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Všetky doteraz vydané čísla nájdete aj na

www.harmanec.sk

1. jún - dátum, ktorý poznajú všetky deti na svete
a s ktorým sa spája „Medzinárodný deň detí“. Je to
sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách
sveta. Myslím, že sa k nemu aj my dospelí neustále
vo svojich myšlienkach vraciame.
Neodmyslene tento deň patrí aj deťom v našej obci
Harmanec, a preto sme pri tejto príležitosti usporiadali „Letný detský deň“, ktorý sa uskutočnil 19. júna.
Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa detičky nestretli
na bágrovisku, ale v obecnej telocvični, čo však nenarušilo čaro atmosféry. K dispozícii bol skákací hrad,
kde sa vyskákalo nejedno dieťatko. Lákavá však bola
aj ponuka maľovania na tvár, čo spôsobilo, že
o chvíľu bola už telocvičňa plná psíkov, mačičiek,
tigrov, motýlikov, kvietkov atď. Samozrejme, nemohlo chýbať ani divadielko a množstvo iných súťaží.
A na čom si deti pochutnali? Predsa na tom, čo majú
všetky detičky najradšej: na sladkých pochúťkachcukríkoch, či keksíkoch a hladné brušká im zaplnil
hot-dog. Na záver si na diskotéke dokonale pocvičili
svoje mladé nôžky.
Čo bolo na celej tejto vydarenej akcii najlepšie?
No predsa vyčarené úsmevy a šťastné tváre našich
najmenších, ktorí si svoju „oslavu“ dokonale vychutnali.
Alena Chladná

Foto: I. Danišová
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v júni som sa spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva zúčastnila neformálneho stretnutia, na ktoré ste nás pozvali. Ani ja a ani
poslanci, podľa ich vyjadrenia, sme nepoznali
program stretnutia, ktorý ste pre nás pripravili.
Preto vyjadrujem svoj vnútorný pocit, že
„anonymní aktivisti“ sú nespokojní a šíria
nepravdivé informácie, či prekrútené skutočnosti. Zároveň však vyjadrujem potešenie, že
som bola medzi Vami - Strelničania. Dovolím
si predsa dve pripomienky:
1. Ak
mám
poskytnúť
kvalifikované
a vyčerpávajúce odpovede, musím vedieť
dopredu problematiku, ktorú budeme riešiť.
2. Zároveň aj vhodný priestor, kde sa dá o
problémoch diskutovať bez rušivých
vplyvov, pre ktoré bola slabá počuteľnosť.
Za takýto nepovažujem voľné priestranstvo
medzi bytovkami.
Aspoň teda touto cestou môj odkaz.
- Chodník na Strelnicu trápi aj mňa, preto
aspoň nevyhnutnú opravu sme plánovali už
v rozpočte obce. Aj na stretnutí som pripomenula, že sa nedá všetko riešiť naraz,
musí existovať postupnosť a je potrebné
prekonať negatívne vplyvy. Tým najväčším
je ekonomická kríza, ktorá zasiahla celý
svet a logicky sa prejavila aj v našej obci,
priamo v našom rozpočte. Preto prosím
o pochopenie a verím, že príde čas, keď sa
postupne finančné problémy vyriešia a že
na Strelnicu budeme chodiť po krásnom
a bezpečnom
chodníku.
Samozrejme,
pokúsime sa získať aj finančnú podporu
sponzorov.
- Zberný dvor na komunálny odpad
a samotná separácia. Udržiavanie poriadku
pri zberných dvoroch komunálneho odpadu
bola ďalšia téma stretnutia. Osobne som
presvedčená, že nie je riešením prenášať
zodpovednosť na obec, pretože každý
občan by sa mal pričiniť aj o poriadok
v priestore mimo svojho bytu.
- Parkovacie miesta na Strelnici súvisía
s nevysporiadanými pozemkami a sú nerie-
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šiteľným problémom. Je mi ľúto, že som
vypočula argumenty od nespokojných
mladých, ako sa dožadujú svojho pohodlia,
parkovacie miesta pre každý byt. Spomínané požiadavky by som skôr očakávala od
starších a chorých, ktorí parkovacie miesta
potrebujú vzhľadom k svojmu zdravotnému
stavu. Napriek tomu nie je v mojej moci ich
vytvoriť. Alebo predsa niečo, podarilo sa
mi zariadiť bezbarierový vstup do zdravotnej ambulancie.
Ale je mnoho ďalších investícií, ktoré je potrebné realizovať:
oporný múr za domom č. 20,
vstupná cesta medzi domami č. 19 a č. 20,
autobusové zastávky,
zdevastované priestory v kine.
Občas si kladiem otázku „je správne“, že
hodnotíme len hmatateľné výsledky? Tie, ktoré vidíme na vlastné oči? Áno, je to správne,
ale jednostranné. Nie je možné očakávať okamžité výsledky bez toho, aby sme sa zároveň
nezaujímali o majetkové a finančné záležitosti
samosprávy a o kontrolu hospodárenia. Okrem
toho orgány obce sú kolektívne, o financiách
a majetku nerozhoduje jeden človek. Práve
preto dávam do pozornosti, že nielen mojou
povinnosťou je starať sa a zveľaďovať obecný
majetok, ale je to úlohou aj obecného zastupiteľstva. Dodržiavať a plniť úlohy v medziach
zákona.
Ťažšie sa riešia problémy vtedy, keď do
jednotlivých riešení zasahujú občania anonymne. Využívajú síce svoje právo, ale tým, že sú
v anonymite sťažujú a odďaľujú realizáciu.
Svoj problém popisujú veľmi subjektívne a nie
je s kým ho rozobrať, objasniť.
Týmto Vás pozývam na verejné zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, pretože len spoločným rozhodovaním zabezpečíme rastúci rozvoj našej obce.
Starostka obce
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Harmanci z dňa 25. 5. 2010
Schvaľuje:
⇒ podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce
Harmanec a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0

