou SHP Harmanec:
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CENOVO - smetisko naše milé
Ako deti sme sa radi zabávali upravovaním prísloví. A jedno také upravené znelo: „Čistota pol života špina celý!“ Pre naše smetisko v lokalite Cenovo to platí
minimálne dvojnásobne. A to už dobrých tridsať rokov.
Nie a nie s problémom pohnúť. Prečo? Politici by povedali, že nebola dostatočná politická vôľa. Treba veci
nazvať pravým menom. Nebolo dosť odvahy!
Na základe písomného anonymného podnetu uskutočnil Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Bystrici dňa 11.5.2007 miestne šetrenie v obci Harmanec, ako aj obhliadku miestnej časti - Cenovo. Na
základe zistených skutočností za pomoci paragrafov
a pod hrozbou pokuty bol určený termín likvidácie
15.7.2007.
Poďakovanie občanov obce Harmanec patrí anonymom. Ich nečitateľné podpisy, akési háky - báky nám
síce nič nehovoria, ale skutočnosť je taká, že veľmi
pomohli dobrej veci - aj keď si to nemysleli. Totiž veľmi
urýchlili celý proces, ktorý mimochodom bol v minulom
štvorročnom volebnom programe. Ešte raz - veľká
a srdečná vďaka! Isté je jedno, že 90 % občanov bude
mať radosť - a to sa nestáva často, no a zopár ľudí bude
smútiť a nadávať, čo sa dá pochopiť. Ale to už patrí
k slovenskému folklóru . Aj sám som bol svedkom toho,
keď bola lokalita bez lístia, ako si nemeckí a holandskí
turisti natáčali na kameru túto atrakciu, pýtajúc sa, či
tam bývajú Rómovia. No čo už, človek sa mohol hanbiť.
Likvidácia „bordelu“ v lokalite“ musí byť kompletná. Hranicu tvorí myslená priamka od autobusovej
zastávky smerom k lesu. Vedľajší pozemok nad
potokom smerom k fabrike - mimochodom tiež načierno
používaný obyvateľmi obce patrí SHP Harmanec a.s..
Krajom lokality Cenovo vedie živý podzemný
kanál. Lesná cesta, ktorá prechádza spodnou časťou
priestoru viedla pôvodne, podľa katastrálnej mapy,
medzi Rybným hospodárstvom a lesom. Velikánsky
starý, suchý topoľ ohrozuje všetko v blízkom okolí.
Dúfajme, že vydrží, pokiaľ sa dostane na program dňa.
A netreba zabudnúť, že prostredie je značne vlhké.
Likvidácia skládky celej lokality bola rozdelená na
dve etapy:

- V prvej etape bolo v dňoch 21. a 22. mája odvezených 241 ton komunálneho odpadu na skládku
v bývalom lome v Iliaši. Toto financovali SHP Harmanec a.s. sumou 200 000 Sk. Patrí im poďakovanie.
- V druhej etape bolo likvidované všetko ostatné,
čo tam zostalo. Ja som si vzal na starosť veľmi citlivú
oblasť - nebezpečné odpady. Sem radíme elektrospotrebiče, batérie, plasty, tuky, mazadlá, pneumatiky.
A železný šrot, ako aj textílie budú tiež vyseparované.
Predstavme si krásnu voľnú a čistú plochu s rozlohou okolo 2.000 m² a otázka znie: „A čo ďalej?“
Príde záhradný architekt, projektanti. Treba mať
určitú predstavu o tom, čo tam obec a občania chcú mať.
Areál zdravia, garáže, tréningové plochy na futbal,
detské ihriská, kaplnku alebo modlitebňu, v terasách
lavičky v tieni (aby ženy nemuseli vysedávať na
autobusovej zastávke) a možno niečo iné?!
Chce to peniaze a chce to čas. Medzi
najfrekvetovanejšie témy však budú patriť garáže.
Viem, že nie je dobré radiť, ale predsa. Myslím si,
že Obecný úrad pre nikoho garáže stavať nebude, môže
spraviť dve veci:
- predať pozemok pod garáže, ale ešte predtým
vyzvať záujemcov, aby si podali písomné žiadosti
dvojmo, aby bola aká taká evidencia a prehľad.
- po druhé môže, ale nemusí zaplatiť projektanta
garáží v radovej zástavbe. Aj preto si myslím, že je
potrebné založiť Spoločenstvo garážnikov, zvoliť si
schopných ľudí, najlepšie, ak majú skúsenosti z vedenia
Spoločenstva bytov, odhlasovať vstupný kapitál - obyčajne 30 - 40% z predpokladanej výšky nákladov, platiť mesačné vklady a zobrať si z banky úver a garáže si
dať zhotoviť na kľúč.
Netreba však zabúdať ani na estetiku prostredia.
Možno však, že niekto bude mať lepší návrh.
Michal Kiššimon

