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Všetko je raz prvýkrát, platí to v
tejto chvíli aj v mojom prípade.
Prvýkrát sa vám prihováram v
našich obecných novinách. Som
rada, že členovia redakčnej rady
pokračujú vo vydávaní už V. ročníka Harmaneckých novín.
Naše noviny sú v podstate jedinou kronikou obce za posledné
roky, kde je zdokumentované všetko, čo sa v obci udialo za posledné
štyri roky a nielen to. Krásne bola
zdokumentovaná aj naša minulosť
a história obce.
Verím, že aj v tomto volebnom
období bude o čom písať. Je veľa
vecí, ktoré treba dokončiť a je veľa
problémov, ktoré treba riešiť a
množstvo dôležitých vecí, ktoré
treba urobiť.
Je mojou snahou a verím, že aj
snahou novozvolených poslancov
OZ urobiť počas nášho volebného
obdobia čo najviac.
Moje prvé dni na poste starostky
boli dosť adrenalínové. Ten nepríjemný aprílový víkend nás všetkých
poriadne vystrašil. Počasie nielen
v našej obci, ale aj v okolitých obciach spôsobilo obrovské škody.
Vyvrátené stromy, strhnuté strechy, zatarasené cesty.
Aj v našej obci to v prvých momentoch vyzeralo hrozivo. Silný

Ročník V.

nárazový vietor poškodil nielen
elektrické vedenie, ale zničil aj
betónové stĺpy elektrického vedenia na Strelnici. Celá obec zostala
bez elektriny. Ani to nebol koniec,
pretože na druhý deň sme zostali
bez vody. Priznám sa, že som predpokladala, že všetky opravy budú
trvať niekoľko dní. Ale elektrárne
SSE veľmi promptne vyriešili situáciu v našej obci.
Odvtedy sa neudialo nič nepredvídané. A ja som presvedčená, že
nás čakajú už len také obyčajné
dni spojené s prácou a plnením
toho, čo od nás očakávate.
Našou najbližšou veľkou investíciou bude výmena okien na budove
ZŠ a dokončenie výmeny okien na
MŠ. Prázdniny sú na to najvhodnejší čas.
Keď už hovorím o prázdninách,
želám Vám všetkým, samozrejme
predovšetkým deťom a študentom
pekné a zmysluplné prázdniny. A
nám ostatným želám pekné slnečné leto, dažďa len toľko, koľko potrebujeme. Oddýchnite si a načerpajte veľa novej energie, aby sa
nám potom spoločne dobre pracovalo a aby sa nám darilo plniť si
plánované predsavzatia.
Starostka obce

Číslo 1.

Deň, keď to hovoríme nahlas str. 4

Pripomíname si 45.výročie str. 10

Čo povedali deti ...

str.13

Do tretice to už vyšlo

str. 16
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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 31. 3. 2011
U z n e s e n i e č. 10
OZ Harmanec určuje plat starostu
obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z.
o právnom
postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 11
OZ Harmanec schvaľuje členov rady: pre MŠ - Helena Vajsová
pre ZŠ – Štefan Ťažký
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 12

OZ Harmanec schvaľuje rozpočet
obce na rok 2011
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 13
OZ Harmanec schvaľuje sociálnu
finančnú výpomoc pre Beatu
Meľagovú vo výške 150,00 €.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 5. 5. 2011
U z n e s e n i e č. 15
Obecné zastupiteľstvo obce Harmanec
I. vyhlasuje:
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov voľby
hlavného kontrolóra obce Harmanec,
ktoré sa uskutočnia dňa 14.6.2011
o 17.00. hod. v budove obecného
úradu obce Harmanec na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
II. určuje:
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi obce Harmanec
pracovný čas, ktorého dĺžka je 7,5

hodiny týždenne.
III. žiada:
starostku obce Harmanec zverejniť
na úradnej tabuli obce Harmanec
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Harmanec najmenej 40
dní pred dňom konania voľby, ktoré
je súčasťou tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 16
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2008 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia
sa mení takto:
§ 4 ods. 1 znie:
„1) Príspevok na čiastočnú úhradu

nákladov v školskej jedálni uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky
a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na
internetovej stránke:
materská škola: stravníci od 2 – 6
rokov – desiata 0,27 €, obed 0,63 €,
olovrant 0,23 €, spolu 1,13 € - 3.
finančné pásmo
základná škola: stravníci od 6 – 11
rokov – obed 0,96 € - 3. finančné
pásmo
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Harmanci, konaného dňa 14. 6. 2011
U z n e s e n i e č. 18

OZ Harmanec berie na vedomie
ospravedlnenú neúčasť poslanca
Čičmanca Pavla na dnešnom zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 19
OZ Harmanec volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Bc. Dušana
Halušku.
Hlasovanie:

za: 4, proti: Vajsová H., zdržal sa:
Ing. Lovás M.
U z n e s e n i e č. 20
OZ Harmanec dáva súhlas hlavnému
kontrolórovi v zmysle § 18 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znp. k podnikaniu a vykonávaniu
inej zárobkovej činnosti.
Hlasovanie:
za: 4, proti: 0, zdržal sa: Vajsová H.,
Ing. Lovás M.
U z n e s e n i e č. 21

OZ Harmanec schvaľuje zmluvu
o dielo na výmenu okien na ZŠ
a telocvični pre firmu SKAT – Slovakia s.r.o., Banská Bystrica.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 22
OZ Harmanec schvaľuje finančnú
výpomoc pre p. Nemčokovú Ivetu
vo výške 150 €.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 23
OZ Harmanec schvaľuje finančnú
výpomoc pre Pollákovú Ľubicu vo
výške 100 €.
Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 24
OZ Harmanec určuje v zmysle § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom pos-
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tavení starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
plat starostovi obce tak, že starostovi
obce Harmanec zvyšuje základný
plat o 11 % .
Hlasovanie:
za: 5, proti: 0, zdržal sa: Vajsová H.
U z n e s e n i e č. 25
OZ Harmanec schvaľuje prekládku
obecného majetku – satelit z budovy
SVB a NP Harmanec č. 6 na obecný
majetok – strechu fitnes centra.

12. marca 2011 sa konali v našej Eva Štrbáková
obci opakované voľby starostov ob- Členovia volebnej komisie:
cí, ako aj všade tam, kde sa komu- Ing. František Kiedžuch
nálne voľby do orgánov samospráElena Kohútová
vy 27. novembra 2010 skončili rovMária Gubrianska
nakým počtom hlasov kandidátov
Anton Mydlo
na starostu obce.
Počet osôb zapísaných v zozname
754
Výsledky opakovaných volieb voličov
kandidátov na funkciu starostu Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
459
obce:
Počet odovzdaných obálok
Volebná komisia:
459
Predseda volebnej komisie:
Počet platných hlasovacích lístkov
456

Dňa 26. 2. 2011 sme opäť oslávili
fašiangy. Prvá časť patrila, samozrejme, našim deťom, ktoré sa na
každoročný karneval veľmi tešia.
Okrem detí sa však tešia aj ich rodičia a starí rodičia, pretože je radosť
vidieť svoje ratolesti prezlečené za
rôzne zvieratká, príšery či rozprávkové bytosti. Pani učiteľky z MŠ a
ZŠ pre deti pripravili rôzne súťaže,
mini diskotéku a súťaž o najlepšiu
masku.