I. Q 2010
b) správu o hospodárení Bytového podniku
Harmanec za I. Q 2010
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
⇒

realizáciu úhrady poplatkov spoločnosti
Electris
s. r. o. za satelitný televízny príjem prostredníctvom obce.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - Rusnáková A.

zmluvu o dielo „Rozúčtovanie nákladov na
vykurovanie“ medzi spoločnosťou Enbra
OZ Harmanec žiada:
Slovakia, s. r. o. a obcou Harmanec
⇒ hlavnú kontrolórku obce Ing. Jaroslavu HýbHlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
lovú o vypracovanie stanoviska k hospodáreniu Bytového podniku Harmanec za I. Q
Berie na vedomie:
2010
⇒ a) správu o hospodárení obce Harmanec za
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
⇒

Prinášame vám niekoľko informácií o voľ- č. 4 Paliho Kapurková, veselá politická
bách do Národnej rady Slovenskej republiky z
strana
2
dňa 12. júna 2010, ktoré prebehli v našej obci: č. 5 Sloboda a Solidarita
54
č. 6 Strana demokratickej ľavice
12
č. 7 Strana maďarskej koalície - Magyar
⇒ Počet voličov zapísaných v zozname voliKoalíció Pártja
0
čov vo volebnom okrsku: 750
č. 8 Ľudová strana - Hnutie za demokratic⇒ Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlaso- ké Slovensko
6
vaní: 384
č. 9 Komunistická strana Slovenska
5
⇒ Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
č. 10 Slovenská národná strana
24
z cudziny: 0
č. 11 Nová demokracia
1
⇒ Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podč.12 Združenie robotníkov Slovenska
3
ľa § 30: 382
č. 13 Kresťanskodemokratické hnutie
8
⇒ Počet platných odovzdaných hlasov: 373
č. 14 Ľudová strana Naše Slovensko
8
č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská
Počet platných hlasov odovzdaných pre
únia - Demokratická strana
47
každú politickú stranu, politické hnutie alebo
č. 16 AZEN - Aliancia za Európu národov
koalíciu:
0
č. 1 Európska demokratická strana
0 č.17 SMER - sociálna demokracia
194
č. 2 Únia - Strana pre Slovensko
5
4
č. 3 Strana rómskej koalície - SRK
0 č. 18 MOST - HÍD
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Deň učiteľov
Kedysi to bol veľký sviatok. Nezabúdali naň
rodičia, žiaci, verejnosť. Dnes je to celkom inak.
No v Harmanci už viac rokov nezabúdajú na
svojich pedagógov predstavitelia obecného úradu v našej obci. Je to milá pozornosť. Veď naši
učitelia okrem výchovy a vzdelávania venujú
našim žiakom veľa pozornosti aj mimo svojho
úväzku. Či je to nácvik kultúrnych programov
pri rôznych akciách v našej obci, chodia s nimi
na školské výlety, kde ich učia spoznávať rôzne
zaujímavosti a krásy našej vlasti. Učia ich plávať, športovať a krásne prežiť MDD. Naše deti
sa veľmi tešia aj na svätojánsku noc, ktorú prežívajú v škole. Sú to nezabudnuteľné zážitky na
celý život. Naši učitelia majú k svojim zverencom nadštandardný prístup. A že je harmanecká
škola dobrá, svedčia aj neskoršie výsledky
našich žiakov, ktorí po ukončení základnej školy
v Harmanci odchádzajú na iné školy. Niektorí sú
aj menej úspešní, no to je ale realita všade. Ešte
sme nespomenuli každoročný maškarný ples,
ktorý má v Harmanci veľký úspech.
Ani pani učiteľky materskej školy nezaostávajú za svojimi kolegyňami zo základnej školy.
Spríjemňujú našim „malým žiačikom“ pobyt v
škôlke. Dávajú im veľa lásky. Každodenné
vychádzky, rôzne hry, to je len málo z aktivít,
ktoré pre nich pripravujú. Ďakujeme našej pani
starostke, poslankyni A. Rusnákovej a poslan-

