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Novinky

spod Hradiska

Štvr ťročník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník XVI.

číslo 2/júl 2022

O našom Hradisku
Vrch Hradisko, ktorý sa nachádza nad Nemeckou, patrí v regióne Banskej Bystrice a Brezna k tým známejším archeologickým lokalitám. Je to vlastne rázsocha, teda horský chrbát, ktorý
odbočuje z hlavného horského pásma Čierneho dielu. Pomenovanie vrchu vzniklo podľa všetkého v stredoveku, keď sa na jeho
vrcholovej plošine nachádzal malý drevený hrádok. Toto miesto
však bolo osídlené oveľa skôr, už v praveku, konkrétne v dobe
bronzovej. Potvrdzujú to vzácne nálezy bronzových predmetov,
o ktorých sa zmienim nižšie.
Katastrálna hranica medzi Nemeckou a Ráztokou sa tiahne
približne stredom vrcholovej plošiny. Preto treba korektne dodať, že nálezisko sa nachádza tak na nemečianskom, ako aj na
ráztockom území. Archeológovia však lokalitu označujú
zaužívaným názvom Nemecká. Keďže severný a západný svah
Hradiska je dosť strmý, vrchol bol v čase osídlenia prístupný
pravdepodobne z juhovýchodu, ale možno aj zo severu, kde je
doteraz viditeľná prístupová cesta.
Slovenská archeológia sa o toto miesto začala bližšie zaujímať až začiatkom 90. rokov 20. storočia. Stalo sa tak potom, čo
jaskyniar Ľuboš Múka z Jasenia nazbieral na Hradisku zvyšky
pravekej a stredovekej keramiky a odovzdal ich Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici. Archeologička Marta Mácelová praveké črepy datovala do mladšej doby bronzovej a stredoveké do druhej polovice 15. storočia. Následne sa v roku 1995
na tomto mieste uskutočnil menší zisťovací výskum. Archeológovia urobili na vrcholovej plošine niekoľko sond, pričom získali keramický materiál a železné predmety. S opatrnosťou
predpokladajú, že násyp súvisiaci s opevnením tohto miesta tu
mohol existovať už v praveku.
Najvzácnejšie nálezy z Hradiska však nepochádzajú priamo
z vrcholovej plošiny, ale z čistinky, ktorá sa v súčasnosti nachádza približne na juhozápad od vrcholu. Bronzové predmety

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás všetkých
srdečne pozval na Dni obce Nemecká,
ktoré sa budú konať po dvojročnej
odmlke 30. – 31. júla 2022 na futbalovom ihrisku v Nemeckej. Program podujatia je uverejnený v tomto čísle
Noviniek na strane 11. Keďže začiatok
prác na rekonštrukcii kultúrneho domu
a príprava staveniska boli po dohode
s realizátorom stavby posunuté na august, Dni obce sa môžu
konať na obvyklom mieste.
V súvislosti so spomínanými stavebnými prácami, ktoré by
mali trvať od augusta 2022 do októbra 2024, sa obmedzí využívanie miestnej komunikácie na Ulici A. Sládkoviča. Počas
výstavby bude prechodný iba jeden jazdný pruh. Keďže inak sa
rekonštrukcia zrealizovať nedá, veľmi vás prosím o trpezlivosť,
o zvýšenie pozornosti a vzájomnú ohľaduplnosť.

Predmety z doby bronzovej, ktoré boli nájdené v blízkosti Hradiska

objavili v rokoch 1994 – 1996 amatérski nálezcovia s pomocou
detektora kovov. Malú časť nálezu sa pokúsili predať Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici, aby získali prehľad o celkovej hodnote predmetov. Historickú hodnotu týchto nálezov
odráža aj fakt, že archeológovia ich označujú ako bronzové
depoty, teda poklady. Ich súčasťou sú pracovné nástroje, zbrane,
ale aj pekne zdobené šperky a úžitkové nádoby.
Pokračovanie na s. 10

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Do našej samosprávy sa bude voliť deväť poslancov obecného zastupiteľstva a starosta obce. Touto cestou mi dovoľte vyzvať všetkých
ambicióznych a zodpovedných ľudí, ktorí chcú byť nápomocní
pri riadení a ďalšom smerovaní našej obce, aby zvážili podanie
kandidátnej prihlášky. Viac informácií nájdete v príspevku na
strane 3.
Avizované pálenie jánskej vatry sa, bohužiaľ, neuskutočnilo
pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydalo zákaz zakladať
oheň v priestoroch a miestach so zvýšeným rizikom vzniku
požiaru pre celý okres Brezno. Len niekoľko dní pred termínom
plánovanej akcie vznikol požiar v nedostupnom lesnom poraste
nad našou obcou. K jeho rozšíreniu a k veľkým hospodárskym
škodám nedošlo len vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu
členov nášho hasičského zboru, dobrovoľníkov z radov občanov
a z hasičských zborov Ráztoka, Predajná a Brusno. Všetkým
veľmi pekne ďakujem.
Dovoľte, aby som vám na záver poprial krásny zvyšok leta.
Branislav Čižmárik
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva v skratke
Riadne zasadnutie dňa 19. mája 2022

Novela zákona o odpadoch
Od 1. januára 2023 vstúpi do platnosti novela zákona
č. 216/2021 o odpadoch, ktorá doplnila povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových
výrobkov v obci. Zmesový komunálny odpad sa bude dotrieďovať na linkách, ktoré zakúpila firma zodpovedná za uloženie
odpadu na skládkach. Náklady na odvoz a uloženie odpadu sa
oproti súčasným cenám zvýšia približne dvojnásobne. Preto sa
pre občanov bude musieť zvýšiť poplatok za tuhý komunálny
odpad.

Rekonštrukcia priestorov v dome služieb
Podarilo sa zrekonštruovať nevyhovujúce sociálne zariadenie
v sále domu služieb, ktorá je momentálne pripravená na užívanie. V priestoroch knižnice sa dokončuje miestnosť pre deti.
Rekonštrukcia kultúrneho domu
V kultúrnom dome sa konalo stretnutie so zástupcami vysúťaženej firmy, na ktorom obe strany prebrali jednotlivé body
zabezpečenia staveniska počas realizácie rekonštrukcie. Zastupiteľstvo poverilo starostu obce podpísaním zmluvy o dielo
s rozšírenými zárukami. Búracie práce sa začnú po podpise
zmluvy. Firma by chcela začať čím skôr. Podľa jej plánov by
demontáž starej stavby trvala tri až štyri týždne a nová budova
by mohla byť pod strechou do začiatku zimy.

Odídenci z Ukrajiny
Ing. Alexandra Barlová, PhD., a Marek Lokša, zamestnanci
obecného úradu, zabezpečujú pobyt ukrajinských občanov
v našej obci po administratívnej stránke aj v priamom kontakte.
Starostlivosť koordinuje Marek Lokša, ktorí im pomáha pri ubytovaní a pri riešení problémov. Starosta obce poukázal na to, že
zabezpečovanie týchto úloh je z časového hľadiska mimoriadne
náročné.

