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ĎAKUJEM, OCKO...
Sviatok venovaný všetkým mužom - otcom, Deň otcov. Tento sviatok u nás
síce nie je ešte príliš rozšírený, ale mohol by sa tiež stať príjemným rodinným
sviatkom.
Deň otcov je známy po celom svete. V zámorí oslavujú Američania a Kanaďania Deň otcov už takmer sto rokov. Vôbec tým nechcem povedať, že keď
celý svet a Američania, tak aj my. Chcem povedať, že tých našich hrdých,
šikovných, múdrych ockov, ktorých je medzi nami tiež dosť, si skutočne málo
pripomíname.
Prečo by sa oslava roly otca v rodine a spoločnosti nemohla stať peknou
tradíciou? Tretia nedeľa v júni, tento rok to bolo 15.júna, to je ten deň, keď
sme mu mali poďakovať, vyjadriť trochu úcty a o trošku viac pozornosti.
Veď ocko je predsa ten, ktorý nám pomôže vstať zo zeme pri prvých
pádoch, opraví pokazenú hračku, či poškodený bicykel. Ocko je ten, ktorý nás
ochráni pred bitkármi a tiež pomôže pri rozhodovaní, na akú školu ísť. Aj on
si vypočuje naše vzlyky, keď nás opustí prvá láska. Ocko nám pomôže v dospelosti postaviť sa na vlastné nohy. Ocko je pred ten, ktorý je hrdý na úspechy
svojich detí. Na ocka sa predsa tiež dá kedykoľvek obrátiť, ak máme problém.
Najťažšie je to možno vtedy, keď je v televízii prenos z futbalových majstrovstiev Európy. Ale dobrý ocko aj to zvládne. Nie je predsa len ocko, ale aj
kamarát.
A váš ocko je aký? Však tiež dobrý, starostlivý, pozorný, vnímavý, chráni
vás a celú vašu rodinu? A už ste mu za to poďakovali? Za všetko, čo pre vás
v živote urobil a určite ešte veľa urobí.
Ja môjmu áno, aj keď už nie je medzi nami. Potichu... Ďakujem, ocko...

ŠPORT

Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Zas sa niečo podarilo
Leto je pred dverami. Je to čas dovoleniek, ktorý treba využiť na zotavenie, oddych. Želám všetkým, aby načerpali veľa síl,
pozitívnej energie a hlavne, aby si užili slnko. Nech sa nenaplní dávna múdrosť - kde nechodí slnko, chodí lekár.
Práve v jarnom období, keď máj preberal svoju moc a všetko sa rozvilo do plného kvetu, sme spoločne prežili krásne akcie.
Spomenula by som Deň matiek. Pripomenuli sme si ho druhú májovú nedeľu, v deň, keď aj kaplnka oslavovala svoje meniny.
Zišlo sa tam naozaj veľa mám a pán farár na ich počesť odslúžil krásnu omšu. Odzneli zmysluplné slová o rodine, ktoré zanechali hlboký
dojem u zúčastnených. Uvítala som iniciatívu materskej školy
a základnej školy a pokračovanie scenára na sviatočné popoludnie
bolo hotové. Programom detí MŠ a ZŠ pokračovala slávnosť a nechýbali tiež milé slová zástupcu obce, ktoré boli oslavnou ódou na matku.
Mama je vzácnym darom, je skutočným priateľom, je nenahraditeľným šťastím rodiny. Mamu potrebuje každý, nech má koľkokoľvek
rokov. Najmä deti, ktoré predviedli svoj program a odmenou im bol
šťastný úsmev všetkých mám.
Ďalšou udalosťou bolo vyčistenie potoka cez našu obec. Oslovila
som turistov a nastala spätná väzba. Začiatok čistenia bol od Strelnice,
niektorí však začali už od Dolného Harmanca. Z radov turistov, i keď
v malom počte, sa našli dobrovoľníci a potok zostal vyčistený.
Škoda, že čistý zostáva len krátko, lebo postupne sa v ňom hromadia umelé fľaše a iné nečistoty, a my môžeme len dúfať, že sa
opäť nájde zopár turistov, ktorí ho vyčistia aj o rok.
Poslednou udalosťou bol Deň detí v obci v nedeľu 8. júna. Teší ma, že nám vyšlo počasie, že nepršalo a deti si mohli užiť
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pokračovanie so str. č.1
skákací hrad, trampolínu a skoro všetkým sa podarilo dať si pomaľovať tváričky. Boli šťastné a vyšantili sa do chuti. Keď som
sa zobudila do včasného upršaného rána, bola som z toho smutná, ale obava z dažďa sa postupne vytratila. Slniečko, ktoré sa
ukázalo, úplne vylepšilo náladu. A nakoniec radosť detí spečatila dobrú náladu.
Vďaka všetkým sponzorom za finančnú podporu, za sladkosti, za ochotu pomôcť pri samotnom zabezpečovaní akcií.
Mám dobrý pocit z toho, že do spomenutých akcií sme boli zapojení všetci - poslanci, zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠJ, OÚ a oddiel
turistov. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spomínaných akciách.
Chcem podotknúť, že nielen spomenutými akciami žije naša obec. Boli niektoré, ktoré nepotešili moje vnútro. Napríklad,
zmiznutie muškátov z obecných kvetináčov. Čudujem sa, že niekto len tak z roztopaše vytrhne kvet, ktorý nezasadil.
Spomeniem aj stavanie mája, ktorý postavili mladí futbalisti. Jeho skladanie s trúsením nepekných poznámok už nebolo
veľmi príjemné.
Na záver môjho príspevku si dovolím apelovať na občanov, aby využili možnosť zúčastňovať sa zasadnutí OZ, na ktorých sú
priamo informovaní o všetkých aktivitách v obci. Vymenujem niektoré: rekonštrukcia verejného osvetlenia, oprava schodov pri
telocvični a aktivity, ktorých iniciátormi sú sami občania - detské ihrisko na Strelnici.
Zároveň chcem požiadať o vzájomné rešpektovanie a vzájomné pochopenie tých, ktorí sa zasadnutí zúčastňujú, aby sme
k naplneniu spoločných plánov a predsavzatí dospeli vecnou argumentáciou a toleranciou názoru.
Helena Vajsová, starostka

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 7. 4. 2008
Schvaľuje:
− jednorázovú sociálnu výpomoc pre Hrčku Vladimíra
v čiastke 7.000,- Sk
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

Zvolilo:
− do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Jaroslavu
Hýblovú
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

jednorázovú sociálnu výpomoc pre Béreša Marcela
v čiastke 7.000,- Sk
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

odmenu pre p. Centára a p. Rusnáka za vyrúbanie
drobných drevín a divorastúcich kríkov v čiastke
7.407,- Sk
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

−

Smernicu č. 1/2008 o hospodárení s finančnými
prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a
na občianske obrady a slávnosti obce Harmanec
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

−

Zmluvu o zabezpečení služieb v súvislosti s čerpaním a
realizáciou fondov EÚ a štátneho rozpočtu
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 2: Rusnáková, Ing.
Lovás

