Prezentačné číslo, marec 2007

Informačný štvrťročník

Milí čitatelia,
ak náhodou bilancujete svoje novoročné
predsavzatia, ktoré sa Vám znovu nepodarilo splniť,
netrápte sa. Ja si už novoročné predsavzatia radšej
nedávam, ale snažím sa plniť si svoje sny
a rozhodnutia počas celého roka. V tomto roku som
však urobila výnimku. Možno aj Vašou zásluhou.
Naplánovala som si jedno veľké predsavzatie, ktoré
bolo ovplyvnené komunálnymi voľbami v decembri
minulého roka aj v našej obci. Takmer celá naša obec
žila predvolebnou atmosférou a v očakávaní
výsledkov volieb. V tomto období ste vyjadrovali svoju
nespokojnosť s mnohými vecami v obci, ale
najčastejšie sa opakovali sťažnosti na zlú, alebo
takmer žiadnu informovanosť občanov. Ľudia majú
predsa právo na informácie o všetkom, čo sa v obci
deje. Veď tu žijeme a sme jej súčasťou. Vy ste ma
motivovali k tomu, aby ste sa aj prostredníctvom
obecných novín mali možnosť dozvedieť to, čo Vás
zaujíma.
Takže mojím predsavzatím do Nového roka bolo
rozhodnutie byť tvorcom Harmaneckých novín,
informačného štvrťročníka, kde sa občania môžu
dočítať o živote v obci takmer všetko. Isteže nie sama,
ale spoločne s tímom
kvalitných, šikovných
a schopných ľudí, ktorí vytvoria redakčnú radu
Harmaneckých novín.
Snahou celého redakčného kolektívu je priniesť
našim občanom pravidelne každý štvrťrok obsahovo
pútavé, kultivované a vecné informácie o dôležitých
uzneseniach obecného zastupiteľstva a čo najviac
zaujímavostí o dianí v obci. Našou novinárskou
ambíciou je prinášať Vám aktuálne správy o živote
nás všetkých.
Chceme písať pre Vás, i o Vás, ale aj spoločne
s Vami. To „spoločne s Vami“ myslím vážne, pretože
našim želaním je aj to, aby ste sa aj Vy, čitatelia,
podieľali na tvorbe našich novín. V Harmaneckých
novinách bude priestor aj pre Vaše návrhy, nápady,
zážitky. Napíšte nám...
Pokrstime naše Harmanecké noviny prianím, aby
sa nám všetkým dobre čítali, prianím dobrej
vzájomnej komunikácie, prianím, aby sa naše noviny
dožili veľa, veľa rokov...
Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Ročník I.

Číslo I.

Motto na začiatok:
_____________________
Kultúra spočíva v aktivite myslenia,
vo vnímavosti krásy ľudských citov.
Útržky znalostí s ňou nemajú nič spoločné.
Človek, ktorý je len informovaný,
je najneužitočnejšia a najsmutnejšia bytosť na svete.
Whitehead

Pár slov pani starostky...
Veľmi si vážim nápad všetkých spolutvorcov, ktorí sa
rozhodli vydávať v obci Harmanecké noviny. Isteže
predovšetkým preto, že budem mať aj ja možnosť
prostredníctvom nich komunikovať s Vami, milí
spoluobčania.
Ale čo má povedať starostka obce v prvom
prezentačnom vydaní? Určite Vás zaujíma, čo sa v obci
deje a čo sme vlastne za tie tri mesiace nášho pôsobenia
urobili. Možno Vám sa navonok zdá, že sa vlastne nič
nezmenilo, a že je všetko po starom. Verte mi, že je mojou
a snahou poslancov obecného zastupiteľstva postupne
naprávať a meniť tie „pokazené veci“ na obecnom úrade.
Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva máme každú
stredu pracovné porady, na ktorých sa snažíme postupne
riešiť všetky problémy, o ktorých sme už dávno vedeli, že
nás čakajú. Ale je mnoho aj takých, ktoré sa postupne
a nečakane objavujú a my im musíme dať prednosť pred
všetkým ostatným. Chcem Vás teda aj prostredníctvom
našich obecných novín požiadať o trpezlivosť. O všetkom
Vás budeme informovať na našich verejných zasadnutiach
obecného zastupiteľstva.
Vážim si Váš záujem a bohatú účasť na prvom
verejnom zasadnutí OZ v obci, ktoré bolo fórom aj pre
Vaše názory a diskusie. Dúfam, že nestratíme Vašu
podporu a záujem o verejné diskusie ani v budúcnosti.
Verím tomu, že po vyriešení tých najakútnejších
starostí a problémov, ktoré momentálne máme, Vám
budem môcť v ďalšom vydaní Harmaneckých novín
povedať aj príjemnejšie správy. Správy o tom, čím si
urobíme radosť, aby sa nám v obci príjemnejšie žilo.
Redakčnej rade Harmaneckých novín želám úspešný
štart prvého vydania, veľa úspechov do ďalších ročníkov
a veľa spokojných čitateľov.
Helena Vajsová, starostka
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Uznesenie z druhého verejného zasadnutia
OZ v Harmanci zo dňa 8.1.2007
_____________________________________

