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Trpezlivosť je horká bylina
so sladkými plodmi
Naše nákupné centrá a predajne potravín zaznamenali v poslednom období väčší nápor. V dôsledku neistoty, ktorú spôsobila mimoriadna situácia v spoločnosti, sme sa snažili zásobiť
potravinami rôzneho druhu. Pri pokladniach sa tvorili rady netrpezlivých, bezohľadných a šomrajúcich nakupujúcich.
Neohraničené možnosti našej doby a blahobyt v nás ničia
cnosti, akými sú trpezlivosť a tiež pokora a skromnosť. Vďaka
nim generácie pred nami vedeli prečkať aj dlhšie obdobia nepohody či nedostatku. Mnohé veci sme zvyknutí dosiahnuť hneď
a bez čakania. V opačnom prípade sa cítime nekomfortne. To
platí u detí, mládeže, dospelých a v posledných rokoch aj u ľudí
najstaršej generácie. Všetko nasvedčuje tomu, že tohto roku bude naša trpezlivosť vystavená náročnej skúške.
Pripomínať výnimočnosť situácie, v ktorej sa momentálne naša republika aj s väčšinou Európy nachádza, nie je potrebné.
Obmedzenia voľného pohybu boli u nás naposledy zavedené
v období druhej svetovej vojny, ktorú drvivá väčšina z nás už
nezažila. Hoci nedodržiavanie alebo aspoň obchádzanie niektorých vládnych nariadení je v našej krajine národným športom,
v uplynulých týždňoch sme u väčšiny občanov svedkami relatívne disciplinovaného správania. Ako príklad môže poslúžiť
rýchlosť, s ktorou ľudia prijali nosenie rúšok. Stará pravda
o tom, že príklady priťahujú, sa osvedčila. Dôležitú úlohu v tomto ohľade zohrali médiá, ktoré nepretržite prinášali zábery našich politických predstaviteľov so zahalenými tvárami.
Súčasné obmedzenia nie sú až také neznesiteľné. Hoci mnohí
sme zatvorení doma, nehladujeme, máme prísun pitnej vody,
dokonca aj teplej, a dostatok, niekedy až prebytok informácií
o tom, čo sa deje. I keď situáciu neslobodno podceňovať, zavretý obecný úrad, škola, krčmy či kostoly v našej obci nie sú dôvodom na depresiu. Spomeňme si na našich rodičov či prarodičov,
ktorí prežili vojnové časy. Pred príchodom okupačných vojsk či
pri prechode frontu boli nútení tráviť niekoľko dní v lesných

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
nachádzame sa v situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje dianie a život nielen
v našej obci a našom štáte, ale na celom
svete.
V prvom rade sa chcem poďakovať
tým z vás, ktorí zodpovedne a demokratickým spôsobom vyjadrili svoj
názor a v hojnom počte a bez najmenších incidentov pristúpili 29. februára
k volebným urnám. Výsledky parlamentných volieb v našej obci sú zverejnené na webovej stránke obce, ako aj v tomto čísle Noviniek
spod Hradiska.

úkrytoch či pivniciach spolu s domácimi zvieratami, ktoré vtedy
boli jedinou istotou ich živobytia. Židovské rodiny ukrývajúce
sa na území našej obce pred nacistickým terorom museli v šopách alebo bunkroch hlboko v horách vydržať aj niekoľko mesiacov v ustavičnom strachu o životy svojich detí. A zima na
prelome rokov 1944 a 1945 bola mimoriadne mrazivá.
Neoddeliteľnou súčasťou prežívania pôstu je sebadisciplína
a trpezlivosť. Tohtoročná Veľká noc bude iná. Budeme sa musieť
zaobísť bez návštev našich blízkych aj bez účasti na bohoslužbách, ktoré majú najmä počas Zeleného štvrtku, Veľkého piatku,
Bielej soboty a Veľkonočnej nedele neopakovateľnú atmosféru.
Hoci návrat do bežného života je v tejto chvíli v nedohľadne,
nepodliehajme zúfalstvu. Veď o čo dlhší pôst a strádanie, o to
väčšia bude radosť veľkonočného rána.
Martin Lokša

V týchto dňoch nás všetkých najviac zamestnáva situácia
a opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom. Od uzávierky aktuálneho čísla novín
sa situácia vzhľadom na rýchly vývoj pandémie značne zhoršila. Preto vás žiadam o prísne dodržiavanie všetkých nariadení,
ktoré boli vydané v súvislosti so šírením a likvidáciou vírusu.
S najvyššou mierou zodpovednosti pristupujme ku všetkým
odporúčaniam a nariadeniam hlavného hygienika SR, vlády SR
aj obecného úradu. Závisí len od nášho zodpovedného správania, kedy sa dočkáme pozitívnych správ o ústupe pandémie.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou či šírením osvety pomáhajú vykonávať opatrenia proti jej šíreniu.
Pred blížiacou sa Veľkou nocou, najväčším kresťanským
sviatkom, vám všetkým prajem zdravie, lásku a prosím vás
o osobnú zodpovednosť a pokoru.
Branislav Čižmárik

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
v skratke
Mimoriadne zasadnutie zo dňa 6. decemba 2019 Schválenie zmlúv o nájme nebytových priestorov

Poslanci OZ schválili zmluvy o nájme nebytových priestorov
v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-Fit Club, kulturistický oddiel
Nemecká, pre Základnú umeleckú školu Brusno a pre jazykovú školu Move Ahead.
Činnosť obecného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce predniesol správu z kontroly vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, správu z kontroly vybavovania petícií v roku 2018 v podmienkach obecnej samosprávy a správu
z kontroly registratúry v podmienkach obecnej samosprávy.
Aj naša obec podala pomocnú ruku
Poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č. 6/2019 týkajúce sa navrhovanej finančnej výpomoci pre obyvateľov postihnutých výbuchom plynu v bytovom dome v meste Prešov.
VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Poslanci OZ schválili Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou.
Starosta informoval, že vo VZN je navrhnuté navýšenie poplatkov za kopírovanie, prenájom priestorov, odvoz odpadu
zo žúmp a pod., nakoľko doterajšie sadzby nepokrývali náklady obce pri ich poskytovaní. Bolo tiež potrebné doplniť prepravu úžitkovým vozidlom, za ktoré obec nemohla účtovať
poplatok, keďže služba v doterajšom VZN nebola uvedená.
Zosúladili sa aj poplatky za prenájom domu smútku uvedené
vo VZN č. 6/2019.
Schválenie rozpočtu obce na rok 2020
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vetrák v predkladanej správe
k navrhovanému rozpočtu uviedol, že návrh rozpočtu na rok
2020 bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a prijatými VZN, v súlade s vydanými metodickými usmerneniami
a opatreniami. Bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej
15 dní pred rokovaním OZ. Vychádza z odporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja hospodárenia obce
v roku 2019, zo zmluvných vzťahov a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Po prerokovaní pozmeňujúcich návrhov bol predkladaný rozpočet poslancami OZ jednohlasne schválený.
Schválenie financovania pre projekt Rozvoj energetických
služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Poslanci OZ schválili zabezpečenie spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu Rozvoj energetických
služieb v obci Nemecká vo vyhlásenej výzve OPKZP-PO4SC441-2019-53, špecifický cieľ – 4.4.1 v rámci operačného
programu – Operačný program kvalita životného prostredia
vo výške 1 362 € s DPH. V prípade schválenia projektu obec
z rozpočtu zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. Projekt bude zameraný na vypracovanie
energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve obce, ktoré budú podkladom pre prípadné čerpanie finančných
prostriedkov na zlepšenie ich energetickej efektívnosti (napr.
zateplenie, výmena okien a pod.).

Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo (OZ) schválilo rozpočtové opatrenie
týkajúce sa položky odmien pre pracovníkov obce, ktorí vykonali časť opráv na čističke odpadových vôd.
Pasportizácia komunikácií
Starosta obce informoval o dôležitosti riešenia pasportizácie
miestnych komunikácií, najmä v súvislosti s územným plánom. Nutné zameranie miestnych komunikácií bude finančne
náročné, preto ho bude treba zohľadniť v rozpočte obce na rok
2020.
Projekt rekonštrukcie hasične
Starosta obce informoval o stretnutí so zástupcami spoločnosti, s ktorou sa naša obec zapojila do projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Cieľom stretnutia bolo spresnenie termínov začatia verejného obstarávania.
Problém parkovaných motorových vozidiel
Naďalej trvá problém parkovania aut na cestných komunikáciách v obci. Starosta konštatoval, že bude nutné opäť upozorniť dotknutých majiteľov, pretože tým sťažujú prejazd,
prekážajú zimnej údržbe a zvyšujú riziko možných havárií.
Poslanci následne prediskutovali situáciu v časti Dubová-kolónia, kde parkovanie motorových vozidiel pri bytovkách
veľmi sťažuje riadnu údržbu ciest.

Zasadnutie zo dňa 12. decembra 2019
Ukončenie prác na čističke odpadových vôd
Starosta obce informoval o ukončení prác na oprave čističky
odpadových vôd. Keď zhotoviteľ uskutoční revíziu a doručí
súvisiace dokumenty, obec uhradí poslednú platbu za vykonané práce. Bude tiež potrebné dokúpiť vybavenie čističky,
konkrétne čerpadlá a hadice.
Opäť poruchy v škole
V ZŠ s MŠ Nemecká sa opätovne vyskytol problém s kanalizáciou, tentoraz v časti, kde sa nachádza denný stacionár. Objednaná firma okrem kompletného prečistenia viac ako 60 m
kanalizácie urobila záznam celej trasy až po dom S. Tomku.
Ukázalo sa, že problémy spôsobuje prelomenie kanalizácie
na viacerých miestach. Ďalším problémom je unikajúca voda
z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí.
Ukončenie prevádzky obchodu v časti Dubová
COOP Jednota, prevádzkovateľ predajne v miestnej časti Dubová, oznámil obci, že z dôvodu vypovedania nájomnej
zmluvy zo strany obce od 20. decembra 2019 ukončí prevádzku v objekte domu služieb. Obchod preberá nový prevádzkovateľ, ktorý bol vybratý na základe obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej obcou. Súťaž vyhrala spoločnosť SK Catering, ktorá v týchto priestoroch bude prevádzkovať predajňu FRESH.
Oprava hasičskej zbrojnice
Obci sa podarilo získať finančné prostriedky na opravu hasičskej zbrojnice. V tejto súvislosti starosta poďakoval Ing.
J. Môcikovi, ktorý sa osobne podieľal na príprave projektu.
Návrh územného plánu obce
Dňa 9. decembra 2019 sa uskutočnilo verejné prerokovanie
Návrhu územného plánu obce Nemecká, na ktorom sa zúčastnilo 8 – 9 občanov. Zo stretnutia vyplynula požiadavka
na pasportizáciu miestnych komunikácií, ktorú bude nutné
zrealizovať v budúcom roku. Obec bola zaradená medzi samosprávy, ktorým by mali byť v 1. kole poskytnuté finančné
prostriedky na vykonanie požadovaných pozemkových úprav.

Zasadnutie zo dňa 14. januára 2020
Obhliadka školy
Pracovníci firmy PRO-SENSE predložili obecnému úradu
správu z obhliadky ZŠ s MŠ, ktorá bola zameraná na posúdenie statického stavu budovy školy (piliere, opláštenie, strecha, terasa). Ing. M. Kohútová podotkla, že tento posudok by
mal slúžiť na stanovenie priorít.
2

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na
rok 2020
Predmetom VZN je určenie výšky, spôsobu poskytnutia, spôsobu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu
detí, potencionálneho stravníka školskej jedálne pre školy
a školské zariadenia, ktoré sa nachádzajú v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nemecká. Keďže obec očakáva vyšší príjem
z podielových daní, dotácie na žiakov boli pomerne navýšené.
Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
OZ schválilo žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2020, ktoré boli obci Nemecká doručené od nasledovných organizácií
a združení: Občianske združenie Čierťaž Nemecká, Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Nemeckej, Stolnotenisový klub Iskra Dubová, Futbalový klub Sokol Nemecká a V-Fit Club, kulturistický oddiel.
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy
Členka Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká Mgr. Z. Kováčová
Švecová, PhD., požiadala o zrušenie členstva. Do rady bola
nominovaná ako zástupkyňa obce. Poslanci OZ po diskusii
delegovali V. Dejmeka, ktorý už v minulosti spomenutú
funkciu zastával.
Správa komisie vzdelávania a sociálnych vecí
Poslankyňa Mgr. Z. Kováčová Švecová, PhD., informovala
o zasadnutí komisie vzdelávania a sociálnych vecí. Komisia

bola poverená pripraviť dve VZN, osobitne pre vzdelávanie
a sociálne veci, v ktorých budú určené podmienky prideľovania finančných prostriedkov jednotlivým žiadateľom. Zatiaľ
je pripravený návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty obce Nemecká, Mgr.
Kováčová Švecová podrobnejšie informovala o jeho obsahu.
Návrh bol zaslaný starostovi obce. Poslankyňa vyzvala prítomných k jeho preštudovaniu a pripomienkovaniu v čo najkratšom termíne, aby mohol byť zverejnený.

