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Iveta Roháčová, šéfredaktorka

Keď sa opýtate detí pri akejkoľvek príležitosti, či si vyberú darček alebo nejaký zážitok, väčšina detí si už neželá darček či hračku, ale zážitok ako prekvapenie.
Je to možno preto, že rodičia majú čoraz menej času pre
svoje deti, pretože aj pre nich je náročné zabezpečiť fungovanie celej rodiny bez toho, aby obaja rodičia nepracovali. Po práci pokračuje doma ďalšia práca, domácnosť,
školské povinnosti, a tak obyčajne až večer sa rodina
chvíľku spolu poteší. Deťom je to málo. A tak je pre všetkých vzácna každá chvíľka či zážitok prežitý spoločne.
Stále platí, že pre deti je meradlom našej lásky náš čas,
naša spoločnosť, naša pozornosť. Nakupovanie darčekov
je už len taká obyčajná vec.
Veľa rodičov si tieto potreby a želania detí uvedomuje,
a práve preto hľadajú pre svoje deti čoraz viac zážitkových darčekov. A tých úžasných ponúk práve pre deti je

dnes skutočne mnoho. Moja priateľka venovala svojej
dcére na meniny jednu noc strávenú v domčeku na strome. Áno, aj to sa dá... Pre dieťa to bol nezabudnuteľný
zážitok a pre maminu skvelý pocit z toho, že je dieťa
šťastné.
Aj sviatok detí v obci bol plný zážitkov a taký, ako to
majú deti rady. Vonku, všetci spolu, a nielen so svojimi
kamarátmi, ale aj so svojimi rodičmi. To bol zážitok! Taký
ozajstný, s úžasnou atmosférou a zábavou.
Želám vám, aby blížiace sa prázdniny a slnečné leto
boli pre nás všetkých, ale hlavne pre rodiny s deťmi, príležitosťou na užívanie si nových a nezabudnuteľných
zážitkov. Lebo zážitok je najviac. Ten zostáva navždy.
A zostaňte všetci zdraví.
Iveta Roháčová, šéfredaktorka
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Čo cítim, keď sa povie Harmanec? Hrdosť, radosť a
pocit domova...
Vážení občania, máme za sebou ďalšie tri mesiace roka
a tým pádom aj prvý polrok kalendárneho roka 2022.
Skončila sa jar, skončil sa školský rok, pred nami je leto
spojené s prázdninami, dovolenkami a oddychom. V mojom príspevku chcem v krátkosti zhodnotiť prácu, ktorú
sme urobili. Tri mesiace je pomerne krátke obdobie, avšak bolo naplnené prácou, prácou, ktorá je v prospech
našej obce. Na prechádzkach v obci a jej okolí ste si nepochybne všimli, že naše okolie sa neustále mení.
Snahou obce je vždy aspoň čiastočne naše prostredie
priblížiť prechádzkovo-oddychovej zóne, ktorej by sme sa
radi stali súčasťou aj napriek zhusťujúcej sa premávke
v našej obci. Úpravy si nie raz žiadali i úpravu terénu, no
má to jednu veľkú výhodu, a síce, že priestor, ktorý nepatril „nikomu“ a nikto sa oň nestaral, sa dal do poriadku. Dnes už vidíme výsledky malých záhonov, ktoré nesmierne krásne zútulňujú našu obec a prostredníctvom
občanov a aktivačných pracovníkov sme dosiahli skultúrnenie aj dávno zabudnutých kútikov, ktoré budú prinášať
potešenie. Za úvahu stojí rozmýšľať o ich ďalšom využití
umiestnením lavičiek a vytvorením malej oddychovej
zóny pri každom bytovom dome. Ale toto rozhodnutie by
som rada nechala na vás, aby ste vy zvážili, či ďalšie lavičky v okolí vášho bytového domu nebudú zneužívané nočným životom, takže uvidíme v budúcnosti.
Už rok sa snažíme o dofinancovanie bytového domu
č. 49 a zachovať nájomný spôsob bývania v tejto zrekonštruovanej bytovke. Takže prešli sme banky s úverovými
žiadosťami na dofinancovanie prostredníctvom tvorby
fondu opráv, prerokúvali sme možnosť na viacerých
vlastníkov bytového domu, dostali sme ponuku od neziskovej organizácie Dostupný domov, ktorá nájomné bývanie podporuje. Všetky administratívne kroky, ktoré sme
boli schopní urobiť, alebo nám boli odporučené, sme
urobili, no ani jeden z návrhov nebol vhodný, a preto po
konzultácii sa obec rozhodla podať novú žiadosť na úver
zo ŠFRB, ktorá bude obsahovať už aj kúpu pozemkov
a celej technickej vybavenosti, ktorú sme teraz hradili
z vlastných zdrojov. Preto sa prijímali administratívne
uznesenia na zrušenie predchádzajúcich krokov obce vo
vzťahu k bytovému domu, ako aj zmluvy o budúcej zmluve a prešli ku kúpe bytového domu, technickej vybavenosti a pozemkov prostredníctvom úveru zo ŠFRB. Popri
všetkom úsilí, ktoré sme vynaložili na získanie nájomného bytového domu, a presvedčení, že sa nemôžeme
vzdať, sme využili poslednú možnosť financovania a to je
zaplatiť nákladovú cenu budovy.
Vážení občania, obec má rovnako už rok schválenú
rekonštrukciu chodníkov. Na všetky miestne obecné ces2