com F. Kiedžuchovi a R. Čičmancovi , že aj tento rok si spomenuli na svojich pedagógov. Vďaka patrí aj zamestnankyniam MŠ, ktoré pre nás
pripravili príjemné prostredie.
Pani starostka sa prihovorila prítomným
milými a výstižnými slovami. Veď každý vie, že
práca učiteľov nie je prechádzka ružovou záhradou. Poďakovala všetkým za ich aktivity. Je to
impulz do ďalších dní, ktoré sú ešte pred nami.
Nezabudla ani na dôchodkyne, ktoré pre našu
obec tiež veľa urobili. Potešili nás kvietky,
aj ostatné pozornosti. Srdečná vďaka, ceníme si
to.
Za harmanecké učiteľky a bývalé kolegyne
napísala
Zdenka Roštárová

Do rúk sa mi dostala pomerne útla kniha, ktorá prednedávnom
vyšla s názvom V službách strieborného mesta. Jej autorom je
Ing. Jozef Bacúr. V tejto knihe, nie väčšej ako malý školský zošit,
môžete nájsť zaujímavé a pútavo podané poľovnícke príbehy, ktoré
vyrozprávali autorovi poľovníci a horári v službách „striebornej“
Banskej Bystrice. Sú tam príbehy aj z našej doliny, ktoré vyrozprávali páni Nemčok Jozef, Snopko Ján st. a Snopko Ján ml..
Tí, ktorí by si túto knižôčku chceli prečítať, môžu si ju kúpiť
u jej autora za symbolickú cenu 5,- eur.
M. Kovalčíková
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Problematikou tvorby miestnych novín sa
zaoberalo prvé pracovné stretnutie dobrovoľných
novinárov z okresu Banská Bystrica, ktoré sa
uskutočnilo 10. apríla 2010 v Španej Doline.
Organizátori a redaktori spoločne s časopisom
Bystrický Permon usporiadali stretnutie, ktoré
bolo určené tým, ktorí sa nadšeneckým
a dobrovoľným spôsobom snažia vydávať obecné
noviny. Títo obetaví ľudia túto prácu vykonávajú
s nadšením a dobrým pocitom, že robia dobré
dielo v prospech svojich spoluobčanov. Cieľom
stretnutia bolo vytvoriť priestor pre výmenu
poznatkov, názorov a skúseností, ktoré majú
miestni tvorcovia novín zo svojej dobrovoľníckej
práce a informovať ich o veciach z prostredia
žurnalistiky, legislatívy, ale aj tvorby príspevkov
vo forme, s ktorou sami neprichádzajú do styku.
Na stretnutie prišli okrem domácich sedem obcí,
ktoré už obecné noviny vydávajú aj autori
článkov, profesionálni redaktori a členovia OZ
podporujúcich rozvoj cestovného ruchu
v regióne.
Pripravené boli štyri prednášky, ktoré naznačili základné okruhy tém. Úvod patril Mgr. Soni
Šváčovej, ktorá sa venovala odbornej žurnalistickej a legislatívnej problematike. Tá sa rovnako
dotýka ako aj veľkých denníkov, tak aj malých
miestnych novín. V prednáškach pokračoval hosť
Mgr. Daniel Vražda z denníka SME, ktorý sa so
zúčastnenými podelil o svoje skúsenosti novinára. Oba príspevky vyvolali diskusiu a mnoho otázok. V ďalšej časti pokračoval historik a redaktor
časopisu Bystrický Permon Michal Kiššimon,
ktorý sa venoval problematike tvorby historických článkov a práce s archívnymi dokumentmi.
Poukázal na mnohé otvorené témy z histórie,
ktoré môžu byť pre ľudí z obcí zaujímavé. Prednáškový cyklus uzavrel Ing. Pavel Gender.
V pripravenom filme poukázal na možnosti využitia miestnych pamiatok v prospech celého
regiónu a tiež poukázal na potrebu vzájomnej
podpory pri popularizácii histórie a ochrany
kultúrneho dedičstva.
Stretnutie doplnil sprievodným programom
historik a redaktor časopisu Bystrický Permon
Dr. Richard R. Senček. Zozbieral a vystavil viac
než 50 mestských a obecných novín z celého
stredného Slovenska. Zúčastnení si tak mohli
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foto: R. R. Senček

