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Novinky
spod Hradiska

Občasník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník X.

číslo 4/december 2015

O tetke, čo šla na roráty
(Povesť)
Stalo sa to už dávno, ešte v tých časoch, keď strigy odoberali
kravám mlieko a vedeli privolať na človeka chorobu. Keď sa za
splnu o polnoci kúpavali na potoku, aby z mesiaca načerpali
bosorácku moc. Keď gazdiné na deň Lucie z domu nedali ani
stebielko, lebo cez požičaný predmet mohla bosorka gazdovstvu
počariť a poslať ho dolu Hronom.
Bolo pred Vianocami, v advente, keď sa ráno pred svitaním,
ešte potme, chodievalo na adventné omše – roráty. Aj školské
dietky v Nemeckej a Dubovej museli vstávať z postelí o niečo
skôr, aby stihli túto pobožnosť, a po jej skončení rovno z kostola
šuchli sa zohriať do blízkej školy. Tam už na ne čakala teplá trieda, ktorú im vykúrila pani rechtorka.
„Jano, vstávajme!“ kričí tetka Mara na muža. „Už bolo päť!“
Ale ujčoka Jana ani nehne, spí ani zabitý. Obula kapce, zakrútila sa do teplej vlnenej šávolky so strapcí a hybaj pomaly z dediny na hradskú a popri Hrone pekne do kostola. Sneh vrždí pod
nohami, ale okrem neho nepočuť nič. „Čože ľudia nejdú?“ pýta
sa sama seba ešte trochu rozospatá Marka. „Ja aždaj do toho
kostola sama idem! Ani Pochválen Pán Ježiš Kristus nieto komu
povedať! Ani žiadon lampáš nevidno!“ Ale uspokojila sa, lebo
v kostole sa svietilo. „Pridriemla som, iste už všetko sedí dnu,
len aby som dobehla!“
Pod chórom sa prežehná a kráča k svojej lavici. Lebo to dakedy tak bolo, že každý mal v kostole svoje miesto. Ale na tom
jej voľakto sedí. „Hybajže nabok, pohni sa!“ šťuchá do ženy
v čiernych sukniach a čiernej šatke. Tak ju mala do čela uviazanú, že jej ani do tváre vidno nebolo. „Nevieš, že toto je môj
pľac?“
Žena sa však ani nehla, ako keby ju nepočula. Tetka sa nasilu
vpratala k nej na kraj lavice. Ponaprávala sukne, otvorila
modlitebnú knižku a čaká. Ticho. Mrví v prstoch zrnká ruženca,
šomre si, potíšku odrieka modlitbu. Ticho. Už by aj zdriemla,
ale ju oziabať začalo, lebo polka decembra – a kdeže dakedy
v kostoloch kúrenie!
Poobzerá sa tetka po kostole. Vpredu z obrazu láskavo pozerá svätý Mikuláš, pod ním naľavo Božské Srdce, napravo Panna
Mária. Na najbližšom bočnom oltáriku svätý Janko Nepomucký, z kancľa kývajú evanjelisti. Všetci štyria. Všetko je na svojom mieste. Len to ticho...
Kukne Marka lepšie na susedu, dáky chlad z nej ide. Kukne
ešte raz – a to nebohá tetka Sovjakovie zo Záhronia! Od predvlani nebohá! Drgá do nej: „Počúvaj, veď ty si už zomrela, čo ty
vraj tu robíš?“ Pozrie sa lepšie okolo seba. Ľudia dáki zvláštni.
Všetci v čiernom, ale známeho nevidieť. Ženy v zamatových
kabátikoch a čiernych šatkách. A Sovjačka sa ani nehne, tvár ani
z vosku, len meravo hľadí dopredu. A čo je vraj toto?
Omša začala, ale zvon na Anjel Pána sa neozýva. „Toto je už
nie s kostolným poriadkom! Veď toto je aždaj polnoc! To je nie
ráno šesť hodín!“ Tetka sa zľakla a ani nevedela, ako sa z toho
kostola vytratila. Po hradskej popri Hrone hybaj domov do Nemeckej! Ani obzrieť! Lampáš ostal v kostole pod lavicou, ale aj
bez neho šikovne trafila. Dobehla do chalupy, otriasla sneh
z kapcov a šup k ujčokovi Janovi pod perinu!
Keď ráno vstávala z postele, nazdala sa, že sa jej to všetko iba
snívalo. Až večer. Pozatvárala sliepky, podojila kravu, zberá sa