Prevádzka čistiarne odpadových vôd v Petrocheme
Nové riešenie fungovania čističky sa zatiaľ nenašlo. Z posledného zasadnutia krízového štábu na Okresnom úrade v Brezne
vyplynula požiadavka zistiť, koľko by stálo odvážanie splaškovej vody, a miesto, kde by sa voda vyvážala. Pre obec je to
neprijateľné riešenie aj z dôvodu, že nemôže investovať do
cudzieho majetku. Zákonná povinnosť znášať túto ťarchu by na
obec prešla po preklasifikovaní kanalizácie na verejnú. Firma
PTCHEM, s. r. o., dostala z Okresného úradu v Brezne rozhodnutie o následnom plnení povinností. Na najbližšom zasadnutí
krízového štábu sa uvidí, aký postoj k rozhodnutiu firma
PTCHEM zaujme. Pravdepodobne pôjde do konkurzu a bude
vyhlásená nútená správa. V tom prípade by mal byť určený prevádzkovateľ čističky.

Jesenné voľby
Termín komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov bol stanovený na 29. októbra 2022. Starosta upozornil
poslancov, ktorí zvažujú opätovnú kandidatúru, že 55 dní pred
týmto termínom by mali byť odovzdané kandidátne listiny do
volieb starostu i poslancov.
Podpora nadaných detí
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 na
podporu rozvoja nadaných a talentovaných detí a žiakov vo
výške 1000 eur pre Niku Skladanú.

Energie v našej obci
Zmluva na dodávku plynu končí v auguste, zmluva na dodávku
elektrickej energie koncom roka. V iných obciach vznikol veľký
problém s nárastom ceny za jednotlivé energie, pretože výhodnú
cenu im dodávatelia garantovali len na krátke obdobie a potom
im ceny neúnosne zdvihli. Malé firmy zanikli, prípadne išlo len
o sprostredkovateľov dodávky energií. Obec je rozhodnutá
rokovať o obstarávaní energií so silnými (konzervatívnymi)
poskytovateľmi, za ktorými je štát a ktoré majú garantovanú najnižšiu cenu na trhu.

Žiadosť o pomoc pri vykonávaní verejnoprospešných prác
Starosta oboznámil poslancov so zámerom zakúpiť malú traktorovú kosačku na kosenie plôch v parkoch, v okolí základnej
školy a domu smútku v Dubovej. Keďže zamestnanci obce
nestíhajú vykonať všetky práce, obecný úrad sa pokúsi osloviť
dôchodcov z radov občanov.
Ján Turčan, poslanec OZ

Riadne zasadnutie dňa 19. júla 2022

Problematické je finančné krytie takýchto nákladov, pretože
obec s nimi v rozpočte nepočítala.

Komunálne voľby 2022
Pre komunálne voľby 2022 bol určený jeden volebný obvod,
deväť poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.

VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci
Poslanci OZ schválili podmienky poskytovania sociálnej pomoci formou jednorazovej sociálnej dávky a mimoriadnej sociálnej
dávky občanovi obce Nemecká na preklenutie nepriaznivej
sociálnej situácie pri zabezpečovaní základných životných
potrieb z rozpočtu obce Nemecká.

Obecná knižnica
Detský kútik v obecnej knižnici bude spustený do troch týždňov
a jeho slávnostné otvorenie je naplánované na koniec augusta,
resp. začiatok septembra. O otvorení budú občania informovaní
v dostatočnom predstihu.

Branislav Čižmárik, starosta

Vypnutie ČOV v areáli spoločnosti PTCHEM
Ku koncu mesiaca október opäť hrozí, že bude ukončená prevádzka čistiarne odpadových vôd v areáli spoločnosti PTCHEM.
Na budúci týždeň bude zasadať krízový štáb a bude sa riešiť
ďalší postup. Obec neustále hľadá možné riešenia odvádzania
a čistenia odpadových vôd z miestnej časti „Dubová-kolónia“.
2
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Voľby 2022
do krajských a obecných samospráv
30. augusta 2022) na obecný úrad zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vyhlásenie nezávislého kandidáta a listina s podpismi voličov,
ktorí podporujú jeho kandidatúru. Počet podpisov závisí od
počtu obyvateľov obce. Nezávislí kandidáti v Nemeckej potrebujú zozbierať minimálne 100 podpisov.
Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátne listiny
pre voľby do obecného zastupiteľstva aj starostu obce v listinnej
forme prostredníctvom svojho splnomocnenca takisto najneskôr
60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej
volebnej komisie. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta a oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície
a jeho náhradníka.
Podrobnejšie informácie a vzory tlačív nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?volby-selfgov22.

Naši občania už určite v médiách zaregistrovali oznam, že
29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov a súčasne aj voľby do orgánov samosprávy obcí.
Okrem predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
a poslancov krajského zastupiteľstva si opäť budeme na ďalšie
štvorročné obdobie voliť starostu aj poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Ako postupovať pri kandidatúre na funkciu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva? Pre občanov, ktorí sa rozhodli prispieť k rozvoju obce a kandidovať na niektorú zo spomenutých
funkcií, prinášame niekoľko základných informácií.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania
volieb musí dosiahnuť vek 18 rokov. Kandidát na starostu musí
okrem trvalého pobytu v obci splniť podmienku dovŕšenia veku
25 rokov.
Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby
do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce v listinnej
forme osobne, prípadne prostredníctvom splnomocnenca,
najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr

Katarína Starčoková,
zamestnankyňa obecného úradu

Jarná brigáda
(Poďakovanie)
Na jarnej brigáde, ktorú naša obec usporiadala 14. mája, sa
spolu v jednotlivých miestnych častiach zúčastnilo 48 obyvateľov. Vyzbierali 56 vriec rôzneho odpadu – plastov, skla,
papiera – a dve vyklápacie autá biologicky rozložiteľného
odpadu. Všetkým dobrovoľníkom sa chceme veľmi pekne

poďakovať a pozvať ich na zaslúženú odmenu na Dni obce
Nemecká 2022. Zároveň dúfame, že do budúceho ročníka
jarnej dobrovoľnej brigády sa zapojí oveľa viac našich občanov.
Milica Filipková, zamestnankyňa obecného úradu

Navždy nás opustil Dano Kalický
Navždy nás opustil Dano Kalický. Tak znela správa
šíriaca sa obcou v jeden horúci deň tohto leta. Hlavou mi
preblyslo, ako som si ho vážil. Mal som ho za „pekného
človeka“ pre jeho vlastnosti, ako bola skromnosť, láskavosť, priateľskosť, obetavosť a zmysel pre kolektívneho
ducha.
Poznal som ho už dávno, vždy som si s ním tykal, ale
intenzívnejšie som ho spoznal, keď sa zakladal stolnotenisový oddiel, v ktorom bol zapáleným funkcionárom. Mal
zmysel pre zodpovednosť a všetko robil na 200 percent.
Tým chcem povedať, že mal vždy všetko pripravené do
úplných detailov. A to som na ňom obdivoval. Dokázal
zastrešiť a koordinovať každý stolnotenisový turnaj, každý
ligový zápas a rôzne iné obecné akcie. Keď sa založil stolnotenisový oddiel, chodieval som aj s pár priateľmi hrávať

amatérsky stolný tenis počas tréningov. Dialo sa to, samozrejme, na podnet samotného Dana. Keď som sa opýtal, či
sa tam zmestíme, odpovedal mi: „Neboj sa, ja to vyriešim
tak, aby sme si všetci zahrali.“ A tak to aj bolo. Len čo
sme prišli na tréning, Dano otvoril náraďovňu a pridal stoly, aby sme mohli hrať aj my amatéri.
Organizovanie akcií bral zodpovedne a vždy to robil
nezištne, bez nároku na honorár a hlavne s veľkou láskou.
Keď ho človek sledoval na tréningoch, nikdy nikoho
neponižoval a každému sa snažil poradiť, v čom sa má
zdokonaliť. Jeho odchodom prišla naša obec o veľkého
človeka, ktorý nám bude veľmi chýbať.
Ján Turčan, poslanec OZ