Hlasovanie:
za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 26
OZ Harmanec berie na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveril Jána Roháča, nar.
27.5.1952, bytom Harmanec č. 24,
poslanca zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.

Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov:
1./ Ján Bitter - 13
2./ Henrieta Ivanová - 268
3./ Miroslava Moyšová - 18
4./ Helena Vajsová - 157

Na záver karnevalu sa každému vzťahov medzi občanmi.
ušiel kúsok chutnej torty.
Na záver chceme poďakovať
Večer, keď rodičia odovzdali svoje sponzorom:
ratolesti do láskavých rúk starých
rodičov sa aj oni mohli prezliecť do
Potraviny Milanna
karnevalových kostýmov a prísť sa
HP Reality s. r. o.
zabaviť. Večer prebiehal pod taktovAmi
kou DJ Rada. Samozrejme, nechýbaFun club Ťažký
la súťaž o najlepšiu masku a tomboSHP Group Harmanec a. s.
la. Sme veľmi radi, že sa oslava faFlash 2002 s. r. o.
šiangov každoročne v našej obci traPotraviny Očko
duje, a tým sa prispieva k zlepšeniu
A. Chladná, Z. Ťažká
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Sviatok Dňa matiek sme
oslávili druhú májovú nedeľu tak, ako sa na tento vzácny deň patrí.
8. mája 2011 bolo už tradične v našej obci rušno.
Takmer všetky deti zo základnej a materskej školy

Timko otváral vystúpenie školákov

Prvé verejné vystúpenie p. starostky

aj Marcelko prezentoval školu

škôlkárky moderovali profesionálne

je naša najkrajšia odmena.
Naše mamy budú šťastné, keď
v nás uvidia pokračovanie
svojho života a šťastní budeme aj my všetci, keď uvidíme
jej radostný úsmev. Milujme
naše mamičky zaslúžia si
to...“
A boli sme šťastní všetci. Deti preto, lebo znovu dokázali svojim krásnym programom, koľko je v nich
šikovnosti, talentu a radosti, keď sa
môžu prezentovať na verejnosti
a rozdávať radosť.
Pani učiteľky a pani riaditeľky
boli šťastné preto, že všetko dobre
dopadlo, pretože deti prezentovali aj
ich prácu. A všetci hostia, teda všetky matky boli šťastné preto, že sme

a skoro všetky mamičky, babičky dcéra a je tu čas pobudnúť
a starké, ba aj mnohé prastaré mamy v prítomnosti svojej mamičky. Prisa stretli v tú krásne slnečnú nedeľu pomenúť si naše úspechy, ale aj nev klube. Malé deti, veľké i dospelé úspechy. Pripomenúť si šťastné
deti dokázali v tento sviatok pove- chvíle, ktoré sme spolu prežili. Podať nahlas to, čo nehovoria každý ďakovať sa za lásku, ktorou nás dendeň. Povedať tomu najdôležitejšie- ne zahŕňajú. Buďme im trvalo zaviamu človeku - matke to, ako veľmi ju zaní úctou a láskou, sme ich veľkýľúbia.
mi dlžníkmi. Čím splatíme tento náš
Pani starostka otvorila slávnosť so dlh? Ničím veľkým a drahým, len
dobrotou, láskou a oddanosťou. To
slovami:
„Matka je tým najdôležitejším človekom v našom živote, je naším skutočným priateľom. Je dobré, že
v dnešnom uponáhľanom
svete, kde máme všetko časovo vymedzené a vyrátané,
je tu sviatok, ktorý nám chce
v krásnych krojoch to škôlkárom vyšlo
... ani my sa nedáme zahanbiť...
pripomenúť náš syn, naša
na ne nezabudli a počas
najkrajšieho májového
sviatku bolo cítiť lásku,
úctu, pokoru...
Ďakujeme všetkým.
- RR divákov bolo neúrekom

aj mamy, aj staré mamy boli spokojné

Foto P. Čičmanec
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Je 7. mája 2011, 07.00 hod. ráno –
sobota, v Harmanci výborné počasie, pred Obecným úradom pristavené dve motorové vozidlá na nástup.
Tento dátum pre nás každý
rok znamená výstup – no, teraz už
skoro výjazd, na miesto Kráľova
Studňa: „Pomník padlých hrdinov“.
Uctiť si pamiatku tých, ktorí pred
viac ako polstoročím položili svoje
životy, aby sme my tu mohli byť,
mať svoje rodiny, záľuby a žiť život, ktorí oni mali odopretí.
Najstarší účastník Jožko Kupčok –
neodmysliteľná postava medzi nami. Najmladší účastník Dominik
Žila, už pomaly tiež neodmysliteľný účastník. Krížna ukázala svoje

počasie – už do
Harmanca
nám
telefonovali Turečania, aby sme sa
dobre obliekli. Tí
boli na chate od
predchádzajúceho
večera.
Studený vietor rozčesával
vlasy,
„ťahal“ čiapky, ale
neodoberal dobrú
náladu.
Spolu s Turečanmi sme sa vybrali
k pomníku, kde sme položili kytice
a poklonili sa. Už niekoľko rokov sa
takto stretávame, chlapci z Tureckej
a my ZOSZPB z Harmanca. Ešte

Štátna vedecká knižnica v Banskej
Bystrici vydala v týchto dňoch veľmi zaujímavú publikáciu autorského
kolektívu – Blanka Snopková, Anna
Klimová, a Henrieta Albertová:
Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia.
Ako v krátkom úvode píše

PhDr. Blanka Snopková v podstate
ide o biografický regionálny slovník,
v ktorom autori predstavujú celkovo
dvestopäťdesiat osobností Banskej
Bystrice – všetko žijúcich – na začiatku tretieho tisícročia. U každého
abonenta je uvedený krátky životopis, vzdelanie, pracovná alebo publi-

kačná činnosť a dosiahnuté úspechy.
Nás môže tešiť skutočnosť, že v tejto
nádhernej publikácii v tvrdej väzbe
na vysokokvalitnom kriedovom papieri nachádzame aj dvoch ľudí
z Harmanca.