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!
Oznamujeme obyvateľom obce Harmanec, že bolo vytvorené
zberné miesto pre
ELEKTRONICKÝ ODPAD
určený na recykláciu v bývalej kotolni Internátu. Preto vyradené elektrospotrebiče - ako chladničky, mrazničky, televízory, rádia, počítače a pod. sa budú sústreďovať na tomto
mieste. V prípade, že máte záujem zbaviť sa takéhoto odpadu, oznámte to v pracovných dňoch na Obecnom úrade.

Zamestnanci OÚ zabezpečia jeho uloženie, v prípade ak je
to nutné, aj s pomocou zamestnancov Aktivačnej činnosti. Po
voľbe alebo menovaní koordinátora (majstra) pre dohľad nad
Aktivačnou činnosťou, preberie tieto kompetencie koordinátor, ktorého budete informovať.
Koordinátor Aktivačnej činnosti bude stále v teréne,
takže nebude problém kontaktovať sa s ním. (V prípade nutnosti bude kontaktné telefónne číslo koordinátora uvedené na
Ďakujeme Vám
informačnej tabuli obce.)

Harmanecké noviny
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VIETE, ŽE....
∗

Anonymné štatistické zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach domácností, ktoré
malo prebehnúť v apríli v našej obci, sa neuskutočnilo?

∗

V celej obci boli odstránené jasnozelené reklamné pútače firmy Okey zásluhou p. poslankyne A. Rusnákovej. Firma tu mala pútače načierno?

∗

Nová trafostanica je tiež majetkom SHP
Harmanec a.s., ktorá však túto prenajala
Stredoslovenským energetickým závodom
v Banskej Bystrici?

∗

Rybársky zväz na jar vyčistil a vydezinfikoval bazény a už sa tam hmýri niekoľko desaťtisíc rybičiek pod dohľadom p. Rečkoviča?

∗

∗

Pán Štefan Dudáš zbúral a zlikvidoval starú
a schátralú drevenú búdu za mostom v Cenove a ženy si tam urobili poriadok?

Pán Kiššimon mal 19. mája t.r. už druhú prednášku v Budapešti pre poštových historikov
a hneď na mieste dostal objednávku na ďalšiu
prednášku?

∗

Štyri betónové pätky vytŕčajúce z trávnika už
niekoľko rokov po premiestnení obecnej
oznamovacej tabule špatia priestor pri Red
Pube popri chodníku?

∗

V starej kotolni Internátu sa nachádza za auto
PET fliaš a iného obalového materiálu z igelitu
a plastov v modrých vreciach z akcie triedenia
odpadov v posledných dvoch rokoch, ktoré
nebolo dotiahnuté do konca?

∗

Pán Stanislav Vajcík s priateľmi vyčistili
a upravili žriedlo medokyša a jeho okolie?

∗

Predišlo sa tragédiám - zásahom elektrického
prúdu na Strelnici, kde otvorená trafoskriňa
pod napätím ležala na zemi a v obci, kde do
novej trafostanice pod napätím chodili fajčiť
deti cez vetrák?

∗

Zásluhou p. Ďurišovej boli vykonané opatrenia, aby do starej trafostanice nemohli chodiť
deti fajčiť a fetovať cez vetracie okno. Trafostanica je majetkom SHP Harmanec a.s..

Ako ďalej s odpadmi?
Čistota a poriadok, kvety a zeleň, pekné a udržiavané budovy, to je vizitka každej obce, ktorá vytvára
dobrý alebo zlý dojem pre domácich obyvateľov alebo návštevníkov či turistov. Odpadky akéhokoľvek
druhu na území obce, ale i v blízkom okolí, ktoré sa
len tak povaľujú, sú veľmi zlou reklamou. A ako sme
na tom v našej obci? Biedne, veľmi biedne.