Zasadnutie zo dňa 12. marca 2020
Schválenie nových VZN
Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2020 o poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty obce Nemecká a VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na
území obce Nemecká.
Doplnenie člena komisie kultúry a športu
OZ odvolalo členku komisie kultúry a športu Mgr. D. Skladanú a za nového člena komisie určilo M. Ryšlinka.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
z dôvodu vytvorenia finančných zdrojov na pasportizáciu
miestnych komunikácií.
Ján Turčan, poslanec OZ

Príspevok na podporu mladých talentov je viazaný na trvalý
pobyt dieťaťa v obci. Je určený žiakom základnej a študentom
strednej školy, ktorí do dňa podania žiadosti nedosiahli vek
20 rokov. Z príspevku budú hradené náklady súvisiace s dosahovaním mimoriadnych výsledkov v mimoškolskej vedeckej,
umeleckej a športovej činnosti alebo s mimoriadnou reprezentáciou obce v niektorej z iných oblastí. Nárok na príspevok
vznikne vtedy, ak žiak alebo študent získa mimoriadne úspechy
v krajských a celoštátnych kolách súťaží či predmetových olympiád alebo úspechy v mimoškolskej vedeckej, umeleckej a športovej činnosti, a to v školskom roku, ktorý predchádza roku poskytnutia príspevku.
Aká je výška príspevkov? Kto o ne môže požiadať?
Jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do základnej školy sa poskytuje vo výške 30 eur
na každé dieťa, ktoré reálne nastúpi do ZŠ s MŠ v Nemeckej.
Požiada oň základná škola prostredníctvom svojho štatutárneho
zástupcu, preto nie je potrebné, aby žiadosti o príspevok posielali zákonní zástupcovia detí.
Jednorazový príspevok na podporu mladých talentov sa poskytuje iba žiakom a študentom s trvalým pobytom v obci. O tento príspevok môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo
plnoletý žiadateľ najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roku. Príspevok sa poskytuje minimálne vo výške 100 eur
pre jedno dieťa či jedného študenta, pričom bude každá žiadosť
posudzovaná individuálne.
Kde sa nachádza tlačivo žiadosti a ďalšie informácie?
Tlačivo žiadosti je prílohou Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce
www.nemecka.info v časti Úradná tabuľa. V texte sú uvedené
všetky podrobnosti o poskytovaných príspevkoch.
Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok, je
dobrovoľným a motivačným príspevkom obce, nemožno ho vymáhať súdnou cestou.

Šanca pre talenty
a podpora vzdelávania v obci
Nemecká je jednou z mála obcí v okolí, ktoré sa rozhodli
podporiť vzdelávanie detí a talentované deti a mládež nad rámec
svojich zákonných povinností. Na návrh komisie pre sociálne
veci a vzdelávanie bol na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré rieši poskytovanie príspevku na vzdelávanie
a na podporu mladých talentov v obci. Návrh bol jednohlasne
schválený.
Prečo takéto VZN vzniklo a koho ním chceme podporiť?
Počas zasadnutí OZ už niekoľkokrát vznikla diskusia o tom,
akým spôsobom je financovaná voľnočasová a krúžková činnosť
detí v našej obci, pretože legislatíva, ktorá upravuje toto financovanie, nemyslí na všetky deti rovnako. Sme si vedomí toho,
že financovanie je nedostatočné, resp. v mnohých prípadoch sa
žiaci či študenti k prostriedkom na rozvoj svojho talentu nedostanú a hlavnú finančnú záťaž znáša ich rodina. Mnohé z detí
úspešne reprezentujú našu obec na rôznych súťažiach národného, dokonca aj medzinárodného významu.
Druhou cieľovou skupinou, na ktorú sme sa zamerali, sú deti,
ktoré by mali nastúpiť do 1. ročníka základnej školy. V súčasnosti je finančne náročné vybaviť prváčika všetkými pomôckami
a potrebnými vecami, okrem toho rodičia musia ešte priplácať za
učebnice, pracovné zošity, výtvarné pomôcky. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli finančne podporiť všetkých žiakov nastupujúcich
do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Nemeckej.
Ako sa dostať k príspevku? Pre koho je určený?
VZN upravuje dva druhy príspevku: jednorazový príspevok
pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a jednorazový príspevok na podporu mladých talentov. Príspevok pri nástupe dieťaťa je určený pre každého prváka, ktorý sa do našej školy
zapíše a v septembri príslušného školského roka skutočne nastúpi na vzdelávanie. Obec príspevok poskytne bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa priamo na účet základnej školy. Škola podľa požiadaviek a potrieb detí v 1. ročníku následne zakúpi učebnice
a iné pomôcky a vyúčtovanie predloží na obecný úrad.

Zuzana Kováčová Švecová,
predsedníčka komisie pre sociálne veci a vzdelávanie
pri OZ obce Nemecká
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Obecný úrad Nemecká informuje
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 29. februára 2020 v obci Nemecká
Počet voličov zapísaných v zoznamoch
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

777
485
480
5
478

678
430
424
6
413

1455
915
904
11
891

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé
politické strany, hnutia a koalície
Č.

Názov politického subjektu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
DOBRÁ VOĽBA
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ!
Hlas pravice
Slovenská národná strana
Demokratická strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % – občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu

–
6
22
71
–
24
1

2
18
25
47
–
26
–

2
24
47
118
–
50
1

19
1

7
1

26
2

98

71

169

28

19

47

1
4
15
–
15
3
112
1
–

–
–
6
–
10
1
125
1
–

1
4
21
–
25
4
237
2
–

–

–

–

–
54
3

1
52
1

1
106
4

V prípade nového hrobu zamestnankyňa OcÚ pridelí číslo
pre vzniknuté hrobové miesto. Hrobové miesto vytýči zamestnanec technických služieb za prítomnosti pozostalého.
Pri budovaní a rekonštrukcii hrobových miest na pohrebiskách v našej obci si na OcÚ občan vyzdvihne a vyplní tlačivo o rekonštrukcii alebo o výstavbe hrobového miesta. Na
základe platného VZN č. 6/2019 – Prevádzkového poriadku
pohrebiska obce Nemecká musia byť plánované úpravy hrobových miest nahlásené na OcÚ, a to z dôvodu kontroly odvozu
vzniknutého odpadu. Počas úprav treba prihliadať na to, aby sa
nepoškodili okolité hroby a aby priechodné uličky medzi hrobmi mali šírku najmenej 0,30 m.

Povinnosti súčasných aj budúcich
nájomcov hrobových miest
Konanie pohrebu na niektorom z troch našich pohrebísk
(v Nemeckej, Dubovej alebo Zámostí) občan nahlási na Obecnom úrade (OcÚ) v Nemeckej, spravidla zamestnankyni, ktorá
má na starosti matriku.
OcÚ musí byť informovaný o mieste a čase konania pohrebu. Ak si to pozostalí želajú, v miestnom rozhlase prebehne bezplatné vyhlásenie informácií o pohrebe.
Telo môže byť uložené:
a) do existujúceho hrobu,
b) do nového hrobu.
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Pri realizácii stavieb na prenajatom hrobovom mieste platí
zásada, že základy hrobu musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a nesmú presahovať do plochy hrobového miesta. Šírka a dĺžka
hrobového miesta nesmie presiahnuť nasledovné parametre:
a) jednohrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu: šírka 1,20 m, dĺžka 2,40 m;
b) dvojhrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu: šírka 2,20 m, dĺžka 2,40 m;
c) dvojhrob, ktorý vzniká zlúčením dvoch už existujúcich
jednohrobových miest, resp. na mieste, kde sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky pre jednohroby
– maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu: šírka 2,70 m, dĺžka 2,40 m;
d) urnové miesto – maximálne vonkajšie obrysové rozmery
vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu: šírka 1,0 m,
dĺžka 1,0 m;
e) zmena jednohrobu na urnové miesto: musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového miesta (1,0 m × 1,0 m) pri
zachovaní bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej 0,30 m;
f) zmena detského hrobu na jednohrob: musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva jednohrobu (1,20 m × 2,40 m) pri

zachovaní bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej 0,30 m.
Novelou zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je
ustanovená povinnosť prevádzkovateľa (správcu) pohrebiska
zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu,
ktorá potvrdí splnenie požiadaviek zákona, a uchovávať ju do
uplynutia tlecej doby.
Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov:
– dospelá osoba a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m,
– dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
– potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod
najmenej 0,7 m,
– prehĺbený hrob aspoň 2,2 m.
Fotodokumentácia by mala splnenie požiadaviek preukázať
napr. prostredníctvom priloženého meradla s čitateľným údajom
o hĺbke hrobu, ktorý bude viditeľný na fotografii (sérii fotografií). Prevádzkovateľ pohrebiska, t. j. obec Nemecká, môže dokumentáciu zabezpečiť len na základe informácie o termíne
a čase hĺbenia hrobu, ktorú poskytnú pozostalí.
Novelou zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
došlo k doplneniu zákazu pochovať na pohrebisku iné ako
ľudské pozostatky, napr. pozostatky zvierat.
Nesplnením uvedených povinností a porušením zákazov
dôjde k spáchaniu správneho deliktu.
Anna Marková, OcÚ Nemecká

Uzatváranie nových zmlúv
na prenájom hrobových miest

Uzatvorené NZ sú zverejňované na oficiálnej webovej stránke obce Nemecká, kde sa zverejňujú všetky zmluvy uzatvorené
s obcou. Zverejňujú sa nepodpísané a neopečiatkované NZ, na
ktorých sa vybielia osobné údaje zosnulých, keďže aj na nich sa
vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov.

Občan sa dostaví na Obecný úrad v Nemeckej, kde:
– uzatvorí novú nájomnú zmluvu (NZ) na prenájom hrobového miesta (HM); nová NZ sa uzatvára aj v prípade, že
pôvodná NZ stratila platnosť smrťou predchádzajúceho
nájomcu;
– zaplatí tzv. cintorínsky poplatok; v minulosti sa tento poplatok nevyruboval (za úhradu nájmu bol vystavený príjmový pokladničný doklad).

Anna Marková, OcÚ Nemecká

Harmonogram vrecového zberu
Vrecový zber plastov sa v roku 2020
bude uskutočňovať posledný štvrtok v mesiaci
podľa nasledovného harmonogramu:

Nové NZ na prenájom hrobového miesta na pohrebisku
sa uzatvárajú z nasledovných dôvodov:
– vzniklo úplne nové HM,
– skončila sa doba prenájmu HM; v minulosti sa NZ uzatvárali len na dobu určitú, t. j. na 5 alebo 10 rokov;
– za HM v súčasnej dobe nikto z pozostalých neplatí prenájom.

Mesiac

Pred uzatvorením NZ sa uskutočnia nasledovné úkony:
– doplnia sa, resp. skontrolujú sa údaje v evidencii HM, t. j.
čísla HM, a doplnia sa údaje o spoluobčanoch pochovaných v jednotlivých HM;
– skontroluje sa typ HM, za ktorý sa vyrubí cintorínsky poplatok;
– dohodne sa doba prenájmu HM: občan sa rozhodne, či zaplatí za 5 alebo za 10 rokov;
– určí sa nájomca (niekto z pozostalých príbuzných, záleží
na ich predchádzajúcej dohode);
– predchádzajúca NZ sa musí v systéme ukončiť dňom podpísania novej NZ, v systéme sa musí vyznačiť dôvod ukončenia.