V nedeľu ráno v rádiu Regina vysielajú reláciu „Na čom v živote záleží?“. Je v nej veľa príbehov smutných, no aj príjemných. Aj ja som sa
zamyslela nad týmto programom a
prišla som na to, čo je v živote človeka najdôležitejšie. V prvom rade je
to rodina a dobré vzťahy v nej, ďalej
zdravie, lebo bez neho je život veľmi
ťažký, dobrí priatelia, ktorí vás ani v
najhorších chvíľach neopustia, ale

stoja pri vás a podajú vám pomocnú
ruku. Sú to aj dobrí susedia, s ktorými si rozumieme a keď je treba, aj si
pomáhame. Nemenej dôležité je mať
pekný vzťah ku všetkým ľuďom.
Cítiť s nimi, chápať ich a snažiť sa
ich brať takých, akí sú, či sú dobrí
alebo majú aj nedostatky. Mať dobrý
vzťah k prírode, chrániť ju a tešiť sa
z jej rozmanitosti. Tešiť sa aj z maličkostí. Rozdávať úsmevy a vľúdne

slová svojim spoluobčanom. Ak tieto
atribúty máte, ste šťastní ľudia. Prečo si život znepríjemňovať? Veď je
krátky a nikto nevie, kedy ho bude
musieť opustiť. Vedome si neubližujme a bude nám dobre a príjemne
všade aj vtedy, keď prežívame ťažké
chvíle.

foto: autor

foto na pamiatku a ide sa dolu. Pri
chatke nás čakal poriadne rozhorený
ohník. V prírode pochutili pečená
slaninka a špekačka. Počasie nám
predsa len zaprialo. Tak zas
v auguste ...
Kristína Beňová

Michal Kiššimon

Z. Roštárová

Harmanecké noviny

6

Pred sto rokmi zomrel Teofil Stadler
V prvý jarný deň, 21. marca
v roku 1911 zomrel Teofil Stadler.
Skvelý človek, čestný občan mesta
Banská Bystrica, kráľovský radca, neskoršie aj dvorný radca, nositeľ radu Železnej koruny III.
triedy, človek ovešaný mnohými
funkciami v mestskej rade,
v Rade zvolenskej župy, neúnavný
podporovateľ evanjelickej cirkvi,
neúnavný podporovateľ chudobných ľudí bez rozdielu náboženského vierovyznania. Jeho portrét
namaľoval Dominik Skutecký rok
po jeho smrti na objednávku
mestského Magistrátu podľa fotografie.

Portrét H.G Stadlera od Dominika Skuteckého 1912

Teofil Stadler sa narodil 1. marca
1822 v rodine mydlára v Bratislave.
Už ako učeň sa dostal do Banskej
Bystrice a tá sa stala jeho celoživotným domovom. Bol spolumajiteľom
malého obchodu. Neskôr sa osamostatnil. Bol človekom práce. Neúnavný, húževnatý a nesmierne cieľavedomý. V roku 1866 sa stal spolumajiteľom harmaneckých papierní so
svojim švagrom Johanom Bernardom Hüttnerom. Bola to vynikajúca
kombinácia: Hüttner bol odborník

na výrobu papiera, čomu sa ako Nemec vyučil v holandských papierňach. Stadler bol zase vynikajúci
odborník na obchody a prieskum
trhu. V roku 1873 zanechal svoju
drobnú živnosť v meste a plne sa
venoval harmaneckým papierňam.
Po švagrovej náhlej smrti, ktorý zomrel priamo vo fabrike na srdcovú
slabosť, viedol papiereň so svojou
švagrinou Idou a keď sa stali Hüttnerove deti dospelými, tak pokračoval s nimi až do roku 1899 keď už
pre vysoký vek odstúpil.
Harmanec bol jeho druhým
domovom, hoci v Harmanci nikdy
nebýval! Papiereň však bola po celý
jeho aktívny život jeho srdcovou
záležitosťou. Fabriku svojimi modernizačnými metódami dostal na
čelo uhorských papierní a dlhodobo
ju tam aj udržal. Obchodné kontakty
mal po celom kontinente a zisky
nenechali na seba dlho čakať. Stal
sa majetným práve vďaka papierni,
aby potom mohol štedro rozdávať
ľuďom, čo to najviac potrebovali.
A tak sa stal mecenášom mesta Banská Bystrica. Jeho zásluhy naša generácia nikdy nebude vedieť oceniť!
V meste dal vystavať školy, útulky
pre starých a nevládnych ľudí. Podporoval finančne nielen evanjelickú
cirkev, ale aj chudobných katolíkov
aj chudobných židov. Obzvlášť pamätal na deti. V Banskej Bystrici je
však znovu po štyridsiatych rokoch
najznámejšie Stadlerovo nábrežie.
Rieka Hron takmer pravidelne po
mnoho rokov zaplavovala spodnú
časť mesta v okolí Huštáku a vždy
napáchala nesmierne škody! Na
dvakrát dal vystavať hrádzu popri
Hrone a dal postaviť aj železný most
k malej stanici. Táto stavba stála