3
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Partnerstvo medzi Nemeckou
a gréckou obcou Kalavryta
Dňa 7. júna 2022 zástupcovia gréckej obce Kalavryta pod
vedením starostu obce Athanasiosa Papadopoulosa a predstavitelia našej obce zastúpenej starostom Branislavom Čižmárikom
podpísali na Obecnom úrade v Nemeckej dohodu o nadviazaní
partnerskej spolupráce. Jej základy položila veľvyslankyňa Slovenska v Grécku Iveta Hricová. Skutočnosť, že tieto dve samosprávne obce postihli tragické udalosti počas druhej svetovej
vojny, je základom úradného schválenia ďalšieho rozvoja ich
priateľských vzťahov a spolupráce, ktoré podpisom tohto protokolu nadobudli novú perspektívu. K hlavným cieľom dohody
patrí podpora pri uchovávaní historickej pamäti v oboch partnerských regiónoch, podpora ekonomických, kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych vzťahov našich samosprávnych obcí, posilnenie vzájomného priateľstva, dôvery a spolupráce vo všetkých
oblastiach. V neposlednom rade rozvoj dynamických aktivít
a iniciatív na ochranu ľudských práv a na upevnenie svetového
mieru a prosperity.
V predvečer podpísania partnerskej dohody predstavitelia
Kalavryty prezentovali svoj región pred predstaviteľmi našej
obce. Následne v krátkom, no výstižnom kultúrnom programe
členovia folklórnej skupiny Čierťaž predstavili našu tradičnú kultúru (obr. 1). Po slávnostnom podpísaní dohody (obr. 2) starosta

odprezentovali priestory a techniku zboru. Následne sa delegácia presunula do priestorov základnej školy, konkrétne do tamojšieho múzea miniatúr ľudovej architektúry (obr. 4) a do denného

4
stacionára, kde ju klienti privítali srdečným programom (obr. 5).
Poobedňajší program bol v réžii oblastnej organizácie cestovného

1

2

5

Branislav Čižmárik absolvoval s gréckou delegáciou prehliadku
obce. Spoločne navštívili požiarnu zbrojnicu dobrovoľného hasičského zboru (obr. 3), jeho členovia po slávnostnom nástupe

ruchu Región Horehronie. Jej riaditeľka Petra Hlásniková Ridzoňová spolu so zamestnancami pripravili bohatý program
a prezentáciu regiónu (obr. 6 – 9).

3

6
4
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Dimitriadisa, starostu Kalavryty Athanasiosa Papadopoulosa,
generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany
SR Petra Kozáka, generálneho riaditeľa sekcie kontroly toho
istého ministerstva Romana Ďureka, podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Romana Malatinca, prednostu
Okresného úradu Brezno Ondreja Filipiaka, zástupcu primátora
Banskej Bystrice Milana Lichého, starostov obcí Regionálneho
združenia miest a obcí Horehronia pod vedením jeho predsedníčky Tatiany Čontofalskej, riaditeľa banskobystrického Múzea
SNP Mariana Uhrina, ďalších pozvaných hostí a širokej verejnosti (obr. 11). Po pietnom akte sa delegácia presunula do

7

11
Národnej kultúrnej pamiatky Kalište, kde spolu so študentami
Gymnázia Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice zavŕšili projekt Revitalizácie sadu života symbolickým vysadením stromu
(obr. 12).

8

9
12

Návšteva hostí z gréckej partnerskej obce vyvrcholila pietnym aktom pri pamätníku-vápenke v Nemeckej (obr. 10) za
účasti veľvyslanca Helénskej republiky na Slovensku Georgiosa

Pevne verím, že nadväzovanie a posilňovanie takýchto partnerstiev, pripomínanie dôsledkov nezmyselnej agresie a uctievanie obetí pomôže eliminovať skutky násilia. Všeobecné aj
konkrétne ciele podpísaného protokolu budeme realizovať prostredníctvom výmeny delegácií a pracovných skupín, ktoré
vymenujú obe zainteresované samosprávy.
Nakoniec vyjadrenie starostu obce Kalavryta Athanasiosa
Papadopoulosa: „Táto dohoda je pre nás mimoriadne dôležitá.
Týmto spôsobom môžeme rozvíjať naše bilaterálne vzťahy nielen na úrovni samospráv, ale takisto aj na národnej úrovni.
Dúfame, že to prinesie veľa pozitívnych výsledkov hlavne pre
budúce generácie.“
Branislav Čižmárik, starosta
Foto Sandra Kováčová
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Z činnosti denného stacionára
Mesiac apríl sme začali prechádzkami, keďže počasie nám
prialo a sneh tento rok zmizol o čosi skôr ako po iné roky.
Okrem výroby malých darčekových predmetov rôzneho charakteru pre žiakov základnej školy sme sa venovali aj zdravej výžive. Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia si naši klienti
pozreli dokument o zdravom stravovaní z pohľadu tradičnej čínskej medicíny. V rámci tejto prezentácie mali možnosť zúčastniť
sa na príprave aj degustácii zdravých pokrmov. Jedlá klientkam
chutili, niektoré sa chystajú vyskúšať ich prípravu aj doma.
Okrem pohybových a tanečných aktivít v interiéri denného stacionára klientky absolvovali aj besedy a kvízy na aktuálne témy.
Pripravili si prednes poézie na tradičný Hviezdoslavov Kubín.