prehliadnuť nápady z iných regiónov, mohli sa
inšpirovať, a tak spestriť vlastnú prácu.
Stretnutie v mnohom poukázalo na potrebu
stretávania sa tvorcov miestnych novín. Uvedomujú si to aj organizátori tohto prvého podujatia
a už teraz uvažujú o ďalšom, ktoré by mohlo byť
niekedy na jeseň. Miestne noviny sú dôležitým
zdrojom informácii pre svojich čitateľov, pretože

sprava M. Kiššimon, Ing. P. Gender, foto: R. R. Senček

dokážu priamo reagovať na také problémy, ktoré
sa dotýkajú ich obyvateľov. Zároveň dokážu
účinne vplývať na ich mienku. Je dôležité využiť
daný potenciál v prospech podpory kvality miestnych novín, rozvoja a propagácie cestovného
ruchu a ochrane a popularizácii histórie
a kultúrneho dedičstva.
Richard R. Senček
za organizačný výbor a časopis Bystrický
Permon
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Nie náhodou som si vybrala túto tému. Veď v
mesiaci máj sa nachádza výnimočný deň matiek.
V tento deň si naša obec pripomína aj deň Svätej
rodiny, ktorá je patrónkou našej obce. V júni je
Medzinárodný deň detí a deň otcov.
Všetky tieto dni sme patrične oslávili.
Deviateho mája sme mali svätú omšu pri kaplnke. Po obede sme mali kultúrny program ku dňu
matiek, ktorý nám pripravila pani starostka v
spolupráci so zastupiteľstvom. Deti zo školy a
materskej školy pod vedením pani riaditeľky a
učiteliek pripravili program. Milým prekvapením bol detský súbor Matičiarik z Banskej Bystrice.
V júni, konkrétne 19., naše deti oslávili deň
detskej radosti. Pani starostka v spolupráci s
poslancami a učiteľským zborom základnej školy a škôlky pripravili program. Radosť z dňa im
nepokazilo ani zlé počasie. Tento deň si vychutnalo aj veľa otcov. Veď na druhý deň mali sviatok. A tak ho oslavovali v rodinnom kruhu.
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Matka, otec, dieťa - to je rodina, ktorá je dôležitá
v našej spoločnosti. Dobre fungujúca rodina je
základom šťastných a zdravých detí. Deti sú naša budúcnosť. Matka je život, je puto, čo rodinu
spája. Otec je mohutný pilier, ktorý dáva pocit
istoty a bezpečia. Navzájom sa potrebujú, preto
je potrebné sa rešpektovať, tolerovať a byť zodpovedný. Deti si zaslúžia, aby vyrastali v kompletnej rodine. Veď čo je najkrajším darom pre
otca či matku? Spokojné, zdravé dieťa a šťastný,
bezstarostný úsmev svojho dieťaťa. To všetko
dáva vzájomná láska. Preto nikdy by nemala
matka či otec hľadať šťastie len pre seba. Zriedka ho nájdu. Ale keď ho budú hľadať spoločne
pre rodinu, to šťastie príde. Preto by sme si mali
pamätať, že najlepší vzťah je ten, v ktorom je
vaša vzájomná láska väčšia ako potreba. Tam,
kde je veľká láska, tam sa dejú zázraky.
Milí rodičia, či dieťa nie je veľký zázrak?
Len v ucelenej rodine sa cíti bezpečne a šťastne.
A. Ťažká

stvenie dobre padlo všetkým prítomným oslávenkyniam. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
sa o toto krásne podujatie pričinili.
Prvé slovo - mama. Matka - darkyňa života.
Od prvého dňa, až do jej posledného, je tu pre
nás. Miluje nás, pomáha nám, obetuje sa pre nás.
Šťastný každý človek, ktorý ju má. Zaslúži si
úctu a pozornosť. Preto je Deň matiek tou najvhodnejšou príležitosťou, aby sa našim matkám
prejavila vďaka za všetko, čo pre nás po celý život robia. A Obecný úrad v Harmanci na tento
deň nezabúda. Aj v tomto roku bol Deň matiek
náležite oslávený. Dopoludnia pri miestnej kaplnke bola slávnostná svätá omša. Popoludnie
patrilo harmaneckým mamám a starým mamám.
Zišli sa vo veľkom počte v sále, kde ich pani starostka pozdravila milými slovami. Detičky z materskej školy a základnej školy spríjemnili tento
deň pekným a srdečným programom. Zlatým
klincom bolo vystúpenie detského tanečného súboru Matičiarik z Banskej Bystrice, v ktorom
vystupoval aj náš Timko Ťažký. A veru mu to
išlo výborne. Červený karafiát a malé občer-

Ružena Gregorová
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Potešili sme sa novorodeniatkam:

Krásne životné jubileá oslávili
(v mesiaci apríl, máj, jún)

Martin
Donoval

60 rokov:
Marta Štubňová
Mária Medveďová
Jozef Kvačkaj

•

65 rokov:
Oľga Žigmundová
Magdaléna Babjaková
Stanislav Koštial
Jozef Fronc

•

Júlia
Danková
narodená 24. 6. 2010

Milí rodičia, želáme Vám i
Vašim deťom krásny a spokojný život plný lásky, zdravia a
šťastia.