veľmi veľa peňazí. Dielo však nesie
jeho meno. To je veľmi dobré. Už
menej dobrá je však skutočnosť, že
keď v lete minulého roku médiá
robili prieskum na tomto mieste, na
otázku: Kto to bol Stadler?
z desiatich opýtaných deviati ani
nemukli. Každý desiaty aspoň priznal, že to meno už počul niekde
a čosi aj kdesi čítal! Smutné to konštatovanie o kultúrnej vyspelosti
Bystričanov! Teofil Stadler mal za
manželku Matildu, rodenú Horcsekovú, dcéru obchodníka s vínom.
Ženil sa ako štyridsaťročný, keďže
však deti nemali, rozdávali sa celí
pre svoje okolie. Manželka Matilda
bola po mnoho rokov predsedníčkou
spolku žien v Banskej Bystrici
a starala sa o dobročinnosť.
Vráťme sa však do Harmanca.
Priemyselne a obchodne nadaný
Stadler svoju dobročinnosť uplatňoval aj priamo v papierni, kde sa počas svojho tridsaťtriročného pôsobenia staral o svojich zamestnancov.
Dlhodobo najlepším pracovníkom
papierne, ktorých oceňoval minister
priemyslu a neskoršie aj Obchodná
a priemyselná komora, za vernosť
podniku vždy prispel veľkou finančnou čiastkou aj Stadler! Dnes si to
nevieme ani predstaviť, ale priamo
v areáli papierne bývalo aj päťsto
ľudí, z toho mnoho rodín. Dobrodinec tu vydržiaval na svoje náklady
školu s päťdesiatimi žiakmi. Škola
bola katolícka a Stadler bol evanjelik, no neprekážalo mu to, vydržiaval tu na svoje náklady aj škôlku
s tridsiatimi piatimi detičkami, aby
mamičky mohli chodiť do práce.
Usporadúval rôzne zábavy a súťaže
pre zamestnancov a ich deti, zakúpil
knižnicu a založil hasičský zbor.
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A aby robil reklamu papierňam,
každý rok jeden deň v roku mal
v papierni - Deň otvorených dverí. Ľudia sa sem hrnuli z blízkeho i
ďalekého okolia a školy až
z Budapešti! Všetkým deťom bez
výnimky kupoval k Vianociam nielen darčeky, ale aj kompletné oblečenie. Školský spevácky zbor mu za
to všetko poďakoval krásnymi básňami a piesňami nielen
v maďarskom, ale i v slovenskom
jazyku. Niet sa čo diviť, keď mu
vďační zamestnanci postavili
v areáli fabriky v malom parčíku
bronzovú bustu na znak vďaky ešte
za jeho života. Busta však neprežila
krajšie zajtrajšky budovania socializmu! Papierni obetoval viac než
tridsať rokov života. Bola to práve
dobre prosperujúca papiereň, ktorá
mu umožnila stať sa majetným,
a tak môcť pomáhať ľuďom, ktorí to
najviac potrebovali a boli na jeho
pomoc odkázaní. Konštatovanie, že
Stadler nemá v harmaneckej papierni zatiaľ ani len pamätnú tabuľu, je
dosť bolestné. Dúfajme, že sa to
niekedy zmení!
Zostaň me ešte ch víľk u
v Harmanci. O tom, aký bol Teofil
Stadler predvídavý človek, ktorého
myšlienkové pochody predbiehali
dobu, svedčí však skutočnosť a pre nás veľmi dôležitá, lebo predvídal, že papiereň sa musí aj
v budúcnosti rozvíjať, a preto zamestnanci skôr či neskôr budú musieť opustiť areál papierne. Preto
odkúpil od mesta Banská Bystrica
všetky okolité pozemky, ktoré ináč
neboli okrem Kráľovskej píly nijako
využívané, lebo v podmáčanej pôde
sa nič neurodilo. Dal tak v predstihu
päťdesiat rokov možnosť vzniku
obce Harmanec. Obce, kde dnes
žijeme a poriadne ani nevieme, ko-
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mu za to, či už
priamo alebo nepriamo, vďačíme.
A preto by malo
Obecné zastupiteľstvo
porozmýšľať, kde by
sa tomuto človeku s veľkým „Č“
mohla postaviť
busta, alebo aspoň pamätná tabuľa!
Pán inžinier Miloš Tichý pripravil návrh takejto pamätnej tabule
a my vám ho predkladáme!
A už len celkom na záver.
V pekný prvý jarný deň – 21. marca
2011- v evanjelickom cintoríne
v Banskej Bystrici pri hrobe Teofila
Stadlera bolo uskutočnené spomienkové stretnutie k 100. výročiu jeho
úmrtia. Na stretnutí sa zúčastnilo
štyridsať ľudí, prevažne bývalí zamestnanci harmaneckých papierní.
Spolu s nimi sa velikánovi svojej
doby prišli pokloniť aj zástupcovia
mesta Banská Bystrica, harmaneckých papierní a redakcia Bystrického Permonu. Stretnutie moderoval
autor tohto príspevku. O živote
a práci Teofila Stadlera a o jeho čin-

nosti referovali Ing. Miloš Tichý
a Mgr. Eva Furdíková. S ľútosťou
však musíme konštatovať, že stretnutia sa z obce Harmanec zúčastnili
len dvaja ľudia: pani Viera Koštialová a pán Stanislav Vajcík.
Michal Kiššimon

8

GRILOVANÉ PRSÍČKA
1 kg kuracích pŕs, 3 PL kečupu, 2 PL
horčice, 1 PL vegety, 2 vajcia, 1 ČL
soli
Mäso naklepeme a vložíme do marinády z kečupu, horčice, vegety, vajíčok a soli. Odložíme do chladničky
na 24 hodín.
KURACIE KRÍDELKÁ
NA GRILE
8 kuracích krídeliek, 4 PL vína, 70
ml oleja, 4 PL medu, 2 PL mletej
sladkej papriky, korenie, soľ, trocha
tabasca
Kuracie krídelká umyjeme. Zmiešame víno, olej, med, mletú papriku,
soľ, tabasco a korenie. Touto zmesou
potrieme kuracie krídelká a necháme
ich odležať v chladničke 2 hodiny.
HOVÄDZIA ROŠTENKA
S HORČICOU
600 g vykostenej hovädzej roštenky,
worcestrová omáčka, horčica, olej,
mleté čierne korenie, soľ
Vykostenú a odležanú roštenku umyjeme a osušíme obrúskom a nakrájame na rezne. Mäso zbavíme lojových
častí, osolíme ho, okoreníme, pokvapkáme worcestrovou omáčkou,
potrieme horčicou a olejom a necháme v chlade chvíľu odležať. Pripravené rezne poukladáme na dobre rozohriaty grilovací rošt a grilujeme z
oboch strán 5 minút.
GRILOVANÁ KRKOVIČKA
S ROZMARÍNOM
plátky bravčovej krkovičky (podľa
počtu osôb), drvený cesnak, olivový
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olej, biele víno, soľ, mleté čierne DESATORO GRILOVANIA
korenie, čerstvý rozmarín
Mäso naložíme aspoň deň vopred do 1. Pred grilovaním naložte mäso do
marinády z olivového oleja, vína,
marinády minimálne na 2-3 hodisoli, korenia, cesnaku a rozmarínu.
ny.
Získate tak vôňu a chuť, ktorá prevý- 2. Grilovaciu mriežku či rošt pred
použitím dobre očistite a potrite
ši výsledky dosiahnuteľné tradičnými
olejom.
zmesami grilovacieho korenia.
3. Na marinovanie používajte sklenené, porcelánové alebo plastové
PSTRUH NA ROŠTE
nádoby, prípadne nádoby z nehr4 pstruhy strednej veľkosti, olej, zmes
dzavejúcej ocele. Nikdy nie hliník
čerstvých byliniek (petržlenová vňať,
alebo obyčajné železo, mäso by
tymián, rozmarín, pažítka, bazalmohlo mať kovovú chuť, pretože
ka...), mleté biele korenie, soľ
marinády mávajú obvykle kyslé
Vypitvané, umyté pstruhy opláchnepH.
me a osušíme. Zvnútra ich osolíme, 4. Na obracanie mäsa používajte kuokoreníme, vložíme zvitok byliniek.
chynské kliešte alebo lopatku - nie
Naplnené ryby položíme na alobalovidličku, pretože mäso by po prevý podnos, ktorý dáme na gril. Podľa
pichnutí stratilo šťavu.
potreby potierame ole5. Počas grilovania potierajte mäso
jom.
zvyškom marinády, olejom alebo
rozpusteným maslom.
6. Majte vždy vopred pripravený riad
GRILOVANÉ
a príbory - mäso sa má podávať
BRAVČOVÉ
okamžite po grilovaní.
PLÁTKY S MEDOM
7. Grilujte iba chudé mäso, z tučného
4 plátky bravčového stehna, olej na
by mohol unikať tuk a uhlie by
potretie roštu, 2 PL medu, 2 PL sójopotom viac horelo. Ak sa vám to
vej omáčky, 2-3 PL bieleho vína, 2
predsa len stane, uhaste oheň voPL oleja, 2 ČL najemno pokrájaného
dou s octom v pomere 5:1.
čerstvého alebo drveného sušeného 8. Pri kuracích prsiach skrátite dobu
tymianu, mleté čierne korenie, soľ
grilovania, ak mäso najprv dáte
Plátky mäsa zľahka naklepeme,
medzi dve fólie a naklepete.
mierne osolíme, okoreníme a na 9. Nakoniec vždy poriadne očistite
okrajoch niekoľkokrát narežeme, aby
gril, najlepšie drôtenou kefkou. Čo
sa pri pečení neskrútili. Rošt natriesa nedá odstrániť kefou, nechajte
me olejom a necháme ho rozohriať.
odmočiť vo vode.
Na rozohriaty rošt poukladáme plát- 10.Nebojte sa experimentovať s rôzky mäsa a grilujeme ich z každej
nymi prísadami. Grilovanie ponústrany 3 minúty. Z medu, sójovej
ka množstvo možností a chuťoomáčky, vína, oleja a tymianu pripravých kombinácií.
víme marinádu, ktorou potrieme mäZdroj: internet
so a z oboch strán grilujeme ešte 2
minúty.