Termín zberu

apríl

30. 4. 2020

máj

28. 5. 2020

jún

25. 6. 2020

júl

30. 7. 2020

august

27. 8. 2020

september

24. 9. 2020

október

29. 10. 2020

november

26. 11. 2020

december

17. 12. 2020

Plasty, kovy (plechovky)
a viacvrstvové kombinované materiály
(tetrapaky – krabice z džúsov, mlieka a pod.)
sa v našej obci zbierajú spoločne.
Je teda možné uložiť ich spolu do jedného vreca,
resp. kontajnera, pretože sa následne triedia
na triediacej linke.

V období od 14. januára do 10. marca 2020 bolo uzatvorených 87 NZ a vyrubených 89 cintorínskych poplatkov. O uzatvorenie týchto NZ prejavili záujem občania, ktorí si boli vedomí,
že im skončila alebo v dohľadnej dobe skončí platnosť NZ.
Ďalšie nové NZ po uplynutí doby prenájmu budú uzatvárané počas preberania rozhodnutí o výške dane a platenia daní
(aj tento rok budú vyrubené v priebehu apríla).
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Poďakovanie

Eva Čižmáriková, Emília Simanová, Mária Mihalisková, Emília
Púchyová. Z občanov ďakujeme Jane Schüsserovej, Alici Duľovej, Miriam Duľovej, Alžbete Horvátovej, Beate Horváthovej,
Zuzane Murgašovej, Kristíne Furajtárovej, Božene Tištianovej,
Lucii Čižmárikovej, Milene Grúberovej, Ľubici Šrotovej,
Pavlovi Šrotovi, Ide Jablonskej, Margite Sojakovej, Denise
Turčanovej, Lucii Môcikovej, Marcele Kohútovej, Zuzane
Kováčovej Švecovej, Alexandre Kováčovej, Karolíne Kováčovej, Márii Škropekovej, Zuzane Luptákovej, Diane Luptákovej, Viere Frčovej, Marekovi Ryšlinkovi.
Za pomoc pri zabezpečení materiálu na ochranné rúška sme
vďační aj zamestnancom Základne nepotrebného majetku
(bývalého vojenského útvaru) v Nemeckej. V neposlednom rade
chceme poďakovať pracovníkom a pracovníčkam nášho obecného úradu za koordinovanie výroby rúšok, ich balenie a distribúciu.

Šírenie koronavírusového ochorenia COVID-19 každodenne
prináša množstvo opatrení a nariadení, ktorých plnenie nie je
vždy jednoducho realizovateľné. Jedným z nich je aj povinné
nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Keďže dostupnosť týchto potrebných ochranných prostriedkov bola veľmi problematická, naša samospráva sa rozhodla požiadať o pomoc verejnosť.
S veľkou hrdosťou môžem skonštatovať, že v našej obci sa
prihlásilo veľa ochotných ľudí, ktorí aj v rámci svojho osobného
voľna pomohli pri zabezpečovaní materiálu a pri výrobe ochranných rúšok. Za pomoc a prejavenú spolupatričnosť chcem všetkým vyjadriť nesmiernu vďaku. Ich zoznam pravdepodobne
nebude úplný, no chceli by sme menovite poďakovať aspoň tým,
o ktorých vieme.
Zo zamestnancov a klientov nášho denného stacionára to boli
Renáta Liptaiová, Eva Longauerová, Iveta Mravcová, Jana Kortánová, Milena Šimunová, Emília Šperková, Anna Štrbáňová,

Branislav Čižmárik

POPLATKY
za služby poskytované obcou Nemecká stanovené VZN č. 7/2019 od 1. 1. 2020
1. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
– bez predaja, hlásenia pri životných jubileách 3 €,
– vyhlásenie spojené s predajom alebo nákupom 5 €.
Poplatok je splatný pred začiatkom relácie alebo v deň uverejnenia oznamu. Od poplatku sú oslobodené smútočné oznamy
aj relácie zadávané obecným úradom, spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ s MŠ, políciou, farským úradom a ostatnými štátnymi orgánmi a organizáciami.
2. Poplatok za prenájom domu smútku:
– pre občanov s trvalým pobytom v Nemeckej 4 €/kalendárny deň,
– pre ostatných 6 €/kalendárny deň.
Náklady za elektrickú energiu sa vypočítajú podľa aktuálneho
sadzobníka dodávateľa.

Prenájom zasadačky pri futbalovom ihrisku v Nemeckej:
– ak akcia trvá do 3 hodín 20 €,
– za každú ďalšiu začatú hodinu 5 €.
V cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za energie. Náklady za
spotrebovanú elektrickú energiu, vodu a plyn budú vypočítané podľa aktuálnych cenníkov dodávateľov energií.
Prenájom priestorov domu služieb v Dubovej:
– ak akcia trvá do 3 hodín 20 €,
– za každú ďalšiu začatú hodinu 5 €.
Energie (elektrina, plyn, voda):
– mimo vykurovacieho obdobia 0,90 €/hod.,
– vo vykurovacom období 1,20 €/hod.
Za požičanie inventára do kuchyne (mimo objektu domu
služieb) 0,02 €/ks. Cenu za znehodnotenie, poškodenie alebo
stratu inventára stanoví starosta obce.
Prenájom priestorov dolnej školy v Zámostí:
– ak akcia trvá do 3 hodín 20 €,
– za každú ďalšiu začatú hodinu 5 €.
V cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za energie. Náklady
za spotrebovanú elektrickú energiu, vodu a plyn budú
vypočítané podľa aktuálnych cenníkov dodávateľov energií.

3. Poplatok za xeroxovanie a faxové služby
Kopírovanie formát A4:
– jednostranne 0,10 €,
– obojstranne 0,15 €,
– farebne 0,50 €.
Kopírovanie formát A3:
– jednostranne 0,20 €,
– obojstranne 0,30 €,
– farebne 1 €.
Faxové služby v rámci SR: jedna strana A4 0,50 €.

5. Čistenie obrusov
Obec Nemecká zapožičiava obrusy fyzickým a právnickým
osobám za účelom konania rôznych spoločenských akcií konaných v obecných priestoroch. Výšku poplatku za čistenie
obrusov obec určí podľa aktuálneho cenníka čistiarní.

4. Poplatky za krátkodobé prenajímanie kultúrneho
domu a priestorov patriacich obci
Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba
vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 5 dní pred dňom
prenájmu, najneskôr však 3 dni pred dňom prenájmu. Záujemca je pred začatím nájmu povinný zaplatiť depozitný poplatok vo výške 50 €. Poplatky vyberá obecný úrad a krátkodobý
nájomca je povinný uhradiť ich po ukončení prenájmu
do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch môže
obecný úrad požadovať platbu ešte pred začatím nájmu. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote Obecný úrad
účtuje poplatok vo výške 10 % z nájomnej ceny za každý
omeškaný deň počnúc prvým pracovným dňom po uplynutí
lehoty 5 pracovných dní.
Prenájom kultúrneho domu za účelom príležitostných
predajných trhov:
– bez kúrenia 50 €/kalendárny deň,
– s kúrením 100 €/kalendárny deň.

6. Čerpanie septikov a žúmp obecným fekálnym vozidlom:
– na území obce Nemecká 25 €/čerpanie,
– mimo obce Nemecká 30 €/čerpanie plus dopravné
1,30 €/km.
7. Preprava nákladu obecným úžitkovým vozidlom:
– dopravné 0,80 €/km,
– stojné nad 1 hod. 4,50 €/hod.
8. Prenájom rebríka a miešačky:
– prenájom hliníkového rebríka 3 €/kalendárny deň,
– prenájom zdvižného kolesového rebríka 5 €/kalendárny
deň,
– prenájom miešačky 10 €/kalendárny deň.
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Z činnosti denného stacionára
Pre mladých dospelých sme vymysleli projekt Komunitná
kaviareň, ktorý má za cieľ podporovať a udržiavať ich pracovné
návyky, ale aj posilňovať ich sociálne a komunikačné zručnosti.
Premiéru už majú za sebou – kaviareň sme zriadili v miestnosti
pre rozvoj pracovných zručností a jej prvými návštevníkmi boli
klienti nášho stacionára. Všetkým sa to veľmi páčilo a dohodli
sme sa, že kaviareň sa stane pravidelnou súčasťou života v našom zariadení.
Počas prvého štvrťroka sme privítali aj milé návštevy aktívnych seniorov, ktorí prišli medzi nás a odovzdali nám svoje vedomosti a zručnosti v oblastiach, ktoré sú ich koníčkom. V januári a vo februári nás navštívili dve aktívne seniorky. Pani Zuzana Očenášová je známa drotárka, ktorá nás zasvätila do tajov
tohto krásneho umenia. Naši klienti si spoločne s ňou vyrobili
srdiečko. Pani Lýdia Černá zo združenia Joga v dennom živote
nám zase ukázala účinné cvičenia na posilnenie chrbtového
svalstva. Svojou milou návštevou nás poctil aj známy harmonikár a rozprávač pán Emil Gregor.

Nový rok sme privítali posedením pri novoročnej kapustnici,
na ktorom sme zbilancovali predchádzajúci rok a poďakovali
sme sa všetkým klientom za ich snahu a ochotu pomáhať pri
organizovaní aktivít v našom zariadení či pri prezentácii denného stacionára navonok. Diskutovali sme aj o aktivitách v začínajúcom roku. Pripomenuli sme si aktívne projekty so základnou
a materskou školou v Nemeckej. Jedným z nich je pravidelné
čítanie rozprávok škôlkarom pred spaním. V záujme aktivizácie
našich klientov sme kompetenciu za jeho plynulý priebeh preniesli na nich samotných. Čítanie pre našich najmenších sa bude uskutočňovať pravidelne každý druhý utorok.

Projekt Spolu nám to ladí je, ako sme už v minulosti spomínali, zameraný na sociálnu inklúziu občanov so zdravotným
postihnutím. V rámci neho sa deti z MŠ pravidelne dvakrát do
mesiaca stretávajú s našou klientkou, ktorej snom je byť pani
učiteľkou. Počas stretnutí si spolu spievajú, tancujú alebo sa len
tak rozprávajú. Majú za sebou už aj prvé spoločné vystúpenie na
školskej vianočnej besiedke, ktoré malo veľký úspech. Myslíme
si, že táto spolupráca je naozaj prínosná a vďaka nej sa nám darí
prekonávať predsudky a bariéry z nepoznaného nielen medzi
účastníkmi, ale aj v širšej komunite.
Nácvik divadielok pre našich milých detských susedov sa
stal pre nás samozrejmosťou. V minulom roku sme nacvičili
rozprávku O divotvornom hrnčeku, ktorú chceme škôlkarom
predstaviť postupne, každej triede zvlášť. Na pláne sú ďalšie dve
divadlá. Jedno už nacvičujú naši mladí dospelí a jedno sa pripravuje v spolupráci so ZŠ. Jeho autorkou je Juliana Lokšová, žiačka 5. ročníka. Účinkujúcimi budú spoločne naši klienti a deti zo
ZŠ. Máme sa na čo tešiť.

Vyprážanie fašiangových šišiek a karneval prišiel na rad posledný februárový týždeň. Každá maska bola ocenená a nálada
bola výborná.

Začiatkom marca nás navštívili prváčikovia pod vedením pani učiteľky Janky Šagátovej s pekným programom k Medzinárodnému dňu žien. Na pláne sme mali prezentáciu poviedok
a básní v našom stacionárnom Hviezdoslavovom Kubíne, ako aj
stretnutie s gréckokatolíckym pánom farárom, no mimoriadna
situácia na Slovensku nám zatiaľ neumožňuje pokračovať v takýchto aktivitách. Veríme, že boj s koronavírusom, týmto neviditeľným nepriateľom, čoskoro zvládneme. Našim klientom, ktorí budú potrebovať pomoc, poskytneme sociálne služby terénnou formou.

S klientmi sme sa dohodli, že počas jarných, letných a jesenných mesiacov budeme zbierať bylinky v blízkom okolí a za domácu úlohu ich budeme sušiť v domácom prostredí. V zimných
mesiacoch nám bylinkové čajíky určite posilnia imunitný systém.