Máj sa niesol v duchu príprav na vzácnu návštevu z Grécka
– z Kalavryty. Pripravovali sme program, šili dekoratívne darčeky. Nezabudli sme ani na našich milých jubilantov. Po dlhej
odmlke zapríčinenej pandémiou všetci uvítali možnosti stretnutí
a podujatí. V rámci opätovného nadviazania vzťahov prijali naše
pozvanie seniori z jednoty dôchodcov v Predajnej. Mladí dospelí si spoločne zašportovali na ihrisku pri Hrone v Brezne. V prípade nepriaznivého počasia sme dostali k dispozícii posilňovňu,
kde si naši mladí dospelí radi spolu zašportujú. Veľmi nás potešila aj návšteva žiakov zo Základnej školy Jaroslava Simana vo
Valaskej, ktorí si pre nás pripravili pekný program. Naše seniorky zase pookriali. Hoci online stretnutia počas pandémie ich
vždy potešili, naživo sa vzťahy predsa len utužujú najlepšie.
Potešil ich aj turnaj v petangu, ktorý sa už mohol zrealizovať
vďaka dobrému počasiu na nádvorí. Na záver mesiaca sme si
usporiadali športový deň spojený s posedením pod smrekmi.
V júni už všetci s radosťou očakávali návštevu z Grécka.
Spriaznená obec Kalavryta bola cez druhú svetovú vojnu poznačená podobným osudom ako naša Nemecká. Tance v sede popretkávané slovenským aj gréckym folklórom veľmi potešili
našich hostí. Vzájomná výmena skúseností a príbehov z vojnového obdobia spojila naše srdcia a stretnutie sa skončilo dojímavým rozlúčením a precíteným poďakovaním starostu Kalavryty.
Dvere nášho stacionára sa ešte poriadne nezatvorili a už sme
privítali ďalšiu návštevu, tentoraz seniorky z jednoty dôchodcov
vo Valaskej. Spoločne sme si zaspievali, zarecitovali a ďalšia
spolupráca je naštartovaná. Obe strany uvítali návrh spoločných
stretnutí aj výletu na púť do Hronského Beňadika v najbližšom
období. S mladými dospelými sme si pripravili piknik s priateľmi z Misericordie. Šikovné ruky sa postarali o rýchlu prípravu
domácich nátierok, nakrájali zeleninku a pripravili rýchly zákusok. Všetci spoločne potom užívali plody svojej práce, niektorí
si aj zaspievali a zacvičili. Osviežili sa spoločnou prechádzkou
a prichystané dobroty všetkým chutili lepšie.
Piknik spojený s kvízom a súťažami si naše seniorky pripravili aj pod smrekmi. Pre špeciálnu školu vo Valaskej denný stacionár pripravil deň otvorených dverí. Budúci absolventi školy
sú potenciálnymi klientmi denného stacionára. Náš dobrovoľník
Ferko z Brezna si pripravil pre naše klientky pútavú prezentáciu
z návštevy pútnického mesta Rím. Okrem krásnych fotografií
zaujímavo priblížil svoje dojmy a zážitky tým, ktorí nemali v živote možnosť navštíviť toto vzácne a na históriu bohaté mesto.
Mesiac jún sme zakončili výrobou nových koláží, ktoré si klienti vyrobili z fotografií z aktivít a podujatí nášho zariadenia.

Z príležitosti veľkonočných sviatkov sa naši mladí dospelí s kamarátmi z Misericordie stretli na veľkonočnej výstave v Brezne.
Dostali príležitosť vyrobiť si veľkonočné vajíčka so špeciálnym
pedagógom Erikom. Na revanš sa priatelia z Brezna stali našimi
hosťami v stacionári a spoločne sme si v rámci rozvoja zručností
upiekli pizzu. Na záver mesiaca naša Terezka usporiadala
klientkam pravidelnú kaviareň s koláčikom.

Iveta Mravcová
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Základná organizácia jednoty
dôchodcov v Nemeckej pod novým vedením
Na výročnej členskej schôdzi našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS), ktorá sa konala 30. marca
2022, bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Ján Sojak,
podpredsedom Ing. Pavol Blaškovan, tajomníčkou Mgr. Alena
Kindernayová, hospodárkou Veronika Bakošová. Za ďalších
členov výboru boli zvolení Ing. Anton Furimský, Helena Gregorová, Marta Tomková a Daniel Kalický. Členmi revíznej
komisie sa stali Kristína Furajtárová (predsedníčka), Mgr. Eva
Bahýlová a Jaroslav Klinec.

S chuťou sme sa pustili do práce, čo sme dokázali 24. mája
2022 na posedení pri guláši. Stretnutie bolo spojené s prednáškou zdravotnej sestry pani Skalošovej, ktorá nám veľmi zrozumiteľne vysvetlila, čím nás náš vek môže prekvapiť a ako sa
k tomu postaviť. Guláš chutil všetkým prítomným, šéfkuchárkou bola Kristína Furajtárová. Prekvapením boli domáce zákusky, ktoré pre členov napiekla Alena Kindernayová. Tu treba
poďakovať starostovi Nemeckej Branislavovi Čižmárikovi za to,
že sa postaral o odvoz našich členov z denného stacionára do
„dolnej školy“ v Zámostí, kde sa akcia konala.
Členovia základnej organizácie jednoty dôchodcov v Predajnej nás pozvali na výlet na hrad do Slovenskej Ľupče. V budúcnosti plánujeme túto spoluprácu s organizáciou v Predajnej
prehĺbiť.
Dňa 8. júna sa niektorí členovia zúčastnili na športovom dni
dôchodcov v Brezne. Jaroslav Klinec získal 1. miesto vo vrhu
guľou, Marta Tomková skončila tretia v hode kriketovou loptičkou na cieľ a Zoltán Sojak obsadil 3. miesto v hode granátom do
diaľky. V ten istý deň sme sa s priateľmi z Grécka zúčastnili aj
na akte kladenia vencov pri pamätníku v Nemeckej.

V budúcnosti pripravujeme veľa zaujímavých akcií, na ktoré
našich členov srdečne pozývame:
– 23. august 2022: Zbojnícka pieseň na Zbojskej,
– 28. august 2022: oslava SNP na Krpáčove,
– 13. september 2022: zraz turistov na Michalovej,
– júl 2022: výstup na Štefánikovu chatu,
– júl 2022: Dni obce Nemecká.
Okrem toho chceme (zatiaľ bez určeného termínu) navštíviť
operu v Banskej Bystrici, prípadne divadlo vo Zvolene, plánujeme tiež spoločnú vychádzku do okolia, autobusový výlet
podľa záujmu našich členov, posedenie dôchodcov v mesiaci
úcty k starším a návštevy jubilantov, ktoré uskutočníme v spolupráci s Obecným úradom v Nemeckej.
Dovidenia na akciách pripravovaných výborom ZO JDS
v Nemeckej.
Alena Kindernayová
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Čo nové v škôlke
Dňa 31. mája prišli do našej materskej školy na návštevu príslušníčky policajného zboru z Banskej Bystrice. Prednáška bola
zameraná na dopravnú výchovu a bezpečnosť. Zaujímavé boli
ich vlastné skúsenosti, ktoré boli veľmi vhodnou motiváciou. Vo
voľnom rozhovore deti komunikovali s policajtkami o všetkom,
čo ich zaujímalo. Zamerali sa na zásady slušného správania na
ceste, na chodníku, v aute, pri jazde na bicykli, na pravidlá