Harmanecké noviny

Uznesenie z tretieho verejného zasadnutia
OZ v Harmanci zo dňa 19.3.2007
__________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Harmanci

Obecné zastupiteľstvo v Harmanci

a) berie na vedomie:
- plat starostu vo výške 31.700,- Sk v zmysle zákona
číslo 289/2002 Z.z.
b) schvaľuje:
- odmeny poslancov vo výške 2.453,-Sk mesačne
- predsedov komisií:
finančná - Ing. Martin Lovás
stavebná - Ján Roháč
športová - Ján Štrbák
kultúrna - Alena Rusnáková
sociálna - Ing. František Kiedžuch
- členov rady MŠ:
- Alena Rusnáková
- členov rady ZŠ: - Ing. František Kiedžuch
- krízový štáb v zložení:
predseda – Ján Roháč
podpredseda - Ing. F. Kiedžuch
tajomník - Miroslav Majtáň
člen - Ján Štrbák
- čiastku 5.000,-Sk na detský karneval
c) ukladá:
- starostke obce, podať trestné oznámenie vo veci
spáchania trestného činu podvodu, spočívajúceho
v pokuse scudzenia majetku obce, bez súhlasu
OZ na pani Artimovú - Moyšovú
- hlavnému kontrolórovi predložiť návrh záverečného
účtu za rok 2005 a 2006
Termín: do 20.1.2007
- hlavnému kontrolórovi analýzu satelitného vysielača
Termín: do 31.1.2007
d) žiada:
- starostku obce o ukončenie mandátnej zmluvy
s JUDr. Kočičkom

a) schvaľuje :
- dohodu o zriadení spoločného pohrebiska v obci
Dolný Harmanec
- predsedu komisie pre verejný poriadok p. Miroslava
Majtáňa
- vstup do regionálneho združenia ZMO
Banskobystrický región
- jednorázovú sociálnu výpomoc v sume 1.200,-Sk
na dve deti pre p. Eriku Semanovú
- mesačnú odmenu v sume 600,-Sk pre p. Jozefínu
Šimkovú za roznášku obedov pre dôchodcov do
domu p. Štiefela, p. Gyurana, p. Semanovej
- rozpočet obce na rok 2007 s výhradami
- úpravu vo VZN č.1/2005 obce Harmanec o miestnych
daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v §6, ods.3, pís. d / v znení:
d/ priemyselné stavby, slúžiace energetike, stavby,
využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
10,-Sk za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Počet poslancov OZ Harmanec celkom – 7
Počet prítomných poslancov – 7
Za všetky body uznesenia hlasovalo všetkých sedem
poslancov: Ján Roháč,
Ing. Martin Lovás, Ján
Štrbák, Alena Rusnáková, Radovan Čičmanec,
Miroslav Majtáň, Ing. František Kiedžuch.
Proti uzneseniu nehlasoval nikto.
Hlasovania sa nikto nezdržal.

Riaditeľstvo Materskej školy v Harmanci
o z n a m u j e, ž e

Zápis detí do Materskej školy
/vo veku od 2 do 6 rokov/
na školský rok 2006/2007

sa uskutoční
27. a 28. marca 2007 v budove MŠ
od 10,00 do 15,00 hod.

Počet poslancov OZ Harmanec celkom - 7
Počet prítomných poslancov - 6

Oznam
MUDr. Eva Hudecová - praktický lekár pre dospelých
ponúka svojim pacientom:

Doručenie liekov priamo do ambulancie
Stačí, ak odovzdáte svoje recepty sestričke v
ambulancii a na nasledujúci deň si môžete lieky
vyzdvihnúť spolu s pokladničným dokladom o
zaplatení.

Agentúra
domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
Vám ponúka ošetrenie vo Vašom prirodzenom sociálnom prostredí vo všetkých vekových a diagnostických skupinách

•
výhradne zo zdravotného poistenia
- ošetrenie rán po operáciách a úrazoch, ošetrenie preležanín, vredov
predkolenia, stómií
- starostlivosť o kanyly, katétre
- ošetrenie podľa odporučenia Vášho ošetrujúceho lekára

Kontakty: Poláčeková Ružena 0903 536 229
Rakytová Štefánia
0903 536 902
Tragorová Miroslava 0903 536 112
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ROZPOČET OBCE HARMANEC NA ROK 2007
PRÍJMY
A) Dane a poplatky od PO a FO
Dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za ubytovanie
Správne poplatky
- výherné prístroje
- za potvrdenia, overovania a ostatné
- za rybárske lístky
- za reklamné tabule
- poplatok za užívanie verejného priestranstva
B) Príjmy z vlastníctva
- za prenájom nebytových priestorov
- za prenájom bytových priestorov
- za predaj majetku
- za predaj majetku/byty/
C) Prevody v rámci verejnej správy
- podielové dane
- originálne kompetencie MŠ
- originálne kompetencie ŠK
- originálne kompetencie ŠJ
- prenesené kompetencie ZŠ
D) Úroky z bankových vkladov
- úroky z bankových účtov
E) Ostatné príjmy
- príspevky rodičov
- zostatok prostriedkov z roku 2006