Renáta Liptaiová
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
Rekonštrukcie a inovácie v roku 2019

prostredie, ktorej predkladateľom bola Anna Petrášová. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavovalo 590,46 eur.
Z finančného príspevku nadácie boli zakúpené mikroskopy vrátane príslušenstva, tablety, prenosné váhy do terénu, notebook
do odbornej učebne, prístroje a pomôcky na odber, analýzu
a merania pôdy a vody. Z vlastných zdrojov sme zakúpili kancelárske potreby a plechovú skriňu na optiku a techniku. Aj vďaka
projektu sa nám podarilo vybudovať odbornú učebňu pre vyučovanie biológie, ekológie, environmentálnej výchovy a zdravotnej prípravy.
Na podporu komunitného života v obci prostredníctvom vybudovania oddychovej zóny v školskom areáli pre naše deti
a našich žiakov, ich rodičov, ako aj pre seniorov z obecného
denného stacionára poskytol Orange Slovensko, a. s., finančný
príspevok vo výške 1 000 eur. Stalo sa tak na základe žiadosti
o podporu projektu Spolu za krajší svet, ktorej predkladateľom
bola Lucia Michelčíková. Na spolufinancovaní sa podieľala aj
škola vo výške 534,90 eur.
Na základe žiadosti Evy Pocklanovej poskytli finančné prostriedky na dobudovanie detského ihriska v materskej škole dva
subjekty: Nadácia Železiarne Podbrezová vo výške 200 eur
a Komunálna poisťovňa vo výške 190 eur.
Ďakujem zamestnancom, predstaviteľom obce vrátane zamestnancov obecného úradu, ale aj rodičom a občanom, ktorí sa
podieľali na realizácii uvedených projektov. Poďakovanie za
poskytnuté finančné prostriedky patrí nadáciám, spoločnostiam
či poisťovniam.

Rok 2019 bol v našej škole rokom rekonštrukcií tried, opráv
kanalizačného či vodovodného potrubia, ale aj inovácií výchovno-vzdelávacieho procesu. Hoci sa píše rok 2020, prostredníctvom príspevku sa vrátim späť do uplynulého roku. Dôvod je
jednoduchý. Chcem verejne poďakovať najmä predstaviteľom
obce a zamestnancom školy za spoluprácu a vzájomnú pomoc.
Na rekonštrukciách či opravách v škole sa v roku 2019 výraznou mierou podieľala obec prostredníctvom starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Vďaka nim sme mohli zrekonštruovať dve triedy, jednu pre našich súčasných prvákov a druhú
pre piatakov. Z rozpočtu obce nám na rekonštrukciu vyčlenili
15 000 eur, vďaka čomu sme mohli v oboch triedach vymeniť
podlahu, vystierkovať a vymaľovať steny a stropy, vymeniť sanitný materiál a zakúpiť koberce, magnetické tabule a nábytok
(skrine, stoly a stoličky pre žiakov).
Podarilo sa nám vyriešiť aj dlhoročný problém s kanalizáciou
v materskej škole. Vďaka obci sa vymenilo kanalizačné potrubie, čo si vyžiadalo náklady vo výške 11 030,81 eur. Uvedená
suma zahŕňala aj čistenie kanalizácie, ktoré predchádzalo samotnej výmene potrubí.
Obec nám poskytla finančné prostriedky aj na opravu závažnej poruchy na vodovode vo výške 12 033,13 eur. Okrem výkopových prác a výmeny niekoľkometrového vodovodného potrubia sú v sume zahrnuté aj náklady na diagnostiku úniku vody.
V školskom byte sme boli nútení vymeniť kotol, ktorého
oprava už nebola možná. Celkové finančné náklady na výmenu
starého kotla za nový vrátane montáže boli 2 376 eur. Okrem
toho sme zaplatili 195,84 eur za opravu poškodeného ústredného kúrenia a 144,20 eur za opravu kotla v škole. Finančné prostriedky opäť poskytla obec.
Obec nám celkovo na rekonštrukcie a opravy vzniknutých
porúch či dlhoročných problémov poskytla finančné príspevky
vo výške 39 950 eur. Rozdiel, ktorý vznikol medzi poskytnutými a skutočnými finančnými prostriedkami, sme dofinancovali
z rozpočtu školy. Uvedená suma nie je pre takú malú obec zanedbateľná, preto si veľmi vážim pomoc zo strany starostu a každého jedného poslanca obecného zastupiteľstva, ktorí rozhodli
o investícii a neraz nám pomohli zvládnuť neľahkú situáciu.
Ďakujem im aj za dobre fungujúcu spoluprácu, vzájomný rešpekt a v neposlednom rade za prejavenú dôveru. Som veľmi rada, že vzťahy medzi školou a obcou sú korektné. Teší ma, že
pracujem práve v Nemeckej, lebo sa mi tu pracuje veľmi dobre.
Vďaka projektom našich zamestnancov sa nám podarilo inovovať výchovno-vzdelávací proces v materskej a základnej škole. Materskej škole poskytol Volkswagen Slovakia, a. s., finančný príspevok vo výške 985,08 eur na základe žiadosti o podporu
projektu Hurá, dopravné ihrisko!, ktorej predkladateľom bola
Petronela Kútiková. Na spolufinancovaní sa finančnými prostriedkami vo výške 580 eur podieľala aj škola. Z prostriedkov
bolo zakúpené prenosné dopravné ihrisko s cieľom podporiť
vzdelávanie detí materskej školy v oblasti dopravnej výchovy.
Na podporu environmentálnej výchovy detí v materskej škole
poskytla Nadácia SPP finančný príspevok 700 eur prostredníctvom projektu Zuzany Lokšovej pod názvom Záhrada hrou.
Z príspevku boli zakúpené pestovateľské stoly so skleníkmi,
záhradné náradie a mikroskop s kamerou.
Na podporu environmentálnej výchovy žiakov v základnej
škole poskytla Nadácia SPP finančný príspevok vo výške
6 000 eur na základe žiadosti o podporu projektu Chráň životné

Anna Petrášová,
riaditeľka ZŠ s MŠ v Nemeckej

Blíži sa termín zápisu do 1. ročníka ZŠ
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká
č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky by sa mal zápis do 1. ročníka našej základnej školy konať 21. apríla 2020. Všetkým rodičom, ktorých
deti dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov, preto prinášame
niekoľko dôležitých a užitočných informácií.
V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca povinný
zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na
niektorú základnú školu, ak jeho dieťa do 31. augusta 2020 dovŕši šesť rokov a dosiahne tak školskú spôsobilosť. Zákonný
zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky aj vtedy, ak bude žiadať o jej odklad. Ak svoje dieťa
neprihlási podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., dopustí
sa priestupku, za ktorý mu obec podľa § 37 ods. 3 zákona
č. 596/2003 Z. z. môže uložiť pokutu do výšky 331,50 eur. Ak
bude dieťa v čase konania zápisu choré, je potrebné oznámiť to
riaditeľovi vybranej školy a dohodnúť sa na individuálnom
postupe.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, t. j.
v spádovej škole, ak pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu. Dieťa môže povinnú školskú dochádzku plniť aj v inej
škole, ak ho jej riaditeľ prijme na vzdelávanie. Riaditeľ spádovej
školy je však povinný prednostne prijať dieťa, ktoré má trvalý
pobyt v školskom obvode jeho školy.
Zákonný zástupca sa s dieťaťom môže zúčastniť zápisov vo
viacerých základných školách, zapíše ho však len do jednej
z nich. Ak dieťa zapíše do školy pre žiakov so špecifickým
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intelektovým nadaním, súkromnej alebo cirkevnej školy, musí
ho v čase zápisu zapísať aj do spádovej školy.
Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, jeho zákonný
zástupca môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy na
základe žiadosti následne rozhodne o odklade.
Zákonný zástupca môže na plnenie povinnej školskej dochádzky prihlásiť aj dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 nedovŕši
šesť rokov. V tomto prípade musí so žiadosťou predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre
deti a dorast.
Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 15. júna 2020. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne po zápise a vydaní rozhodnutia dodatočne zmeniť
školu, musí to škole, na ktorú svoje dieťa zapísal, oznámiť najneskôr do konca augusta.
Ak má dieťa trvalé bydlisko na území SR a bude sa vzdelávať
v škole mimo tohto územia, plní povinnú školskú dochádzku
podľa zákonov SR. Zákonný zástupca môže na zapísanie dieťaťa do kmeňovej školy na Slovensku splnomocniť inú osobu. Tá
sa preukáže splnomocnením od zákonného zástupcu, svojím
občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa, príp. jeho overenou kópiou. O povolení vzdelávania v škole mimo územia SR
rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti
rodiča, v ktorej uvedie meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa,
rodné číslo, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu, ktorú
bude dieťa navštevovať, ak je vopred známa. V opačnom prípade zákonný zástupca do 30 dní od príchodu do krajiny pobytu
predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu
a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú
školu.
Na záver ešte niekoľko informácií týkajúcich sa zápisu do
našej základnej školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu budeme rodičov o termíne a spôsobe zápisu informovať prostredníctvom webového sídla našej školy, na ktorom budeme
priebežne aktualizovať všetky potrebné informácie. Okrem
toho môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy prostredníctvom
emailu .

Materská škola ako súčasť základnej školy v Nemeckej je
zariadením, ktoré chce svojím prístupom pomáhať deťom v hľadaní cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické a fyzické zdravie, viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu.
Za základné črty našej práce považujeme:
– partnerský vzťah medzi pedagógmi, deťmi a rodičmi;
– vzájomnú úctu a zodpovednosť;
– rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti;
– solidaritu a spolupatričnosť;
– dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba;
– skupinové aktivity podporujúce rozvoj dieťaťa.
Naším poslaním je prispieť k rozvoju osobnosti dieťaťa tak, že
nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťah medzi
človekom a životným prostredím. Našou víziou sa stala
myšlienka: Chceme byť škola v prírode a s prírodou.
Čo ponúka naša materská škola?
Talent a nadanie u detí rozvíjame prostredníctvom záujmového krúžku anglického jazyka, výtvarnej a hudobnej výchovy,
športového krúžku a environmentálneho krúžku.
Environmentálnu výchovu rozvíjame prostredníctvom bádania, skúmania, turistických vychádzok do blízkeho okolia, pozorovaním prírodných javov (pestovaním rastliniek, starostlivosťou o hmyzí domček, jarným čistením prírody atď.).
Pohybovú výchovu rozvíjame prostredníctvom plaveckého
a lyžiarskeho výcviku.
Rozvíjame spoluprácu so ZŠ, s Obecným úradom v Nemeckej, s denným stacionárom v Nemeckej, s lesnými pedagógmi
a s ekopedagogičkou, so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici, s OZ Zvieratá v núdzi, s Policajným
zborom SR, s CŠPPaP a s inými subjektmi.
Triedy sú vybavené moderným nábytkom, rôznorodými
didaktickými pomôckami, máme jednu triedu s IKT vybavením.
Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií poskytujeme deťom čo
najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou na našom zrekonštruovanom školskom dvore.
Realizujeme projekt pod názvom Technika hrou, ktorý nám
umožní implementovať technickú výchovu do života materskej
školy a rozšíriť environmentálnu profiláciu o technickú výchovu.

Anna Petrášová,
riaditeľka ZŠ s MŠ v Nemeckej

Ivana Štellerová,
zástupkyňa pre materskú školu
ZŠ s MŠ v Nemeckej

Dianie a inovácie v materskej škole
Materská škola prechádzala v roku 2019 množstvom pracovných, ale aj rekonštrukčných zmien. Vďaka spolupráci s rodičmi a zamestnancami materskej školy, finančným príspevkom
ZŠ a hlavne za spolupráce pána starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva sme mohli zrealizovať veľa projektov, prostredníctvom ktorých sme zveľadili okolie školy, zakúpili sme skleník, dopravné ihrisko s príslušenstvom, mikroskop pre deti MŠ
a pareniská do každej triedy.
Pani učiteľky materskej školy v spolupráci s pánom starostom a poslancami obecného zastupiteľstva prostredníctvom projektu Spolu za krajší svet vybudovali oddychovú zónu pre seniorov a deti zo základnej a materskej školy. Takýchto projektov
bolo za posledné obdobie veľmi veľa. Verím, že spoločným úsilím budeme deťom v našom predškolskom zariadení aj naďalej
zveľaďovať a zlepšovať pobyt i výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom MŠ,
pani riaditeľke ZŠ, rodičom, predstaviteľom obce nielen za
finančnú podporu, ale hlavne za naozajstné fyzické úsilie, ktoré
vynaložili pri zveľaďovaní nášho okolia.
V súčasnosti sa hlavným zámerom rozvoja materskej školy
stala environmentálna a technická výchova. Chceme sa sústrediť
na plnenie cieľov a úloh environmentálnej výchovy súčasne
s možnosťou priameho kontaktu detí i dospelých s prírodou.