ty a chodníky je vypracovaný projekt a technický výkres
k ich rekonštrukcii. Takže treba nám len začať. Rozplánovať finančné možnosti obce v tomto čase je nesmierne
komplikované a všetko chce svoj čas, aj rozdelenie financií tak, aby strojná technika, ktorá bude do obce dovezená na realizáciu rekonštrukcie, urobila čo najväčšie plochy.
Po úprave palubovky v obecnej telocvični v závere
minulého roka sme boli nútení pokračovať v nevyhnutnej
oprave a výmenou vchodových dverí zabezpečiť tento
priestor pred neželanými hlodavcami, no napokon sme
prerobili celý vstupný priestor, keďže polovica podlahy
bola stále drevená podsypaná dlážka. Odstránením obloženia stien, položením dlažby, zamurovaním teplovodného kanála pod podlahou sa nám podarilo zrekonštruovať
ďalšiu časť telocvične a odstrániť nečakanú situáciu, ktorá sa vyskytla aj ako dôsledok dlhého nepoužívania telocvične počas pandémie koronavírusu. Už nám túto časť
ostáva len vybaviť lavicami s vešiakmi, no na zariadenie
hľadáme dotačné zdroje, ktoré by sme radi využili.
Som nesmierne hrdá, že Google mapy už majú zverejnený nový vzhľad našej obce Harmanec. Vždy ma zamrzel pohľad na nedokončenú budovu č. 49 bez okien
v žalostnom stave, základnú školu s materskou školou
s lešením, prípadne spolovice ešte so starou fasádou.
O to väčšia bola moja radosť, že nasnímali obec už
s ukončenou prestavbou aj budovy číslo 12 a sivooranžová budova sa stala rovnako krásnou dominantou
našej obce. Je veľmi potešujúce pre celú obec, ak ľudia,
ktorí sa ocitnú v našej obci po troch rokoch, uznajú že
zmena je nevídaná, a to ešte nevideli tie budovy, ktoré
sú zrekonštruované vo dvore.
Občania zvolávajú stretnutia, píšu listy ohľadom neúnosnej situácie s medveďmi. Uskutočnilo sa viacero
stretnutí so žiadosťou o pomoc a ešte pred letnou turistickou sezónou sa samosprávy obrátili aj na rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva. Všetci dvíhame
varovný prst. Naše blízke okolie a zábery z fotopascí sú
toho dôkazom. Ako si máme dávať pozor, ako ísť na prechádzku, na huby, ak náhodou naprší? Lesníci i ochranári
priznávajú, že macov s nezvyčajným správaním pribúda a
je najvyšší čas s tým niečo robiť. Tento problém sa už
nedá odkladať donekonečna, lebo riziko, že sa niekomu
niečo stane, je vysoké.
Určiť správne vykurovacie médium v blízkej budúcnosti bude nesmierne náročné. Celá naša obec prešla plynofikáciou a vykurovacie systémy na tuhé palivá sú u nás
minulosťou. Len keď sa zamyslím nad skládkami na tuhé
palivá, ktoré naša obec pôvodne potrebovala, a
nad parkovaním automobilov v dnešnej dobe a pri predstave dovozu mazutu na naše krásne vynovené bytové
domy na Strelnici, neviem sa zmieriť s myšlienkou, že
takáto situácia vôbec nastala.
Bytové domy, ktoré počas posledných rokov neprešli
kompletnou rekonštrukciou, budú mať zásadne vyššie
www.harmanec.sk
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náklady na energie. Zatiaľ nepocítime zvýšenie cien energií už v tomto roku tak dramaticky, chráni nás zazmluvnená cena uzatvorená na dva roky.
V súčasnosti je už jasné, že ceny energií budú od budúceho roka výrazne vyššie. Komplexná obnova bytového domu ušetrí najviac, najlepším riešením rastúcich cien
energií môže byť teda investícia do energetickej efektívnosti. Štát na budúci rok chystá dotačnú schému práve
na obnovu bytových domov, čo sa týka efektívnosti vykurovania, i keď dotácia je plánovaná vo forme spolufinancovania 50 % nákladov.
No dosiahnuť energetickú triedu A v staršej obytnej
budove nie je jednoduché. Na takúto úpravu vykurovacích systémov sa musia bytové domy pripraviť. V zime je
potrebné dom vykúriť, v lete zase chladiť, vhodnou kombináciou technológií môžu obe potreby obslúžiť tepelné
čerpadlá. Presne nastavené riešenia si však vyžadujú relatívne predvídateľné podmienky. Detaily financovania
zatiaľ nepoznáme, no podobné výzvy si v minulosti vyslúžili oprávnenú dávku nevôle pre nerealizovateľnosť
v praxi.
Ja osobne mám veľké obavy, ako budeme vedieť našim občanom pomôcť pri neprimeranom náraste cien
nielen energií, ale i potravín, služieb, pretože hranica, za
ktorú môžu ešte ísť, je veľmi malá. Už pri umiestňovaní
našich občanov do zariadení sociálnych služieb alebo domova seniorov je preukázateľné, že nastáva neskutočný
finančný problém, na ktorom sa podieľajú najbližší
a rovnako i obec. Situácia sa dramaticky zhoršuje pre
mladé rodiny, seniorov a hlavne pre občanov
s chronickými diagnózami a obec zrejme bude musieť
obnoviť komisiu obce na nevyhnutné sociálne výpomoci,
pri nepredvídaných situáciách, do ktorých sa čoraz viac
našich občanov dostáva.

našich miestnych problémov, nedostatkov, predností a
silných stránok, ako ani bez skúseností a schopností
predstúpiť pred dôležité rozhodovania a riešenia spoločných vecí. K tomu nám často napomáha priebežná analýza, administratívny prieskum, pomoc a podpora nielen
odborne zdatných osôb, ale aj neustále sledovanie aktuálneho stavu s dodržaním naplánovaných úloh. Tým, že si
uvedomujeme dôležitosť týchto skutočností, máme
predpoklad, že sa naplní náš cieľ na všestranný rozvoj
obce.
Nielen história obce, ale najmä súčasný život prebiehajúci v našej obci nám dáva dobré predpoklady na rozvoj.
Ponuka vybavenosti obce a záujem občanov žijúcich
v našej obci sú neoddeliteľnou súčasťou pre zachovanie
súdržnosti, spolupráce pri našich predsavzatiach. Priority
obce sú zamerané na poskytnutie takých podmienok pre
obyvateľov, ktoré vytvoria príležitosti na ich vzdelávanie
od materskej školy po základnú školu, na podporu zamestnanosti prioritne v našom papierenskom podniku,
ktorý má svoju vlastnú históriu, udržanie mládeže v obci
budovaním nových bytových jednotiek, vylepšovanie a
budovanie našej domácej infraštruktúry. Je nemálo úloh,
ktoré treba vyriešiť, no množstvo tých, ktoré sme už
zvládli. Naša obec napreduje a pôjde za svojimi cieľmi tak
ako doteraz.
Všetkým občanom našej obce prajem pekné letné mesiace, žiakom pekné prázdniny, vám dovolenky, spolupracovníkom zaslúžený oddych a vypnutý telefón.
Želám vám, aby ste načerpali veľa nových síl, energie,
aby ste opäť nastúpili do práce či do škôl plní elánu, optimizmu, sily. Hlavne nech sa vám na každom kroku darí,
a užite si leto v zdraví. Dovidenia v septembri!
Henrieta Ivanová, starostka obce Harmanec

Zámery a ciele obce sa odvíjajú od potrieb a záujmov
obyvateľov a od možností obce. Nejde to bez poznatkov

OZNAM
Oblastný výbor Banská Bystrica a ZO SZPB Harmanec pozývajú nielen svojich členov,
ale aj obyvateľov Harmanca a Dolného Harmanca:

Záujemcovia nahlasujte sa do 10. júla 2022 v kancelárii na OÚ v Harmanci a v Dolnom Harmanci.

Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj poplatok 4 eurá.
V tejto sume je doprava, občerstvenie a odznak účastníka.
Čas odchodu autobusu z Dolného Harmanca a Harmanca do Kališťa bude približne o 8:00 hod.
(upresním oznamom na obecnej tabuli).
Tešíme sa na stretnutie v Kališti.
www.harmanec.sk

Kristína Beňová, predsedníčka ZOSZPB
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si vážili a uznávali jeho talent, nadšenie, schopnosti, nadanie a výnimočnosť.

Výnimočný a nenahraditeľný v tom, čo s nadšením Miško žil skromný, pokorný a úplne obyčajný život. Nerobil po celý svoj život, v tom, čo hľadal, objavoval, počula som ho chváliť sa s tým, čo všetko dokázal. Robil
to preto, lebo jemu to prinášalo uspokojenie, radosť.
zaznamenával, napísal, zdokumentoval.
Bol šťastný so svojimi zbierkami, obrazmi, knihami a zozbieranými materiálmi, ktoré nedokázal vytriediť ani za
celý život. Ale všetko to, čo po sebe zanechal, je veľkým
darom pre tých, ktorí s ním spolupracovali a dokázali
oceniť hodnotu jeho diela.
Bol výnimočný aj v tom, že požiadal rodinu ešte pred
smrťou, aby na náhrobnom kameni bolo napísané len
jeho krstné meno Michal. Tak ako si želal, je pochovaný
Jeho životné krédo: Je ťažké stať sa človekom,
spolu so svojim starým otcom v rodnej obci Selešťany na
no ešte ťažšie je ním zostať! mieste, odkiaľ dovidieť na všetky krásne miesta, ktoré
mal rád.
Stáva sa, že nám život posunie do cesty len tak náhoSom vďačná za to, že mi bolo dopriate poznať ho.
dou výnimočného človeka. Aj mne sa to stalo. Veľa som o Ďakujem za všetko a za všetkých, pán Kiššimon...
ňom nevedela. Občas sme sa stretli na ulici. Počula som,
že je numizmatik, rád maľuje obrazy a že je vášnivý zbeIveta Roháčová, šéfredaktorka
rateľ.
Až v období, keď začal prispievať do našich novín, sme
Pripomeňme si ho z fotografií z rodinného albumu.
spolu občas riešili témy, ktoré by boli pre noviny zaujímavé a ktorými by mohol obohatiť ich obsah. Jeho prvé príspevky boli o histórii volieb v Harmanci. A ja som žasla
nad jeho vedomosťami, schopnosťami písať historické
fakty, ktoré dokázal zdokumentovať dobovými fotografiami.
Bol jedným z mála ľudí, ktorí ma veľmi podporovali vo
vydávaní Harmaneckých novín. A až teraz si uvedomujem, aké to bolo pre mňa cenné a dôležité. Aj preto sa
mňa osobne jeho náhly odchod dotýka a obávam sa, že
Rodný dom
naše noviny stratia svoju výnimočnosť bez jeho príspeva fotografie
kov.
z mladosti
Bol veľmi pravdivý pri písaní každého článku či príbehu
o ľuďoch, priateľoch, pri písaní zážitkov zo života našich
ľudí z Harmanca. Na Miškove príspevky čakali predovšetkým tí starší, ktorým pripomenul spomienky na krásne
časy z ich mladosti. Písal pre ľudí všetko to, čo si poctivo
zaznamenával, triedil a čo ho napĺňalo celý život.
Vravieval, že začína ráno o štvrtej a končí o jednej v
noci. Hovoril, že: „...harmanecký zberový papier - to bola
moja univerzita, a práve tam som načerpal obrovské
množstvo materiálu.“ Pre mnohých bol práve pre túto
Miško s rodičmi
svoju vášeň, hľadať v starom zberovom papieri niečo zaa súrodencami
ujímavé, možno smiešny, trápny, ale hľadal to, čo malo
pre neho zmysel a neskôr sa to ukázalo ako veľmi vzácny
materiál.
Veľkú časť svojho života strávil v archíve v Banskej Bystrici. Hľadal, pátral po historicky zaujímavých udalostiach, po výnimočných ľuďoch, dokázal minúť kopu peňazí za informácie a materiály, ktoré boli pre neho cenné.
Nikdy neštudoval históriu, ale bol uznávaným historikom, spisovateľom, zberateľom vo svete osobností, ktorí
4
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Fotografie
z mladosti

Miškov rodný dom v Selešťanoch
v súčasnosti

Londýnske vydavateľstvo BPH - British Publishing House vydalo Encyklopédiu OSOBNOSTÍ