70 rokov:
Elena Nevěčná
Michal Kiššimon

POĎAKOVANIE

Želáme Vám pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu, šťastný život bez
starostí a vždy dobrú náladu...

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí
spolu s nami na poslednú cestu odprevadili
a tichou spomienkou si uctili našu drahú zosnulú
Milanu Semanovú.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE

narodený 28. 5. 2010

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí
spolu s nami na poslednú cestu odprevadili a tichou spomienkou si uctili nášho drahého zosnulého Ľudovíta Mistríka.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí spolu s nami na poslednú
cestu odprevadili a tichou spomienkou si
uctili nášho drahého zosnulého Róberta
Žabku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 30. 4. 2010 uplynul0 dvadsať rokov
od chvíle, keď nás náhle navždy opustil
manžel, otec, starý otec
Viliam Gelatka
So slzami v očiach a s láskou v srdci
spomíname.
Manželka, deti a vnúčatá

OPUSTILI NÁS
Milana Semanová
Jozef Horváth
Stanislav Gajdoš
Róbert Žabka
Ľudovít Mistrík

84 rokov
75 rokov
56 rokov
34 rokov
45 rokov

dňa
dňa
dňa
dňa
dňa

22. 4. 2010
19. 4. 2010
29. 4. 2010
26. 5. 2010
26. 5. 2010

Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, to len moju bolesť čas odvial . Teraz môžete tíško spať, i bez sĺz sa
dá spomínať.
Odpočívajte v pokoji!
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Nie som básnik
len tulák bezmennej ulice
zlodej stratených myšlienok
vyberač odpadkových košov
večný snílek, čo sníva o tom
čo bude potom

Neviem odkiaľ začať, je toho toľko, čo o ňom treba
napísať a pritom nezabudnúť na nič dôležité z jeho
života. Čím všetkým bol a je. Kde všade písal, tvoril,
organizoval, publikoval, sponzoroval, pomáhal, radil.
Čo všetko zbieral, kde všade bol, aj to, kde chcel byť.

Jeho rodný dom v Selešťanoch je už starý, ošumelý,
potreboval by už nutne opravu. Ale nie je na to čas. Ešte
má toľko nedokončenej práce. Ešte musí v archíve vyhľadať toľko historických materiálov, ktoré čakajú na zverejnenie nielen v našich obecných novinách, ale i iných obciach, materiálov, ktoré publikuje v odborných časopisoch, prezentuje na výstavách nielen u nás, ale aj
v zahraničí, hovorí o nich v mnohých rozhlasových diskusiách a reláciách.
Jeho zberateľská vášeň sa začala už v detstve. Povedal
mi, že zbieral všetko, okrem mydlových bublín, lebo tie
sa ťažko uskladňujú. Zbieral všetko od gombíkov až po
peniaze, ktoré objavil v biblii starého otca. Tie sa mu veľmi zapáčili. Ale jemu nestačilo len mať plné škatuľky
zbierok, jeho zaujímalo aj to ostatné o zozbieraných veciach. Zaujímalo ho všetko z ich histórie.
Mal 15 rokov, keď už písal články do novín
a zapájal sa do súťaží v časopisoch. Za uverejnený článok
v časopise Svet socializmu pred mnohými rokmi, keď
bol ešte školák, vyhral knihu Babkino more, ktorú mu ale
nikdy nikto nedoručil, možno ešte leží niekde v obecnej
škole.
Vysvedčenie o záverečnej skúške
z pestovateľského odboru na Pôdohospodárskej majstrovskej škole v Štrkovci v okrese Šafárikovo dostal 28. marca 1958. A tak sa z neho stal najmladší farmár
v Československu v obci Beckov pri Veľkom Krtíši.
Až 27 mesiacov bol vzorným vojakom v Chebe
na základnej vojenskej službe.
V júni 1962 sa stal jeho domovom Harmanec
a jeho novým pracoviskom, vlastne až dodnes, sa stali
Harmanecké papierne. V papierni pracoval vo viacerých
strediskách, smoliarni, pri zbere papiera, zaskakoval všade, kde bolo treba. Žil sám a tak často ťahal aj 16 hodín.
Každú prácu mal rád. Ale každú voľnú chvíľu trávil
v sklade zberového papiera (v Šrenci, ako sa tomuto
miestu dodnes hovorí). To bolo miesto, odkiaľ pochádzajú niektoré jeho zbierky, ktoré získal za 40 rokov neúnav-