Pomôžte nám skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces

a darujte 2 % z dane
Združeniu rodičov
Základnej školy v Nemeckej.
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.

Tlačivo nájdete
na webovej stránke školy.
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Zo života škôlky

V januári sa škôlkari učili prikrmovať vtáčiky. Na snímke deti s búdkou vyrobenou z odpadového materiálu.

Dňa 20. februára 2020 sa naša škôlka premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. O veselú náladu počas karnevalu sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi pripravili tanečné improvizácie a súťaže.
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V dňoch 3. až 7. februára sme mali naplánovaný lyžiarsky výcvik v spolupráci s lyžiarskou školou ASA (All Sports Academy) v stredisku Selce. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa akcia realizovala len tri dni, ktoré však určite stáli za to. Deti boli
prepravované vlastným autobusom priamo do strediska, kde si ich vyzdvihli lyžiarski
inštruktori. Rozdelené do jednotlivých miniskupiniek úspešne zvládli prvé kroky na
lyžiach, jazdu priamo po spádnici, jazdu priamo v pluhu, zastavenie na znamenie.
V nasledujúcich dňoch sa niektorým podarilo zvládnuť aj pluhovanie bez pomoci, jazdu
na detskom vleku a vstávanie zo zeme bez pomoci.

Sokoliari Majstra Vagana
navštívili našu škôlku 5. februára. S deťmi sa rozprávali o lesných zvieratkách, lesných plodoch. Deti správne určovali
povrch tela konkrétnych zvierat, snažili sa rozlíšiť srsť od peria, daniela od jeleňa. S niektorými dravcami sa mohli aj odfotiť a iné zase pohladkať. Deti
zaujala hlavne plamienka driemavá s menom Feri, ale i orol
skalný.
Zuzana Lokšová,
Ivana Kapusňaková

Zápis do materskej školy

Potrebné tlačivá si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke
školy. Povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného
lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, v ktorom je uvedený aj údaj o povinnom očkovaní. Tento doklad sa
k žiadosti doloží dodatočne.
Okrem toho môžu rodičia kontaktovať zástupkyňu materskej
školy prostredníctvom emailu skolkavnemeckej@centrum.sk.

V súlade s Vyhláškou 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z. z. budú prednostne prijaté
deti, ktoré v školskom roku 2020/2021 dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od
dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
Podávanie žiadostí do materskej školy by malo prebiehať od
30. apríla do 31. mája 2020. O termíne a spôsobe podávania
žiadostí budeme rodičov informovať prostredníctvom webového sídla našej školy https://zsmsnemecka.edupage.org/.

Ivana Štellerová,
zástupkyňa pre materskú školu ZŠ s MŠ v Nemeckej
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75. výročie oslobodenia našej obce
Prvé jarné dni roku 1945 znamenali pre našu obec odchod
okupantských nacistických vojsk. Ustupujúc pred rumunskými
a ukrajinskými jednotkami, zanechávali za sebou spúšť. Zničené komunikácie, do povetria vyhodené mosty, vyhasnuté životy.
Počas existencie vojnovej Slovenskej republiky sa vytvoril
dostatok opozičných síl, ktoré nesúhlasili s postupom našich
vládnych predstaviteľov, najmä s kolaboráciou s nemeckým nacizmom. Svoj odpor vyjadrili najmä vyhlásením Slovenského
národného povstania, čím reagovali na vstup okupačných vojsk
na slovenské územie. Hoci príslušníci nemeckého Wehrmachtu
a gestapa operovali na Slovensku necelý rok, najmä ľudia na
povstaleckom území stredného Slovenska okúsili vojnové hrôzy naplno. Dodnes nás na to upozorňujú vypálené obce, osady
a straty na životoch medzi civilným obyvateľstvom. Svedčia
o mimoriadne krutom nasadení nepriateľských síl. Po porážke
povstaleckých vojsk v októbri 1944 nemecké jednotky obsadili
i našu obec. Aj po týchto udalostiach niektorí naši obyvatelia
našli napriek nebezpečenstvu odvahu a udržiavali kontakt
s partizánskymi skupinami v horách. Toto bol jeden z hlavných
dôvodov tragédie na dnešnej Partizánskej ulici nad mostom
v Nemeckej. Časť jej obyvateľstva privítala nový rok 1945 bez
strechy nad hlavou, keďže v noci z 31. decembra na 1. januára
Nemci skoro všetky drevené domy na ľavom brehu potoka vypálili. V januárových mrazoch sa rodiny pohorelcov, viaceré aj
s malými deťmi, museli uchýliť k príbuzným v obci či na okolí.
Veľkú odvahu preukázali aj obyvatelia odhodlaní pomôcť
spoluobčanom židovského pôvodu, ktorí na povstaleckom území hľadali útočisko pred deportáciami do koncentračných táborov a neskôr aj pred istou fyzickou likvidáciou. Ich ukrývaním riskovali životy napríklad členovia rodiny Rusnákovcov
v Nemeckej či obyvatelia osady Halgašovcov nad Dubovou.
Napokon sa začiatkom januára 1945 nemečianska vápenka pred
Ráztockou dolinou stala svedkom jednej z najtragickejších vojnových udalostí na našom území.
Jednotky, ktoré z 21. na 22. marca 1945 oslobodili Nemeckú
a jej okolie, našli v obciach väčšinou vystrašené a zneistené ženy a starších ľudí s deťmi, keďže muži boli odvlečení ustupujúcimi nacistami. Po ich návrate sa obyvatelia, tešiaci sa z prvých
mierových dní, s nadšením a chuťou púšťali do obnovy vojnou
zničených hospodárskych hodnôt. Horšie to bolo s ranami na
duši a prázdnymi miestami po obetiach, ktoré pozostalým už nik
nedokázal vrátiť. Aj keď sa naša krajina po niekoľkých povojnových rokoch opäť ocitla v totalite, ktorú zaviedla komunistická strana, mierové roky predsa len znamenali koniec strachu
pred priamymi vojnovými hrôzami.
V súčasnosti máme medzi sebou čím ďalej tým menej občanov, ktorí vedia rozprávať o prežitých vojnových rokoch. Vývoj
situácie mimo územia našej republiky nás, žiaľ, so vztýčeným
prstom upozorňuje, že mierový život v Európe 21. storočia nemôžeme brať ako samozrejmosť. Možno sa v tejto chvíli cítime
príliš malí a slabí na to, aby sme ovplyvnili vývoj v Európe či
vo svete. Mali by sme si však naplno uvedomiť, že medzi hlavné
príčiny všetkých vojnových konfliktov patrí sebectvo, ignorovanie demokratických princípov a často aj neschopnosť ľudí komunikovať navzájom. Spomenuté problémy a slabosti nie sú prítomné len v kruhoch mocných, vodcov a politických špičiek.
Nachádzame ich vo všetkých vrstvách našej spoločnosti, teda aj
medzi nami.
Dovolím si vyjadriť prianie, aby sme v nasledujúcich dňoch,
mesiacoch aj rokoch spoločne urobili pre pokojný a hodnotný
život v našej obci maximum. Aby sme vzájomnou pomocou,
toleranciou, spoločným úsilím a hlavne zodpovednosťou voči
svojim blízkym dokázali čeliť nielen momentálne sa šíriacej epidémii, ale aj ostatným výzvam, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

Emil Daučík, priamy účastník SNP zo Zámostia
Foto Peter Berčík 2011

Členovia Klubu vojenskej histórie Golian pri ukážke bojov,
ktorá sa uskutočnila v máji 2011 na Kejde v Nemeckej
Foto Peter Berčík 2011

Na Ulici SNP v našej obci sa nachádza pamätník pripomínajúci hrdinstvo ľudí, ktorí obetovali svoje životy, aby sme mohli
žiť slobodne a v mieri. Zastavme sa pri ňom a v duchu si uctime
ich pamiatku.
Branislav Čižmárik,
starosta obce
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Náš zbor pre občianske záležitosti
Sobáš, narodenie dieťatka či významné
jubileum. Toto všetko sú životné udalosti,
ktoré v ľudských spomienkach zanechávajú hlbokú stopu. Zbor pre občianske
záležitosti (ZPOZ) v spolupráci s obecným
úradom sa snaží práve tieto chvíle našim
spoluobčanom spríjemniť svojimi vystúpeniami a umocniť tak ich dôležitosť, aby sa
zaradili do kategórie nezabudnuteľných
okamihov.
ZPOZ v našej obci vyvíja činnosť od
februára 1981, keď sa jeho členovia svojím
programom prvýkrát podieľali na vyplnení
kultúrnej zložky pri obrade uzavretia manželstva. Od tohto dátumu majú členovia
ZPOZ-u pomyselné stránky svojho denníka popísané množstvom podujatí, ktoré
obohatili krásnymi slovenskými pesničkami s hudobným sprievodom a veršami
vhodnými pre tú-ktorú príležitosť.
Členovia ZPOZ-u v r. 1988
Foto Š. Palárik

Členky ZPOZ-u v r 1991
Foto Š. Palárik

V posledných rokoch tento
zbor tvorí skupinka sympatických žienok, ktoré si vždy dokážu nájsť čas a neváhajú obetovať
chvíle voľna, aby spoločným vystúpením prispeli k milému a zároveň dôstojnému priebehu každej udalosti, či je to už sobáš,
uvítanie nových občanov, alebo
každoročné stretnutie jubilantov.
Právom im za to patrí naše uznanie a poďakovanie. Všetkých podujatí sa pravidelne zúčastňujú
pani Kvetka Čreppová, neodmysliteľný hudobný sprievod, skvelá
recitátorka pani Milka Kováčiková a výborné speváčky pani Marienka Mihalisková, Martuška
Tomková a Martuška Dejmeková. Donedávna k nim patrila aj
pani Matilka Lacková.
Zákony nášho bytia sú neovplyvniteľné, čas neúprosne beží
a s pribúdajúcimi rokmi sa častejšie hlási aj pocit únavy či choroba. Nenápadne sa vynára potreba omladiť tento kolektív. Touto
cestou pozývame všetkých, ktorí
majú nadanie a hlavne chuť podieľať sa na činnosti ZPOZ-u, aby
dali o sebe vedieť a prihlásili sa
do radov účinkujúcich. Prispeli
by tým k spestreniu a obohateniu
obradov a malých spoločenských
udalostí organizovaných naším
obecným úradom.
Katarína Starčoková,
OcÚ Nemecká
Vystúpenie ZPOZ-u
v r. 2018
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Malý návrat k trojkráľovým tradíciám
belčovík, pochôdzka mala názov chodenia s belčovíkom. Tri
dievčatá – Juliana Lokšová, Lesana Pacherová a Johana Chromeková – od poludnia do večera 6. januára navštívili aspoň
niektoré domácnosti v Nemeckej, Dubovej, Zámostí, Predajnej,
Ondreji a Brusne. Rýchly presun a sprievod im zabezpečili rodičia, dospelí členovia Čierťaže. Pôvodnú pesničku, ktorá sa viazala k tejto tradícii, sa folklórnej skupine podarilo zachytiť
vďaka výskumu u niekdajších nositeliek tejto tradície, najmä
u Lýdie Šuchovej z Nemeckej a Judity Vierikovej z Ondreja.

Sviatok Zjavenia Pána, ktorý pripadá na 6. januára a ktorý
ľudovo nazývame Traja králi, sa najmä v minulosti slávil s väčším dôrazom ako v súčasnosti. Trojkráľová kňazská koleda spojená s požehnávaním príbytkov má v tradíciách katolíckej cirkvi
pevné miesto dodnes. V tradičnom prostredí išlo takisto o šťastný deň, viazalo sa naň mnoho povier. Napríklad v Nemeckej sa
v minulosti verilo, že budúcemu manželskému páru, ktorému na
tento deň vyšli ohlášky, sa bude dobre dariť v hospodárstve, čo
sa prejaví najmä na bohatej znáške slepačích vajec. Furmani
zase v tento deň zapriahali kone do saní a svojich rodinných príslušníkov alebo mládencov s dievčatami dobre poprevážali po
okolitých dedinách. Čím dlhšia sanica, tým krajší ľan a konope
mali narásť v začínajúcom roku.