Českej a Slovenskej republiky.
Na stranu 672 zaradilo pána Michala Kiššimona.
Autori obsiahlej encyklopédie o ňom napísali:
Historik, spisovateľ, filatelista. Selešťany 20. 5. 1940
WaCW: Propagačné strojové pečiatky pôšt na Slovensku 1921 - 1944. Etapové propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 - 1944. Strojové propagačné pečiatky na Slovensku po roku 1946. Aktívny prednášajúci v Maďarsku a na Slovensku na tému filatelia spojená s históriou. Navrhnutý a realizovaný pamätník padlým 1. a 2. svetovej vojne v obci Selešťany. Pamätník bol odhalený v roku 2009. Navrhnutý v
júli 2014, realizovaný a odhalený pamätník rakúskej cisárovnej a maďarskej kráľovnej Alžbete - Sisi v Banskej Bystrici. V roku 2020 na objednávku mesta Banská Bystrica preložil dve knihy z maďarčiny do slovenčiny. Prekladal pre inštitúcie mesta Banskej Bystrice, Budapešti a Šanghaja zo slovenčiny do maďarčiny a
naopak, vedecké diela o slávnom staviteľovi prvých mrakodrapov v Číne Ladislavovi Hudecovi (2019 a
2020). Rekonštrukcia pamätníka z roku 1940, 35 tunelárom, ktorí zahynuli pri výstavbe najkrajšej železničnej trate na Slovensku Banská Bystrica - Dolná Štubňa v roku 1936 - 1940. V roku 2015 to previedol s
priateľom Jankom Demankom. Historickými prácami o histórii obcí, ich poštových úradov, železnice, hasičstva, školstva prispel do 30 monografií obcí okresu Banská Bystrica v r. 2013 - 2020.
CaSa: Už od detstva bol zberateľom, rád kreslil a maľoval. Zbieral skoro všetko od gombíkov až po bankovky. V
roku 1954 ho učiteľ naučil čítať a písať po maďarsky, dal mu základy histórie, ktorá ho fascinuje po celý
život. Veľmi skoro začal písať. Ako 13-ročnému mu uverejnili článok. Za svoj prvý článok v novinách vyhral knihu Babkino more. Jeho veľkou záľubou je poštová história. Skoro všetky zbierky získal v harmaneckom zberovom papieri, kde trávil väčšinu svojho voľného času. Sklad zberového papiera sa stal pre
neho obrovskou univerzitou. V roku 1997 založili Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo, ktoré sa v
roku 2005 premenovalo na Slovenskú filatelistickú akadémiu, kde je zakladateľom a predsedom. Jeho
veľkou záľubou je aj numizmatika. Svoju veľkú zbierku o poštovej histórii, konkrétne o Menovej reforme
1953, venoval Poštovému múzeu v Banskej Bystrici. Ach: Diplom za angažovanú dopisovateľskú činnosť
od vedenia generálneho riaditeľstva SLOVCEPA 1986, Cena mesta Banská Bystrica za popularizovanie vedy, umenia, cestovného ruchu a histórie mesta Banská Bystrica 2014. V Prahe sa od roku 1791 každých
sto rokov organizuje Všeobecná československá výstava. Spoločnosť, ktorá organizuje tieto výstavy v roku 1991 vyjadrila veľký obdiv a poďakovanie ako jedinej súkromnej osobe za zapožičanie 76 listín pre retrospektívnu expozíciu. 6. 9. 2014 udelená Cena Gervay Mihálya v Budapešti Za výskum a spracovanie
poštovej histórie na dnešnom území Slovenska v rokoch 1750 - 1920. H: filatelia - pečiatky, výtvarné
umenie - maľovanie, poézia, história Harmanca a okolia, organizovanie výstav napr. Stretnutie s históriu
od rímskych mincí po euro, zbierka vysvedčení a iných predmetov. Účinkoval v dvoch dokumentárnych
filmoch: Rolka naša každodenná a Osamote.
www.harmanec.sk
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kníh a článkov. Zároveň on sám je autorom mnohých
odborných filatelistických publikácií.
Michal Kiššimon organizoval a spolupracoval na
pre mňa, ako starostku obce, je vždy najťažšia úloha
mnohých výstavách.
rozlúčiť sa so svojim občanom naposledy.
Žiaľ, každý z nás má osudom určenú cestu a nemôžeme to nijako ovplyvniť. Sú ľudia, ktorí sa dožívajú vysokého veku a my vôbec nepočítame s tým, že raz odídu.
Zvlášť, keď sú to ľudia, ktorí po celý svoj život pracujú,
aby robili radosť nám všetkým.
Taký bol aj pán Michal Kiššimon. Sám hovoril, že má
pred sebou ešte toľko nedokončenej práce, že si nemôže
dovoliť ani zomrieť. Aj keď všetci vieme, že mal veľa zdravotných problémov, nikto netušil, že uprostred
veľkonočných sviatkov, na Bielu sobotu, tak znenazdania,
choroba ukončí jeho život.
Dejiny vraj stále nie sú dostatočne preskúmané. Na
svete sú stále historici, ktorí dokazujú, že ešte vždy je čo
objavovať a skúmať. K milovníkom a znalcom histórie
patril aj Michal Kiššimon. Človek vysokých morálnych a
odborných kvalít, ktoré pravidelne preukazoval pri popularizácii a záchrane pamiatok, ich odbornom, vedeckom a
historickom spracovaní a sprístupňovaní širokej verejnosti.
Bol zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom
Slovenskej filatelistickej akadémie (SFA). Počas jeho
predsedníctva organizácia vydala desiatky odborných

Každý rok na Deň matiek sa koná pri našej Kaplnke
Svätej Rodiny v Harmanci slávnostná svätá omša. Aj tento rok to bolo tak. A keďže každá sv. omša je slúžená na
nejaký úmysel (za zdravie, za pomoc pre konkrétnu osobu alebo rodinu alebo aj za zosnulého), tak táto bola celebrovaná za p. Michala Kiššimona, ktorý už nie je medzi
nami.
Dôvod bol jednoduchý:
spolu s ďalšími ľuďmi sa
významne podieľal na
výstavbe spomínanej kaplnky. Pri tejto príležitosti
bola pozvaná na sv. omšu
aj rodina p. Kiššimona,
ktorí pozvanie prijali
a potešili nás svojou prítomnosťou.
Sv. omša, celebrovaná
naším duchovným otcom
Pavlom Lojanom, prebehla v slávnostnej atmosfére, ktorú podčiarkol aj príhovor p. starostky Henriety
Ivanovej.
Po ňom nasledovalo agapé.
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Významná je aj spolupráca s Poštovým múzeom v
Banskej Bystrici, ktorému venoval cenný materiál. Okrem
filatelistickej činnosti sa aktívne angažoval v regionálnych
dejinách, kde spracoval históriu obce Harmanec a Harmaneckých papierní.
Bol členom redakčnej rady Bystrického Permonu
a neúnavným prispievateľom Harmaneckých novín.
To je len zlomok z jeho aktivít. Nakoniec podrobne je
to citované na predošlej strane z Encyklopédie osobností
Českej a Slovenskej republiky.
Nepoznal žiadne prekážky ani obmedzenia a všetok
svoj voľný čas venoval histórii a ľuďom.
Vážim si a ďakujem za prácu a úsilie, ktoré vynaložil
pri zviditeľňovaní našej krásnej obce a mnohých našich
občanov. Jeho skutočné príbehy zo života Harmančanov
nám budú chýbať.
Jeho sen o návrate domov sa mu teda predsa len
splnil...
Henrieta Ivanová, starostka obce