Harmanecké noviny
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1. marca 2011 uplynul rok, keď nás navždy opustila
mama, starká a prastará mama
ANNA POLLÁKOVÁ
S láskou v srdci spomíname.
Dcéry, vnúčatá a pravnúčatá
15. apríla 2011 uplynuli dva roky, keď nás navždy
opustil
MILOŠ POLLÁK
S láskou v srdci spomíname.
Sestry, deti, vnúčatá a ostatná rodina
22. apríla 2011 uplynul rok, keď nás navždy opustila
naša drahá mama, starká a prastarká
MELÁNIA SEMANOVÁ
So slzami v očiach a láskou v srdci
spomíname.
Deti, vnúčatá a pravnúčatá

Dňa 26. mája 2011 uplynul rok od chvíle, keď

nás navždy opustil syn, otec, brat, starý otec
ĽUDOVÍT MISTRÍK
Pri smutnom výročí si naňho spomína celá
rodina.

Bellová Adriana

23. februára 2011

Hrčková Eva

20. apríla 2011

Vaníková Viera

7. mája 2011

Touto cestou ďakujeme rodine, priateľom a spoluobčanom z Harmanca, ktorí dňa 1. marca 2011 odprevadili
na poslednej ceste našu milovanú
ADRIANKU BELLOVÚ.
Za tichú spomienku ďakuje z celého srdca
smútiaca rodina Bellová
Rodina PAVLA LÍŠKU vyslovuje všetkým poďakovanie za účasť na jeho poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

60 rokov
Daubnerová Marta
Kasza Štefan
Murín Jaroslav
Prandorfyová Hilda
Štubňa Jaroslav
Vajs Pavol
Žabka Jozef
65 rokov
Benke Štefan
Bradová Mária
Dudášová Marcela

70 rokov
Bačkor Ján
Kocvárová Mária
Rakšányová Mária
75 rokov
Micáková Anna
Rečkovič Milan
Štiefel Viliam
80 rokov
Kocvár Ján
Svobodová Oľga

MLYNÁR Tobias
23. februára 2011
CHVÁLIK Samuel
23. mája 2011

„Zdravím všetkých svojich priaznivcov
a všetky moje lásky.“
18. marca 2011 ubehli
dva roky, čo ma priviedla moja maminka
na tento uponáhľaný
svet. Som rada, že sa
môžem tešiť z každej
minútky, ktorú trávim
so svojimi najbližšími
a ja im za to opätujem
rôzne hlášky a nenahraditeľný úsmev. Momentálne sa mi začína dariť v
oblasti hovorového slova, aj keď v inej podobe ako
je to bežné u vás dospelých.
Za tie dva roky som pokročila aj v inom. Moje momentálne miery: 90 cm výška
14 kg váha
... a tie ďalšie si nechám pre seba.
No, čo poviete, celkom som sa podarila.
A pre tých, čo to nevedia, moje meno je

Viktória Dlhošová.

Harmanecké noviny

10

Presne 1. apríla 1966 bol v našej
obci jeden z najočakávanejších a
najslávnostnejších dní v histórii obce. Slávnostné odovzdanie budovy
školy. Pred budovou stáli deti, žiaci,
učitelia, rodičia a všetci občania,
ktorí boli hrdí na to, že má aj naša
obec svoju novú krásnu budovu materskej a základnej školy. Bolo načase, pretože počet detí a žiakov bol z
roka na rok vyšší a stará budova

vybrali sme z kroniky MŠ

slávnostné otvorenie školy

školy už nepostačovala. Veľký podiel na výstavbe školy mali samotní
občania a Revolučné odborové hnutie v Harmanci.
Pásku ne bráne školy prestrihovali
predstavitelia obce. V tom roku bol

predseda MNV p. Fatura, tajomník MNV p.
Július Bulla a riaditeľ
Harmaneckých papierní
p. Babjak. (foto)
Odvtedy uplynulo
neuveriteľných 45 rokov. Bránou materskej a
základnej školy prešlo
niekoľko generácií detí
a žiakov. Mnohí z nich

...pamätáte si, bolo to pred 45 rokmi...

tieto deti majú o 45 rokov viac

už zostarli, mnohí učitelia sú už na
dôchodku, niektorí už ani nie sú medzi nami. A zostarla aj budova školy. Aj tá už potrebuje opravy a rekonštrukciu. Uvedomujú si to aj
zástupcovia obce.
V minulom školskom roku sa realizovala výmena okien na väčšej
časti budovy materskej školy. Počas
týchto letných prázdnin sa dokončí
výmena okien na budove základnej
školy a neukončená časť materskej
školy. Za všetkých žiakov, učiteľov
a ostatných zamestnancov chceme
vyjadriť veľké ďakujem všetkým
tým, ktorí sa rozhodli zrealizovať
takúto nákladnú investíciu do našej
školy. Ale investovať do vzdelania,
do lepších a krajších podmienok na
výchovu a vzdelávanie je zmysluplné rozhodnutie.

A ako sa to všetkým nám v obci
vráti?
Súčasťou všetkých kultúrnych a
spoločenských podujatí, ktoré sa v
obci konajú sú predsa deti a žiaci z
MŠ a ZŠ. No predovšetkým všetci
učitelia, riaditeľky oboch zariadení,
ktorí už roky prezentujú svoju prácu
v mnohých krásnych programoch s
deťmi pri rôznych slávnostných
príležitostiach.
A samozrejme, že aj ostatní zamestnanci v nemalej miere prispievajú k tomu, aby na takýchto podujatiach boli všetci spokojní
Vystúpenia na verejnosti nie sú
však všetkým, čo sa deti naučia, čo
zažívajú v MŠ či ZŠ.
Sú aktivity, o ktorých možno
neviete, lebo sú ukryté za bránami
oboch škôl.