hľadač pokladov v rozrytom starom parku
kde nikdy neboli divé svine
to básnici rozryli vavríny hľadajúc
a dávno
stratené
ilúzie
Korálky slov zbieram
čo básnici nechali
po parku, po stoloch, v blate a snehu
toľkú krásu, toľkú nehu
babroši
aspoň niečo tu po nich zostalo
zabudnuté slová, múdre myšlienky
možno tiež kradnuté
v tmavú nočnú hodinu
pozbieram ich znova do venca poskladám
pre sochu neznámeho hrdinu
nie som básnik
len mihnúci sa tieň
upratovacia čata
slávnych
básnických
mien
Michal Kiššimon

ného prehŕňania sa v papieri určenom do zberu.
„Je málo takých bláznov ako
ja, čo by sa vo voľnom čase
prehrabávali v starom papieri a roky odkladali historické
spisy a dokumenty. Som
však presvedčený, že mnohé
z nich sú nielen u nás, ale aj
v Európe jediné a tie mám
ja.“ Hovorí pán Kiššimon.
Zo zberového papiera pochádza aj zbierka starých
vysvedčení a ďalších historických unikátov, ktoré prezentoval na Výstave historických vysvedčení pred
tromi rokmi aj v našej obci. Najstaršie vysvedčenie v jeho
zbierke je z roku 1863.
Aj časť ďalšej jeho zbierky – platidlá a mince pochádza
z toho istého zdroja. Výstavu platidiel od rímskych čias
až po súčasnosť sme obdivovali minulý rok nielen v našej
obci, ale aj mimo nej. Najobľúbenejšie z tejto zbierky sú
pre neho strieborné floríny z obdobia vlády Františka Jo-
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zefa I., ale aj zlatky a forinty. „Rád sa pozerám peniažkom do duše...“ a ukazuje ultrafialovú lampu, ktorá bola
tiež súčasťou zbierky.
Ku zbierkam sa ešte vrátime, lebo toto je možno
desatina z jeho materiálov a historicky cenných dokumentov, ktoré má.
Vráťme sa späť do jeho života. Niekoľko zaujímavých informácií, o ktorých mnohí z nás iste nevedia,
ale na ktoré ma sám upozornil:
- posledný hraný film videl pred 40 rokmi
- posledný román čítal pred 40.rokmi, pretože číta len
poéziu a odbornú literatúru potrebnú k posúdeniu
a odhaľovaniu historických faktov a informácií k jeho
zbierkam
- jeho prvým učiteľom bol Dr. Vladimír Klementis –
neskôr popravený komunistami
- v roku 1961 mal stretnutie s vtedajším ministrom národnej obrany Kuby – Raulom Castrom, dnešným prezidentom Kuby
- navrhol pamätník padlým v II. svetovej vojne v obci
Selešťany a v roku 2009 ho aj odhaľoval
- má veľký podiel na výstavbe kaplnky Svätej rodiny
v našej obci
- v roku 1973 namaľoval viac ako 100 obrazov – portrétov, kópie starých majstrov, ktoré rozdal, alebo daroval
priateľom a známym, väčšina z nich skončila v zahraničí
- Holandsku, Dánsku, USA, Rakúsku.
To ešte nie je zďaleka všetko. Je predsedom Slovenskej filatelistickej akadémie, v ktorej je uznávaným
historikom a publicistom. Jeho prednášky o histórii poštových známok sú publikované v niekoľkých zborníkoch
a katalógoch Slovenska. Do Poštového múzea v Banskej
Bystrici 2x daroval filatelistický materiál v hodnote
100 000 Sk. Je veľmi pyšný na svoju zbierku pečiatok,
ktorá obsahuje 48000 pečiatok za obdobie od roku 1750 –
1922. Každú jednu z tohto množstva pečiatok sám prekreslil. Je organizátorom a spoluorganizátorom množstva
seminárov o svojich zbierkach doma i v zahraničí. Práve
za túto činnosť dostal skutočne obrovský počet ocenení,
ďakovných listov, poďakovaní a veľkého uznania od
uznávaných organizácií, miest a obcí. Je jediným mimobystrickým členom redakčnej rady novín PERMON. Pomáha mnohým študentom s témami, ktoré sú mu také
blízke pri ich štúdiu. Ale pomáha aj inak, tým, ktorí nemajú, ktorí potrebujú finančnú pomoc. Nemá možno veľa, ale podelí sa, pomôže, prispeje toľko, koľko sa dá
a neľutuje.
V Prahe od roku 1791 býva každých sto rokov
Všeobecná československá výstava. Spoločnosť, ktorá
organizovala túto výstavu v roku 1991 vyjadrila veľký
obdiv a poďakovanie pánovi Kiššimonovi, ako jedinej
súkromnej osobe, za zapožičanie 76 listín pre retrospektívnu expozíciu.
Na porovnávanie uverejnených historických skutočností, napríklad o obciach na Slovensku, nakupuje
v antikvariátoch a na burzách odbornú literatúru za nemalé peniaze. Práve tam, ale aj na mnohých výstavách, získal veľa nových priateľov a známych z celého sveta.
Z Austrálie, Holandska, Srbska, Rakúska, Maďarska,
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Ruska. Dokáže sa dohovoriť viacerými svetovými jazykmi na tému jeho najväčšej vášne – zberateľstva, numizmatiky, filatelie, maliarstva, histórie.
Je to veľa, alebo málo zo života jedného neobyčajného človeka, s ktorým tu roky žijeme a vieme o ňom
tak málo? Dostáva sa mu uznania a úcty od mnohých
známych osobností, ktorí si vážia jeho schopnosti, vedomosti, nadanie. Ale je málo docenený tam, kde žije, možno preto, že je veľmi bohatý. Bohatý svojou skromnosťou
a pokorou k životu.
Iveta Roháčová
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Tieto voľby sa vyznačujú tým, že došlo k úprave zá-