Znova sme o krôčik bližšie k tomu zvončeku, ktorý ohlási
koniec školského roka aj v našej materskej škole v Nemeckej.
Spomienkami sa vrátime k niektorým zaujímavým akciám, ktoré sme spoločne s deťmi v poslednom čase zažili.
Stavanie mája patrí k nádherným jarným zvykom. Pripomenuli sme si ho 3. mája dopoludnia. Za spoločného spevu piesne
Sadíme my máje deti zdobili vrcholce mája farebnými stuhami.
Spoločne pripravený strom potom s pomocou učiteľov osadili
v areáli detského ihriska. Zaspievali sme si detské ľudové piesne, zatancovali si a tešili sa z vydarenej akcie.
Ako škôlka zameraná na environmentálnu výchovu spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a odborníkmi v danej oblasti. Po
uvoľnení epidemiologických opatrení našu MŠ navštívil lesný
pedagóg Ing. Miroslav Šuch z Lesov SR, ktorý deťom zážitkovou formou priblížil život lesných zvierat, hmyzu i spôsob boja
proti škodcom lesov – lykožrútom.
Ďalšími zaujímavými aktivitami nás sprevádzala Ing. Jana
Kološtová, ekopedagogička zo Štátnej ochrany prírody SR. Deti
pútavou hrou oboznámila o pestrosti hmyzu a úlohe jednotlivých chrobáčikov.
PaedDr. Jozef Chlebovec, bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ v Nemeckej, sa venuje zaujímavej aktivite – včelárstvu. Do škôlky prišiel
porozprávať o živote a význame včielok, o včelích produktoch a práci včelára. Deti
sa tešili aj z ukážky včelárskych pomôcok.
Ľudová slovesnosť, tvorivosť, zvyky a tradície sú pre
deti veľkou umeleckou a výchovnou hodnotou. O tomto
všetkom prišiel do škôlky
porozprávať Mgr. Matúš Fiľo.
Už od detstva sa venuje hre
na ľudové hudobné nástroje
a ich výrobe. Hrá na fujare,
píšťalke, dvojačke, koncovke, drumbli, ale aj na zvoncoch a akordeóne. Deti mali
možnosť zahrať si na zvoncoch i píšťalke.
Po dvojročnej pauze sme sa mohli na pôde školy stretnúť aj
s rodičmi a spoločne sa zabaviť na Dni rodiny, ktorý bol spojený
s Dňom matiek. Deti si pripravili krátky program, po ktorom
nasledovali zaujímavé pohybové aktivity pre celé rodiny i tvorivá dielnička. Akcia sa stretla s úspechom a veríme, že podobných stretnutí bude pribúdať.

a nebezpečenstvo kontaktu s cudzími osobami a zvieratami.
Deťom ukázali policajnú výzbroj a výstroj, ktoré v skutočnosti
používajú vo svojej činnosti. Škôlkari si s radosťou vyskúšali
reflexnú vestu, putá, obušky a špeciálnu baterku na nočné zastavenie auta. Pri obhliadke služobného motorového vozidla si
vyskúšali vysielačku i maják.
Predškoláci všetky získané informácie o jazde na bicykli
uviedli do praktických činností počas týždňa bicyklovania.
Naučili sa, ako sa starať o svoj bicykel, čo je povinnou výbavou
každého cyklistu a tiež aké pravidlá bezpečnej jazdy treba
dodržiavať.

Na dni otvorených dverí vo vojenskom útvare v Nemeckej sa
dňa 3. júna zúčastnili aj naši škôlkari. Zamestnanci útvaru si pre
deti pripravili zaujímavé aktivity: nácvik sebaobrany, ukážku
vojenskej techniky, oblečenia i zbraní. Deti sa tešili aj z praktickej ukážky hasenia ohňa vojenskými hasičmi i z možnosti posadiť sa do obrneného vozidla.
Aj Deň detí sme oslávili tak, ako sa patrí. Deti čakalo v materskej škole prekvapenie v podobe maskotov z Labkovej patroly
v nadživotnej veľkosti, ktorí si s deťmi zatancovali, zaspievali.
8
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Cestovaniu vlakom sme ostali verní aj na ďalšom výlete.
Tentoraz sme navštívili materskú školu v Medzibrode, kde sme
sa zúčastnili na astro show v prenosnom planetáriu. Deti zážitkovou formou skúmali slnečnú sústavu a jej planéty spolu
s malým mimozemšťanom. Obohatením výletu boli aj pohybové
hry na detskom ihrisku v areáli medzibrodskej škôlky.
Tradíciou na konci školského roka sa stala rozlúčka s predškolákmi. Pre budúcich prváčikov sa zatvárajú dvere materskej
školy. Je to chvíľa, keď sú časy strávené v jej priestoroch a s nimi i bezstarostné chvíle plné hier a zábavy nenávratne preč.
Dopoludnia 29. júna sa budúci prváci rozlúčili so všetkými
zamestnancami v škôlke. Pozvanie prijala aj pani riaditeľka
Mgr. Anna Petrášová, PhD., ktorá deti prekvapila milým darčekom. Za svoju usilovnú prácu dostali okrem darčekov aj osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania z rúk pani
zástupkyne pre MŠ Mgr. Ivany Štellerovej. Želáme im krásne
leto a veľa trpezlivosti a úspechov v prvom ročníku.

Na pamiatku urobili spoločné zábery a tešili sa
z milých darčekov, ktoré
dostali od pani učiteliek.
Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj stretnutie
s členmi Dobrovoľného
požiarneho zboru v Nemeckej 10. júna. Hasiči
deťom predstavili svoju
techniku priamo v hasičskej zbrojnici. Program
pokračoval na futbalovom ihrisku, kde si škôlkari vyskúšali striekanie
vody na cieľ.
O tom, že cesta vlakom môže byť veľmi zaujímavá, sa presvedčili aj
deti zo strednej a veľkej
triedy, ktoré sa 15. júna
vybrali na výlet vlakom
do neďalekého Lopeja.
Navštívili mini farmu
Dolinka, ktorá je zameraná na chov okrasných
zvierat, ako sú vtáky, cicavce, plazy. Neobišli sme ani „lopejskú
zmrzlinu“, ktorá deťom veľmi chutila.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú pripravovať vhodné podmienky na to, aby sme sa v našej
materskej škole cítili dobre, príjemne a bezpečne. Rovnako patrí
vďaka všetkým ochotným ľuďom, ktorí neváhali stráviť svoj čas
s našimi deťmi a ukázať im nové veci zaujímavými, možno aj
netradičnými spôsobmi.
Pedagogický kolektív materskej školy

Medzinárodný deň detí
Zaspomínajme si v krátkosti na akciu, ktorá sa konala posledný májový víkend v „dolnej škole“ v Zámostí. Bola venovaná
všetkým deťom z našej obce. Po dvojročnej prestávke sme pre
ne pripravili program, z ktorého si mohol vybrať každý: zlaňovanie ponad Hron, skákací hrad, maľovanie na tvár. Deti si
mohli pochutnať na cukrovej vate. Pani učiteľky zo základnej
a materskej školy mali pripravené tvorivé dielne. S takmer
trojhodinovým programom deti zabával šašo Tomík. Tradične
veľký úspech mali chlapci z dobrovoľného hasičského zboru.
Deti mohli ochutnať guláš alebo párky. Tešíme sa, že vyšlo aj
počasie. Všetkým, ktorí prispeli k peknému popoludniu, zo
srdca ďakujeme. Tešíme sa zase o rok.
Milena Grúberová
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(Dokončenie zo s. 1)