Dáva súhlas:
− hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18, zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znp. k podnikaniu
a vykonávaniu inej zárobkovej činnosti, ako aj členstvu
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 28. 5. 2008
Schvaľuje:
− celoročné hospodárenie obce bez výhrad
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

hodín týždenne na 20 hodín týždenne (0,5 týždenného
pracovného záväzku)
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

−

a) záverečný účet obce Harmanec za rok 2007
b) tvorbu rezervného fondu vo výške 65,0 tis. Sk
c) tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 26,0 tis. Sk
d) prevod zostatku finančných prostriedkov z minul.
rokov vo výške 624,0 tis. Sk
e) použitie fondu rozvoja bývania vo výške 26,0 tis. Sk
na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

a) výdavok vo výške 10,0 tis. Sk na realizáciu detského
ihriska na Strelnici (vyrezanie krovín)
b) zmenu rozpočtu obce vo výške 10,0 tis. Sk z položky OON (dohody) na položku materiál
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

odmenu za kosenie na Strelnici pre p. Štrbáka Jána vo
výške 1.235,- Sk
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
rok 2008
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

−

zmenu pracovného záväzku hlavnej kontrolórky z 10

Berie na vedomie:
− stanovisko hlavnej kontrolórky k výsledkom hospodárenia a záverečného účtu obce Harmanec za rok 2007
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
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Aj tento rok sa v kalendári objavili také dni, ako Deň
matiek, Deň detí. Dá sa povedať, že pre tých, ktorých sa to týka,
sú to dni nevšedné, takpovediac aj slávnostné.
Matky, mamičky od svojich detí dostávajú kvety, srdiečka
a tak im prejavujú svoju lásku, pozornosť, vďačnosť. Aj pani
starostka s obecným zastupiteľstvom v spolupráci so školou
a materskou školou majú plné ruky práce, aby tento deň
spríjemnili našim matkám.
Ani tento rok to nebolo ináč. Len ma mrzí, že tých matiek,
mamičiek bolo na podujatí menej, ako v našej obci býva. Je to
smutné poznanie. Program, ktorý pripravili naše pani učiteľky
s deťmi bol naozaj pekný. Pre mamičky bolo pripravené aj
občerstvenie a každá mama od našich poslancov dostala malú
pozornosť - kvietok.
Deň detí, alebo ako to nazvali organizátori „Deň detskej
radosti“, nebol o nič menej náročný na prípravu. Pani starostka
s poslancami mali čo robiť, mnohí z občanov si myslia, čo to je.
Je to náročná práca zorganizovať všetko, pripraviť priestory,
osloviť na to aj ochotných sponzorov, čo prispejú, veď peňazí
nikdy nie je dosť. A ešte mnoho organizačných vecí, ktoré táto
akcia vyžadovala. To je to zákulisie, o ktorom málokto vie. Vidíme len konečný výsledok. Ako všade, aj v našej obci sa nájdu
ľudia, ktorí sú kritickí, nespokojní, sú to ľudia, ktorí sú nikdy
nie spokojní. A môžeme aj povedať, máme občanov, čo radi
pomôžu a nič za to nečakajú, ďalšia skupina je tá, čo tiež rada
pomôže, ale chce byť zviditeľnená. Tak takí sme. Poviete si, čo
tým pisateľ chce povedať? Len to, že od našich najmenších by
sme si mali brať príklad. Toľko radosti, šťastia, vďačnosti som
videla na deckách! Všetko, čo pre nich bolo pripravené na Bagrovisku, si naplno vychutnávali. Svedčili o tom ich upotené,
rozžiarené tváričky. Tešili sa z darčekov, čo dostali za ich predvedené básničky, pesničky. Mali aj chutné občerstvenie, ktoré
im upiekli tety kuchárky v škôlke. Veľkú pozornosť a záujem
mali deti o tetu vizážistku, ktorá im pomaľovala tváričky. Deti
sa premenili na rôzne zvieratká, či príšerky. Takú mali veľkú
trpezlivosť, kým prišli na poradie, že my dospelí sa máme čo od
nich učiť. V rade stáli aj 2 hodiny. Na dni detskej radosti bol
chlapček, volá sa Marcelko, potešil veľkých aj malých krásnou
rozprávkou o vlkovi a kozliatkach. Tak pútavo a výstižne
rozprával, bolo to také úžasné, že pocity sa dajú veľmi ťažko
opísať. Kto Marcelka nepozná, myslel by si, že je to krásne,
talentované, šťastné dieťa. Áno, on je taký, aj keď mu chýbajú
zdravé nožičky. Je to dieťa, ktoré sa vie radovať, tešiť, svoju
veľkú lásku dáva svojim rodičom. Aj tento deň bol preňho a iné
deti nevšedný, výnimočný. A ten večer veľa detských žiarivých
očiek zaspávalo plné spokojnosti a zážitkov na deň, ktorý patril
len im.
A tak, pani starostka, chcem Vám a všetkým, ktorí prispeli
prácou či inou pomocou pri tejto akcii povedať, že kto sa stará
o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie. Možno často,
pani starostka, nemáte taký pocit, no postavenie alebo úloha
starostu je už taká. Môžem povedať, že vy všetci, čo ste pripravili tento deň, ste tiež mohli zaspávať, aj keď unavení, ale
s pocitom spokojnosti. Veď spotené, usmiate tváričky, rozžiarené očká našich najmenších sú tým najkrajším poďakovaním
Vám všetkým.
A. Ťažká
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Na Strelnici sa buduje detské ihrisko
Detské ihriská. Téma, ktorá už mnoho rokov rezonuje na verejnosti. V mestách, obciach, školách, škôlkach. Väčšie mestá a obce majú
v porovnaní s malými obcami určite väčšiu šancu získať financie na
detské ihriská prostredníctvom rôznych projektov. Žiaľ, táto možnosť
nám vlani na Strelnici nevyšla.
Takže bolo potrebné začať hľadať peniaze na detské ihrisko,
pretože 15.000 Sk z rozpočtu obce bolo málo na to, aby ihrisko bolo
viacúčelové, ale predovšetkým preto, aby deti boli spokojné a aby
konečne mali priestor
na hranie.
Pod vedením stavebnej komisie sa teda
začali svojpomocné
brigády. Pomáhali
všetci, ktorým skutočne záleží na tom, aby sa prostredie na Strelnici aspoň čiastočne skultúrnilo. Nielen muži, ale aj iniciatívne mamičky
s veľkým zanietením upratovali, natierali, kopali a tešili sa
z výsledku. Urobilo sa kus práce.
Vďaka brigáde, na ktorej sa vypilovali konáre a realizovali iné úpravy pod vedením Janka Štrbáka, Janka Roháča
ale aj M. Majtáňa, sme získali ďalších 10.000 Sk, pretože
odmeny, ktoré mala obec zaplatiť za uvedené práce, sa
všetci vzdali v prospech detského ihriska.
O ďalšie korunky sa postarali samotní obyvatelia
Strelnice, ktorí prispeli do finančnej zbierky na ihrisko.
Zatiaľ sa vyzbierala suma 5.910 Sk. Ďakujeme všetkým,
ktorí bez váhania finančne pomohli. Pekné gesto.
PhDr. Kováč, požiadal zástupcov podnikov - SHP Harmanec, firmu AMI o sponzorský príspevok. A pani starostka
prispela sumou 5.000 Sk.
Po rokoch bolo na Strelnici rušno, keď sa konali
brigády na detskom ihrisku. Pomáhali mladí ockovia a maminy, ktorí majú malé deti, ale pomáhali aj tí
starší, ktorí už majú dávno odrastené deti i vnúčatá. Bol to príjemný pocit znovu vidieť ľudí budovať niečo
len tak, bez nároku na odmenu, pre deti.
Verím tomu, že strelnické detské ihrisko bude prinášať všetkým radosť, pohodu, oddych, že to raz bude
miesto, kde si deti prídu vybiť svoju energiu, odreagovať sa od svojich detských („maláckych“) problémov, alebo sa len tak obyčajne hrať a tešiť...
Iveta Roháčová