PET fľaše, sklo, igelity a pod. Pred mesiacom
bola oslovená firma zo Sliača, ktorá sa zaoberá
triedením a odvozom odpadov v špeciálnych kontajneroch. Prevádzkuje i Dolný Harmanec. Firma sľúbila, že pošle ponukový list, alebo bude rokovať
o podmienkach. Zostalo len pri sľuboch. Dňa
10. júna bola oslovená znovu.

Triedenie odpadov je základom úspechu. V tejto
oblasti sa toho zatiaľ veľa nezmenilo. Ale urobilo sa
pre zmenu súčasného stavu dosť? Určite nie, aj keď
snaha bola, ale chýbajú výsledky. A preto sa nikdy
netreba spoliehať na iných. Nuž, ako to vlastne je?

Obecný kontajner. To je, ako keď hlásia stav
hladiny Dunaja: NIVO BEZ! Jediným obecným kontajnerom je P O T O K !!! Smutné, veľmi smutné.
A teda, či sa nám to páči alebo nie, ani smeti
z aktivačnej činnosti nezamestnaných nie je kde
uskladňovať. Nájdu sa korunky, alebo sponzor, ktorý
nám kontajner zakúpi alebo daruje? Otázka, ktorej
riešenie bude patriť na popredné miesto.

Ako to uvádzame v „Dôležitom upozornení“ str.
2 - elektronický odpad, jeho zber a uskladňovanie je vyriešené. Za návrh i typ patrí poďakovanie
Jaroslavovi Murínovi.
Papier - sám som bol prítomný na Obecnom
úrade, keď bola oslovená firma TENTO, ktorá vymieňa toaletný papier za papier zberový. Sľúbili, že
sa o týždeň v obci zastavia a dohodnú výmenné miesta. Nestalo sa! A to bolo pred tromi mesiacmi.

Veľké odpady. Človek nemení často obývačku,
pohovky, postele, stoly a iné veľké kusy, ale občas
sa to stáva. A preto je potrebné urobiť akciu JAR a
JESEŇ
a objednať kontajnery a odviezť na účet
obce. Veď
platíme dane. Vo svete to funguje, musí to aj u nás, len treba z a č a ť...
Michal Kiššimon
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DÁVAM HLASOVAŤ
Hľa modrá planéta
volá S.O.S.
Už nie je schopná
sama sa brániť !
Tisícročia nás ona
chránila,
živila i
pretvárala.
Človek,
prišiel
tvoj čas
dlžobu vrátiť !
A preto
zvolávam
parlament sveta !
A dávam
hlasovať:
Nech vyjde
taký zákon,
aby nám stále
mohli
spievať vtáci !
Aby sme
raz My ,
nemuseli
spievať
vtákom!
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O živote
Dnešný svet je veľmi uponáhľaný. Mám pocit, že z roka na rok je
to horšie. Všetko sa zrýchľuje, modernizuje a človek akoby sa strácal
vo víre všetkých tých noviniek. Keď chce držať krok s dobou, zrýchľuje i on. Život však nie je len o kariére, zarábaní peňazí a večnom
pracovnom kolotoči. Mali by sme sa naučiť trochu vypnúť. Nemusíme
však kvôli tomu cestovať do ďalekých kútov sveta. Aj u nás doma
v Harmanci, ak ste trošku vnímaví, nájdete aj pekné veci. Napríklad
cestou z práce, po namáhavom pracovnom dni skúste vnímať prírodu
okolo seba, len tak na upokojenie vypätých nervov. Sme síce obkolesení lesmi, ale pritom nie sme odrezaní od okolitého sveta. Príroda aj
u nás ponúka mnoho zo svojich krás. Všimnite si občas zelené stromy,
ktoré upokojujúco spievajú vo vetre, skúste občas počúvať ako aj u nás
spievajú vtáky a šumí potok. Všimnite si, ako sa občas len tak popri
Vás mihne krásny motýľ, dokonca môžete, ak máte šťastie, stretnúť
cestou z práce i vidlochvosta alebo zazrieť naháňajúce sa veveričky.
Možno sú to pre niekoho maličkosti, všedné a nepodstatné veci. Ja si to
nemyslím. Život sa predsa skladá hlavne z maličkostí, ktoré nám vypĺňajú vymeraný čas života. Nemali by sme nimi opovrhovať. Naučme
sa vychutnávať si aj zdanlivo obyčajné veci, naučme sa viac vážiť si
a počúvať prírodu. Ale naučme sa počúvať aj ľudí okolo seba,
rešpektovať sa navzájom. Možno zistíme, že čas už tak neletí, a že
všetky problémy a mrzutosti, s ktorými sa stretávame denne, sú nie až
také dôležité, ako sa zdalo. Naučme sa chodiť s otvorenými očami,
naučme sa chodiť s otvoreným srdcom a život bude krajší...
Matako