2 867 400
2 609 400
2 581 400
8 000
20 000
258 000
225 000
10 000
2 000
20 000
1 000
308 900
200 000
58 900
0
50 000
7 066 000
3 327 360
1 456 770
271 950
199 920
1 810 000
500
500
561 000
40 000
521 000

PRÍJMY SPOLU

10 803 800
VÝDAVKY

A)

B)

C)

Materiál
- výpočtová technika
- kancelárske potreby
- nákup športového materiálu do telocvične
- nákup materiálu do MŠ, ŠK
- čistiaci a hygienický materiál/odpadové vrecia/
- materiál pomocný - zámky, kľúče, el. materiál a pod.
- knihy a časopisy
- software, licencie
- ochranné pomôcky OÚ, MŠ, ŠJ
- reprezentačné výdavky
Energie
- elektrická energia
- zemný plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
- vykurovanie a TÚV ( 2007 - 298 000, 2006 - 57 000)
- pitná voda
Služby
- údržba verejných priestranstiev/zimná a letná/
- revízie zariadení
- služby požiarneho technika
- audit
- advokátske služby
- bankové poplatky
- príspevok na stravu od zamestnávateľa MŠ, ŠJ, OÚ
- odvoz odpadu
- cestovné
- telefón, fax, internet
- zriadenie internetovej stránky
- poštové služby
- príspevok ZMOSU - u, ZMO BBregion
- školenie
- poistenie osôb
- poistenie majetku

204 100
63 000
15 800
5 000
40 000
14 000
15 000
20 500
5 000
10 000
15 500
1 294 714
442 300
495 500
298 000
58 914
675 600
70 000
13 000
24 000
7 200
125 000
40 000
118 600
50 000
30 000
117 400
10 000
5 000
7 000
37 900
3 000
17 500
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VÝDAVKY
D) Osobné výdavky
- mzdové prostriedky - starosta
- mzdové prostriedky - zamestnanci OÚ
- mzdové prostriedky - MŠ
- mzdové prostriedky - ŠJ
- mzdové prostriedky - ŠK
- odmeny poslancov
- zákonné odvody
- povinný prídel do SF
- dohody na práce
E) Prevod dotácií
- prevod dotácií na ZŠ
F) Výdavky na telovýchovu a šport
- príspevok futbalovému oddielu
- príspevok stolnotenisovému oddielu
- príspevok biatlonu
- príspevok na letný minifutbalový turnaj
- príspevok turistickému oddielu
- príspevok SZPB
- príspevok streleckému oddielu
G) Výdavky na sociálnu výpomoc
- sociálna výpomoc sociálne slabým
H) Výdavky na kultúrnu činnosť, ZPOZ
- uvítanie do života
- slávnosť životných jubileí
- slávnosť “úcta k starším“
- stromčeková slávnosť
- akcia “Deň detí“
- rozlúčka zo zosnulými, pohreby
- školský karneval, karneval na lyžiach v Dolnom Harmanci
- slávnosť “Deň matiek“
- slávnosť “Deň učiteľov“
- slávnosť “ dve akcie“
I) Obnova a údržba obecného majetku
- údržba výpočtovej techniky
- detské ihrisko
- verejné osvetlenie, dokončenie
- príspevok do FO /H6/
- príspevok na údržbu cintorína v Dolnom Harmanci
- úprava verejných chodníkov
- rozhlas
- nákup UNC Locust 752
J) Výdavky na úver
- splátka úveru - plynofikácia obce
- splátka úveru - odkúpenie majetku HP Reality
- splátka úroku z úveru - plynofikácia
- splátka úroku z úveru - odkúpenie majetku HP Reality

SPOLU

3 681 425
391 000
720 146
770 000
360 000
116 000
208 000
836 787
29 492
250 000
1 810 000
1 810 000
273 000
170 000
15 000
5 000
5 000
40 000
30 000
8 000
35 000
35 000
145 000
10 000
15 000
30 000
25 000
25 000
5 000
10 000
5 000
5 000
15 000
847 961
5 000
15 000
200 000
39 000
20 000
150 000
120 000
298 961
1 444 000
416 000
572 000
228 000
228 000

10 410 800

ZÁVÄZKY MINULÝCH OBDOBÍ UHRADENÉ Z ROZPOČTU bežného roka
- úhrada faktúr BP za rok 2006 /teplo/
- úhrada faktúr SVBaNP č.6 /FÚ - minulé obdobie/
- úhrada faktúr verejné osvetlenie - 2006
- úhrada za advokátske služby - odmietavé rozhodnutie súdu