O našom Hradisku

V roku 2002 túto kolekciu bronzov preskúmal a spracoval
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre. Súbor
pozostával zo 40 predmetov. Po odbornom preskúmaní nálezcovia depot predali Hutníckemu múzeu Železiarní Podbrezová,
a. s., v Podbrezovej, kde sa predmety nachádzajú dodnes.

zo sond narazili na zuhoľnatený stĺp, ktorý bol zvyškom stredovekých palisád, teda kolovej hradby.
Hrádok zrejme nebol obývaný dlhodobejšie, ale v období
pobytu Jiskrových vojsk vo Zvolene slúžil ako útočisko a jeden
z oporných strážnych bodov na Horehroní. Lúpežné oddiely
bratríkov boli postrachom pre obyvateľstvo a musel proti nim
zakročiť aj samotný Jiskra. O pobyte jiskrovcov v bezprostrednom okolí svedčí aj listina Mateja Korvína z roku 1465. Panovník v nej odpustil obyvateľom Jasenia platenie mýta a daní,
pretože bratríci im spôsobili veľké útrapy. Škody, ktoré Jasenčania utrpeli, museli byť rozsiahle, pretože kráľovská listina
dedinu Jasenie spomína popri významných mestách, akými boli
Trenčín, Kežmarok či Krupina.
Niektorí starší obyvatelia obce donedávna spomínali, že
chlieb pre vojakov, ktorí kedysi konali službu na Hradisku, sa
vraj piekol v Nemeckej na Záhroní. Malo to byť v usadlosti s pomenovaním do Kochlíkov, konkrétne v jej zadnej časti, pre
ktorú sa ešte aj v polovici 20. storočia používalo prímenie do
Pekárov. Túto súvislosť medzi obyvateľmi dediny a vojakmi
z Hradiska nemožno nijako preukázať. Stredoveké listiny však
dokazujú, že práve v období pobytu bratríckych vojsk – teda
v 15. storočí – bolo už Záhronie osídlené. V dokumentoch totiž
vystupuje ako samostatná osada: v roku 1441 pod názvom Sagronye a v roku 1470 ako Zahronca.

Bronzový diadém – teda šperk na ozdobu hlavy v podobe čelenky –
sa pôvodne používal ako opasok. Je vyrobený z bronzového plechu
a ozdobený vytepávaným geometrickým ornamentom. Nákrčníky boli
vyrobené z bronzových tyčiniek rôznej hrúbky s prierezom v tvare
písmena D.

Stredoveké osídlenie Hradiska s najväčšou pravdepodobnosťou
súvisí s pobytom bratríckych vojsk v okolí Zvolena pod vedením vojvodcu Jana Jiskru z Brandýsa. Ten ako hlavný kapitán
Zvolenskej stolice obraňoval nástupnícke práva maloletého
kráľa Ladislava Pohrobka v boji proti krajinskému miestodržiteľovi Jánovi Huňadymu. Jiskrove žoldnierske vojská kontrolovali aj územie Ľupčianskeho panstva a jedna z posádok pravdepodobne sídlila i na nemečianskom Hradisku. Na jeho vrcholovej
plošine totiž v stredoveku stál drevený hrádok. Archeologický
výskum na tomto mieste zdokumentoval zvyšky keramiky a železné predmety pochádzajúce z 15. storočia, ale potvrdil aj pozostatky dreveného opevnenia. Archeológovia totiž v jednej

Pri zostavovaní tohto príspevku som čerpal zo štúdie Ondreja
Ožďániho, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise
Slovenská archeológia, vydávanom Archeologickým ústavom
Slovenskej akadémie vied v Nitre. Bližšie pozri: Ožďáni, O.:
Depoty bronzových predmetov z Hradiska pri Nemeckej.
In: Slovenská archeológia, roč. LVII, 2009, č. 1, s. 1 – 56.
Martin Lokša

Tri vytepávané bronzové šálky rôznych veľkostí. Sú zdobené vybíjaním, ušká sú k telám šálok pripevnené nitmi.
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Starosta a Obecné zastupiteľstvo obceêNemecká
ás srdečne pozývajú na

XVI. ročník

Dni obce Nemecká
30. – 31. júl 2022

Sobota 30. 7. 2022
Futbalové ihrisko v Nemeckej
14.00
Sokoly – hudobná skupina, ktorá spája ľudovú pieseň
a populárne piesne do spoločnej melódie

15.30
17.00
18.00

Hudobná skupina Polemic
Vystúpenie detí zo Základnej školy
s materskou školou Nemecká
Potulné dividlo J + T – Popolvár
(divadelné predstavenie na dobrú noc nielen pre deti)
Tanečná zábava – hrá skupina ZBM

19.00 – 3.00

Počas programu hrá ľudová hudba Čerešienka
Zábavné atrakcie pre deti – skákací hrad, cukrová vata,
maľovanie na tvár, kolotoč, aquazorbing
Tombola – hlavná cena automobil KIA Sportage na víkend

Zasadačka nad hasičskou zbrojnicou v Nemeckej
14.00 – 20.00

Výstava modelov historických autíčok
Výstava fotografií – Partnerstvo
obce Nemecká a gréckej obce Kalavryta

Nedeľa 31. 7. 2022
Farský Kostol sv. Mikuláša v Dubovej
10.00

Slávnostná svätá omša za obec

S FINANČNOU PODPOROU
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Futbalové ihrisko v Nemeckej
16.00

Exhibičný futbalový zápas – starší páni vs. mladší páni
3HQ]LyQ
+5$',6.2
ZZZPRWRUHVWQHPHFNDVN

BELO TRADE s.r.o.

HALGAŠ FOREST s.r.o.

11
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Mgr. Jana Balleková
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Posledný aprílový deň členovia dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) tradične stavajú máj uprostred dediny. Podľa
miestnych tradícií mládenci stavali dvojaké máje: veľký uprostred dediny a menšie pred domami mladých slobodných dievčat. Tradícia stavania májov je súčasťou ľudových zvykov, ktoré
sa postupne z našej obce vytratili, a preto pevne verím, že sa
nám túto tradíciu podarí v budúcich rokoch plne obnoviť.
Koncom mája a začiatkom júna prebiehala v našej hasičskej
zbrojnici úprava podlahy: pôvodná bola odstránená a nahradila
ju nová. Ďakujeme všetkým členom aj obyvateľom obce, ktorí
pomáhali zabezpečovať tieto práce, ako aj následnú úpravu
priestorov.

ukážku požiarneho útoku. V doobedňajších hodinách stihli vybraní členovia nášho zboru (Elena Horváthová, Pavel Marčok,
Marián Rusnák, Martina Marčoková, Tomáš Pavelka, Monika
Kobzošová a Katarína Marčoková) kurz prvej pomoci, ktorý
organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Predajná v spolupráci
s Červeným krížom. Všetci účastníci kurzu si osvojili základné
úkony pri podaní prvej pomoci a aj prácu s automatickým externým defibrilátorom (AED).
V rámci nadviazania spolupráce s gréckou obcou Kalavryta
sa naši členovia stretli s gréckou delegáciou, ktorá navštívila
našu hasičskú zbrojnicu. Hosťom, ktorých zaujímalo samotného
fungovanie dobrovoľného hasičstva, predseda spolu s veliteľom
zboru v krátkosti predstavili organizáciu jeho práce a hasičskú
techniku.
Druhý júnový piatok – 10. júna – do našej zbrojnice zavítali
škôlkari z Nemeckej. Členovia zboru si pre nich pripravili program pozostávajúci z prezentácie „hasične“ a z ukážky techniky. Deti si samy mohli „vyskúšať“ prácu dobrovoľných hasičov.