ŽELÁME VÁM

krásne slnečné leto, plné
nádherných prázdninových
a dovolenkových zážitkov.

PS: Ak prežijete počas leta niečo, s
čím by ste sa chceli podeliť s našimi
čitateľmi, napíšte nám...
Redakčná rada

V mene harmaneckých matiek a starých
matiek sa chcem poďakovať pani starostke a
poslancom OÚ, ktorí pripravili pre nás krásne
nedeľné popoludnie z príležitosti Dňa matiek.
Naša vďaka patrí aj detičkám z MŠ a ZŠ, ktoré
pod vedením svojich učiteliek spestrili tento
slávnostný deň pekným programom.
Za všetky oslávenkyne
Z. Roštárová
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Spomienky...
Veru áno, sú v každom jednom z nás. Vynárajú sa
nám z našej mysle pri určitých chvíľach, momentoch
v živote. Spomienky, pri ktorých je nám smutno, sa
snažíme zahnať, nemyslieť na ne. Sú však aj také, ktoré
v nás obiehajú a spríjemňujú nám ďalší život, na ktoré sa
nezabúda a počas života sa k nim neustále vraciame.
Stalo sa to aj mne, bývalej učiteľke MŠ v Harmanci...
Po zmaturovaní v roku 1964 som dostala umiestenku
do Harmanca. Každý, kto poprvýkrát vstúpi do pracovného procesu, máva zmiešané pocity. Také pocity som
mala aj ja. Ako to bude v práci, zvládnem to, získam si
deti a rodičov?
Po príchode do MŠ 1. septembra (vtedajšia budova
jaslí a MŠ) sa ma ujala nesmierne veselá pani kuchárka
Jozefi Rusnáková, milo ma privítala a zaviedla k deťom
a pani riaditeľke Zuzane Trnavskej do kina. Spoznávala
som počas mojej pedagogickej práce tých najbližších,
kolegyne, deti a rodičov. S kolegyňami, plné elánu, sme
pripravovali programy na kultúrne podujatia v obci, pri
ktorých vystupovali aj deti. Neskôr som sa tiež zapojila
do verejného života v obci, pretože asi 10 rokov som
pracovala pri MNV v ZPOZ. Práca ma napĺňala radosťou
a šťastím, pri všetkých uskutočnených podujatiach.
Prichádzali však aj udalosti, ktoré si vyžadovali pevný
hlas, láskavé slová a povzbudenia pre tých, ktorým
odchádzala blízka osoba, to všetko bolo treba prekonať.

Prečo som sa rozhodla napísať? Život v Harmanci
som po niekoľkých rokoch prežívala aj s dcérou Marianou. Keďže pracovné záležitosti si vyžadovali zveriť ju
na niekoľko hodín niekomu známemu - bola to zase
Jozefi Rusnáková s dcérou Alenkou, naučili ju aj prvým
samostatným krokom, Marika Gubrianska, Hilda Hrčková s dcérou Alenkou, no a nepochybne Zdenka Roštárová.
Po rokoch sa život zmenil, odišla som z Harmanca,
Mariana dospela, ale potešenie pre mňa neprichádzalo.
Až prišiel 15. november 2007, Mariana telefonovala, že
som stará mama. Zobrala som pero a papier a písala slová, ktoré samé prichádzali na papier, a tak bola na svete
báseň pre moju Michaelu, s ktorou žije v peknom malom
juhočeskom mestečku Hlůbokej n/Vltavou. Rozhodla
som sa teda podeliť sa so známymi o moju radosť. Preto
chcem pozdraviť touto cestou všetkých, ktorí nás obe
poznajú a pomáhali nám. Želám im všetko dobré, veľa
zdravia, šťastia a radosti v živote, hlavne tým, ktorých
som menovala.
Harmanecké noviny sa mi dostali do rúk prostredníctvom Zdenky, takže ich tvorcom a zostavovateľom želám
veľa tvorivého elánu do ďalšej práce, veľa pozitívnych
správ pre občanov a všetko dobré v ich osobnom živote.
So srdečným pozdravom Soňa Cibuľová - Dianová.