SPOLU

VÝDAVKY SPOLU

57 000
170 000
141 000
25 000

393 000

10 803 800
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Vznik obce Harmanec
—————————————
Výpisy z uznesení Krajského národného výboru
v Banskej Bystrici
Zákonom číslo 13/1954 Zb. zo dňa 3. marca 1954
boli Krajské národné výbory zmocnené vytvárať a
rušiť
obce, meniť ich hranice a vykonávať
nepodstatné zmeny v území okresov.
Základňou plánovitého budovania socialistického
hospodárstva sú územné celky/:obce, okresy, kraje:/,
na ktorých je rozdelené štátne územie. Každý zásah do
ich počtu a rozsahu je súčasne hlbokým zásahom do
plnenia plánu rozvoja národného hospodárstva. Je
preto treba, aby národné výbory pristupovali k
vytváraniu a rušeniu obcí, k zmene ich hraníc len po
dôkladnom zhodnotení situácie a nepripúšťali zmeny z
hľadiska
záujmov časti obyvateľstva, resp. na
odstránenie prechodných ťažkostí.
V zmysle horeuvedeného, odbor pre vnútorné veci
rady KNV predkladá na rozhodnutie nasledujúce
prípady:
1./ H a r m a n e c:
Občianstvo a funkcionári doterajšej obce
Harmanec žiadajú o jej členenie na dve časti a to na :
Harmanec /:papiereň:/ a Dolný Harmanec.
Občania na verejnom pohovore dňa 25.septembra
1955 sa jednohlasne uzniesli, aby rozlúčenie bolo
prevedené. Tento návrh zvlášť podporujú pracovníci a
vedenie Harmaneckých papierní, členovia MNV
včítane členov z doterajšej osady Dolný Harmanec.
Za rozlúčenie je i ZO - KSS Harmanecké papierne a
DO -KSS v Harmanci, ako aj ostatné masové
organizácie. S rozlúčením vyslovilo súhlas aj byro
OV-KSS vo svojom uznesení čís. 3/54 zo dňa 6.IV.
1954. Záležitosť po prejednaní v rade MNV bola
prerokovaná na zasadnutí MNV, ktoré svojim
uznesením čís. 4/54 zo dňa 6.augusta 1954 schválilo
horeuvedené rozdelenie.
Rozlúčenie odôvodňuje nasledovne:
Už doterajšia materská obec, ktorá má celkom
1.278 obyvateľov, je prakticky rozdelená na dve časti
a to na Harmanec - papiereň a na osadu Dolný
Harmanec, ktoré sú od seba vzdialené na 3 km.
Väčšiu časť obyvateľstva tvorí Harmanec - papiereň s
počtom 818 obyvateľov, pričom podľa plánovanej
výstavby závodu má sa sústavne zvyšovať počet až na
1300 - 1500 obyvateľov.
Spoločná výmera pôdy je 5.204 ha, z ktorej by
pripadlo pre navrhovanú obec Dolný Harmanec 4.436
ha, 29 á, 2 m2 a pre Harmanec - papiereň 767 ha, 70
á, 92m2. Popis novej katastrálnej hranice medzi
katastrálnym územím materskej a novovytvorenej
obce je v prílohe čís.1 a výkaz parcielnych čísiel v
prílohe 2.