Po dlhšom uvažovaní sa členovia výboru nášho zboru rozhodli zorganizovať pre obyvateľov Nemeckej, Dubovej
a Zámostia májovú veselicu, ktorá sa konala poslednú májovú
sobotu (28. mája) v kultúrnom dome v Nemeckej. Do tanca hral
DJ Peter Vincúr. V tento deň sa v „dolnej škole“ v Zámostí
konala aj akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, kde
naši hasiči predstavili techniku a urobili pre malých aj veľkých

Druhú júnovú sobotu – 11. júna – sa konala územná súťaž
hasičských družstiev v Hronci, kde sa naši hasiči zúčastnili
s jedným družstvom mužov. Po vydarenom štafetovom behu
s prekážkami bez trestných bodov sa im, bohužiaľ, nepodarilo
dokončiť požiarny útok s vodou. Skončili na 12. mieste.
Pavel Marčok, tajomník DHZ Nemecká

Požiare v našej obci
V príhovore predsedu DHZ pri návšteve zahraničnej delegácie z Grécka odznelo, že „našu obec už dlhšiu dobu obchádzajú
požiare a našim hasičom robia starosti skôr povodne“. Tieto
slová však nemali dlhú platnosť. Dňa 30. mája krátko po polnoci
obyvateľka našej obce spozorovala oheň vo veľkokapacitnom
kontajneri pri cintoríne v Nemeckej. Po vyhlásení pohotovosti
sa našim členom podarilo požiar úspešne uhasiť.
Dlhotrvajúce vysoké teploty boli aj na území našej obce
príčinou samovznietenia lesného porastu v lokalite Hradisko.

Tento les obhospodaruje spolok bývalých urbarialistov v Nemeckej. Požiar bol spozorovaný v piatok 17. júna v popoludňajších hodinách. Členovia DHZ Nemecká spolu s členmi DHZ
Ráztoka a členmi nemečianskeho urbáru požiar uhasili s použitím protipožiarnych vakov naplnených vodou a prekopaním
koreňového systému.
Na druhý deň nás však prekvapilo opätovné vznietenie horeniska, ktoré si vyžiadalo už aj zásah členov Hasičského záchranného zboru (HaZZ) Brezno s cisternou CAS 15. Operačné
12
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stredisko privolalo k zásahu s cisternami aj hasičov z Brusna
a Predajnej. Použitie ich techniky našťastie nebolo potrebné.
Ložiská požiaru boli uhasené a následne bol opätovne prekopaný koreňový systém. Po vzájomnej dohode všetkých zasahujúcich členov (DHZ Nemecká, DHZ Ráztoka a HaZZ Brezno) sa
v nedeľu 19. júna konala preventívna obhliadka zhoreniska. Po
vyhodnotení situácie bolo potrebné zhorenisko opäť zavlažiť
vodou a prekopať pozostatky tlejúceho koreňového systému.
Touto cestou sa chcem v mene výboru DHZ Nemecká poďakovať všetkým zasahujúcim členom, ako aj tým, ktorí boli
v pohotovosti pripravení ich v prípade potreby vystriedať.
Pavel Marčok, tajomník DHZ Nemecká

Dňa 6. júna sa v Polomke konalo valné zhromaždenie Územnej
organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Brezno, na ktorom
boli volení noví členovia výboru a nový predseda. Na funkciu
predsedu územnej organizácie bol zvolený člen nášho dobrovoľného zboru Mgr. Pavel Marčok. Rovnako bol zvolený za zástupcu okresu v krajskej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany
a za člena snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorý zasadá
dvakrát ročne v Bratislave. K zvoleniu mu gratulujeme a pevne
veríme, že bude prínosom pre dobré a správne fungovanie dobrovoľného hasičstva v našom okrese.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Brezne vyhlásilo čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
ktorý je stále v platnosti.
Preto si dovoľujeme apelovať na našich občanov, aby
v čase zvýšeného rizika
dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Výbor DHZ Nemecká

Výbor DHZ Nemecká
13
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Festivalové leto
folklórnej skupiny Čierťaž
Už začiatkom leta sa roztrhlo vrece s rôznymi spoločenskými
akciami, ktoré sa počas uplynulých dvoch rokov nekonali pre
pandémiu koronavírusu. Naša folklórna skupina Čierťaž sa
zúčastnila na dvoch horehronských folklórnych festivaloch.
Prvým boli Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, druhým

Folklórny festival na Bielych Handľoch v Braväcove. V Heľpe
nás z pódia amfiteátra odohnal dážď, v Braväcove sme konečne
vďaka priaznivému počasiu mohli vystúpiť s celým pripraveným
programom.
Martin Lokša

Krátko pred zrušeným vystúpením v Heľpe, 26. jún 2022
Foto Peter Berčík

Braväcovo, 16. júl 2022
Foto Peter Berčík

Stolnotenisový klub
Iskra Dubová

B hralo v VI. lige a malo podobnú bilanciu 3 výhry, 1 remíza
a 5 prehier, čo znamenalo konečné 6. miesto z desiatich mužstiev. Naším najúspešnejším hráčom sa stal Maroš Švantner,
ktorý v poradí úspešnosti hráčov
získal pekné 12. miesto.
Na záver mi nedá nespomenúť
si na dvoch hráčov a kamarátov,
ktorí nás v tomto roku navždy
opustili. Vo februári to bol Lev
Kosec a v júni duša a predseda
nášho klubu Dano Kalický. Páni,
ďakujeme za všetko, čo ste pre
klub urobili. Navždy ostanete
v našich srdciach.

Klub má za sebou ďalší ročník stolnotenisových súťaží, preto
je čas na bilancovanie. Aj táto sezóna bola – podobne ako tá predchádzajúca – poznačená pandémiou COVID-19. Ročník sa začal
prvým kolom v septembri 2021, no po odohraní siedmeho kola
v novembri 2021 bol pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu prerušený. Po čase sa situácia zlepšila natoľko, že od marca 2022
sme si opäť mohli stať za stoly a dohrať aspoň prvú polovicu ročníka, aby bola súťaž regulárna a mohla sa uzavrieť. A ako sa nám
darilo?
Mužstvo A hralo v V. lige Oblastného stolnotenisového zväzu
Banská Bystrica a Brezno. S bilanciou 3 výhry, 2 remízy a 5 prehier obsadilo celkové 8. miesto z jedenástich mužstiev. Mužstvo