Foto: M. Mališka

Vďaka tejto slávnosti sme sa stretli, porozprávali, zaspomínali.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu tejto sv. omše, všetkým, ktorí doniesli niečo
na zahryznutie a tiež všetkým, ktorí svojou účasťou pomáhajú zachovávať túto peknú tradíciu.
Lenka Mališková
www.harmanec.sk

85 rokov

65 rokov

Vincencia Sidorová

Miroslav Cimerman
Jana Dudášová
Oľga Husenicová

70 rokov
Rudolf Šlosár
Bohuslav Krajčík
Jozef Petráš
Oľga Gajdošová
Ján Roháč
Ján Gajdoš

60 rokov
Mária Fronzová
Ivan Nevěčný
Ivan Vigaš
Božena Púchovská

Venujme im tichú spomienku

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a s láskou na Teba spomíname.

Dňa 9. 5. 2021 uplynuli 3 roky odvtedy, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec a starý otec.
S láskou v srdci spomínajú manželka Vlasta, deti s rodinami, vnúčatá, sestra s rodinou a pravnučka.
www.harmanec.sk

Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez toho,
koho sme milovali..

Dňa 11.7.2022 uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec. S láskou a úctou spomínajú manželka Lydka, synovia Marek a Štefan s rodinami a ostatní príbuzní a
známi.
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A tak sa aj spievalo. Myslím, že každý si našiel tú svoju.
Konečne sa ľudia začali usmievať a bolo veselo.
Takáto krásna kytica ruží nás vítala pri
vstupe do obecnej
klubovne, kde sa
konala oslava Dňa
matiek v našej obci.
Boli sme plní očakávania, pretože sa
šuškalo, že nás bude
zabávať živá hudba.
Ja som mala aj iné
očakávania.
Že znovu uvidím a
stretnem známe tváre a konečne budeme môcť uverejniť v novinách aj článok o ľuďoch, ktorí sa stretnú, ktorí
sa bavia a majú po dlhom a smutnom čase izolácie pocit
slobody. Už sme sa zabudli tešiť, usmievať, zabávať. Ja
som ešte stále opatrná aj v tom, či sa už môžem pokojne
objať s ľuďmi, ktorých som rada a úplne samozrejme pri
stretnutí objala. Či sa nám to páči alebo nie, tá zvláštna
doba nás ovplyvňuje aj dnes. Mňa osobne áno.
Pani starostka, poslanci a zamestnanci obce nás srdečne vítali pri dverách. Na začiatok nás ani nebolo veľa. Je
to nezvyčajné, pretože na Deň matiek bývalo „plno“.
Ale nie všetci sa už odvážia prísť do veľkej spoločnosti
ľudí.
Neskôr sa však priestor začal plniť, pretože určite bolo
počuť až vonku na ulicu, že tu hrá hudba a ľudia sa bavia.
A matky, staré mamy aj prastarké sa ozaj bavili.

Pri takých hitoch už Agátka nevydržala sedieť...

Diváci sa bavili

Bola to dobrá
voľba pozvať na
sviatok matiek
živú hudbu - Trio

EXCELLENCE.
Majú rôznorodý repertoár. Ľudové piesne, nestarnúce evergreeny, latino, country, pomalé romantické piesne

Aj deti sa tešili

spolu s nespočetným množstvom tanečných skladieb z
celého sveta.
Spočiatku hrali veľmi opatrne pomalé piesne o matkách a rodičoch a očakávali, ako bude publikum reagovať. Ale publikum sa chcelo baviť, a tak sa kapela odviazala. Hrali Duchoňovky, ale aj Petra Biča, hrali krásne
skladby Honzu Nedvěda, ale aj známe rómske piesne a
tradičné obľúbené hity, ktoré sa hrajú na každej dobrej
zábave a všetci ich poznáme.
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A všetci si užívali sviatočnú nedeľu

Hudobníci ulahodili každému

Foto: I.Roháčová

Vytlieskali sme si aj prídavok. A nielen publikum bolo za maličkosti, ktoré sme nikdy predtým ani nevnímali,
spokojné a tlieskalo a ďakovalo, ale aj hudobníci boli naučila nás tešiť sa z vecí, ktoré boli pre nás samozrejvďační za to, že konečne môžu hrať a spievať, že ich má mosťou. A tak sa tešme a buďme vďační...
kto počúvať a že to už nie je onlajn, ale naozaj naživo. Aj
oni sú vďační za to, že môžu rozdávať zábavu a radosť.
Ďakujeme, pani starostka a páni poslanci OZ, za to, že
Už je načase zabudnúť a znovu normálne žiť a slobodne sme sa mohli v jedno pekné nedeľné popoludnie zase
dýchať. Už to potrebujeme. Byť v blízkom kontakte s ľuď- usmievať, stretnúť, pobaviť a byť tak trošku ľudsky spolu.
mi, priateľmi, rodinami.
Ak nič iné, tak covidová doba nás naučila byť vďační aj
Iveta Roháčová