kona a to v tom zmysle, že počet poslancov bol
daný počtom obyvateľov obce. Pravdaže, toto
bolo aj doteraz, ale teraz bol počet poslancov
rapídne znížený a v prípade Harmanca to bolo
tak, že prvýkrát bolo potrebné voliť už len sedem poslancov. A keďže záujem o poslanecké
kreslá bol aj z finančného hľadiska dosť zaujímavý, hlásilo sa aj niekoľko manželských párov. Prečo nie, však nič tomu nebránilo.
Voľby boli vypísané na dva dni, a to na 6.
decembra 2002 od 14.00 do 22.00 hod. a 7. decembra 2002 od 07.00 do 14.00 hod.
O zaujímavý a rušný víkend bolo postarané.
Na funkciu starostu obce Harmanec kandidovali a svoje programy doručili do poštových
schránok:
Artimová Miroslava
Dlhoš Kamil
Haluška Dušan
Hríbik Július
Roháčová Danica
Štiefel Viliam
Za starostku obce bola zvolená Artimová Miroslava s počtom 188 hlasov.
Na sedem poslaneckých kresiel si brúsilo
zuby 26 kandidátov:
Artimová Miroslava, Bačkor Ján, Bérešová
Andrea,
Binder Miroslav0, Bosík Michal,
Dudáš Robert, Dudášová Miroslava, Hudáček
Ján, Kohút Peter, Kolláriková Anežka, Majtáň
Miroslav, Matejka Stanislav, Petrášová Mária,
Roháč Ján, Roháčová Danica, Rusnák Branislav,
Rusnáková Alena, Spišiak Ivan, Šlosár Rudolf,
Štiefel Viliam, Štiefelová Mária, Ťažká Anna,
Vajs Ladislav, Vajs Pavel, Vajsová Elena.

Keďže
pani
Artimová bola
zvolená
za
starostku, na
jej
miesto
postúpila
Dudášová
Miroslava
106
hlasov.
V
priebehu
funkčného obdobia sa vzdali
poslaneckého
mandátu Spišiak
Ivan a Dudášová Miroslava.
Na ich miesta nastúpili náhradníci Bačkor Ján
a Dudáš Robert. Zástupcom starostky obce bol
Spišiak a po jeho odstúpení Ján Roháč. Administratívu obhospodarovali Lihositová Mária
a Binderová Eva. Kontrolórkou bola
p.Kubaliaková. Po jej odvolaní na miesto kontrolóra obce nastúpil Haluška Dušan ml.

Občania obce dali dôveru a za poslancov
zvolili nasledovných kandidátov:
Spišiak Ivan -298 hlasov, Roháč Ján –228, Funkčné obdobie končilo koncom roku 2006.
Rusnák Branislav - 192, Rusnáková Alena -163,
Artimová Miroslava - 157, Vajsová Helena Michal Kiššimon
156, Kohút Peter - 112.
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LETNÝ TVAROŽNÍK
4 celé vajcia, 3 dcl kryštálového cukru spolu vymixujeme.
Pridáme 1 dcl oleja, 2 hrnčeky polohrubej múky, 2 dcl
mlieka a 1 prášok do pečiva. Cesto vylejeme na vymastený
a vysypaný plech. Na plnku potrebujeme 1 tvaroh (250 g),
1 vanilkový cukor, 1 vajce, 5 lyžíc kryštálového cukru.
Všetky suroviny spolu vymiešame. Hrudky plnky poukladáme na pripravené cesto a na ne ešte naukladáme ovocie
podľa vlastného výberu. Tvarožník dáme piecť do vyhriatej
rúry.