Návšteva v Ondreji u Judity Vierikovej u Kováčov
Foto K. Chromeková

Mal som dojem, že táto milá návšteva potešila viacerých
domácich a spestrila im sviatočné popoludnie, ktoré v súčasnosti často trávime pri televízore. A či sa podobné zvyky obnovia
a zachovajú aj v nasledujúcich rokoch? To záleží v prvom rade
od iniciatívy nás dospelých, ktorí máme blízko k folklóru a ľudovým tradíciám.
Martin Lokša

Občianske združenie Čierťaž
Nemecká
prosí o poukázanie podielu 2 % zaplatenej
dane z príjmov.

Dievčatá počas obchôdzky s belčovíkom v Nemeckej
Foto M. Lokša

Finančné prostriedky budú použité na materiálové
a organizačné zabezpečenie činnosti
folklórnej skupiny Čierťaž.

Vo všetkých dedinách na okolí boli do 40. rokov 20. storočia
rozšírené detské trojkráľové obchôdzky. Domácnosti obchádzali buď traja chlapci s papierovou hviezdou a šabľami v rukách,
ktorí mali predstavovať troch kráľov, alebo tri dievčatá s bábikou
v kolíske. Zmyslom oboch pochôdzok bolo spevom a vinšami
rozširovať úctu k narodenému Spasiteľovi. Keďže návšteva každej domácnosti bola spojená s odmenou, protagonistami bývali
predovšetkým deti z chudobnejších rodín.
Tohto roku sa z iniciatívy členov nemečianskej folklórnej skupiny Čierťaž po 70 rokoch obnovila trojkráľová dievčenská obchôdzka. Keďže naši predkovia detskú drevenú kolísku nazývali

Bližšie informácie podajú členovia vo vedení združenia.
Tlačivo na stiahnutie nájdete aj na webovej
stránke združenia: www.ciertaznemecka.sk
Peter Marčok, Branislav Píši, Marta Tomková,
Gabriela Macíková, Marek Lokša, členovia rady združenia
Martin Lokša, riaditeľ združenia
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Vo vianočnom období sa deti a mládež z našej
komunity opäť zapojili do akcie

Dobrá novina
Vďaka dobrým ľuďom sa im pre charitatívne projekty
v Afrike podarilo vyzbierať celkom

354 eur
Všetkým darcom patrí srdečné Pán Boh zaplať

Folklórna skupina Čierťaž
pozýva do svojich radov všetkých nadšencov
so vzťahom k tradičnej kultúre,
najmä k ľudovému spevu a tancu,
ktorí by nám chceli pomôcť
pri zachovávaní a šírení folklórneho dedičstva
nášho regiónu.
Záujemcovia sa môžu informovať prostredníctvom
webovej stránky www.ciertaznemecka.sk
(kontakty alebo kniha návštev)
alebo priamo u ktoréhokoľvek
aktívneho člena skupiny.
Vedenie občianskeho združenia Čierťaž Nemecká

Výnimočný vianočný koncert
Adventný a vianočný čas nám okrem tradičných príprav,
pečenia či nákupov ponúka aj možnosť na chvíľu sa zastaviť, stíšiť sa a počúvať. V nákupných centrách, v televízii a rozhlase neustále znejú koledy a vianočné piesne, ktoré sú už pevnou súčasťou predvianočných rituálov. V tomto období sa na mnohých
miestach konajú adventné a vianočné koncerty na miestach,
ktoré bežne na tieto účely neslúžia, a to v kostoloch.
Chrám je prirodzeným miestom pokoja, modlitby. Azda aj
vďaka čarovnej a pokojnej atmosfére sa v jeho priestoroch dá
piesňami vyjadriť pokora, úcta a láska k Bohu, k ľuďom. A tak
sa aj náš kostol sv. Mikuláša v Dubovej ku koncu minulého roka
stal miestom krásneho netradičného koncertu, v ktorom sa predstavili dvaja výnimoční speváci z nášho regiónu. Mateja Vaníka
z Ráztoky, člena speváckeho tria La Gioia, sme už v našom kostole počuli spievať. Tentoraz sa predstavil v netradičnom spojení s ďalším výnimočným spevákom Martinom Vetrákom z Brezna, o ktorom znalci hovoria, že je naším slovenským Karlom
Gottom, a hudobní kritici mu predpovedajú dlhú kariéru. O jeho
nadaní sme sa mohli presvedčiť aj v talentovej televíznej súťaži.
Martin s úplnou ľahkosťou, nonšalantnosťou a pokorou gentlemana zaspieval aj tie najnáročnejšie skladby. Spolu s Matejom
Vaníkom potešili divákov svojimi duetmi, z ktorých doslova naskakovali príjemné zimomriavky. Obaja spolu spievali po prvýkrát a môžeme byť hrdí, že to bol práve náš kostol, ktorý sa vďaka stovkám sviečok a netradičnému osvetleniu stal ešte krajším
miestom pokoja, modlitby, piesní a lásky. Koncert sa uskutočnil
29. decembra 2019 a môžeme povedať, že aj vďaka divákom,
ktorí prišli a zaplnili kostol do posledného miestečka, bol krásnou bodkou za odchádzajúcim kalendárnym rokom.
Zuzana Kováčová Švecová
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Urbársky spolok v Nemeckej
Nemečiansky urbár, ako našu organizáciu
mnohí hovorovo nazývajú, má oficiálny názov
Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Nemecká. Ide o hospodársky spolok,
ktorého členovia majú v spoločnom podielovom
vlastníctve časť lesnej pôdy a pasienkov v niekdajšom chotári obce Nemecká. Počet riadnych
členov je v súčasnosti 168. Podobné spoločenstvá existujú aj v miestnych častiach Dubová
a Zámostie. Hospodárenie spoločenstva riadi
výbor na čele s predsedom a odbornosť pri pestovaní lesa zabezpečuje lesný hospodár. Vedenie spolku každoročne predkladá výsledky hospodárenia členom spoločenstva na výročnom
valnom zhromaždení.
Príjmy do spolkovej pokladnice plynú v prvom rade z predaja vyťaženého dreva, ďalej z prenájmu pasienkov a poľovného revíru. Okrem
vlastných pozemkov spolok hospodári aj v prenajatých cirkevných lesoch a na základe zmluvy o odovzdaní majetku Lesmi
Slovenskej republiky, štátnym podnikom Slovenská Ľupča, aj
na 76 hektároch neznámych vlastníkov. Táto pôda bude majiteľom odovzdaná po pozemkovej reforme, ktorej uskutočnenie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje
v najbližších rokoch.
Rok 2019 bol posledným v období, ktoré sa riadilo desaťročným hospodárskym plánom 2010 – 2019. Kritická situácia nastala v roku 2013 v dôsledku veternej kalamity. V nasledujúcich
rokoch sa v spolkových lesoch ťažilo len kalamitné drevo s nižšou kvalitou, čo sa odrazilo v príjmoch do spolkovej pokladnice.
Uvediem niekoľko informácií z valného zhromaždenia, ktoré
sa konalo 8. marca 2020. O činnosti v roku 2019 a o situácii
v spoločenstve prítomných podielnikov informovali najmä
predseda Ing. Juraj Peťko a lesný hospodár Ing. Stanislav Kohút.
Spolok v minulom roku hospodáril na ploche vyše 354 ha včítane prenajatých cirkevných lesov. Vyťažilo sa spolu 727 metrov
kubických dreva, vysadilo sa 8-tisíc sadeníc stromčekov. Za
uplynulé desaťročné obdobie bolo vysadených spolu 242 700 ks

Pohľad na Nemeckú z Revišťa
Foto Martin Lokša 2020

sadeníc. Na územie so spomenutou rozlohou ide o dosť vysoké
číslo. Dôvodom bolo zalesňovanie holín, ktoré vznikli v dôsledku spomínanej veternej kalamity v roku 2013. Ťažba bola o niečo prekročená, ale len v dôsledku nutného spracovania kalamitného dreva.
Lesnícke práce v roku 2019 prebiehali okrem iného v Bugáčovej, nad Stráňou, nad Prídelom, nad Rafajkou a nad Palangovie lúkou. V porastoch nad Rafajkou bolo zaznamenané poškodenie lykožrútom. Konské záprahy sa využívali pri ťažbe vo
farskej hore.
Od roku 2020 sa má hospodárenie riadiť podľa nového desaťročného hospodárskeho plánu na obdobie 2020 – 2029, ktorý
určil objem úmyselnej ťažby na 1 700 m3 ročne. Oproti uplynulému desaťročiu je znížená o 1 100 m3 ročne. Keďže ceny dreva
sú momentálne nízke, spoločenstvu sa neoplatí do nej púšťať. Na
slovenské píly sa v súčasnosti dováža lacné drevo z Česka, kde
ho je prebytok. Vzhľadom na to, že hospodárenie je momentálne stratové, výbor sa v záujme šetrenia rozhodol nevyplácať podiely z hospodárenia za minulý rok a výťažky z predošlých rokov ponechať ako rezervu.
Martin Lokša

Obecná zabíjačka
Veselé fašiangové obdobie sa už tradične na mnohých miestach, najmä na dedinách, končieva zabíjačkami. Fašiangy sú často najmä v lokalitách so silnou folklórnou tradíciou spojené so sprievodmi masiek, pochovávaním basy či s kultúrnym
a hudobným predstavením lokálnych folklórnych skupín.
V našej obci sa aj v tomto roku uskutočnila tradičná obecná zabíjačka, a to v poslednú fašiangovú sobotu 22. februára 2020 v priestoroch kultúrneho domu v Nemeckej a v jeho okolí. Bola síce bez sprievodu a kultúrneho vystúpenia, napriek
tomu ju navštívilo množstvo občanov z Nemeckej a blízkeho okolia. Účasti sa určite potešili organizátori, ktorí pre návštevníkov pripravili chutnú kapustnicu, punč
a nechýbali ani sladké koláčiky. Vďaka peknému počasiu, voňavým a chutným výrobkom od Nagyovcov z Jasenia a príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarala ľudová
hudba Veselí chlapci z Horehronia, sa v našej obci uskutočnila ďalšia pekná akcia.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave
a organizácii. Snáď sa spolu stretneme aj o rok, pevne veríme, že už aj za účasti
našej folklórnej skupiny Čierťaž, ktorá už teraz myslí na to, aký zaujímavý program
pre nás pripraví.
Zuzana Kováčová Švecová
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Čo je nové vo V-Fit Clube
Kulturistický oddiel V-Fit Club od roku 2013 pôsobí na
pôde miestnej základnej školy. Funguje vďaka prenájmu
školských priestorov a finančnej dotácii z rozpočtu obce.
Naše fitko je v povedomí občanov už dávno, navštevujú ho nielen mladí, ale aj skôr narodení záujemcovia z našej obce a blízkeho okolia. Všetci, ktorí chcú niečo spraviť pre svoje zdravie, postavu alebo sa potrebujú len tak
odreagovať od každodenného stresu, majú u nás dvere
otvorené denne od 6.30 do 21.30. Pravidelní návštevníci
vedia, že v minulom roku do vybavenia klubu pribudol
cyklotrenažér a posilňovací stroj na chrbát. Takisto sa
nám podarilo dokončiť nový vstup, ktorý je vďaka elektronickej čítačke oveľa pohodlnejší a praktickejší. V budúcnosti chceme naďalej pracovať na skvalitňovaní podmienok v našich priestoroch. Tých, čo ešte váhajú a nevedia,
kedy majú začať s cvičením, srdečne pozývam, budú v našom klube vítaní.
V súčasnosti musíme byť trpezliví a počkať na skončenie všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Záujemcovia o členstvo a cvičenie v našom fitku získajú bližšie
informácie na telefónnom čísle 0911 299 789.
Vladimír Végh