História
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Počet členov MNV v terajšom stave je 13, z
ktorých 4 za doterajšiu materskú obec Harmanec, t.j.
Dolný Harmanec, 8 členov za Harmanec - papiereň, 1
člen za posádkovú správu. Na zasadnutia Rady a
MNV musia členovia z Harmaneckej papierne
dochádzať 3 km, čím je operatívne riadenie zťažené.
Potom i problémy Harmaneckých papierní sa
podstatne odlišujú od problémov materskej obce.
Zatiaľ čo Harmanec - papiereň nadobudne charakter
čisto priemyselnej obce, tak navrhovaná obec Dolný
Harmanec nadobudne charakter prevažne
poľnohospodárskej obce. Po rozlúčení a vytvorení
dvoch MNV umožní sa lepšie organizovať prácu a
zameriavať sa na vlastné problémy. Práve toto bude
mať priaznivý vplyv i na plnenie úloh vyplývajúce z
plánu rozvoja národného hospodárstva. Potom i
špeciálne problémy závodu dôležité pre obranu akými
si
Harmanecké - papierne vyžadujú zvýšenú
ostražitosť i u orgánov NV, čo však nemožno celkom
pokladať, keď je MNV vzdialené na 3 km.
Novonavrhovaná obec Harmanec /:papiereň:/ má
plné predpoklady ďaľšieho rozširovania a to najmä
vzhľadom na spomínanú plánovanú výstavbu závodu a
má teda reálne predpoklady, že vzrastie jeho počet
obyvateľov na cca 1300 - 1500.
Predpoklady prípadného spojenia týchto dvoch
obcí v budúcnosti nie je minimálne pre nepriaznivé
prirodzené podmienky.
Umiestnenie MNV v novovytvorenej obci
Harmanec /:papiereň:/ zabezpečia Harmanecké
papierne, na čo sa písomne zaviazali. Pre vytvorenie
novej obce sú všetky predpoklady, pokiaľ sa týka
rozvoja kultúrneho a politického života, keďže v
doterajšej osade sa nachádza poštový úrad, národná
a materská škola , kultúrny a spoločenský dom.
Jednota, obchodné domy, hostinec, predajňa mäsa,
poradňa pre matky a lekár. Spoločné pre obidve obce
by bol cintorín a matričný obvod, ktorý by bol
ponechaný
u
novovytvorenej
obci
Harmanec/:papiereň:/ a novovytvorená obec Dolný
Harmanec by sa pričlenila k matričnému obvodu
Harmanec a to už z hľadiska počtu obyvateľov ako aj
z hľadiska lepších predpokladov pre prevádzanie tejto
agendy.
Celá záležitosť rozdelenia bola prejednaná a
príslušnými odbormi rady ONV v Banskej Bystrici, k
čomu zaujala stanovisko aj Okresná plánovacia
komisia a zhodne zisťujú nutnosť rozlúčenia.
Tak isto rada ONV v Banskej Bystrici uznesením
čís. 151/54 rozhodla dňa 12. novembra 1954, ako aj
uznesenie zo zasadnutia ONV v Banskej Bystrici zo
dňa 20. decembra 1955, čís.23/1955 doporučujú
rozlúčenie doterajšej materskej obce Harmanec a to
na Harmanec /:papiereň:/ z dôvodov zahradno–
obchodného stanoviska a na Dolný
Harmanec /:doterajšia materská obec Harmanec:/,
ktorý už v minulosti bol takto pomenovaný, tento je
zaužívaný a z dôvodov, ako sa už hore uvádza.
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I zainteresované odbory a správy rady
KNV, ako aj Krajská plánovacia komisia
súhlasia s rozlúčením. K tomuto sa
pripojuje Agroprojekt, správa Min.
spravodlivosti pri KNV v Ban. Bystrici, ako
aj Oblastný ústav geodézie a kartografie v
Žiline, okr. meračské stredisko v Ban.
Bystrici.
Záležitosť bola prejednaná aj s
Povereníctvom vnútra, ktoré s
navrhovanou zmenou súhlasí. Z uvedených
dôvodov aj tunajší odbor vzhľadom na
plné zdôvodnenie doporučuje rozlúčenie.
Nový názov rozlúčených obcí sa
navrhuje na Harmanec /:papiereň:/ a
doterajšia materská obec by niesla názov
Dolný Harmanec v zmysle § 1 čís.
266/1920 Zb.
Príloha čís. 1
Technický priebeh hraníc v nižšie uvedených
prípadoch:
Ad 1. / Popis hranice začína na katastrálnej
hranici Harmanec - Kordíky uprostred sekčného
listu /:mapy čís.27:/, kde chotárna cesta Kordíky Harmanec robí ostrý zárez.
Odtiaľ pokračuje všeobecným smerom
severovýchodným do ohybu cesty na okraji sekčného
rámu. Severná čiara prekračuje hradskú a odtiaľ po
ľavom okraji cesty smerom na papiereň dosahuje
údolia v blízkosti Strelnice. Pokračuje dolinkou
Celemendovou smerom severovýchodným a zakončuje
na hranici Staré Hory - Harmanec v blízkosti
chotárneho kopca č. 104.
Územné zmeny v kraji Banskobystrickom.
U z n e s e n i e č. 18/1956 - KNV:
Krajský národný výbor v Banskej Bystrici podľa §
- 4 odst.2 zákona č. 13/54 Zb., ako aj časti VIII.
inštrukcií Povereníctva vnútra číslo 256/54 Zb.
1./ rozlučuje doterajšiu materskú obec Harmanec
a vytvára samostatnú obec Harmanec /:papiereň:/

Pôvodná fotografia obce Harmanec ( v súčasnosti Dolný Harmanec)

s výmerou pôdy 767 ha, 70 á, 98 m2 s výkazom
parciel ako v prílohe 2 a popisom hraníc ako v
prílohe 1, a Dolný Harmanec s výmerou pôdy 4.436
ha, 29 á, 02 m2.
7./ Zasadnutie KNV v zmysle §- u 1 zákona č.
266/1920 Zb. navrhuje Povereníctvu vnútra určiť
názov novovytvorenej obce ad 1./ „ H a r m a n e c
„ / papiereň/ a „ D o l n ý H a r m a n e c „..
8./ Zasadnutie KNV ukladá s. Zupkovi, tajomníkovi
KNV predložiť písomný materiál k bodu 1. tohto
uznesenia za účelom schválenia úradného názvu
Povereníctva vnútra.
Zodpovedný s. Zupka, tajomník KNV
Termín: 30. septembra 1956
9./ zasadnutie KNV deň právnej účinnosti
horeuvedených zmien podľa zákona č. 13/54 Zb. u r č
u j e na 1.januára 1957 .
Uznesenie bolo
8.septembra 1956.

jednomyseľne

prijaté

dňa

/ Výpisy z uznesení KNV v Banskej Bystrici - archív
publikované v pôvodnom znení/ materiál poskytol:
Michal Kiššimon

Prvé voľby do MNV Harmanec
Na základe rozhodnutia KNV /Krajský národný výbor/ v Banskej Bystrici o vzniku obce Harmanec, boli vypísané voľby do
MNV /Miestny národný výbor/. Voľby do prvého MNV v Harmanci sa uskutočnili 16. decembra 1956.
Zvolení boli:
Ľupták Pavel
- predseda
Petráš Karol
- poslanec
Caban Pavel
- tajomník
Rečkovič Juraj
- poslanec
Babjak Jozef
- poslanec
Selecký Ján
- poslanec
Kalinová Alžbeta
- poslanec
Vargová Elena
- poslanec
Pálka Ján
- poslanec
Funkčné obdobie od 1.1.1957 do 30.3.1957. Nový úrad nemal svoje stabilné sídlo. Hlavným poslaním prvého MNV
bola príprava k voľbám v polovici roka 1957.
Michal Kiššimon
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Blahoželáme jubilantom
Aj tento rok je naša obec bohatá na jubilantov. V prvých
troch mesiacoch roku 2007 oslavovali krásne životné jubileá:
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Narodili sa
Prvé novorodeniatko, o ktorom sa
píše v Harmaneckých novinách je