Stačí okamih a život sa zmení
Tak, ako sa to stalo nám... V období, keď sme sa tešili z toho, že deti sú už zaopatrené, že máme dobrú prácu, za
ktorou sme síce museli ísť až do Prahy, ale život je predsa aj o zmenách, boli sme spokojní a šťastní. Konečne sme
si mohli kúpiť Vladkov vysnívaný Peugeot. Pekné časy... „Budeme si užívať, chodiť konečne na dovolenky, pomáhať deťom“, hovorili sme si. Ale žiaľ , nevyšlo to podľa našich predstáv. Stačil okamih a naše plány museli byť zrazu celkom iné. Vladko prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu s trvalými následkami, veď to už všetci viete, a nás
znovu čakala veľká zmena. Ale táto bola oveľa horšia, náročnejšia, veľmi ťažká zmena.
Ťažká cesta k uzdraveniu, alebo aspoň k zlepšeniu jeho zdravotného stavu.
Čakali nás desiatky hodín v nemocniciach, pri lekároch, na rehabilitáciách, liečeniach. Vždy však s veľkou nádejou, že všetko zas bude dobré.
Žiadne veľké zmeny nenastali. Ale človek sa predsa nesmie poddať osudu len tak bez boja. A tak, keď sme sa
dozvedeli o skvelých výsledkoch liečby podobných ochorení pri MUDr. Augustínovej v egyptskej Hurghade,
rozhodli sme sa aj za cenu, že si požičiame 100.000 Sk, že tú liečbu podstúpime. Vladkov zdravotný stav sa zlepšil.
Výsledky jeho liečby si môžete pozrieť aj na internetovej stránke MUDr. Augustínovej www.dr-eva-therapy.sk
pod menom Vlado H.
Ale ak má dôjsť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu, treba liečbu opakovať viackrát. Treba však hľadať peniaze.
Obrátili sme sa na mnohé nadácie, ktoré poskytujú finančné prostriedky ťažko zdravotne postihnutým pacientom.
Niektoré nadácie nám pomohli.
Požiadali sme o pomoc aj OZ v našej obci. A práve preto píšeme do našich novín. Pretože sa chceme obaja
poďakovať obci za poskytnutý finančný príspevok na uvedený liečebný pobyt v Egypte v minulom roku, ale aj za
pomoc v tomto roku.
Veľmi si vážime ľudí, ktorí chápu, že život ťažko zdravotne postihnutého človeka je aj finančne veľmi náročný,
a že bez podpory dobrých ľudí je to situácia v mnohých prípadoch nezvládnuteľná.
A preto vám, pani starostka a milí páni poslanci, zo srdca ďakujeme.
Vladimír Hrčka a Elena Gelatková
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Slávnosť pri kaplnke alebo „Modlitba za rodičov“
Keď nás minulý rok 11.11. neodradil
ani Martin na bielom koni a nielen, že sme
postavili, ale aj posvätili kaplnku Sv.
rodiny, hľadali sme deň, keď budeme
môcť aj v Harmanci oslavovať tzv. Hostinu. Teda deň, ktorý sa viaže s patrónom
kostola alebo kaplnky tej-ktorej obce.
Žiaľ, sviatok Sv. rodiny je nedeľa medzi
Vianocami a Novým rokom, snehu v našej
studenej doline býva vtedy neúrekom,
i mráz štípe odušu, uvažovali sme nad
iným vhodným dňom. A našiel sa – DEŇ
MATIEK. Kto iný, ak nie matka je tá, ktorá stmeľuje rodinu, vytvára teplo domova.
Po ústupe miernej zimy sme sa pomaly chystali na tento náš vzácny deň dvojnásobného významu. Kaplnka bola postavená, i ľudia si k nej
našli cestičku – svetielka sviečok blikajúce do noci vždy ticho šepkali o túžbe po svätosti našich rodín. Len
priestranstvo pred ňou bolo akési surové, nevzhľadné. A aj tuje posadené na jeseň akosi šibol mráz
a neprebrali sa k životu. Ešteže aj na to je
záruka. Hoci, keď sme ich vymieňali za
nové, istý okoloidúci pán sa milo
spýtal:
„Pán farár, a to máte tuje zimné a letné?“ Aj
svah zbavený buriny na jeseň bolo treba
skultivovať zeleňou, aby nás zelina nepredbehla. Najťažšie bolo priestranstvo pred
kaplnkou. Trápili nás otázky typu: čo tam
dať a ako? Aj začo? Som veľmi rád, že nakoniec sa našlo aj „začo“ aj „čo“, aj „ako“ –
potešujúci výsledok bol pred nami, keď sme
robili posledné úpravy a dohadovali program dňa D, ktorý zhodou okolností tento
rok pripadol na Turíce (slávnosť, keď
prvé kresťanské spoločenstvo – apoštoli
s Pannou Máriou, Ježišovou matkou – očakávali posilu zhora). I my sme ju potrebovali a potrebujeme neustále. Uvažoval som tiež, že by azda bolo
pekné aj nejakého hosťa pozvať, vlastne na otvorenie slúženia svätých omší na veľké sviatky na tomto našom vzácnom mieste. Na Martina, na jeseň, sme len posvätili a utekali sme sa schovať na Obecný úrad,
takže toto bola prvá omša slúžená vonku
v Harmanci. Vlastne, ako som bol informovaný, niekoľkokrát bola omša slúžená aj pri
hrobke zakladateľov papierní nad Harmancom, no z hrobky, žiaľ, dnes sú už len
ruiny. Vhodný hosť mi prišiel ako na zavolanie, keď som sa týždeň predtým stretol
s riaditeľom a duchovným správcom
Diecézneho centra pre rodinu Mgr. Markom
Iskrom. Dôležité bolo, že v to popoludnie
nemal iné povinnosti.
Svitol očakávaný deň D (alebo M – matiek?). Lavičky osadené, dlažba položená,
tuje v plnej zeleni, ako aj ostatná zeleň...
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všetko nastrojené, pripravené, aj hosť už
medzi nami.
Hodiny ukazovali 13:55,
a pri kaplnke
nás bolo len
niekoľko skalných. Ako už
veľakrát pred
tým, aj teraz
pán Kiššimon
prehovoril
k veci: „Pán
farár, počkajme
ešte
a u t o b u s
z Dolného...“
A tých 10 minút stačilo, aby sa celé priestranstvo pred kaplnkou
zaplnilo domácimi i hosťami, Harmančanmi rodu
vernými i cezpoľnými. Omša na oslavu Sv. rodiny
i matiek sa mohla začať. Hosť nás povzbudil, aby
svätá rodina bývala v každom vchode harmaneckých
činžiakov, mňa osobne povzbudila aj prítomnosť
pekného počtu chlapov, mužov, otcov, ktorí opretí
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OÚ za ústretovosť, pánom Zárubovi a Hagarovi za
pohotový dovoz materiálu, p. Pavlovi Vajsovi za položenie dlažby, p. Jozefovi Froncovi, ktorý tam strávil hodiny a hodiny, za slnka i dažďa, pánom Chamajovi, Kiššimonovi, Vajcíkovi, Gurovi, Krajčiovi,
Patrnčiakovi, Huťkovi, Sidorovi, za dovoz pánom
Ťažkému a Palúšovi. Hodiny a hodiny tam strávili
a trávia stále ženičky, pretože o zeleň sa treba neustále starať: Froncová, Sidorová, Schmidtová Silvia, Vrbová, Miklošová, Ďurišová, Miletínová.
Vďaka všetkým, ktorí akoukoľvek drobnou službou
či pomocou, korunkou či držaním palcov
a modlitbou pomohli. Vyslovujem úprimné ĎAKUJEM a Darca života nech vám to odmení svojím požehnaním. Niektorí ste sa pýtali na veľkú sochu Sv.
rodiny, ktorá bola sľúbená. Hoci na túto sme si už
trocha zvykli, stále podľa informácií sa na nej

pracuje v ateliéri umeleckej školy v Prahe.
Na naše mamky, mamičky, staré mamy sa v tento
deň nedalo zabudnúť. Keď som videl na slávnosti aj
otcov rodín, veľa ráz strhaných ťažkou prácou, uvedomil som si, že o mesiac druhú júnovú nedeľu máme Deň otcov. A medzi tým, 1. júna, kto iní ako deti
majú sviatok – MDD. Tieto tri vzácne dni mi pripomenuli milú báseň od Milana Rúfusa Modlitba za
rodičov:

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple po rukami.