Harmanecké noviny

Profilácia materskej školy smeruje
k vytváraniu kvalitných podmienok
pre zdravý telesný a duševný vývin
detí.
Naším cieľom je uľahčiť deťom plynulú adaptáciu na zmenené
prostredie vytvorením podnetných,

turistika po Cenovskej doline - Deň detí 2011

estetických a tvorivých podmienok
pre čas strávený v materskej škole.
Vedieme deti k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoje
zdravie a životné prostredie. Vedieme deti k úcte k národným a ľudovým tradíciám. Podporujeme v deťoch zdravý telesný vývoj prostred-
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veľký zážitok - policajti v škôlke

roku. Záujmové krúžky, výtvarný,
tanečný a počítačový si deti vybrali
sami. Krúžok oboznamovania s
anglickým jazykom je tiež obľúbený.
Spoločné stretnutia spolu s rodičmi - Jeseň pani bohatá, Mikuláš,

žiach, olympiáde detí materských
škôl Banskej Bystrice a okolia.
Podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu hrou. Učíme deti rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť
prostredníctvom prežitia pocitu úspechu, šťastia a radosti vytvorením
hypoterapia - jazda na poníkoch
vzťahov dôvery, partnerstva a vzáDeň Matiek v MŠ, Deň detí v MŠ.
Našou poslednou aktivitou na konci
školského roka je obľúbená Rozlúčka s predškolákmi spolu s rodičmi. Tak si tu žijeme a sme tu šťastní.
Je veľa rodičov, ktorí nám pomáhajú, sú sponzori, ktorí nezištne
olympiáda detí MŠ v B. Bystrici

Bábkové predstavenie, Čert slúži

rozlúčka s predškolákmi

níctvom pohybových aktivít, hipoterapie (pravidelná jazda na poníkoch), účasťou na športových súťa-

jomnej spolupráce. Rozvíjame všetky stránky školskej pripravenosti
detí na bezproblémový prechod do
1. ročníka základnej školy.
Všetky tieto ciele plníme aj prostredníctvom zaujímavých spoločných aktivít. Zapájame sa do rôznych projektov, tento školský rok to
bol projekt Naturáčikovia, venovaný zdravej výžive. Ďalší projekt
Slniečkové deti, ktorí bol zameraný
na zdravý životný štýl, ochrana proti slnečnému žiareniu. Všetky deti
boli obdarované kvalitnými ochrannými opaľovacími mliečkami. Tvorivé dielne v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí prežívame každý rok. Výchovné koncerty
a bábkové predstavenia spolu so ZŠ
zažívame niekoľkokrát v školskom

Miška, hod do diaľky
Foto: K.Pavlíková

to sú oni, reprezentanti našej škôlky

pomôžu. Ďakujeme všetkým a želáme krásne a slniečkové prázdniny.
I. Roháčová , riaditeľka MŠ

Harmanecké noviny
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prostredia, Deň najlepších priateľov človeka,
Deň Zeme... Žiaci plnia
rôzne úlohy, pripravené
pani učiteľkami a práve
pri ich plnení prejavia
svoje poznanie, vedomosti, skúsenosti a tvorivosť.
...pri slávnostnom otvorení školskej športovej olympiády...
Moderná doba prináša
mnoho nástrah na ohrozenie zdravia a životných postojov detí z rodín v hmotnej núdzi“.
Kultúrne cítenie rozvíjame prostrednícpráve v tomto veku. Preto nezabúdame
ani na prevenciu drogových závislostí tvom návštev bábkových divadelných
a zdravý životný štýl. Zdravé trávenie predstavení a hudobných výchovných
voľného času a nezáujem o návykové koncertov, tvorivými
besedami
látky posilňujeme u našich žiakov aktivi- v knižnici pre deti a výrobou spomienkotami v záujmových útvaroch – Tvorivé vých darčekov pre rôzne príležitosti.
dielne, Práca s počítačom, Malí kuchári
Nezabúdame ani na svoju prezena samozrejme aktivitami pri príležitosti táciu v obci, pravidelne pripravujeme
Medzinárodného dňa bez fajčenia, Eu- kultúrne vystúpenia pri príležitosti Merópskeho týždňa proti drogám, Pohybom siaca úcty k starším, Uvítanie novorodek zdraviu a v spolupráci s príslušníkmi ných občanov do života, Vianočné posepolície spoznávali žiaci prácu dopravnej denie zamestnancov SHP GROUP a.s.,
a zásahovej polície.
Deň matiek a výsledky prác našich žiaMedziľudské vzťahy sú viac ako dôle- kov pravidelne vystavujeme vo vestibule
žité v každej komunite. Samozrejme, že obecného úradu.
každé dieťa je významnou individualiPráca s deťmi mladšieho školského
tou, ale pre úspešné fungovanie celej veku je veľmi náročná, ale zároveň krás„školskej rodiny“, je dôležité utužovať na a emotívne obohacujúca pre kažmedzi deťmi priateľstvo, vzájomnú úctu, dého pedagóga. Preto by som chcela
pomoc, spoluprácu, empatiu... Na tieto
poďakovať predovšetkým Vám rodiokamihy sú ako stvorené akcie Vianočná
čia, ktorí ste nám s dôverou zverili
besiedka, Karneval, Deň otvorených
svoje deti, a neuprednostnili žiakmi
dverí pre predškolákov, Medzinárodný
deň detí, Medzinárodný deň rodiny preplnenú triedu veľkej mestskej
(s účasťou členov rodiny), Plavecký vý- školy... Samozrejme, nechcem opocvik a atrakcia výnimočná – Svätojánska menúť ani Vás ostaných, ktorí nám
noc strávená v škole sponzorsky pomáhate materiálne,
spojená s hľadaním finančne, prispievate nám 2%
pokladu ukrytého z Vašich daní, zhromažďujete pre
vílami. No a dobrý nás zberový papier, alebo nás podpopocit z obdarovania
ríte pochvalným slovom, povzbudeiných si majú možním – veľmi si to vážime.
nosť vychutnať deti
Za našich žiakov a pedagógov veľzapojením sa do charitatívnych akcií – ká vďaka, Mgr. Henrieta Kohútová,
Tehlička pre Afriku a riaditeľka školy
...predškoláci na návšteve počas vyučovania...
„Pomôž
deťom