V januári

Davidko

Magdaléna Šajdáková

Balog

Vo februári

Mária Čunderlíková

•

Jozef Katko

Želáme Ti krásny, šťastný a spokojný život...

narodený 17.2.2007

V marci

Jozef Sidor
Ján Marunčiak
Anna Kánska

Srdečne blahoželáme našim jubilantom a do
ďalších rokov života im prajeme veľa zdravia, radosti a životného optimizmu!

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

Spomíname
Je ticho po bolesti,
je celkom blízko ku hviezdam...

15. januára v tomto roku nás navždy opustil

Marko

Nemčok
Zachovajme si ho v spomienkach takého, ako sme ho poznali - krásneho,
usmievavého a šťastného.
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O Fašiangoch po Fašiangoch
Fašiangové veselenie prežívame od nepamäti pred pôstnym obdobím. Tradične, ako každý rok, aj teraz vo
februári, presne 17.februára 2007 zorganizovali p. učiteľky a p. riaditeľky Materskej a Základnej školy pre
všetky deti v obci Veľký karneval.
Nič by sa však nemohlo konať bez dobrého sponzora, ktorým bol aj tentoraz náš obecný úrad. A tak sme sa
všetci spolu tešili a radovali, spievali, maškrtili a tancovali...Masiek bolo neúrekom... A divákov tiež.
Najbolestnejšie pre porotu a masky bolo rozhodnúť, ktorá maska je najkrajšia, pretože všetky masky boli
nápadité, originálne a krásne. Ale aj tak vyhrali všetci, ktorí prišli.

A takto súťažili škôlkári....
Snehulienke sa dobre tancuje, keď vyhrala súťaž...

A toto sú naozajstní víťazi.
Deti do šesť rokov: Andrejko Ťažký
Viťka Semanová
Staršie deti: Zuzka Nemčoková
Klaudia Miklošová
Riško Polóny

No a večer zas fašiangovali všetci tí, ktorí si posledné dni zábavy pred pôstom
chceli ešte užiť. Fašiangová zábava bola v réžii poslancov obecného zastupiteľstva.
Kultúrna komisia pri OU pripravila okrem dobrých cien v bufete aj dobré ceny do
veľkej tomboly a ceny pre najlepšie masky večera. Fašiangovalo sa do samého
rána.
K tomu, aby boli fašiangy také, ako majú byť, prispeli aj štedrí sponzori...
Nezabudnite, o rok budú fašiangy znovu, príďte, bude veselo...
Iveta Roháčová
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Aj turisti sa majú čím chváliť
Všetkých nás, členov turistického oddielu v
Harmanci
teší, že budeme mať priestor v
Harmaneckých novinách na to, aby sme Vám
prostredníctvom nich mohli vždy aktuálne napísať o
našich aktivitách.
Našou snahou je aj týmto spôsobom osloviť
všetkých, ktorí majú vzťah k turistike, prírode a
poznávaniu našej krajiny. Určite nie všetci naši občania
majú informácie o našich turistických trasách a možno
ani neviete, akým spôsobom sa môžete zúčastňovať
spolu s nami týchto zaujímavých „výletov“.
Ale pekne po poriadku:
Vedúcim turistického oddielu je p. Kamil Koštial. Je
to nadšenec turistiky s mnohými skúsenosťami, ktorý už
„odšľapal“ dosť kilometrov po našej krajine. V prípade
Vášho záujmu o turistiku sa obráťte na neho.
Minulý rok bol pre nás, harmaneckých turistov
veľmi úspešný, zaujímavý, plný zážitkov a relaxu.
Prešli sme Chopok, Ďumbier, Muránsku planinu,
Roháče, Pieniny, Vysoké Tatry, Veľkú Fatru, Malú
Fatru, Slovenský raj, Súľovské skaly a Manínsku
tiesňavu.
Ako si plánujeme turistické trasy? Vždy na začiatku roka
máme spoločnú schôdzu, na ktorej sa rozhodneme spoločne
ktorú časť Slovenska chceme prejsť. Určite Vás zaujíma plán
na tento rok:
* apríl 2007 - Slovenský raj
* máj 2007 - Poľana
* jún 2007 - Slovenský kras
* júl 2007 - Vysoké Tatry
* august 2007 - Veľká Fatra
Jeseň ešte nemáme naplánovanú, ale možno sa budeme
inšpirovať Vašimi nápadmi.
Aj v tomto roku nám poslanci OZ schválili v rozpočte
obce peniaze na našu činnosť. Z týchto finančných
prostriedkov financujeme dopravu. Ostatné výdavky spojené
s turistikou si hradíme sami.