OZNAM

www.harmanec.sk
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Konečne môžeme oslavovať, nemusíme sa obmedzovať, nemusíme sa báť prekročiť počet ľudí na spoločenských podujatiach, a tak si to užívame. Veľkí, malí, všetci. Tak ako mamičky majú svoj sviatok, ako
majú zamilovaní svoj sviatok, tak najradšej zo všetkých sviatkov, ktoré organizujeme v obci, máme sviatok detí. Deti si to vedia užiť, dokážu ukázať svoju radosť, sklamanie, ale aj nadšenie. To nás na tomto
sviatku baví. Deti sú úprimné, pravdovravné, ale vedia oceniť všetko, čo pre nich pripravíme. A tento rok
mali znovu dopriate oslavovať všetky deti Medzinárodný deň detí. V mnohých svetových krajinách sa
tento sviatok oslavuje rovnako ako u nás, teda 1. 6. Niektoré krajiny sú však špecifické a slávnosti na
počesť detí sa konajú v iný čas. Európske krajiny s iným dátumom osláv sú napríklad Švédsko, ktoré
MDD oslavuje už 15. mája alebo Maďarsko poslednú májovú nedeľu.
No a u nás v Harmanci sme oslavovali Deň detí 4. júna. V ten deň nebol vôbec dôležitý dátum, ale pekný
deň a čas strávený s deťmi.
Svoje zručnosti si mohli deti vyskúšať pri pracovnotvorivých stoloch.
Prvá júnová sobota sa niesla v znamení zábavy, radosti a veselého smiechu našich detí. Veď oslava ich sviatku Medzinárodného dňa detí - je už raz taká.
Akcia na školskom dvore, ktorú pre nich pripravilo
obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce
a zamestnancami obecného úradu, ich opäť prilákala.
Väčšie, ale i tie menšie deti v sprievode svojich rodičov,
preskúmali všetky atrakcie, ktoré ich čakali.
Samozrejme, vysoká nafukovacia šmýkačka-delfín opäť
nesklamala a malý skákací hrad bol neustále obsadený
malými oslávencami.
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Pre malé slečny bolo maľovanie na tvár prvou skúškou,
ako sa podobať svojim maminkám. Maľovalo sa do úplného záveru, keďže každý si chcel vyskúšať, ako bude
vyzerať jeho prvá „tetovačka“, ako ju deti nazvali.

Všetky deti boli odmenené sladkými odmenami, ľadovou drťou a malou hračkou pre radosť pri spomienkach
na krásne strávený deň.

Foto: M. Kovalčíková

A pretože maminy poznajú svoje ratolesti veľmi dobre, väčšina z nich už mala nachystané náhradné oblečenie :-) ... jednoducho, opäť bolo veselo! Užili si to. Veľkí,
malí i tí najmenší.

A tento rok sa opäť predviedli hasiči s ukážkou hasičského zásahu. Deti si mohli tiež vyskúšať hasičské vodné
hadice, posedieť si v hasičských autách, obdivovať dôležitú prácu hasičov Dobrovoľného hasičského zboru. Hasiči
z našej Harmaneckej doliny sú veľkým vzorom pre mládež, ktorá sa k nim postupne pripája, no tí päťroční už
chcú tričká a prilbu, takže asi budeme pre nich hľadať
malé hasičské tričká, „aby boli šťastní“, ako to deti dnes
nazývajú. Veľkou zábavou bolo, keď sa mohli vyšantiť
pod spŕškou krásnej bielej peny a vody striekajúcej z hasičských vodných diel. Samozrejme, že o túto zábavu bol
najväčší záujem malých aj veľkých.
www.harmanec.sk

V závere podujatia pre mládež, ktorá už nepotrebuje
popoludňajší spánok, sa uskutočnil volejbalový zápas
a malý futbal medzi tínedžermi. Tí, čo práve nehrali celú
dobu, povzbudzovali a tancovali pri „cool“ hudbe. Mladí
musia na sebe trošku popracovať, pretože prehry, ktoré
utŕžili, určite nie sú náhoda :-)
Oslava Dňa detí sa tento rok mimoriadne vydarila. Deti, spolu s rodičmi, odchádzali domov so spomienkou na
pekné zážitky a s prianím o rok si to zopakovať opäť.
K úspechu celého podujatia samozrejme prispelo aj krásne počasie.
Alena Chladná
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Opäť tu máme leto a deťom začína zaslúžený oddych. Rodičia zase musia riešiť, ako ich deťúrencom
vyplniť voľný čas a zabezpečiť niečo chutné pod zub. Práve preto sme sa rozhodli priniesť vám niekoľko receptov, ktoré zvládnu s trochou šikovnosti aj staršie deti.

PEČENÉ ZEMIAKY

CESTOVINY SO SYROVOU OMÁČKOU

0,5 kg zemiakov, soľ, čierne mleté korenie, olej, mletá červená paprika, 30 g bryndze, 17 g masla, trocha cibule, mletá
rasca, pažítka

400 g cestovín, 50 g oravskej slaniny, 400 ml mlieka, 5 ks
taveného syra alebo 1 syr v črievku, 1 PL oleja, 2 PL parmezánu, 1/2 ČL soli, 1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku nakrájaný
na tenké plátky, trochu bazalky alebo petržlenovej vňate

Zemiaky dôkladne umyjeme, narežeme na polovice. Soľ
zmiešame s korením. Zemiaky v reznej časti dôkladne posypeme zmesou soli a korenia. Plech
vymastíme olejom a zemiaky
naň ukladáme reznou časťou
nadol. Pečieme cca 50 minút pri
teplote cca 220 °C.
Bryndzu vymiešame so zmäknutým maslom, červenou paprikou, cibuľou a pažítkou.

MIŠ-MAŠ
1 kg zemiakov, 1 cibuľa, 3 vajcia, 2 špekáčiky, soľ, korenie
Zemiaky očistíme, nakrájame na tenšie plátky a uvaríme. Vo
väčšom hrnci na oleji podusíme
cibuľu, pridáme nakrájané špekáčiky alebo klobásu. Chvíľu opečieme, pridáme vajíčka, soľ a korenie podľa chuti. Do hotovej praženice primiešame uvarené zemiaky.