Dinosaurov sme sa nezľakli
Deťom v našej obci svitá na lepšie časy. Aj na Deň detí oslavovali
podľa svojich predstáv. Výlet do Bratislavskej ZOO a Dinoparku bol
tiež milým prekvapením k ich sviatku. O výlet bol veľký záujem.
V troch autobusoch sa viezli deti so svojimi rodičmi, aby spolu prežili
krásny a slnečný Deň detí. Všetci, veľkí i malí sa vracali domov
s nádhernými zážitkami.
Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali sviatok detí.

Foto: Katka

Harmanecké noviny
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V telocvični sa strieľalo
V dňoch 31.3 a 1.4.2007 sa uskutočnila strelecká súťaž II. ročník „Ceny o oslobodenie Harmanca“ zo vzduchových zbraní. Usporiadateľom súťaže bol strelecký oddiel pri obci Harmanec. Hlavným organizátorom a rozhodcom bol Jozef Hoffman, predsedom hodnotiacej komisie bol Zsiga Eduard, ktorý je vnukom pani Zsigovej zo
Strelnice momentálne žijúcej v Bratislave. O občerstvenie
sa starali členovia streleckého oddielu.
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Výsledková listina súťaže„ Cena oslobodenia Harmanca.ročník“
Disciplína: VzPu Slávia N + 20 do 18 rokov dátum 31.3.2007

Súťažilo sa v týchto disciplínach:
Prvý súťažný deň:
1. VzPu Slávia N + 20 do 18 rokov
2. VzPu Slávia N + 20 nad 18 rokov
3. VzPu Slávia N + 20 nad 70 rokov
Druhý súťažný deň:
1. VzPi 40
2. VzPi 40 nad 70 rokov
3. VzPu 40
*VzPu (vzduchová puška), VzPi (vzduchová pištoľ), N+ 20:nástrel + počet rán
Najlepším strelcom v každej kategórii bola odovzdaná vecná cena, ktorú daroval usporiadateľ súťaže a Obec
Harmanec. Prvý deň súťažili iba obyvatelia obce, ktorí
mali možnosť opakovať streľbu a tým si vylepšiť skóre.
V kategórii nad 70 rokov súťažil jediný strelec František
Babušík, ktorý svoju cenu venoval Materskej škole
v Harmanci.
Ing. Josef Brettschneider

Hrali sme aj bedminton
Prvý ročník bedmintonového turnaja o „putovný
pohár obce Harmanec“ sa uskutočnil 26.5.2007 v našej
telocvični. Pod organizačnou taktovkou Aleny Rusnákovej súperili medzi sebou naša “mládež“ a zamestnanci
ÚVTOS B.B. Kráľová. Ako správni hostitelia sme ich
nechali vyhrať. Ďalšie stretnutie sa bude hrať v septembri
a my sa už teraz tešíme na odvetu .

poradie

priezvisko a meno

rok nar.

najlepšie

1.

Mistrík Miloš

1993

87

2.

Nemčok Jakub

1991

76

Disciplína: VzPu Slávia N + 20 nad 18 rokov
poradie

priezvisko a meno

rok nar.

najlepšie

1.

Lachký Peter

1962

175

2.

Mistrík Ľudovít

1965

149

3.

Vajs Pavol

1951

143

Disciplína: VzPu Slávia N + 20 nad 70 rokov
poradie

priezvisko a meno

rok. nar

najlepšie

1.

Babušík František

1937

117

Disciplína: VzPi 40
poradie priezvisko a meno

dátum 1.4.2007
rok .nar

príslušnosť

najlepšie

1.