Ak sme Vás motivovali a Vy chcete ísť s nami, stačí ak sa
prihlásite. Ako?
Dva týždne pred odchodom autobusu na turistiku bude na
obecnej tabuli vyvesený plán našej trasy a dátum odchodu z
obce. Prihláste sa najneskôr týždeň dopredu u p. Koštiala. To
je všetko. A môžete ísť s nami tam, kde sa stretávajú ľudia
preto, aby niečo videli, aby niečo spoločne zažili, a bolo im
fajn.
Za všetkých harmaneckých turistov chcem poďakovať
pani starostke, poslancom obecného zastupiteľstva za ich
ústretovosť a podporu. A pozývam Vás všetkých spolu s
nami absolvovať turistické trasy do prírody, ktorá nám vždy
dodá novú energiu, príjemný pocit, že sme urobili niečo
užitočné pre seba, a možno tam nájdete aj nových priateľov
ako ja.
Štefan Ťažký ml.

Biatlonový klub v Harmanci je tiež úspešný
Biatlon v Harmanci začínal v roku 1987, ako Zväzarm pri Harmaneckých papierňach. Ako samostatný klub - Klub Biatlonu
Harmanec pri obecnom úrade v obci Harmanec bol zaregistrovaný v roku 1991. Vybudovali sme ho z vlastných finančných prostriedkov. Klub sa zúčastňoval rôznych súťaží v rámci ČSFR a Slovenskej republiky, na ktorých našu obec úspešne reprezentovali členovia KB. Získali sme mnohé výborné umiestnenia a dokonca sme vybojovali aj tituly Majstrov Slovenska.
V súčasnosti je náš klub oficiálne zaregistrovaný pri Slovenskom zväze biatlonu a riadi sa jeho stanovami. Dnes máme 13
členov, ktorí sa zúčastňujú súťaží a reprezentujú našu obec.
Kalendár podujatí letného a zimného biatlonu pozostáva s nasledovných podujatí:
•
VIESMANNOV POHÁR
•
MAJSTROVSTVÁ KRAJA
•
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
•
VEREJNÉ PRETEKY
Trénerom je Peter Vaník. Samotné tréningy absolvujeme nielen na kopci nad obcou, ktorí si aj sami upravujeme, ale aj v
blízkych športových strediskách ako sú Šachtičky, Králiky, Donovaly a Osrblie. Našou najlepšou a naúspešnejšou pretekárkou
je Dianka Šemrová, ktorá sa zúčastňuje aj pretekov OLYMPIJSKYCH NÁDEJÍ, EYOF-EURÓPSKEHO ZIMNÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE atď. Dianka Šemrová je 5-násobná majsterka Slovenska a v súťaži o VIESSMANOV POHÁR úspešne
vybojovala prvú výkonnostnú triedu. Na posledných majstrovstvách Slovenska konaných v dňoch 2. - 4.3.2007 sme v kategórii dorastu zásluhou Diany Šemrovej získali 3.miesto v rýchlostných pretekoch a 2.miesto v pretekoch s hromadným štartom.
Svojimi výbornými výsledkami bola zaradená do Centra talentovanej mládeže. Pevne veríme, že sa jej aj naďalej bude dariť a
dosahovať ďalšie výborné výsledky.
Peter Vaník
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Futbalová jeseň v Harmanci

PREDSTAVUJEME:

Harmanecký futbal má dlhoročnú tradíciu vďaka obetavým ľudom, trénerom a
priaznivcom tohto populárneho športu. Ale činnosť futbalového klubu je aj finančne
náročná. Bez podpory financií z obecného rozpočtu by futbal v Harmanci určite dávno
zanikol. Preto chcem predovšetkým poďakovať záujmu a ústretovosti obecného
zastupiteľstva, ktorý aj na rok 2007 schválil v rozpočte sumu, ktorá pokryje náklady
spojené z našou činnosťou.
FK Tatran Harmanec má v súčasnosti dve mužstvá a to družstvo mužov hrajúce v
II.“A“ triede a družstvo žiakov, ktoré účinkuje v I.“A“ triede. Realizačný tím v zložení:
Ján Štrbák - predseda klubu, Peter Mazúch - tréner „ A“ mužstva mužov, Aleš Daubner tréner a vedúci žiackeho družstva bude mať určite snahu vytvoriť pre hráčov a priebeh
celej súťaže také podmienky, aby sa nám dobre hralo.
Hodnotenie jesennej časti
súťaže: Prvá polovica
sezóny odštartovala už
6.8.2006 domácou remízou s
priemerným Hiadľom a
kontumačnou prehrou v
Riečke. Postupne sme sa
začali výkonnostne zlepšovať
aj keď treba dodať , že v
domácich zápasoch sme
mohli
podať
aj
zodpovednejšie výkony. Na
konci jesennej časti v
posledných troch kolách sme
už jednoznačne vyhrali,
podali dobrý výkon a s
bilanciou 6 výhier, 4 remízy
a 2 prehry obsadili s deväťbodovou stratou na vedúcu Riečku konečné 5. miesto v
tabuľke (viď tab. 1). S umiestnením po polovici súťaže aj vzhľadom na mnohé vedľajšie
faktory vplývajúce na zloženie mužstva môžeme byť relatívne spokojní. Pred jarnou
časťou opúšťa naše mužstvo Daniel Kiedžuch, ktorý odchádza na polročné hosťovanie do
Badína. Naopak naše rady posilnil Milan Rečkovič ml. (Jupie Podlavice) - hosťovanie do
konca roku a Peter Čaba (Jakub) - ročné hosťovanie. Cieľom „A“ mužstva pred
začiatkom jari je úspešne vstúpiť do súťaže, čakať na zaváhania súperov z čela tabuľky a
zabojovať o lepšie konečné umiestnenie
Tab. 1 II. trieda „A“ muži
v tabuľke.
1. Riečka
12
10
1
1
31
Ale okrem dobrého futbalu tlačíme
2. Medzibrod
12
8
4
0
28
pred sebou jedno veľké bremeno, ktoré nás
3. Dúbravica
12
8
2
2
26
ťaží, ale postupne by sme sa ho chceli
4. Dukla “C“
12
7
2
3
23
zbavovať a to je budova na ihrisku v
5. Harmanec
12
6
4
2
22
Uľanke. V zlom stave je hlavne strecha,
ktorá už roky zateká a potrebuje okamžitú
6. Strelníky
12
6
1
5
19
opravu. Skultúrnenie sociálneho
7. Staré Hory
12
5
2
5
17
zariadenia, oprava sprchy pre hostí,
8. Podkonice
12
3
4
5
13
vymaľovanie šatne atď. Aktuálny stav
9. Baláže
12
4
0
8
12
trávnika nie je úplne podľa našich
10. Hronsek
12
4
0
8
12
predstáv, ale máme premyslený postup na
11. Malachov
12
3
2
7
11
obnovu a výmenu poškodených častí.
12. Hiadeľ
12
1
2
9
5
Všetko to chceme postupne zrealizovať či
13. Horné Pršany
12
1
0
11
3
už svojpomocne alebo s prispením dobrých sponzorov tak, aby náš futbalový
stánok pôsobil dôstojnejšie a slúžil aj nasledujúcim generáciám.
Verím, že aj vďaka novinám si náš futbalový klub získa viac fanúšikov a väčšiu
podporu pre hráčov.
Tomáš Roháč , vedúci mužstva

Peter Mazúch
funkcia: tréner

vek: 38 rokov

Kedy si začínal s futbalom?
Pred 30 rokmi, ako chalani sme náhodou
išli na ihrisko do Uľanky a zbadali sme
tréning pána S. Vajcíka. Opýtali sme sa ho,
či si môžeme zahrať, zapáčili sme sa mu, a
tak nás potom zavolal na ďalší tréning.
Kde si hrával počas tvojej kariéry?
Tatran Harmanec (žiaci), Dukla B.B.
(žiaci, mladší dorast), Stavoindustria Radvaň (dorast, muži), ZŤS Vlkanová a nakoniec Tatran Harmanec. Skončil som ako
32-ročný.
Kedy si sa dostal k trénerstvu a kde si už
trénoval?
Po skončení kariéry ma oslovili funkcionári
Harmaneckého klubu a ja som ich ponuku
prijal. Trénoval som Harmanec a Staré
Hory.
Absolvoval si už trénerskú kvalifikáciu?
Áno, trénerský kurz ObFZ v júli 2006. Je to
trénerská licencia Euro - “ C“.
Jesenná časť je za nami, ako si s ňou z
pohľadu trénera spokojný?
Tak striedavo oblačno. Na to, s akým kádrom sme hrali a ako sme sa zo začiatku
schádzali, je piate miesto reálnym odzrkadlením súčasnej situácie. V našich podmienkach nie je možné, aby sme odohrali dva
zápasy v rovnakej zostave. Prvý raz počas
mojej kariéry sme stratili domácu neporaziteľnosť, čo je škoda.
Je tesne pred začiatkom jarnej časti súťaže, aké sú tvoje očakávania?
Aby tí hráči , ktorých mám k dispozícii, boli
všetci zdraví, to je najdôležitejšie. Chcel by
som mať na súpiske 14 - 15 hráčov pred
každým zápasom. Čo sa týka umiestnenia,
chcem obhájiť minimálne 5.miesto, prípadne poskočiť o 2 - 3 priečky vyššie. Hlavný
cieľ je konsolidácia kádra a príprava na
ďalšiu sezónu, v ktorej určite chceme dosiahnuť viac.

Pozývame Vás na futbal !
Rozpis jarnej časti súťaže mužov:
Hiadeľ - Harmanec
Harmanec - Riečka
H. Pršany - Harmanec
Podkonice - Harmanec
Harmanec - St. Hory
Dukla „C“ - Harmanec
Harmanec - Medzibrod
Malachov - Harmanec
Dúbravica - Harmanec
Harmanec - Strelníky
Hronsek - Harmanec
Harmanec - Baláže

25.3.2007
1.4
8.4
15.4
22.4
29.4
6.5
13.5
27.5
3.6
10.6
17.6

čas:
15.00 h
15.30 h
15.30 h
15.30 h
16.00 h
16.00 h
16.30 h
16.30 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
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