CESTOVINY S TVAROHOM
A JAHODAMI
250 g cestovín, 200 g tvarohu, 200 g jahôd, 1 PL mätových
lístkov, ½ vanilkového cukru, 60 g práškového cukru, 1 PL
praženého masla, soľ
Cestoviny (napríklad farfale) uvaríme vo vriacej, osolenej vode al dente. Po uvarení ich scedíme a prepláchneme studenou
vodou. Medzitým
vymiešame tvaroh s cukrom. Na
masle
krátko
opražíme prekrojené jahody, zasypeme vanilkovým cukrom a
krátko podusíme.
Odstavíme a pridáme na drobno
nasekanú mätu.
Teplú cestovinu
zmiešame s tvarohom a obložíme teplými jahodami.
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Cestoviny dáme variť a medzitým
do panvice dáme olej, na drobno
pokrájanú cibuľu, slaninu, cesnak
a opražíme. Pridáme mlieko a
privedieme do varu. Do vriaceho
mlieka pridáme tavený syr, miešame, kým sa nerozpustí, potom
pridáme nastrúhaný parmezán,
bazalku a soľ podľa chuti. Necháme poriadne prevariť, ak je
omáčka riedka, pridáme ešte tavený syr a parmezán, alebo
necháme variť a omáčku zredukujeme na požadovanú hustotu.
Náš tip: Do omáčky môžeme pridať aj zeleninu, záleží len na
tom, čo nájdeme doma. Vynikajúca je napríklad brokolica.
Slanina je tam len pre chuť, takže to s ňou vôbec netreba
preháňať.

SYR PEČENÝ V RÚRE
200 g tvrdého syra, 50 g šunky, 2 vajcia, soľ, korenie, maslo
Syr nastrúhame nahrubo, šunku nakrájame na malé kúsky.
Vajíčka rozšľaháme vidličkou so štipkou soli (stačí trošku, syr
zvykne byť slaný). Všetko spolu premiešame a hmotou naplníme maslom vymazané mištičky vhodné na pečenie, napríklad
formičky na muffiny. Pečieme v rúre pri teplote cca 200°C, cca
15 minút, kým vrch nechytí zlatistý odtieň. Teplotu prispôsobíme svojej rúre. Podávame so zemiakmi alebo len so šalátom.

JEDNODUCHÝ DOMÁCI HAMBURGER
4 žemle, 4 vajcia, plátky Schwarzwaldskej šunky, maslo, paradajka, listový šalát, 4 plátky tvrdého syra, soľ, čerstvá pažítka
Žemle prekrojíme na polovicu, natrieme tenkou vrstvou masla
a trochu opečieme v rúre alebo na panvici. Na panvici s rozohriatym maslom upečieme volské
oká a plátky Schwarzwaldskej šunky. Žemle obložíme plátkami listového šalátu, plátkami syra, opečenou šunkou, na plátky pokrájanou
paradajkou a volskými okami,
ktoré trochu osolíme, okoreníme a
posypeme čerstvou pažítkou.
www.harmanec.sk
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„Som nevidiaci spevák a spievanie ma neskutočne baví. Často spievam aj na ulici a hovorím si, keď sa môžem prezentovať hoc aj takýmto spôsobom, prečo nie. Spevu sa venujem už
dlho. V roku 1992 som išiel prvýkrát do Viedne, úplne sám, so slepeckou palicou. Potom som
spieval týmto spôsobom vo viacerých svetových mestách, a tak som to skúsil aj na Slovensku.
A ľuďom sa to páči.
Marián Bango

Aj keď som nevidiaci, napriek tomu som na život nezanevrel. Koncertujem po celom Slovensku a publikum ma pre môj hlas a podobný životný osud prirovnáva k svetoznámemu talianskemu tenorovi A.
Bocellimu. Veľkou oporou je pre mňa moja nevidiaca manželka Alexandra. Oslepla po autonehode, keď mala 17
rokov. Spolu sme tiež založili združenie Ambrelo, ktoré má päť členov.
Organizujeme koncerty po Slovensku a peniaze venujeme ľuďom, ktorí to potrebujú. Už sa za ne kúpil invalidný vozík aj počítač s hlasovým programom pre nevidiacich a rôzne iné pomôcky. V tomto emóciami naplnenom
programe chceme ukázať iný pohľad na svet a život a priniesť dobrú náladu a optimizmus do ďalších dní a tým si
nájsť cestičku k Vášmu srdcu.“
zdroj: Internet

V nedeľu 26. júna 2022 sa v našej obci uskutočnil malý
koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga a jeho manželky Sašky ako otvorenie dovolenkového leta. Po dvoch
rokoch nám tento hudobný zážitok pripadá ako koncert
nádeje, že leto plné radosti, zážitkov a očakávaní pre
všetkých malých, veľkých sa stane vytúženou skutočnosťou.

Marián Bango s manželkou

Koncert v Harmanci

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v rámci kultúrneho
programu našej obce Harmanec, takýmto spôsobom poMarián Bango je charizmatický nevidiaci spevák tešiť našich občanov.
a hudobník s viacnásobným talentom, nakoľko ovláda
Henrieta Ivanová, starostka obce
hru na viacerých hudobných nástrojoch, podieľa sa na
vlastnej tvorbe piesní a hudby a jeho hlas má krásne
a široké zafarbenie. Dokáže veľmi precítene vyjadriť svoj Pán Marián Bango nám bol známy zo súťaže Česko Slovzťah k hudbe a umeniu a jeho vystúpenie spolu vensko má talent 2011. Hoci sa vtedy nestal víťazom,
zožal veľký úspech a obdiv. Potešili sme sa, že jeho spev
s manželkou bolo veľkým umeleckým zážitkom.
môžeme počuť na vlastné uši. A naše očakávanie bolo
Dovoľte, aby som použila krásne slová energickej pani naplnené. Pán Bango nás potešil známymi piesňami Kamanželky Sašky, ktorou bolo publikum očarené: rola Duchoňa a Karla Gotta, ktoré zaspieval svojím krás„Sme ľudia ako každý iný. Cítime, myslíme, ľúbime. Rov- nym hlasom. Moderátorkou bola jeho manželka Saška,
nako sa ráno prebúdzame, rovnako večer zaspávame. ktorá okrem uvádzania piesní spomenula aj niekoľko
Rovnako ďakujeme Pánu Bohu za šťastne prežitý deň. vtipných príhod z ich spoločného života či vystupovania.
Pán Boh nám niečo dal, ale nám niečo aj vzal. Vzal nám Na záver vyjadrili radosť z výbornej atmosféry, ktorú
naše oči. Dal nám talent, ktorý môžeme dávať k dispozí- sme vytvorili, aj keď sa nás zišlo neveľa. Sme vďační za
príležitosť stretnúť p. Banga naživo!
Mališkovci
cii vám i ľuďom dobrej vôle.“
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Niekto si povie: „10 rokov, čo to je?“ Ale v Harmanci
organizovať detský futbalový turnaj je umenie. Každý rok
sa organizoval turnaj v zimnom období v telocvični, teraz
sme to presunuli na multifunkčné ihrisko pri základnej