Foto: Ing. Miroslav Mališka

o zábradlie mostu mi pripadali ako v kostole na
chóre. Na záver, keď som ďakoval – a bolo za čo
a komu ďakovať - som sľúbil, že menovite sa poďakujem v našich novinách, aby sa omša nenaťahovala, keďže už detičky z MŠ spolu s p. riaditeľkou a
učiteľkami boli pripravené so svojim vystúpením.
Tým sa, samozrejme, program nekončil, na maminy
čakali aj staršie deti v sále, ale o tom bude isto príspevok na inom mieste Harmaneckých novín.
Patrí sa teda sľuby plniť, a tak mi nedá nepoďakovať sa v prvom rade pani starostke Elenke Vajsovej za spoluprácu, ústretovosť a príspevok na dlažbu,

Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.
Prajem Vám krásne leto.
Daniel Bédi
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Veľa pracujeme a potom si užívame veľké odmeny
Jarné mesiace v materskej škole sú najnáročnejšie pre všetkých, malých i veľkých. Ale hlavne pre naše
deti. Celá škôlka sa predsa musí pripraviť na veľkolepé oslavy v MŠ a, samozrejme, aj v našej obci i mimo
nej. Chceme všetkým ukázať, čo je v nás, čo všetko už vieme, koľko talentu sa skrýva v deťoch. Deti majú
veľkú snahu prezentovať sa všade čo najlepšie. Ale verte mi, predchádza tomu každoročne nekonečný počet hodín veľkej driny hlavne pre deti.
A ony to zvládajú aj na úkor vlastných hier, ktoré tak zbožňujú. Najskôr treba pripraviť a vyzdobiť škôlku. A tak deti maľujú, kreslia, tvoria, vyrábajú darčeky pre maminy, ale aj starké. Najdôležitejšie zo všetkého je však pripraviť krásny program. A tak spievame, tancujeme, vymýšľame a potom sa už len bojíme,
ale aj tešíme, ako to všetko dopadne. Samozrejme, že prídu chvíle, keď sme všetci už unavení, ale ten výsledok stojí za to. Potom nás predsa čaká určite odmena. Potlesk, uznanie, ale aj veľa krásnych prekvapení.
A tak to bolo aj tento rok. Prvýkrát sa deti prezentovali na Deň matiek 7. mája, v materskej škole.
Atmosféra bola úžasná. Pre hostí sme napiekli a nachystali
hostinu. Pozvaní boli predsa tí najdôležitejší ľudia na svete mamičky.
Druhá veľká prezentácia bola 10. mája na oslave Dňa matiek
v Dolnom Harmanci. Deti si užili ďalší úspech a poďakovanie
všetkých za ich veľkolepé výkony.
Tretíkrát sme vystupovali s našim programom, ktorým sme
v deťoch znovu prebudili záujem a túžbu objavovať dedičstvo
starých ľudových tradícií a prastarých zvykov nášho národa na najväčšej oslave Dňa
matiek v našej obci 11. mája. Začínali sme vynášaním Moreny pred kaplnkou Svätej
rodiny a pokračovali na popoludňajšej oslave pre všetkých. Aj tu deti zožali veľký
úspech. Ale kde sú tie sľúbené veľké odmeny, pýtali sa deti...
Prvá veľká odmena prišla 22. mája, keď sme sa s deťmi zúčastnili veľkého Dňa hasičov v Europa
Shopping Center v Banskej Bystrici. Pre deti to bol úžasný zážitok. Obdivovali naozajstných hasičov
a skutočné veci, ktoré doteraz videli iste len v televízii. Videli ozajstný zásah hasičov pri ťažkej havárii.
Deti s údivom sledovali zlaňovanie hasičov z veľkého
mosta. Dokonca si vyskúšali ako
sa sedí v ozajstnom hasičskom
aute. Po týchto zážitkoch určite
pribudne tých chlapcov, ktorí
majú záujem stať sa hasičmi, keď
budú veľkí. K peknému dňu sme
ešte pridali zmrzlinu, trampolínu a vláčik v Europa SC.
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Druhá veľká odmena prišla 4. júna, keď sme sa zúčastnili detského folklórneho festivalu spevu, tanca
a ľudových hier pod názvom: „Dupkajú nožičky, veselo dupkajú“ v Materskej škole Hrochoť. Podujatia sa
zúčastnilo viac ako sto detí z B.Bystrice a okolia. Prezentovali sme sa našim známym jarným pásmom.
Potlesk a ocenenie organizátorov (MŠ Hrochoť, Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Banská
Bystrica a Krajský školský úrad v Banskej Bystrici) nebol jediným ocenením pre deti. Deti zažili veľa
prekvapení v krásnej veľkej záhrade MŠ. Mohli obdivovať ozajstného rezbára, ktorý pred nimi tvoril
drevenú krásu, medovnikárky piekli a spolu s deťmi zdobili sladké medovníky, hrabačky v typických hrochotských krojoch spievali trávnice a hrabali voňavé seno. Neďaleko nás bolo počuť nádherný zvuk fujary.
Krásne zážitky! To ešte nie je všetko... V košiari videli ozajstné ovečky a krásne, to najmenšie kozliatko,
ktoré ten zlý vlk z rozprávky nestihol zožrať. Deti prežili krásny deň plný slnka a úžasných vecí...

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

MŠ HROCHOŤ 2008

Tretia a najväčšia odmena prišla 8. júna, keď sa konal Deň detí v obci. Tešili sa zo všetkého, skákacieho
hradu, trampolíny, ale najmä z vizážistky, ktorá plnila ich želania.

A to sú už všetky malé, či veľké sľúbené odmeny, ktoré deti dostali za to, že veľa pracovali. Presne tak,
ako to má byť - za dobrú prácu, veľká odmena...
Ďakujeme vám, deti.
Iveta Roháčová
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VIETE, ŽE...
∗

27. 3. bol v rádiu Lumen polhodinový rozhovor
s Michalom Kiššimonom ku Dňu učiteľov

∗

partia nadšencov okolo Jána Beľu opravila lavicu
na odpočívadle pri ceste na Kordíky

∗

partia Stanislava Vajcíka a Bohuša Huťku vyčistila
priestory okolo medokýša

∗

∗

1. 4. na celoštátnom vysielaní rádia Regina v relácii
„Hľadáme prácu a ponuka práce“ Michal Kiššimon
oznámil, že nechce prácu, že sa už v živote narobil
dosť! Mladá moderátorka rýchlo pochopila, že je
1. apríl!

11. 5. bola svätá omša v prírode - pri kaplnke Svätej rodiny, zúčastnil sa jej aj Mgr. Marek Iskra, duchovný správca a riaditeľ Diecézneho centra pre
rodinu; Spestrením bolo vystúpenie detičiek s Morenou a nasledovali oslavy Dňa matiek.

∗

stavebná komisia dohliadala na výmenu verejného
osvetlenia v obci za úspornejšie

∗

24. 5. predseda Slovenského filatelistického vedeckého spoločenstva (SFVS) Michal Kiššimon odovzdal v Budapešti „Veľkú cenu predsedu“ Dr.
Dezsö Sóókymu za rozvoj slovensko-maďarskej
filatelistickej kultúry

∗

v rádiu Regina bol rozbor rozprávky s deťmi malotriednej Základnej školy v Harmanci s Katarínou
Gogolovou

∗

10. 4. bola brigáda pri kaplnke, realizovala sa výsadba zelene a kvetín

∗

10. 4. bola zatretá na dverách bývalého VPT firma
LYONA, ktorá napriek sľubom tu nikdy nezačala
podnikať

∗

v tých istých priestoroch začala podnikať firma
AMI

∗

14. 4. Otex Zvolen predával v priestoroch obecného
úradu

∗

∗

14. 4. boli zakúpené a vysadené okrasné stromčeky
pri kaplnke

30. 5. turisti čistili Bystrický potok od Dolného
Harmanca

∗

∗

v Uľanke nájdete kilometrovníkové rarity; pri otočke autobusov MHD je na smerových tabuliach: Žilina 81 km, Martin 52 km. O tristo metrov bližšie
smerom na Harmanec za železničným mostom je
to: Žilina 86 km a Martin 56 km.

na prelome mája a júna sa uskutočnilo trojdňové
stretnutie vozidiel „veteránov“, ktorého sa zúčastnil
so svojim krásavcom aj Milan Rečkovič; Trasa
viedla cez Liptov, Oravu a Turiec.