Prázdninový vánok nám, pedagógom
i školákom, už dýchol na plecia. 10mesačný čas práce vystriedal čas oddychový, plný slnka, radovánok...
Uplynulý školský
rok sa niesol
v znamení 45. výročia začiatku vzdelávania v novej školskej budove. V súčasnosti budova už dávno nie je nová, ale
počas ostatných 4 rokov dostala nové
interiérové zariadenie (podlahovú krytinu, pestré farby na stenách, biele magneticko-keramické tabule popisné fixom,
výškovo nastaviteľné lavice a stoličky,
interaktívnu tabuľu) a vďaka pani starostke a obecnému zastupiteľstvu dostane
budova školy toto leto i sčasti nový šat –
plastové okná.
Budova školy je oficiálne miesto pre
výchovu a vzdelávanie, ale tá NAŠA
budova nám každoročne poskytuje priestor nielen na výuku, ale aj na množstvo
intenzívnych zážitkov v podobe rôznych
aktivít a akcií, na ktoré sa naši žiaci vždy
veľmi tešia, pretože im spríjemňujú bežné školské povinnosti.
Poloha našej školičky sama nabáda
k prepojeniu s prírodou a práve preto
sme sa rozhodli orientovať zameranie
školy na environmentálnu výchovu.
S množstvom problémov, ktoré prináša
táto oblasť sa naši žiaci zoznamujú
a poznávajú možnosti riešení a náprav
pravidelne každý piatok v rámci školského klubu. Aktívne sa žiaci prejavujú
v priebehu školského roku aj na besedách s lesníkmi, celosvetových dňoch –
Deň zdravia = zdravá desiata, Deň mlieka, Deň vody, Svetový deň životného
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Medzinárodný deň detí vznikol na
svetovej konferencii v Ženeve v
roku 1925. Bola to myšlienka, ktorá
mala v tej dobe byť venovaná deťom, ktoré ťažko pracovali a boli z
chudobných pomerov. Myšlienka sa
rozšírila do mnohých krajín. A tam
vznikol MDD 1. júna. Prečo práve v
tento deň, na to už neviem odpoveď.
MDD na Slovensku sa oslavuje už
od roku 1952. Patrí medzi obľúbené
dni v roku. Oslavuje sa v 21 krajinách.
Aj my sme boli raz deťmi, už sme
rodičia, starí rodičia a deti sú to najcennejšie, čo máme. Dávajú nášmu
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životu zmysel. Užívajme si s deťmi,
kým sú deťmi. Deti sú úprimné,
bezprostredné, ich svet je jednoduchý.
1. jún patrí všetkým detským stvoreniam na svete. Celý rok sa my
rodičia naháňame za prácou a často
nemáme čas na tie malé stvorenie.
A preto si nájdime čas v tento deň,
ktorý patrí len im. Spoločne strávené chvíle tvoria dôležitú mozaiku
života. Deti intenzívne vnímajú rodinu ako celok. Majú prirodzenú
radosť, najradšej majú prekvapenia.
A jedno z mnohých môže byť aj
výlet, alebo mama a otecko príde na

Bolo to prvýkrát na školskom dvore. Počasie bolo výborné na takúto
veľkolepú akciu. Prostredie vyhovovalo nám všetkým. Organizátorom,
deťom, hosťom, divákom. Boli sme
všetci spolu, tak ako sa patrí v jednej
veľkej dedine. Nezastavili sme sa ani
na minútu. Pani starostka, poslanci,

posilnenie v priebehu súťaží. Guláš
sa tiež všetok zjedol. Pomohli pri
tom aj dospeláci. Bol to vydarený
deň. A čo o letnom dni radosti povedali ( napísali) deti ?

A ostatné deti si tiež užívali hry a
súťaže, koľko vládali. Staršie deti
boli najspokojnejšie s orientačným
behom a streľbou zo vzduchovky.
Pán Vaník s rodinou tiež veľmi pomohol práve v spomínanej streľbe.
Deti si užívali. Všetko, odmeny,
sladkosti, hotdogy dostali len tak na
zamestnanci obce, p. riaditeľky, pani
učiteľky, pani kuchárky a šikovní
rodičia, ktorí pomáhali. Všetci sme
boli neustále v pohybe.
Pán Štiefel prišiel tiež s nápadom
na zaujímavú súťaž pre deti. Bolo
veselo. Detí prišlo neúrekom. Prišli
drobčekovia, ktoré ledva kráčali, ale
spolu s rodičmi sa zapojili do súťaží.

deň detí, ktorý sa koná každý rok v
našej obci.
Aj tento rok ho znovu pripravili
poslanci s pani starostkou v spolupráci s učiteľským zborom MŠ a
ZŠ a pani kuchárkami zo ŠJ.
Videli ste, ako ich očká žiarili
šťastím, ako sa vám chceli predviesť pri rôznych hrách či súťažiach. Veď pre každého rodiča je to
jeho dieťa naj. Nezabúdajme ani na
deti, ktoré sú v detských domovoch.
Aj im patrí tento deň. Ony nemali
také šťastie ako tie naše.
A. Ťažká

Harmanecké noviny
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Povedali pani kuchárky:
Ďakujeme pani starostke za vydarenú
akciu. Pracovalo sa nám veľmi dobre,
guláš všetkým chutil, tešíme sa na ďalšiu akciu, na ktorej radi pomôžeme.
Pani kuchárky zo ŠJ
Holecová, Mamczurová, Sanigová.

Deti sa s nami lúčili s mikrofónom
v ruke s vlastnými pesničkami. Očividne boli spokojné aj so super dídžejom.
Ďakujeme všetkým veľkým i malým za to, že prišli.
Organizátori
foto: Z. Ťažká

Bol to skvelý letný deň. Rozchádzali sme sa spokojní. My organizátori preto, že deti sa vyšantili a že sa
nestalo nič nepredvídané.

Prešli sme prielomom Hornádu,
zastavili sme sa na Kláštorisku. Prvý
deň našej cesty sa končil v kempe
Podlesok, kde nechýbala večerná
opekačka.
Druhý deň sme sa tiesňavou Piecky prešli k Veľkému vodopádu, ktorý meria 13 metrov.
Na výlete sa zúčastnili naozaj
všetky vekové kategórie a celé to
zvládli na jednotku. Tak dúfame, že
ak sa bude opäť niečo podobné organizovať, bude nás ešte viac.