riách: 5-10-roční a 11-15-roční žiaci. V mladšej kategórii
sa dlho čakalo na víťaza a rozhodol až posledný zápas,
kde domáci hráč Denisko Kiedžuch strhol víťazstvo na
svoju stranu. A tak víťazný pohár ostáva v Harmanci, získalo ho mužstvo TATRANKY: Denis Kiedžuch spolu
s hráčmi z Banskej Bystrice: Matias Gibala a Matias
Hamšík. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Leonard
Volf z mužstva MESSI TEAM. V staršej kategórii boli tiež 4
mužstvá, ako aj v mladšej, tak si chlapci dobre zahrali
a ukázali svoje futbalové zručnosti. Víťazom sa môže stať
iba jedno mužstvo, a tým bol TEAM G.O.A.T., kde bol tiež
Harmančan Martin Beľa a jeho kamaráti z B. Bystrice Šimon Kapustík a Denis Ďurovec. Najlepším brankárom sa
stal domáci hráč zo Strelnice Martin Mališka. Na celý
turnaj dohliadal ako správny rozhodca Samuel Chladný.
Po skončení futbalového turnaja, pokračoval športový
deň vo florbalovom turnaji, kde vyhrali chlapci: Kimi
Kasza, Peter Pohančaník a Dávid Dilik.
Poďakovanie patrí Obci Harmanec a Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorí nám finančne prispeli na
krásne ceny.
Peter Chladný

foto: Alena Chladná

škole. Začínali sme v roku 2011 – víťazom sa stalo mužstvo STARÉ HORY. Asi získava turnaj na popularite, keď si
prišiel zahrať futbal aj Matias Hamšík – bratranec Mareka Hamšíka. Hralo sa ako aj minulé roky v dvoch kategówww.harmanec.sk
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6. ročník futbalového turnaja VETERÁN CUP v Harmanci O putovný pohár starostky obce
Harmanec – domáce mužstvá Harmasanu a Bažantov úspešné
V sobotu 18. júna 2022 obec Harmanec zorganizovala
šiesty ročník obľúbeného futbalového turnaja VETERÁN
CUP, ktorý sa koná aj pri príležitosti Dňa otcov. Turnaju
prialo aj pekné horúce počasie a nechýbalo ani dobré
športové naladenie. Na turnaji sa predstavilo päť kvalitných tímov: Medojed z Banskej Bystrice, Botafogo
z Dolného Harmanca a domáce mužstvá Harmasan, Bažanti, ku ktorým pribudlo novozaložené mužstvo
z mladých Harmančanov Young Boys. Turnaj otvorili svojimi príhovormi starostka obce Harmanec Henrieta Ivanová a poslanec obce Harmanec Peter Chladný.
Na turnaji ukázali všetky mužstvá kvalitné futbalové
umenie a nasadenie hráčov bolo porovnateľné s profesionálmi. Väčšina zápasov bola úplne vyrovnaná. Nakoniec
sa rozhodovalo o víťazovi turnaja medzi domácim Harmasanom a tímom z Banskej Bystrice Medojedom. Zaujímavosťou turnaja nebol len výkon tímu Medojedu, ale aj
fakt, že počas celého turnaja ani jeden zápas neskončil
remízou.
Skúsený a kvalitný domáci tím Harmasan na turnaji
prehral len jeden zápas a to práve s Medojedom
(Harmasan – Bažanti 1:0, Harmasan – Botafogo 3:1, Harmasan – Medojed 0:5, Harmasan – Young Boys 6:1).
Harmasan obsadil na turnaji druhé miesto. Harmančanov
potešil aj domáci tím Bažantov, ktorý získal tretie miesto
(Bažanti – Harmasan 0:1, Bažanti – Botafogo 4:2, Bažanti
– Medojed 0:1, Bažanti – Young Boys 3:0). Prvé miesto
obsadil tím Medojedu, ktorý kvalitným výkonom nestratil
ani jeden bod, dokonca inkasoval za celý turnaj len jeden
gól a aj to čistého vlastenca. (Medojed – Harmasan 5:0,
Medojed – Bažanti 1:0, Medojed – Botafogo 1:0, Medojed – Young Boys 2:1). Kapitánom mužstva Medojed bol
Vladimír Sklenka, historik a poslanec mesta Banská Bystrica.
Po odohraní zápasov boli ocenené všetky mužstvá, aj
jednotlivci. Najlepším strelcom turnaja sa so 4 strelenými
gólmi stal hráč Medojedu Peter „Igi“ Pastier, najlepším
brankárom Adam Nemčok z Medojedu a najlepším hráčom turnaja Nikolas Farárik z domáceho Harmasanu.
Na záver turnaja prebehla aj špeciálna súťaž o strelca
s najpresnejšou muškou strelami cez celé ihrisko do
prázdnej brány – v tejto súťaži uspel Palino Zrak
z mužstva Botafogo.

VETERÁN CUP
Harmanec 2022

Pre účastníkov turnaja sa varil a podával aj vynikajúci
guľáš, ktorý pripravil poslanec a zástupca starostky obce
Harmanec Ján Roháč.
Poďakovanie za prípravu a vydarenú realizáciu celého
dňa patrí obci Harmanec, rovnako tak aj sponzorom Katko Peter, Roháč Ján, Palino a Alenka Zrakovci, ktorí
organizáciu turnaja podporili finančne i materiálne. Poháre a medaily odovzdal zúčastneným hráčom na záver
turnaja poslanec obce Peter Chladný, ktorému pri organizácii precízne pomáhala Alena Chladná, poslanec obce
Marián Pohančaník a ďalší Harmančania.
Por. Tím

Body

Skóre

1.

Medojed Banská Bystrica

12

9:1

2.

Harmasan Harmanec

9

10:7

3.

Bažanti Harmanec

6

7:4

4.

Botafogo Dolný Harmanec

3

6:9

5.

Young Boys Harmanec

0

2:13

foto: Alena Chladná

Vladimír Sklenka, Alena a Peter Chladný
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