Patrik sa nevzdáva
V roku 2018 sme vo štvrtom čísle Noviniek spod Hradiska uverejnili článok nášho úspešného motocyklového
reprezentanta a viacnásobného majstra republiky Patrika
Halgaša z Dubovej. V príspevku nás zoznámil so svojou
záľubou a úspechmi, ktoré v športe enduro dosiahol.
V roku 2019 nezaháľal a tvrdo pracoval na výsledkoch.
Zúčastnil sa nielen na medzinárodných majstrovstvách
Slovenskej republiky a majstrovstvách sveta, ale aj na majstrovstvách Európy: v Heinole vo Fínsku získal 4. miesto
a v Madone v Lotyšsku 3. miesto. V septembri 2019 sa
konali Majstrovstvá sveta a Medzinárodné majstrovstvá
Českej republiky, kde v novootvorenej triede GP obsadil
krásne 1. miesto. V sezóne 2019 obhájil titul absolútneho
majstra Slovenska. Stal sa vojakom a v októbri 2019 nastúpil na základný vojenský výcvik. Po jeho ukončení začal pracovať ako vrcholový športovec Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.
Momentálne sa Patrik nachádza v neľahkej situácii. Pri
nešťastnom páde počas tréningovej jazdy mu náraz poškodil chrbticu a otras miechy spôsobil znehybnenie dolnej
časti tela. Nehoda sa stala 21. februára tohto roku v tréningovom areáli v Maďarsku, kde začal s prípravou na sezónu. Súčasťou jeho plánov bol štart na svetových aj európskych majstrovstvách. Po CT v Maďarsku nasledoval prevoz do ružomberskej nemocnice a v súčasnosti jeho liečenie pokračuje v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.
Mladý 24-ročný športovec sa ani na lôžku nevzdáva, bojuje a verí, že sa opäť postaví na nohy. Priatelia mu zriadili transparentný účet, aby mu jeho blízki, kamaráti a priaznivci mohli prispieť na prevoz špeciálnou sanitkou, rehabilitáciu či náklady spojené s liečením. IBAN účtu je
SK62 0900 0000 0051 6877 2509.
Držíme palce, Paťo.
Martin Lokša
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Rok 1957
(2. časť úryvkov z futbalovej kroniky Jaroslava Majerčíka)
Nemecká – Medzibrod 3 : 2

V ďalšom pokračovaní spomienok Jaroslava Majerčíka
sa čitatelia dozvedia, ako sa nemečianskym futbalistom darilo v roku 1957. Obec reprezentovali dve družstvá. Autor
kroniky bol aktívnym členom mužstva dorastu, o družstve
mužov píše ako o prvom mužstve Sokola Nemecká. Práve dorastenci zaznamenali v tomto roku významný triumf v okresnej súťaži.
10. januára 1957 bola v kultúrnom dome v Nemeckej výročná členská schôdza. V Nemeckej sa objavil nový muž s veľkým
záujmom o šport Douda Jozef. Stal sa novým predsedom.
Nový rok sa začal veľmi sľubne. Založili sa nové oddiely a to
stolnotenisový, lyžiarsky a pomýšľalo sa aj na atletiku.
Pre nasledujúcu sezónu bol káder prvého futbalového mužstva nasledovný: Klinčík Miro, Kovanič Pavel – Piliar Ján,
Marčok Tibor, Bobok Bruno – Fonfer Laco, Lupták Mikloš,
Franek Mikloš, Kováč Emil, Pejko Jozef a Kohút Zoltán. Z toho
boli niektorí len papieroví ako Kovanič a Kováč. Situácia bola
veľmi zlá.
Naproti tomu z bývalej benjamínky začal sa vytvárať silný
dorast. Jeho káder: Mihaliska Emil, Jozef Pejko, Pejko Marian,
Kondelčík, Sojak Zolo, Jablonský Jaro, Jablonský Ivan, Klika
Pavel, Múka Štefan, Tištian Ján, Cerovský, Majerčík, Pejko
Lado, Skladaný, Mihaliska Igor, Zázrivec a Prochádzka. Výber
bol bohatý.

Nedeľa 17. III. 1957 bola svedkom futbalového stretnutia dorastencov. S rozhodcom Piliarom nastúpili dorastenci takto:
Mihaliska Emil, Pejko M., Kondelčík, Sojak, Jablonský, Klika,
Cerovský, Majerčík, Pejko, Skladaný, Mihaliska.
Málokto veril, že naši bývalí benjamínci, ešte k tomu nekompletní, rozdrvia favorizovaného súpera. Hneď v 1. minúte sa ujali vedenia Medzibroďania z trestného kopu, ktorému brankár
Mihaliska mohol zabrániť. Hneď nato Pejko Lado vyrovnal. Medzibroďani oplatili a viedli 2 : 1 bránkou Sokola. Niekoľko minút pred koncom polčasu dal Pejko opäť vyrovnávajúci gól. Po
prestávke sme pridali a súper nevydržal kondične. Vyrovnať sa
nám podarilo po kope z rohu Kondelčíkom. Potom bolo už len
jedno mužstvo a to sme boli my.
Vďaka zimnej príprave sme vydržali prudké tempo po celý
zápas. Najlepšie zahrali: Kondelčík, Jablonský a Pejko. V mužstve sme vyskúšali niekoľko náhradníkov ako Klika a Pejko M.

Polhora – Nemecká 5 : 1
Naše prvé mužstvo prehralo zaslúžene. Neboli na jarnú sezónu vôbec pripravení a prehrali najmä preto, že netrénovali ani
raz. Ospravedlňuje len päť zranených hráčov.

Prvé mužstvo na Polhore
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Medzibrod – Nemecká 0 : 1
Odvetný zápas dorastencov skončil zaslúženým víťazstvom Nemeckej gólom Pejku.
Nastúpili sme takto: Mihaliska E., Jablonský II., Kondelčík, Zázrivec, Jablonský, Pejko
II., Tištian, Majerčík, Pejko, Sojak, Mihaliska.
Domáci začali veľkým náporom a k nemu
im pomáhal aj silný vietor. Naša obrana odolávala plných tridsať minút. Zdalo sa, že polčas skončí bez bránok, no náhly únik Pejka
Vlada a zmätok pred bránou domácich využil
Vlado na jediný gól. Do polčasu Sojak nadstrelil žrď. Po prestávke Tištiana vystriedal
Cerovský.
Keďže naše prvé mužstvo prehralo so Šalkovou 3 : 0, tréner Douda mal z nášho víťazstva veľkú radosť. Zápas so Šalkovou bol kvalifikačný o postup do medziokresnej súťaži.

Nemecká – Sásová 1 : 3
Naše prvé mužstvo sa nezmohlo ani na
kompletnú jedenástku. Nastúpili len desiati
a čestný gól dal Fuska.

Nemecká – Dol. Lehota 2 : 0
K prvému majstrovskému futbalovému
zápasu nastúpili naši dorastenci takto: Mihaliska E., Jablonský II., Kondelčík, Zázrivec,
Jablonský, Skladaný, Cerovský, Majerčík,
Mihaliska, Pejko, Sojak.

Dorast pred zápasom s Dubovou
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Nemecká – Radvaň 1 : 2

Zápas sa začal obojstrannými útokmi. Hostia mali miernu
prevahu, ale, naopak, prvého góla sme dali my zásluhou Cerovského. Za niekoľko minút som dal druhý a posledný gól. Druhý
polčas nepriniesol nič zaujímavého a na stave sa nič nezmenilo.
Brankár Mihaliska zachytal znamenite. V obrane bol najlepší
Kondelčík. V útoku uspokojil Skladaný a Pejko.

Prvý mančaft opäť prehral. Nemecká medzi poslednými.
Klinčík, Marčok, Sojak, Piliar II., Piliar I., Sojak II., Fonfer,
Štanda, Širgel, Lupták, Franek. Uspokojil jedine brankár
Klinčík a Sojak I

Brezno „B“ – Nemecká 2 : 2
Naši viedli už 2 : 0, no nevydržali so silami.
V 70. minúte sa zranil Bobok. Góly: Kohút a Lupták.

Nemecká – Šalková 3 : 2
Zaslúžené víťazstvo, v ktorom sme mali po celý
zápas miernu prevahu. Zostava: Klinčík, Marčok,
Kováčik, Piliar, Sojak, Širgel, Fonfer, Urban, Bobok, Lupták, Franek. Góly: Fonfer 2 a Urban.

Nemecká – Dubová 2 : 1
Priateľský futbalový zápas dorastencov. Začiatok hry patril hosťom, ktorí útočili väčšinou stredom, kde chýbal Kondelčík. Nemecká: Mihaliska,
Jablonský II., Jablonský I., Krahulec, Pejko II.,
Múka, Cerovský, Majerčík, Mihaliska, Pejko, Sojak.
Po chybe Mariana Pejku sa hostia hneď ujali
vedenia bránkou Kološtu. Asi v 19. min. som
uvoľnil Mihalisku, ktorý nezadržiteľne skóroval.
Ešte do polčasu sme vyjadrili veľkú prevahu gólom Pejku Vlada. V druhom polčase sa už nič nezmenilo. Najlepší na ihrisku bol brankár Mihaliska. Dobre zahrali aj Jablonský, Mihaliska Igor
a Sojak.

Hronec – Nemecká 6 : 2, 0 : 3 kon.

Nemecká – ZUŠ Mýto 4 : 2

Naši dorastenci boli doteraz neporazení a išli do Hronca ako
favoriti. Nemecká: Mihaliska E., Jablonský II., Kondelčík,
Zázrivec, Jablonský, Skladaný, Cerovský, Mihaliska, Majerčík,
Pejko, Sojak.
Hneď od začiatku sa domáci vložili do hry s veľkou chuťou
a viedli 2 : 0. Potom sa nám zranil brankár Mihaliska a začali
sme sa báť pred „divokými“ Hrončanmi. Domáci pridali ešte
štyri a my sme znížili Pejkom a Mihaliskom. Vyhrali sme kontumačne, nakoľko domáci boli starší ako osemnásťroční.

Pred hlavným zápasom sa konalo dôležité majstrovské futb.
stretnutie dorastu.
Pejko J., Jablonský II., Kondelčík, Zázrivec, Skladaný, Jablonský I., Mihaliska E., Pejko, Majerčík, Mihaliska, Sojak.
Zápas sa začal náporom hostí. Získali miernu prevahu a ľahko sa dostávali pred brankára Pejku. Podarilo sa im aj ujať vedenia, čím skončil prvý polčas. V druhom polčase sme využili prevahu, až keď sa zranil pravý obranca hostí. Vyrovnávajúci gól
dal Jablonský I. Potom sa to sypalo ako z vreca. Góly: Jablonský, Mihaliska, Kondelčík a Pejko z jedenástky. Týmto víťazstvom sme si zabezpečili prvé miesto. Stali sme sa majstrami
okresu na rok 1957.

Nemecká – Podbrezová „B“ 0 : 6
Podbrezová nastúpila s niekoľkými posilami z prvého mužstva. Nemecká: Očenáš, Marčok, Klinčík, Piliar, Sojak, Sojak,
Franek, Štanda, Fonfer, Lupták, Fuska.
Naši nehrali tak zle, ako ukazuje výsledok. Nová posila Očenáš sa uviedol dobre. Naše prvé mužstvo stále nemá trénera.

Záverom roku 1957 treba vyzdvihnúť úspechy dorastu, ktorý
získal titul majstra okresu. Horšie to bolo s prvým mužstvom,
ktoré „zametalo“ a zostúpilo do nižšej súťaži. Je málo pravdepodobné, že sa do budúcej sezóny zoženú čo len jedenásti. Na vojenskú prezenčnú službu odišli Klinčík a Marčok, čo značne
oslabilo mužstvo.

Nemecká – Jasenie 7 : 3
V sobotu 4. 5. 1957 sa konal na ihrisku v Nemeckej majstrovský futbalový zápas dorastencov. Mali sme najsilnejšiu zostavu,
akú sme mohli postaviť. Mihaliska, Jablonský II., Kondelčík,
Zázrivec, Jablonský, Skladaný, Cerovský, Majerčík, Pejko, Mihaliska, Sojak.
Hneď v prvých minútach slabá obrana súpera povolila Ladovi
Pejkovi, ktorý dal prvé dva góly. Ďalšiu peknú akciu zakončil
Mihaliska peknou strelou pod žrď. Do polčasu hostia znížili
zásluhou Mihalisku Emila, ktorý dostal „školáka“ z pol ihriska.
V druhom polčase sme mali veľkú prevahu, ktorú sme vyjadrili troma gólmi za sebou. Prvý a druhý som dal ja. Prvýkrát
som vypichol loptu brankárovi a druhýkrát som dal gól z rohu.
Šiesty úspech dal opäť Pejko. Potom stačila ďalšia chyba nášho
brankára a bolo 6 : 2. Z protiútoku som oplatil siedmym gólom,
keď som prehodil brankára. Hostia sa zmohli ešte na jeden gól,
ale to už bol všetok pušný prach vystrieľaný. Najlepší: Kondelčík, Skladaný a Pejko.