Burian Miroslav

1964

Urpín BB

375

2.

Burian Rostislav

1964

Urpín BB

375

3.

Sisák Ivan

1990

Dukla BB

369

rok nar.

príslušnosť

najlepšie

1932

Urpín BB

357

Disciplína: VzPi 40 nad 70 rokov
poradie priezvisko a meno
1.

Burian René

Disciplína: VzPu 40
poradie priezvisko a meno

rok nar.

príslušnosť

najlepšie

1.

Bublák Ivan

1959

Zvol. Slatina

378

2.

Nárožný Lukáš

1988

MŠK ZH

376

3.

Okuliar Pavol

1988

MŠK ZH

373

Turisti nechodia len po horách...
Ale aj po vode, lepšie povedané po Harmaneckom potoku. Nie, neboli sme
tam na turistike, ale rozhodli sme sa urobiť niečo užitočné pre nás všetkých.
Vyčistiť náš potok zanesený odpadkami, ale nielen nimi, neverili by ste, čím
všetkým napr. kočiar, matrace, koberce, umývadlo, autobatéria, pneumatiky,
konštrukcia z postele atď.
Čistenie potoku Bystrička sa začínalo od Dolného Harmanca a skončilo pod
Strelnicou. Súbežne s tým prebiehalo aj čistenie Cenovského potoka, ktorý čistil
pán Michal Kiššimon.
Z potoka sa vyzbieralo cca 250 kg železa a za kontajner rôzneho odpadu
(viď foto). Nebolo nás veľa, ale tí, čo prišli a čo robili, robili skutočne s oduševnením. Brigády sa zúčastnili Koštial Kamil, Marenčák Tomáš, Poturnajová Janka, Bérešová Žaneta, a jej dcéra “Žana“, Mikloš Roman s malou Klaudiou, Čičmanec Radovan, Ing. Mališka Miroslav so synom Jakubkom, Papcún “Picko“,
Rusnáková Alena, Kiššimon Michal a Ťažký Štefan st.. Ďakujeme Jankovi
“Mutkovi“ Roháčovi a Ferkovi Kiedžuchovi za výborný guláš, ktorý sponzorovala p. starostka, ale predovšetkým ďakujeme členom turistického oddielu za to, že
im nie je ľahostajné to, čo sa okolo nás deje.
Radovan Čičmanec

pracovné nasadenie nám nechýbalo

foto autor
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Štatistika: súpiska hráčov “A“ mužstva

Na jar sme sklamali
Skončila sa futbalová sezóna 2006/2007, a to znamená, že môžeme bilancovať a celkove zhodnotiť účinkovanie nášho mužstva. V II.“A“ triede, kde hrali muži, sa jarná odvetná časť súťaže začínala 25.3.2007 a skončila sa
17.6.2007. Prvý zápas vonku s Hiadľom sa skončil remízou 1:1. Tieto zápasy
bývajú náročné pre väčšinu mužstiev, pretože sa hrá na ťažkých terénoch a svoju úlohu hrá aj tímová nezohratosť po zimnej prestávke. Nasledovala séria neúspešných výsledkov a to prehra doma s Riečkou 0:1, napriek tomu, že počas
zápasu sme boli lepším, futbalovejším mužstvom s množstvom nevyužitých
príležitostí. Potom prišla prehra na H. Pršanoch s posledným mužstvom v súťaži, po ktorej rezignoval tréner P. Mazúch. Funkcie hlavného trénera sa ujal Dušan Rečkovič st. Naďalej sme pokračovali v nepresvedčivých výkonoch, aj keď
predvedená hra nie vždy zodpovedala konečným výsledkom. Celková bilancia
druhej polovice súťaže je 2 víťazstvá , 2 remízy a 8 prehier, t.j. konečné ôsme
miesto v tabuľke (viď Tab 1). Je isté, Tab. 1 II. trieda „A“ muži
že tento ročník sa nám nevydaril a ne- 1. Riečka
24
21
1
2
64
bol podľa našich predstáv. Musíme sa
2. Dukla “C“
24
17
3
4
54
vyvarovať kolísavých výkonov a tak24
15
5
4
50
tickým chýb, ktoré súvisia z futbalo- 3. Medzibrod
4. Dúbravica
24
13
3
8
42
vou vyzretosťou niektorých hráčov.
24
12
4
8
40
Máme ale vekovo mladé a perspektív- 5. St. Hory
24
12
4
8
40
ne
mužstvo, ktoré po vhodnom 6. Strelníky
7.
Baláže
24
12
2
10
38
doplnení kádra a po kvalitnej letnej
24
8
6
10
30
príprave môže v budúcnosti dosaho- 8. Harmanec
24
9
2
13
29
vať dobré výsledky a spraviť radosť 9. Hronsek
nám a všetkým priaznivcom a fanú- 10. Malachov
24
6
6
12
24
šikom harmaneckého futbalu. Na záver 11. Podkonice
24
4
7
13
19
treba predovšetkým poďakovať obci 12. Hiadeľ
24
3
5
16
14
Harmanec, všetkým funkcionárom, 13. Horné Pršany
24
2
1
21
7
predsedovi klubu p. J. Štrbákovi, trénerom žiakov, dorastu, mužov, hráčom, hospodárovi a správcovi ihriska p. J.
Katkovi a zaželať im veľa zdravia a športových úspechov v novej sezóne
2007/2008.
Ing. Tomáš Roháč, vedúci družstva mužov