Peter Sojak
14
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FK Sokol Nemecká
Činnosť futbalového klubu
Futbalový klub Sokol Nemecká pôsobil v súťažnom ročníku
2021/2022 v I. triede Oblastného zväzu Banská Bystrica, v ktorej hrali futbalové kluby z banskobystrického a breznianskeho
okresu. Tento ročník bol nevydarený, pretože mužstvo dospelých skončilo na poslednom 14. mieste. Počas súťažného ročníka sa podarilo zvíťaziť a získať body len v štyroch zápasoch –
s Ľubietovou, s Lučatínom, so Strelníkmi a s Valaskou. A tak
spolu s jednou remízou 13 bodov stačilo len na posledné miesto
v tabuľke. Väčšinu kádra tvorili tzv. cudzí hráči, keďže u domácich nie je veľký záujem, prípadne tí kvalitnejší sú v iných, finančne lepšie zabezpečených kluboch, kde si môžu nejaké to
euro zarobiť.
V dnešnej dobe sa futbal na dedinách robí veľmi ťažko. Je nedostatok hráčov, jednotlivé kluby si doslova kradnú chlapcov.
Motiváciou sú peniaze, ktoré, bohužiaľ, prenikli i do dedinského
futbalu aj v tých najnižších súťažiach. A tak niekedy dochádza
doslova k vydieraniu funkcionárov. V najbližšej budúcnosti hrozí (a reálne k tomu určite dôjde), že kluby na dedinách budú
postupne zanikať, lebo za ne nebude mať kto hrať.
Z tohto hľadiska nie je najlepšia situácia ani v našom futbalovom klube. Hoci oslovujeme aj tých mladších chlapcov, záujem je veľmi malý alebo nijaký, preto sa musíme obzerať po
cudzích. Začína sa doba, v ktorej cieľom bude to, aby niekto
v nedeľu nastúpil na ihrisko, aby si ľudia, ktorí majú radi futbal,
vyplnili nedeľné popoludnia.

V tomto roku boli do činnosti futbalového klubu zapojené aj
deti, a to formou dvoch futbalových krúžkov na základnej škole,
ktoré viedol Rudolf Chromek. Žiaci sa učili základy futbalového umenia, niektorí, najmä tí starší – tretiaci, štvrtáci – nadviazali na svoju činnosť spred covidového obdobia. Pandémia
výrazne zastavila ich rozvoj, preto v minulom ročníku neboli
prihlásení do súťaže. Zúčastnili sa na futbalovom turnaji o pohár
generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová na umelej tráve na
Skalici, vo svojej skupine obsadili 3. miesto.
Výbor FK Sokol Nemecká

Memoriál
Petra Roštára

(v bodoch 12 : 25, 15 : 25), Nemecká – ZŠ s MŠ Predajná 0 : 2
(v bodoch 24 : 25, 15 : 25), Nemecká – Brezno 0 : 2 (v bodoch
11 : 25, 13 : 25), Nemecká – Výber Predajná 2 : 0 (v bodoch
25 : 21, 25 : 23), Nemecká – Na poslednú chvíľu 0 : 2 (v bodoch
17 : 25, 13 : 25). Prvé miesto vybojovalo družstvo AVK
Predajná, druhé skončilo Brezno, tretie miesto patrilo ZŠ s MŠ
Predajná, štvrté družstvu s nezvyčajným názvom Na poslednú
chvíľu. Družstvo Nemeckej skončilo na piatom mieste, posledný bol Výber Predajná.
Hoci to bol jeden prekrásny slnečný deň a organizácia bola
na výbornú, nášmu družstvu sa nedarilo vôbec nič. Možno by
sme sa v budúcnosti mali pred takýmto turnajom párkrát stretnúť
v našej telocvični a zohrať sa. Na výkonoch súperov bolo vidieť,
že prípravu nepodcenili.

Na antukových ihriskách základnej školy v Predajnej sa 18. júna konal 6. ročník volejbalového turnaja pod názvom Memoriál
Petra Roštára. Zúčastnilo sa na ňom šesť družstiev: Amatérsky
volejbalový klub (AVK) Predajná, Brezno, Základná škola
s materskou školou (ZŠ s MŠ) Predajná, Na poslednú chvíľu,
Nemecká a Výber Predajná. Nemeckú reprezentovali Branislav
Čižmárik, Timotej Čižmárik, Ivan Šnírer, Michal Tištian,
Gabika Gašperíková, Patrik Husenica, Timea Barlová, Andrej
Antoska, Andrej Macula a Ján Turčan. Výsledky jednotlivých
zápasov boli nasledovné: Nemecká – AVK Predajná 0 : 2

Ján Turčan, poslanec OZ
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Adam Haľak
na majstrovstvách
vo vytrvalostných disciplínach
V piatok 1. júla 2022 sa na velodróme v Prešove začali Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike vo vytrvalostných disciplínach, ktoré pokračovali až do nedele 3. júla. Keďže išlo
o vrchol dráhovej sezóny, zišla sa tu celá slovenská špička v jednotlivých mládežníckych kategóriách.
Piatok patril stíhacím pretekom jednotlivcov. Adam počas
sezóny v tejto disciplíne ešte neprehral. Do pretekov vstupoval
z pozície favorita. Priebeh bol dramatický, ale Adam potvrdil
svoju formu a novým traťovým rekordom získal titul juniorského
majstra Slovenska. Súťaže počas soboty a nedele pokračovali ďalšími disciplínami, v ktorých sa Adamovi podarilo získať tri tretie
miesta (scratch, bodovacie preteky a omnium). O vyrovnanosti
v kategórii juniorov svedčí aj skutočnosť, že v piatich disciplínach
získali majstrovský titul traja rôzni pretekári. Dievčatá a chlapci
nezápasili len s traťou a so sebou navzájom, ale aj s obrovskou
horúčavou. Teplota vzduchu v piatok presahovala 38 oC.

Na konci augusta cyklistov čaká posledné kolo Slovenského
pohára v dráhovej cyklistike. Adam by chcel do tretice získať trofej celkového víťazstva. Bude to náročné, pretože jeho náskok
pred druhým pretekárom v poradí je malý a súperi sú silní.
Ivan Haľak

Badminton
Niektorí z občanov možno postrehli, že v našej školskej
telocvični sa začal hrávať bedminton. Všetci, ktorí by
chceli prísť medzi nás zahrať si tento úžasný a rýchly
šport, sú srdečne vítaní. Bližšie informácie o tom, kedy
a o koľkej sa hráva, dostanete na telefónnom čísle

0911 858 243
Tešíme sa na všetkých športu chtivých občanov aj na
tých, ktorí by si to chceli vyskúšať.
Róbert Halič

Narodili sa

Kristína Ulická (Dubová)
Mathias Mikloš (Nemecká)

Do manželstva vstúpili
Imrich Mikloš a Michaela Poliaková
Ondrej Puška a Sára Štajerová

Opustili nás

Peter Mihaliska z Nemeckej (52-ročný)
Pavel Lopejský z Nemeckej (62-ročný)
Alžbeta Tomengová z Dubovej (89-ročná)
Jaroslav Reizer z Dubovej (50-ročný)
Vladimír Vallo z Dubovej (71-ročný)
Patrik Bulko z Dubovej (26-ročný)
Daniel Kalický z Dubovej (65-ročný)
Matilda Ivaničová z Dubovej (81-ročná)
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