Dorastenci, ktorí dobyli titul majstra okresu: Pejko Jozef
1939, Mihaliska Emil 1941, Pejko Marian 1942, Kondelčík
Imrich 1941, Jablonský Ivan 1948, Sojak Zoltán 1941, Skladaný
Milan 1942, Jablonský Jaroslav 1941, Tištian Ján 1943,
Prochádzka Jaroslav 1942, Zázrivec Bohuš 1940, Cerovský
Marian 1941, Majerčík Jaroslav 1942, Pejko Ladislav 1940,
Mihaliska Igor 1943 a Múka Štefan 1942.
Martin Lokša
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Dorastenci Sokola Nemecká, ktorí v r. 1957 získali titul majstrov okresu
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Z našej činnosti v zime 2019/2020

Cígerovej. Taktiež ďakujeme starostovi obce Nemecká, pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, ako
aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o bezproblémový chod súťaží.
Posledné ďakujem patrí mladým hasičom z Nemeckej, ktorí
si našli voľný čas a vzorne reprezentovali samých seba, domáci
hasičský zbor a v neposlednom rade aj obec: Petrovi Kobzošovi
ml., Tomášovi Marčokovi, Kristiánovi Kobzošovi, Adriane
Kobzošovej, Vande Motoškovej, Adriánovi Rekeňovi, Diane
Luptákovej, Filipovi Leitnerovi a Filipovi Kormaňákovi.

V decembri 2019 sa výbor Dobrovoľného hasičského zboru
Nemecká spolu s referentmi mládeže rozhodol zúčastniť sa na
halovej lige mladých hasičov z Horehronia. Súťaž mala tri kolá:
prvé sa uskutočnilo v telocvični ZŠ s MŠ Nemecká, druhé na
Štiavničke a tretie opäť v Nemeckej. Družstvá si prešli troma
súťažnými disciplínami – štafetou päťkrát 30 m, uzlovou štafetou a štafetou dvojíc. Niektoré súťažné disciplíny boli zložité,
iné jednoduchšie.
V prvom kole halovej ligy, ktoré sa konalo 9. decembra
2019, sa nášmu družstvu podarilo v kategórii chlapcov obsadiť
prvé miesto. V druhom kole 18. januára 2020 naša mládež
v tejto kategórii takisto zvíťazila. Posledné finálové kolo ligy
bolo spojené so zimným kolom hry Plameň, ktoré sa každoročne koná v tomto období. Spojené súťaže sa konali 29. februára
2020. Družstvo A z Nemeckej opäť zvíťazilo a stalo sa tak absolútnym víťazom halovej ligy mladých hasičov. Družstvo B sa
umiestnilo na krásnom treťom mieste.
Za ústretovosť pri organizovaní spomínaných súťaží sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ Nemecká, konkrétne pani
Súťaž

Družstvo/kategória

Umiestnenie

1. kolo halovej ligy

Nemecká A/chlapci

1. miesto

2. kolo halovej ligy

Nemecká A/chlapci

1. miesto

3. kolo halovej ligy

Nemecká A/chlapci

1. miesto
(absolútny víťaz)

zimné kolo
hry Plameň

Nemecká A/chlapci

1. miesto

Nemecká B/chlapci

3. miesto

Pavel Marčok ml.

Po niekoľkomesačných prípravách nakoniec prišiel ten správny dátum. Po úvodných slovách usporiadateľov sa nám predstavili mladí tanečníci Miška a Sebastián, ktorí si pre našich hostí
pripravili ukážku spoločenských a latinskoamerických tancov.
Počas celého večera hrala kapela Obzor z Čierneho Balogu.
Vrcholom bola bohatá tombola s rozmanitými cenami.
Pevne veríme, že na budúcom ročníku sa stretneme ešte vo
väčšom počte a pri lepšej zábave ako tento rok. Chceme sa veľmi pekne poďakovať starostovi obce Nemecká Branislavovi Čižmárikovi, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom
obecného úradu a všetkým, ktorí každoročne na úkor svojho
voľného času pomáhajú pri príprave plesu. Veľká
vďaka patrí nasledovným sponzorom, bez ktorých by bolo takmer nemožné zorganizovať toto
podujatie:

Nielen hasiči sa zabávali...
Máme za sebou už šiesty ročník celkom úspešného kultúrnospoločenského podujatia – plesu DHZ Nemecká. Konal sa
poslednú januárovú sobotu v kultúrnom dome v Podbrezovej,
keďže v našej obci nemáme priestory, ktoré by usporiadateľom
kapacitne postačovali na organizovanie takéhoto spoločenského
podujatia. Sme radi, že táto spoločenská akcia sa teší čoraz väčšej obľube a že každý rok do našej „plesovej rodiny“ pribudnú
noví ľudia, ktorí dostali odporúčanie od svojich známych. To je
pre nás usporiadateľov najväčšie zadosťučinenie.
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Spolok bývalých urbarialistov,
pozemkové spoločenstvo
Nemecká
Boosters, online marketing
(p. Bulák)
Osko, a. s. (p. Kováčik)
MO SRZ Podbrezová (p. Oroš,
p. Vais)
Štátne lesy (p. Petrík)

Vistav, s. r. o. (p. Cimerman)
Cellas, s. r. o. (p. Peková)
Hotel Partizán ****
Denný stacionár Nemecká
GEO šport Nemecká
Dronte Nemecká
Správa domov BB, s. r. o.
Zemko, s. r. o.
JS-System, s. r. o.

Požičovňa lodí (p. Šaradín)
Požičovňa lodí Boat4u (p. Kollár)
Ján Kadúch
Ivana Balleková
Janka Marčoková
Dada Huťová
Anikó Slobodníková
Martina Marčoková
Zuzana Kováčová Švecová

Futbal v Nemeckej

Oľga Koríneková
Kamila Luptáková
Janka Miklošová
Katarína Marčoková st.
Peter Kobzoš
Peter Marčok ml.
Pavel Marčok st.
Pavol Lupták
Pavel Marčok ml.

zastavila všetky športové aktivity, medzi nimi aj futbal. Podľa
vyjadrenia predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu sa
celá jarná časť súťaže ruší. Zostáva nám veriť, že choroba, ktorá
zasiahla celý svet, čím skôr pominie a my sa budeme môcť znovu stretnúť na futbalovom ihrisku v Nemeckej.
Naša prípravka odohrala celú jesennú časť súťaže, ktorú môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Chlapci sú učenliví a niektorí aj
veľmi talentovaní. Mimo oficiálnej súťaže sme sa 26. januára
zúčastnili turnaja prípraviek oblastného futbalového zväzu, kde
sme zaznamenali prvú výhru, keď sme porazili Medzibrod
5 : 4. Toto víťazstvo bolo pre chlapcov veľkou motiváciou do
budúcna. Jarná časť súťaže sa úplne ruší podobne ako u dospelých. To však neznamená, že v prípravke nebudeme pokračovať.
Aktivitu obnovíme, len čo to situácia umožní.

Po skončení jesennej časti súťaže sme sa vo vedení futbalového klubu Sokol Nemecká dohodli, že posilníme realizačný tím,
a vedením A mužstva dospelých sme poverili Milana Kováča.
Nový tréner sa ujal svojej úlohy a trénovať sme začali už v decembri medzi sviatkami. Oficiálny tréning začal 13. januára 2020.
Hráči sa postupne zoznamovali s novým trénerom a tréningy
začali byť pre nich zaujímavé a zábavné. Táto skutočnosť ich
pozitívne ovplyvnila, o čom svedčila aj účasť na tréningoch.
Popri dvoch tréningoch za týždeň sme odohrali prípravné zápasy. Prvý sme hrali s tradičným protivníkom – s Bacúchom. Súper bol silný, ale prehra 6 : 0 bola pre nás krutá. V nasledujúcom zápase s Ľubietovou sme sa strelecky presadili a vyhrali
sme 5 : 2, so Starými Horami sme vyhrali 9 : 1, s Dačovým Lomom 5 : 3 a s Malachovom 6 : 1.
Mali sme naplánované ešte dva zápasy, ktoré sme už nestihli
absolvovať vinou šíriaceho sa koronavírusu. Vzniknutá situácia

Vladimír Vaník,
prezident futbalového klubu

Chlapci z futbalovej prípravky počas turnaja v telocvični ZŠ s MŠ v Nemeckej, v hornom rade Michal Daxner, Róbert Parala, Jerguš Rojík,
Marián Štajer, Jakub Vetrák, Lukáš Ryšlink, Šimon Šesták, Zdeno Štajer, Jakub Lokša, Michal Eremiáš, tréner Miroslav Šnírer,
v dolnom rade Erik Šagát, Ľubomír Daxner, Marko Giertl, Martin Petrík, Pavel Oller, Adrián Daxner, Roman Rojík, Marek Klibány
23

Z vianočného turnaja pingpongistov
Dňa 28. decembra 2019 sa v telocvični základnej školy v Nemeckej uskutočnil 23. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 37 registrovaných a 14 neregistrovaných
hráčov. Registrovaní hráči boli rozdelení do 8 základných skupín. Po ich absolvovaní hráči z 1. a 2. miesta postúpili do hlavného pavúka a hráči z 3. a 4. miesta do pavúka súťaže útechy.
Výsledné poradie
neregistrovaných hráčov:

Výsledné poradie
registrovaných hráčov:

1. Jozef Benko
2. Peter Oravkin
3. Peter Sojak (Motorík)
4. Stanislav Jenis
5. Ján Kmeť
6. Jozef Slivka
7. Pavel Kobzoš
8. Jozef Nezbeda
9. Peter Benko
10. Jozef Bedrik
11. Branislav Vasilovčík
12. Igor Mitter
13. Milan Schüsser
14. Dušan Snopko

1. Róbert Jamrich (Praha)
2. Tomáš Žaloudek st.
(Podkonice)
3. Daniel Michalčík
(Predajná)
4. Milan Kováč (Lučatín)
5. Andrej Král (Podkonice)
6. Martin Litavský
(Bernolákovo)
7. Tomáš Žaloudek ml.
(Podkonice)
8. Michal Fodor
(Podbrezová-Dubová)

Dňa 6. marca 2020 sme výhrou vo Valaskej ukončili stolnotenisovú sezónu 2019/2020. Napriek výhre sme v tabuľke
VI. ligy obsadili 2. miesto. Pri rovnosti bodov aj celkového
skóre o ňom rozhodli vzájomné zápasy medzi nami a celkovým
víťazom z Podlavíc, ktorému sme podľahli doma aj vonku.
Napriek tomu sme boli s umiestnením spokojní.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podlavice C
Podbrezová-Dubová B
Ľubietová B
Lučatín C
Cobra BB
Selce B
Slovenská Ľupča A
Valaská A
Slovenská Ľupča B
Selce C

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
16
13
10
8
8
7
7
2
0

0
0
1
0
3
1
1
0
0
0

2
2
4
8
7
9
10
11
16
18

236 : 88
236 : 88
198 : 126
180 : 144
158 : 166
173 : 151
145 : 179
162 : 162
79 : 245
53 : 271

50
50
45
38
37
35
33
32
22
18

Peter Sojak

Aj vy môžete pomôcť, darujte
2 % pre Kubka:
– podporíte jeho ďalší psychomotorický rozvoj,
– pomôžete skvalitniť jeho život,
– prispejete k jeho krajšej budúcnosti.
Bližšie informácie o tlačivách na darovanie 2 % z daní:
FB kontakty

FB skupina

Ocenení v kategórii neregistrovaných hráčov

Ivka Múková Homolová (0907 655 851)
Janko Homola
Monika Čipková
Beata Homolová
2 % pre Kubka

Darujte svoje 2 % z dane
našej ťažko chorej dcérke Paulínke
na liečbu, terapie a rehabilitácie.
Viac informácií na mojom FB profile.
Tatiana Kunová

Pomôžte, darujte Tomáškovi
2 % z daní.
Prispejete k jeho krajšej a plnohodnotnejšej budúcnosti.

Ocenení v kategórii registrovaných hráčov

Viac info na 0918 687 682
alebo na FB:
Ivka a Tomino Koštialovci
Martina Tinky Peková
Danka Frištiková
Mirka Juhászová
Zuzana Vadovičová
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