∗

prebieha výstavba detského ihriska na Strelnici brigádnickou formou pod vedením stavebnej komisie

∗

pani Gubrianska a p. Pohančaníková M. sa zúčastnili otvorenia Výstavy ľudového tanca v B. Bystrici

∗

19. 4. bola položená mozaiková dlažba pred kaplnkou (v rámci brigády)

∗

pán František Záruba, majiteľ vodnej turbíny, požiadal na obecnom úrade o vlajku obce; obec však
zatiaľ vlajku nemá!

∗

25. 4. sa uskutočnilo splavovanie dreva vodným
žľabom v Dolnom Harmanci v Rakytove - ako turistická atrakcia - jediná v Európe

∗

29. 4. boli osadené tabule s erbom obce pri vstupoch do obce pri hlavnej ceste s nápismi: Víta Vás
obec Harmanec a Dovidenia

∗

29. 4. Detská farma „Gazdáčik“ so svojimi poníkmi
urobila radosť v obci deťúrencom, ktoré si ani neuvedomujú hypoterapeutické účinky jazdy na poníkoch

∗

niekoľko desiatok tisíc rybičiek prevzal do rybného
hospodárstva pán Milan Rečkovič

∗

9. 5. ako sľúbil, tak i urobil - Michal Guťan odviezol drevo spred budovy lesov pri ceste

∗

31. 5. bol vysvätený erb
Dolného Harmanca.

OBEC
DOLNÝ
HARMANEC
M. Kiššimon

OPRAVA
V poslednom čísle Harmaneckých novín som
uviedla dva nesprávne údaje. Pani Božena sa volá
Krajčíková, nie Krajčiová a bola majsterkou Československa v ženskom futbale. Pani Froncová sa nevolá
Mária, ale Margita.
Prepáčte mi to.
Z. Roštárová
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Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci apríl, máj, jún)
60 rokov:
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A zase nás je o dvoch viac:

Simon
Kluvanec
•

Samuel
Daubner

Hríbiková Eva
Kováčová Elena
65 rokov:
Gura Silvester
70 rokov:
Havran Štefan
75 rokov:

narodený 10. 3. 2008

•

narodený 2. 5. 2008

Obidve detičky s radosťou
vítame medzi nami. Deťom
a rodičom želáme dobré zdravie
a šťastný život.

Bella Ján

K vzácnemu životnému jubileu blahoželáme.
Želáme Vám pevné zdravie, radostný, pokojný
a láskou naplnený život v kruhu vašej rodiny.

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Na spoločnú cestu životom vykročili:

15. 3. 2008
Vladimíra Ličková a Marián Fízer
26. 4. 2008
Zdenka Mydlová a Martin Slašťan
10. 5. 2008
Zlatica Kollárová a Roman Drapčiak
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.

OPUSTILI NÁS

Marián Varga

58 rokov

Dňa 29. 3. 2008
Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju bolesť čas
odvial . Teraz môžete tíško spať, i bez sĺz sa dá spomínať.

Odpočívaj v pokoji!

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

BLAHOŽELANIE
15. 7. 2008 oslávi
Marika Kontúrová

11 rokov
Želáme ti, Marika, aby sa ti splnila každá
túžba, každý sen a život bol šťastný len.
Všetko najlepšie ti prajú rodičia, Michalka,
starí rodičia a krstná mama.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom
a známym, ktorí spolu s nami na
poslednú cestu odprevadili a tichou
spomienkou si uctili nášho drahého
zosnulého Mariána Vargu.
Manželka a deti
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Oproti minulému volebnému obdobiu zase bol
zmenený počet poslancov. Teraz bolo volených 18
poslancov, teda o troch menej ako v roku 1967. Čo sa
nezmenilo, to bola mohutná predvolebná kampaň.
Nechýbala ani tradičná výzva k 100 % - nej účasti pri
urnách.
Voľby sa uskutočnili 27. novembra 1971.
Poslanci MNV boli zvolení:
Bajs Jozef
Boris Emil
Bulla Július
Burša Pavel
Danišová Jolana
Drapčiak Július
Fatura Rudof
Grajzelová Helena
Haluška Pavol
Kováčik Miroslav
Littera Viliam
Miklošová Anna
Motyčka Milan
Murínová Magda
Petráš Karol
Púchy Ladislav
Roštárová Zdenka
Selecká Helena
Predseda: Fatura Rudolf - ten však
neskoršie pre zdravotné problémy odstúpil.
Predsedom sa stal Boris Emil - jeho zdravotný
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stav však tiež nebol najlepší a po čase tiež odstúpil.
A tak sa v poradí ako tretí počas jedného volebného
obdobia stal predsedom Petráš Karol a bol predsedom do
konca volebného obdobia.
Tajomník: Bulla Július
Administratívna pracovníčka: Vajsová Emília
Funkčné obdobie: do roku 1976
V tomto funkčnom období bola pracovňa MNV
premiestnená do Závodného klubu ROH Harmaneckých
papierní, ktorý bol zrekonštruovaný.

Michal Kiššimon

OTÁZKA PRE STAROSTKU OBCE
Takmer dennodenne počúvame v spravodajstvách o katastrofálnych živelných pohromách v niektorej lokalite
alebo obci, keď živel za niekoľko málo minút narobí obrovské množstvo problémov a škody za niekoľko miliónov
korún. A tak sa pýtam:
♦ Ako je obec pripravená na prípadnú živelnú pohromu?
♦ Má obec krízový štáb?
♦ Existuje nejaké prepojenie na vyššie úrady v prípade potrebnej pomoci, napr. evakuácia, vrecia s pieskom,

mechanizmy?
M. Kiššimon

Viem, mnoho ľudí sa teraz pousmeje. A možno si niektorí aj povedia: mať tak tvoje problémy a prezidentov
plat k tomu! Ale ja to predsa len myslím vážne. Keď má
obec svoj erb, insígnie, aj vlajku (aj keď ju ešte nemá!),
prečo by nemohla mať aj svoju hymnu? Práve naopak,
mala by ju mať. Veď ju majú aj hokejisti, aj keď nie je
veľa dôvodov spievať ju. A majú ju aj niektoré futbalové
kluby v zahraničí a dokonca už aj u nás.
A čo by v takej obecnej hymne malo byť? Krása

prírody, fantastický vzduch, žblnkotajúci potôčik, láska,
viera, vernosť, nádej? To je domáca úloha pre všetkých.
A možno tí najmenší sa toho ešte dožijú.
Iste, silným protiargumentom je skutočnosť, že svoju
hymnu nemá zatiaľ u nás ešte žiadne mesto, nie to ešte
obec.
ALE PRÁVE PRETO!
M. Kiššimon
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Ovocné a zeleninové osvieženie

REBARBOROVÝ KOLÁČ
6 vajec, 300 g kryštálového cukru, 300 g polohrubej múky, za hrsť orechov, 6 PL mlieka, 2
PL oleja, 1 ČL sódy bikarbóny, 0,5 kg rebarbory
Vyšľaháme bielky s cukrom a pridáme žĺtka, múku
mlieko, olej, orechy a sódu
bikarbónu. Primiešame
očistenú a na kocky nakrájanú rebarboru. Vylejeme
na plech a upečieme. Potom
potrieme lekvárom a polejeme čokoládovou polevou.