Vážení priaznivci a fanúšikovia
FK Tatran Harmanec

PO Z Ý VAM E V Á S
dňa 30.6.2007 /sobota/ na

FUTBALOVÝ TURNAJ
Pozvané mužstvá: TJ Sokol Jakub
TJ Žiara Horná Štubňa
FC Slovan Divín
FK Tatran Harmanec
na futbalovom ihrisku v Uľanke
Občerstvenie , guláš, dobrá nálada
Príďte povzbudiť futbalistov a stráviť príjemný športový deň

mužov, ktorí nastúpili za FK Tatran Harmanec
v súťaž. roč. 2006/2007 (viď tab.2)
1- počet štartov, 2-počet strelených gólov,
3-počet žltých kariet, 4-počet červených kariet
Meno

1

2

3

4

Danko Zdenko

15

-

-

-

Matejka Róbert

18

2

2

1

Daubner Lukáš

10

-

2

-

Bíreš Lukáš

11

1

-

-

Lovás Martin

15

11

-

-

Floch Peter

14

-

-

-

Babiak Igor

19

-

4

1

Rečkovič Dušan ml.

21

2

1

-

Karvay Ondrej

2

-

-

-

Gregor Lukáš

15

5

4

2

Murgaš Tomáš

10

1

-

-

Grajzer Ján

9

-

3

-

Kohút Peter

21

1

3

-

Grajzer Tomáš

9

-

-

-

Rečkovič Pavol

20

1

1

-

Katko Peter

18

3

-

-

Kiedžuch Daniel

10

7

-

-

Žabka Ján

3

-

-

-

Vajs Štefan

11

-

-

-

Šimko Ladislav

1

-

-

-

Martiška Matúš

13

3

2

-

Slobodník Marek

1

-

-

-

Čaba Peter

6

-

-

-

Bodinger Viliam

11

1

4

-

Rečkovič Milan ml.

12

1

-

-

Slančík Marek

4

-

-

-

Obecná posilňovňa HARMA-GYM je otvorená
7 dní v týždni:
Po: 14.00 hod.- 21 .hod.
Ut: 12.00 hod.- 21 .hod.
St: 14.00 hod.- 21 .hod.
Št: 12.00 hod.- 21 .hod.
Pi: 14.00 hod.- 21 .hod.
So: 13.00 hod.- 21 .hod.
Ne: 13.00 hod.- 21. hod.
Príďte, urobte niečo pre svoje telo!

SPONZORI:
Flash s.r.o.
Nera s.r.o.
Anp s.r.o.
1x vstup 30 Sk
10x vstup 250 Sk

Doprajte svojmu telu to, čo si zaslúži!
Každý štvrtok od 12.00hod do 21.00 hod.

MASÁŽ
klasická, športová, reflexná
celková, masáž chrbta, šije, horných končatín,
dolných končatín, chodidiel, predkolenia,
aróma masáž, anticelulitídový zábal
Objednávky vo štvrtok v posilňovni alebo telefonicky

Peter Čičmanec mobil: 0918 137 497