TVAROHOVÝ KRÉMEŠ
0,5 kg lístkového cesta
Plnka: 5 vaječných žĺtkov, 750 g tvarohu, 50 g práškového cukru, 2 vanilkové cukry, 2 zlaté klasy, 0,5 l mlieka,
sneh z vaječných bielkov
Lístkové cesto rozvaľkáme a dáme ho do hlbokého plechu
tak, aby cesto po bokoch plechu zakrývalo do výšky všetky strany. Do misy si dáme mlieko, tvaroh, žĺtky, cukor, 2
zlaté klasy, 1 vanilkový cukor, všetko spolu dobre vymiešame, aby bola masa bez hrudiek a vylejeme na cesto, ktoré dáme piecť. Medzitým si ušľaháme sneh z 5 bielkov, s
vanilkovým cukrom a 2 lyžicami práškového cukru. Tesne
pred dopečením natrieme na koláč bielkový sneh a dáme
späť dopiecť.

TVAROHOVÁ NEPEČENÁ TORTA
½ kg tvarohu, 120g masla, 1 vanilkový cukor, 3 celé vajcia, 1 pohár kryštálového cukru, 1 pohár mlieka, detské
piškóty, ovocie
Tvaroh, maslo, vanilkový cukor, vajcia, kryštálový cukor
a mlieko vyšľaháme v mixéri. Na dno formy poukladáme
piškóty, ľubovoľné ovocie a prelejeme to krémom. Dáme
stuhnúť do chladničky.

CITRÓNOVÝ TVAROH
400 g tvarohu, lyžička postrúhanej citrónovej kôry, lyžička citrónovej šťavy, 150 g práškového cukru, 1/2 citróna,
1 dl sladkej smotany
Tvaroh pretlačíme cez sitko a zmiešame so smotanou,
práškový m cukrom a postrúhanou kôrou.
Takto pripravenú masu dáme do pohárov, ozdobíme plátkami citróna a podávame.

TVAROHOVÁ ŽEMĽOVKA
6 žemlí, 2 1/3 hrnčeka mlieka, 2 žĺtky, 1 lyžica roztopeného masla, 1 lyžica práškového cukru, 2 bielky,
soľ, 1 1/2 kocky mäkkého tvarohu, 1/2 balíčka hrozienok, 1/2 hrnčeka práškového cukru, 1 vanilkový
cukor, 1 vajce, postrúhaná kôra z citróna chemicky
neošetrovaného, 1 lyžica roztopeného masla na poliatie, marhuľový lekvár
Bielkový sneh:
3 bielky, 1/2 hrnčeka práškového cukru
Pokrájané žemle zalejeme vlažným mliekom a vytlačíme, pridáme žĺtky, maslo a cukor a spolu premiešame. Potom zľahka vmiešame tuhý sneh vyšľahaný z
bielkov so štipkou soli. Pretlačený tvaroh rozmiešame
s práškovým cukrom, vanilkovým cukrom a vajcom,
pridáme trochu citrónovej kôry a hrozienka. Zapekaciu misu vymastíme, vysypeme strúhankou, navrstvíme do nej polovicu žemlí, potrieme ich pripraveným
tvarohom, zakryjeme zvyšnými žemľami, polejeme
maslom a vložíme do vyhriatej rúry. Zapečenú žemľovku z rúry vyberieme, natrieme marhuľovým lekvárom a bielkovým snehom, vložíme späť do rúry,
zmiernime teplotu rúry a dopečieme.
Bielkový sneh: Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, primiešame cukor a znova dotuha vyšľaháme.
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Boli sme v Afrike

„Wamkelekele emsanzi Afrika! Ke nako!" znelo mocným hlasom z úst komentátora Marcela Merčiaka 14. októbra
minulého roka po vytúženom víťazstve Slovenska v zasneženom Poľsku. V preklade tieto slová znamenajú: „Vidíme
sa v Južnej Afrike! Nastal náš čas!" Áno, vôbec po prvýkrát v histórii sa slovenskí futbalisti zúčastnili záverečného
turnaja majstrovstiev sveta a boli súčasťou tohto neopakovateľného futbalového divadla. 9 miest, 10 štadiónov, 32
národných tímov, 64 zápasov, vyše 700 futbalistov, stovky fanúšikov priamo v dejisku šampionátu a milióny divákov
pri televíznych obrazovkách. A medzi fanúšikmi Slovenska, ktorí boli podporiť náš národný tým nechýbali ani dvaja
Harmančania - Ján Štrbák a Peter Katko. Nezabudnuteľné zážitky na celý život a pamiatka na krásny a pre našu krajinu úspešný šampionát sú zachytené aj na týchto fotografiách.

Ke nako! Už je
čas! Na výraz v
jazyku kmeňa Zulu,
v jednom z jedenástich oficiálnych v
Juhoafrickej republike, narazíte v tejto
krajine už viac ako
rok na každom rohu. Stal sa mottom
príprav na svetový
šampionát.
Po
Južnej Amerike,
Európe i Ázii sa
futbalový svet sťahoval prvý raz na
africký kontinent.

foto: Peter Katko
pripravil: Tomáš Roháč
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