ZAPEKANÁ ŠPARGĽA

1,5 kg špargle
125 g hydinovej šunky
125 g eidamu
100 ml sladkej smotany
petržlenová vňať
vegeta
mleté čierne korenie
soľ

Špargľu umyjeme, očistíme a odrežeme konce. Dáme variť
do mierne osolenej vody, kým nezmäkne. Každú špargľu
zavinieme do plátku šunky a syra, poukladáme na pekáč,
okoreníme, osolíme, posypeme vegetou a zalejeme smotanou. Dáme piecť do rozohriatej rúry na 15 minút. Podávame ozdobené petržlenovou vňaťou.

RÍBEZĽOVÝ ČAJ
1 kg čierne ríbezle
2,5 kg kryštálový cukor
3 čaj. lyž. kyseliny citrónovej
7 dcl vody
Ríbezle rozpučíme, všetko spolu rozmiešame a povaríme 15 až 20 minút. Rozdelíme do zaváraninových pohárov a necháme sterilizovať 5 až 10 minút.
Výslednú hmotu dáme do pohára (podľa chuti) a zalejeme
vriacou vodou a pijeme ako čaj.

———— LETNÁ TORTA ———-1 mandarínkový kompót
1 väčší balík piškót
1 tortové želé
1 čokoládový puding
1 jahodový puding
8 dcl mlieka
4 lyžice cukru
Mandarínkový kompót scedíme. Zo šťavy a tortového želé
pripravíme želatínu. Mandarínky naukladáme na dno tortovej
formy a zalejeme ich želatínou urobenou z mandarínkovej
šťavy. Na to dáme rad piškót. Pripravíme si prvý puding zo 4
dcl mlieka a z 2 lyžíc cukru. Vylejeme na piškóty a opäť
dáme rad piškót. Pripravíme si poslednú vrstvu, ďalší puding,
takisto zo 4 dcl mlieka a z 2 lyžíc cukru. Môžeme dať ešte
jednu vrstvu piškót. Necháme dobre vychladnúť. Ozdobíme
šľahačkou.
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“Malý“ šachový kráľ má harmanecké korene

Tento výrazný športový talent, ktorého starí rodičia bývajú v našej obci na Strelnici, a jeho otec Vladimír je zároveň aj jeho trénerom, začal hrať šach už ako 4 – ročný. Dnes má Viktor 8 rokov a žne úspechy
jeden za druhým v športe, ktorý možno niektorí jeho rovesníci ani nepoznajú. Áno, šach je výnimočná hra,
ktorú výborne ovládajú len nadpriemerne inteligentní ľudia. Viktor je veľmi cieľavedomý, každodenne trénuje najmenej dve hodiny. Svoj prvý pohár získal už ako 5-ročný.
Na šachovom turnaji k výročiu vzniku SR v B. Bystrici 7. 1. 2006 obsadil 2. miesto
v kategórii do 10 rokov. Zaujímavý výsledok dosiahol na okresnom kole v šachu chlapcov základných škôl (6. 1. 2006), kde vyhral, a ako prvák porazil ôsmakov aj deviatakov. Na krajskom kole obsadil 3. miesto a na celoslovenskom 12. miesto. Viktor je
členom Šachového klubu Tatran Harmanec Junior Banská Bystrica. Šach hrá v kategórii mladších žiakov,
starších žiakov, dorastencov a v neposlednom rade hrá aj ligu za dospelých, kde tento rok výraznou mierou
pomohol družstvu k postupu do vyššej ligy. Prvý raz za dospelých nastúpil už ako 6-ročný! Reprezentantom Slovenska je od roku 2007.
Vo svojej zbierke má obrovské množstvo ocenení a pohárov z rôznych súťaží. Zúčastnil
sa aj turnajov mimo územia Slovenska, a to v Srbsku a Turecku. Viktor je výnimočný
šachista, ktorý jednoducho privádza do rozpakov a udivuje súperov svojou “kombináciou“
a ovládaním všetkých „hier“. Jeho talent s veľkým obdivom a nadšeným potleskom už veľakrát obdivovali dospelí šachisti. Prednedávnom dostal ocenenie od primátora mesta Ivana Saktora za najväčší talent mesta Banská Bystrica v roku 2007.
V auguste 2008 bude svoj talent prezentovať na Majstrovstvách Európskej únie v Rakúsku a v septembri na ME v Čiernej Hore. Veľa šťastia, Viktor, v Tvojej ďalšej kariére!
NAJVÄČŠIE ÚSPECHY:

1. miesto Majstrovstvá SR 2007
2. miesto Majstrovstvá SR 2006
9. miesto majstrovstvá Európy v Subotici 2007-Srbsko
34. miesto majstrovstvá sveta v Turecku 2007
(zo 134.naj.hráčov sveta)

spracoval: Tomáš Roháč
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BEDMINTONOVÝ TURNAJ V TELOCVIČNI
Dňa 17. 5. 2008 sa konal
v našej obci už po tretíkrát
turnaj v bedmintone.
Zúčastnilo sa ho 10 zmiešaných dvojíc. Päť dvojíc
z Harmanca a päť dvojíc
z ÚVTOS - Ústav na
výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová. Nebolo to však tak,
že Harmanec hral proti, ľudovo povedané, base, ale
harmanecké ženy si losovali chlapov z basy a
naopak. Družstvá boli zmiešané, a tak mal každý
šancu na výhru lepšiu. Zohraté dvojice sa vlastne
rozdelili a nikto nevedel, s kým bude hrať. Tlmočím
poďakovanie mojich kolegov z Banskej Bystrice
starostke aj poslancom a, samozrejme, našim hráčom
za dobre pripravený turnaj, za poskytnutie telocvične
a veľa pekných športových zážitkov. Nadviazali sa
nové kamarátstva a všetci dúfame, že tento turnaj
nebol posledný.