Harmaneckí turisti a OÚ
V dňoch 13. a 14. júna 2011 naša
obec v spolupráci s Kamilom Koštialom zorganizovala výlet do Slovenského raja. Všetci, ktorí sa tohto
turistického víkendu zúčastnili, si
mohli pozrieť krásy tejto časti Slovenska.
foto: Z. Ťažká, D.Binder

Harmanecké noviny

15

J. Poturnajová / Tomáš Marenčák
Alena Rusnáková / Martin Lovás
Michal Rettka / Robert Zajac
Petra Vajsová / Peter Chmelík

V sobotu 11.6.2011 sa zišli v
telocvični Harmanec hráči bedmintonu. Celkovo sa zúčastnilo 8 párov. Turnaja sa zúčastnili priaznivci
bedmintonu, zdatní a tí menej zdatnejší. Po skvelých a snaživých výkonoch hráčov sa do finále prebojovali:

V zápase o tretie miesto zvíťazila
dvojica Alena R. / Martin L. nad
dvojicou Jana P. / Tomáš M.
Dvojica Petra V. / Peter CH. dosiahla účinkovanie až do finálového
duelu, kde v zápase Michal R. /
Róbert Z. nezvládli nasadených
hráčov a museli sa uspokojiť s
umiestnením na striebornej priečke.
Turnaj sa niesol vo veľmi príjemnej a hlavne športovej atmosfére.
Táto skvelá akcia sa uskutočnila
najmä vďaka organizátorom a
sponzorom, ktorí poskytli ceny a
občerstvenie. Touto cestou ďakujeme obci Harmanec, pohostinstvu
„Pohoda“ a potravinám „Očko“ , za
pomoc pri realizácii tohto skvelého
podujatia
Všetkým zúčastneným hráčom patrí za predvedený výkon poďakovanie.
1./ Petra Vajsová / Peter Chmelík
2./ Michal Rettka / Robert Zajac
3./A.Rusnáková / Martin Lovás
Zúčastnení hráči:

Foto: J.Poturnajová

Kamil Koštial / Aďa Fekiačová
Jana Poturnajová / Tomáš Marenčák
Mišo Rettka / Róbert Zajac
Alena Rusnáková / Martin Lovás
Petra Vajsová / Peter CHmelík
Mazúchovci
Centárovci
Dano Kiedžuch / Kvetoslav Slašťan

Petra Vajsová
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DO TRETICE TO UŽ VYŠLO
Skončila sa ďalšia futbalová sezóna a futbalový klub Tatran Harmanec
sa po vlaňajšom postupe
do vyššej súťaže dokázal presadiť a
udržať v I. triede oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Bol
to veľmi náročný rok, ktorý na našu
veľkú radosť dopadol výborne. Keď
sme vlani už tretíkrát postúpili, tak
všetci- tréner, hráči, realizačný tímaž do konca verili, že to vyjde a konečne sa zachránime a dokážeme
všetkým priaznivcom, ale aj neprajníkom, že naše mužstvo prevažne
zložené z Harmančanov patrí do I.
triedy. Potvrdilo sa, že kvalitatívne
je to úplne iná súťaž s tímami, ktoré
majú v kádroch výborných futbalistov s dlhoročnými skúsenosťami aj
z ligových súťaží a pravidelne trénujú. Zázemie, organizácia a materiálne vybavenie je na vyššej úrovni.
Od začiatku to bolo veľmi náročné, odohrali sme 26 kôl, z ktorých
sme 6 vyhrali, 8 remizovali a 12
prehrali. Množstvo zápasov sa mohlo skončiť iným výsledkom, hlavne
tie remízy (8 - najviac zo všetkých
tímov) nás trochu mrzia, ale teraz to
berieme ako nováčikovskú skúsenosť a v budúcnosti sa z nich poučíme a domáce zápasy budú končiť
našim víťazstvom. Naše tabuľkové
postavenie počas celej sezóny bolo
okolo 10. miesta, takže v pokojných
vodách až na záver, ktorý bol trochu
dramatický po tom, čo sa zo súťaže
predčasne odhlásilo mužstvo zo Závadky nad Hronom a odpočítali nám
3 body zo vzájomných súbojov. Ale

zvládli sme predposledné kolo, vyhrali sme nad Sokolom Nemecká a
budeme hrať v I. triede aj v ďalšom
roku. Ak sa nám podarí počas letnej
prestávky vhodne doplniť káder, tak
veríme, že už o záchranu bojovať
nebudeme.
Práve naše obecné noviny sú
najlepšie miesto, kde sa môžeme
všetkým, ktorí sa podieľajú na chode, existencii a fungovaní nášho
klubu poďakovať. Ďakujeme hlavne
predsedovi a trénerovi FK Petrovi
Najlepší strelec FK Tatran Harmanec
v sezóne 2010/2011 Miroslav Rýs

Strelil 12 gólov

Mazúchovi, všetkým hráčom,
realizačnému tímu (D. Kiedžuch, K.
Slašťanová, M. Lovás, T. Roháč a
ďalší). Ďakujeme aj družstvu a trénerom starších žiakov, ktorí odohrali prvú sezónu a veríme, že budú
aj ďalej pokračovať. Najdôležitejšie je ale poďakovať sa našim
P. č.
sponzorom. Predovšetkým nášmu 1
hlavnému- obci Harmanec, ďalej 2
SHP Harmanec, Danielovi Krch- 3
4
ňavému, Petrovi Švecovi, 5
Štefanovi Ťažkému st., HP Reali- 6
ty s.r.o., Mestké lesy s.r.o. B. 7
8
Bystrica a všetkým, ktorí veno- 9
FK 10
vali 2 % z daní pre
11
Tatran Harmanec.
12
13
Pozývame všetkých priazniv- 14

cov a fanúšikov na novú sezónu
2011/2012, veríme, že vám budeme
robiť radosť a potešíme vás aj nás
hrou a výsledkami a spoločne sa
pričiníme o rozvoj a zachovanie futbalu a FK Tatran Harmanec v našej
obci aj v nasledujúcich rokoch.

FK Tatran Harmanec

Sezóna: 2010 - 2011
Súťaž: I. TRIEDA DOSPELÍ
Názov
Sokol Medzibrod
24 17 4 3
ŠK Hronec
24 15 5 4
Tatran Čierny Balog 24 15 3 6
ŠK OPL Poniky
24 14 3 7
Partizán Osrblie
24 13 2 9
Sokol Braväcovo
24 11 8 5
Družstevník Baláže 24 9 4 11
Mladosť Lučatín
24 8 4 12
Mýto pod Ďumbierom 24 8 3 13
Tatran Harmanec
24 5 8 11
ŠK Heľpa
24 6 3 15
Sokol Nemecká
24 6 3 15
Slovan Beňuš
24 2 4 18
Závadka nad Hronom sa odhlásila

Body
55
50
48
45
41
41
31
28
27
23
21
21
10

Harmanecké noviny - Vydáva: Obecný úrad Harmanec, registračné číslo OÚ - 1/2007 ▪ Adresa redakcie: Redakcia Harmaneckých novín,
Obecný úrad Harmanec 6, 976 03, www.harmanec.sk ▪ Šéfredaktorka: Iveta Roháčová, Redakčná rada: Ing. Tomáš Roháč, Martina
Kovalčíková ▪ Jazyková úprava: PaedDr. Lenka Mališková ▪ Grafická úprava: Ing. Tomáš Roháč, Martina Kovalčíková ▪ Tlač: Dali-BB, s.r.o.
B. Bystrica ▪ Uzávierka ďalšieho čísla 2/2011 bude 10.12. 2011
Za obsah rukopisu zodpovedá autor. Redakcia sa nemusí stotožňovať s názormi autora. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Nepredajné.
Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov!