Výsledky:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrícia Markovičová - Michal Rettka
Zuzana Slezáková - Miroslav Tóth
Martina Brutovská - Róbert Zajac

A. Rusnáková

V dňoch 10. - 11. 5. 2008 usporiadal
turistický oddiel v Harmanci výlet do
Pieninského národného parku. Zabezpečil sa autobus a každý mal možnosť
prihlásiť sa. Odchod bol ráno o 6.00
hod. spred OÚ Harmanec. Účastníkov
bolo dosť a to každej generácie, deti,
mladí a aj starší. Ubytovaní sme boli
v chatkách v Goralskom dvore. Prvý
deň sme absolvovali naozaj skoro všetci výstup na Tri korunky. Výstup trval
zhruba tri hodiny, je pravda, že niektorí
nevyšli až hore, ale snaha sa oceňuje.
Väčšina to však zvládla, a tak nás tam
čakal nádherný výhľad na prekrásnu
krajinu. Po krátkom občerstvení sme sa
všetci s dobrou náladou a spokojní so svojim výkonom začali vracať späť, samozrejme, po svojich. Po príchode na chatky si každý chvíľu oddýchol. Večer sme sa všetci stretli pri super grilovačke. Klobásky voňali po celom okolí. Posedeli sme, porozprávali si zážitky z dňa a šlo sa spať. Druhý deň bola na programe
plavba plťami po Dunajci. Všetci sa tešili, no najmä deti, 1 hod. 45 min. sme sa plavili peknou prírodnou
scenériou. Na konci nás čakal autobus a cesta domov. Boli sme síce unavení, ale plní pekných zážitkov.
Chcem poďakovať p. Kamilovi Koštialovi, predsedovi turistického oddielu, za pekný výlet a dobrú organizáciu.
A. Rusnáková
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ZASLÚŽENÝ POSTUP DO VYŠŠEJ SÚŤAŽE
Skončila sa futbalová
sezóna 2007/2008, ktorá
dopadla veľmi úspešne a
znamená možno nečakaný, ale celkom zaslúžený
postup o súťaž vyššie.
Hodnotenie celého účinkovania nášho mužstva v
II.“A“ triede, kde hrali
muži, môžeme označiť
ako veľmi úspešné. Hlavne druhá polovica súťaže
bola herne, ale aj bodovo
neobvykle vydarená. Jarná
odvetná časť súťaže sa začínala 6.3.2008 a skončila sa 21.6.2008. Prvý zápas
vonku na Balážoch skončil prehrou 0:5. Tieto zápasy bývajú náročné pre väčšinu mužstiev, pretože sa hrá na ťažkých terénoch a svoju úlohu často zohrá aj
tímová nezohranosť po zimnej prestávke. Po studenej jarnej sprche sa hráči
zdravo nahnevali a začali konečne predvádzať a hrať to, na čo majú. Nasledovala séria úspešných výsledkov a doma jasná výhra z Hornými Pršanmi 6:1.
Potom sme cestovali do nebezpečnej Dúbravice, kde sme dokázali zvíťaziť
2:1, gólmi v posledných minútach zápasu. Víťazná šnúra pokračovala doma
výsledkom 2:0 proti Podkoniciam. Posledné mužstvo v súťaži - Hronsek sme
vonku povinne porazili 2:0, aj keď sme sa na góloch veľmi natrápili a nevyužiTab. 1 II. trieda „A“ muži li sme množstvo sľubných šancí. Nasledovalo
divácky veľmi sledované derby so Starými
1. Baláže
26
20
4
2
64
Horami,
ktoré sa skončilo 3:2. Víťazná séria
26
19
2
59
5
2. Harmanec
pokračovala v Hiadli s výsledkom 2:0. Doma
3. Medzibrod
26
19
0
7
57
sme potom rozstrieľali Mičinú 9:0, na Strelní4. Strelníky
26
13
5
8
44
koch sme rovnako uspeli 3:2, aj keď sme zvíťa5. Staré Hory
26
12
7
7
43
zili až gólom v poslednej minúte. Výhra doma
6. Malachov
26
12
5
41
9
so Šalkovou “B“ 6:2, už len potvrdila našu
7. Tajov
26
12
2
12
38
výbornú formu. Prišla smolná prehra v Medzi8. Dúbravica
26
10
4
12
34
brode 0:3, ale možno, keby sme využili viaceré
9. Šalková “B“
26
8
5
13
29
výborné šance v prvom polčase, konečný výsle10. Dukla “C“
26
7
8
11
29
dok mohol byť iný. V poslednom kole sme
11. Hiadeľ
26
7
3
16
24
doma porazili bojovný tím Malachova - 3:0.
12. H. Pršany
26
5
7
14
22
Celková bilancia druhej polovice súťaže je
13. Podkonice
26
5
5
20
16
úctyhodná, a to, 10 víťazstiev a len 2 prehry, čo
26
4
1
21
13
14. Hronsek
znamená konečné 2.miesto v tabuľke (viď.
Tab 1),znamenajúce postup. Postup z druhého miesta preto, lebo z vyššej súťaže (I.triedy) rovnako postúpili dve družstvá. Je isté, že tento ročník splnil naše
predstavy a ambície a spravil radosť nám, ale určite aj všetkým priaznivcom a
fanúšikom harmaneckého futbalu.
Skončila sa vydarená sezóna. Ďakujeme predovšetkým hráčom za dobré
výkony, fanúšikom za priazeň a podporu. Všetkým funkcionárom, predsedovi
klubu p. J. Štrbákovi, trénerovi mužov Dušanovi Rečkovičovi, hospodárovi a
správcovi ihriska p. J. Katkovi. Ďakujeme zástupcom obce za finančnú podporu. A v novej sezóne želáme všetkým veľa zdravia a športových úspechov .
Tomáš Roháč, vedúci družstva mužov
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Štatistika: súpiska hráčov “A“ mužstva
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

1

-

-

-

Matejka Róbert

25

3

-

-

Bíreš Lukáš

3

-

-

-

Lovás Martin

7

-

-

-

Floch Peter

11

-

1

-

Babiak Igor

18

-

3

-

Rečkovič Dušan ml.

26

6

1

-

Gregor Lukáš

23

6

-

-

Murgaš Tomáš

14

-

-

-

Kohút Peter

16

1

2

-

Rečkovič Pavol

23

-

2

-

Katko Peter

24

-

-

-

Kiedžuch Daniel

20

20

-

1

Žabka Ján

12

1

-

-

Vajs Štefan

5

-

-

-

Hudáček Milan

21

12

5

1

Martiška Matúš

18

9

4

-

Čičmanec Peter

7

2

1

-

Čaba Peter

6

-

1

-

Bodinger Viliam

2

-

-

-

Rečkovič Milan ml.

21

12

2

-

Slančík Marek

2

-

-

-

Rýs Miroslav

23

3

1

-

Vážení priaznivci a fanúšikovia
FK Tatran Harmanec

PO Z Ý VAM E V Á S
dňa 12.7.2008 /sobota/ na

Futbalový turnaj
Pozvané mužstvá:

TJ Sokol Jakub
TJ Žiara Horná Štubňa
FK Slovan Malachov
FK Tatran Harmanec
Na futbalovom ihrisku v Uľanke
od 9 :00 hod
Občerstvenie , guláš, dobrá nálada
Príďte povzbudiť futbalistov
a stráviť príjemný športový deň
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