do susedov na priadky a zabudnutý lampáš nie a nie nájsť. Až
vtedy sa uistila, že to všetko sa naozaj stalo.
Nevieme, či si tetka hodiny dáko zle napravila, alebo ich ani
nemala a vstala z postele skôr, už pred polnocou. Ale naisto trafila do kostola v čase, keď mali dušičky z celej farnosti, z Nemeckej, Dubovej, Zámostia aj Ráztoky, omšu.
podľa rozprávania Anny Luptáčky-Pánovie
napísal Martin Lokša

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania.
Je advent, na dvere nám pomaly, ale isto klopú najkrajšie
sviatky roka. Sú to dni priam nabité atmosférou lásky a predsavzatí robiť radosť iným. Je to ale i čas na zhodnotenie predchádzajúceho, pre mňa neskutočne rýchlo ubehnutého roka.
V poslednom vydaní našich Noviniek, ktoré vyšli začiatkom
októbra, sme avizovali prípravu na práce opráv miestnej komunikácie Pod Hrbkom a opravu časti strechy na našej ZŠ s MŠ.
Pri obidvoch verejných obstarávaniach na realizátorov prác boli
po predložení cenových ponúk vybraní predkladatelia s najnižšou cenou na zrealizovanie predmetu obstarávania. Práce na
výmene časti strechy ZŠ s MŠ boli ukončené 2. 12. 2015.
I. etapa opravy miestnej komunikácie Pod Hrbkom bola
ukončená koncom októbra. Realizáciu II. etapy plánujeme
uskutočniť v mesiacoch apríl – máj 2016.
Musím však s ľútosťou konštatovať, že sa nám nepodarilo
získať nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci. Záujemcovia o realizáciu daného
projektu nepredložili v požadovanom termíne potrebné podklady pre vyhodnotenie ponúk. Následné predĺženie termínov na
ukončenie obstarávania by značne skrátilo čas na realizáciu projektu. Preto sme projekt vyhodnotili ako kritický z hľadiska
možných finančných korektúr zo žiadaných nenávratných
finančných prostriedkov.
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V mesiaci november bolo ukončené výberové konanie na
post riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ v Nemeckej. Radou školy bola
navrhnutá kandidátka, ktorú som 1. 12. 2015 za riaditeľku ZŠ
s MŠ vymenoval. Je ňou p. Mgr. Anna Petrášová, PhD., ktorej
i touto cestou chcem popriať veľa trpezlivosti a šťastia pri riešení
otázok riadenia a hospodárenia v našej škole. Čaká ju neľahká
práca, čo potvrdzujú stále nové a nové zistenia, ktoré predstavujú obrovské neuhradené platby do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní či daňovému úradu.
V nasledujúcom novom rozpočtovom období plánujeme výmenu značne zastaraného a nehospodárneho vykurovania v Dolnej škole v Zámostí, rekonštrukciu obradnej siene a sociálnych
zariadení na obecnom úrade, opravu a doplnenie poškodených
striech obecných budov (zvodové žľaby a potrubia).
Vážení spoluobčania, verím, že po sčasti úspešnej stabilizácii finančných prostriedkov našej obce sa budeme môcť venovať

aj tomu najdôležitejšiemu, a to spolunažívaniu a medziľudským
vzťahom. A kedy začať, ak nie teraz? Je tu čas Vianoc. Čas, kedy
by sme sa mali zastaviť a zaspomínať na krásne chvíle prežité
s rodinami, príbuznými či priateľmi. Čas na vyjadrenie vzájomnej lásky a úcty. Preto mi dovoľte, milí spoluobčania, aby som
i ja vzdal úctu a poďakovanie za množstvo vami vykonanej práce pre potreby vašich rodín, za prácu na vašich pracoviskách aj
za prácu v prospech našej obce.
Dovoľte mi, prosím, aby som vám nielen v mene svojom, ale
i v mene poslancov OZ a všetkých zamestnancov OcÚ v Nemeckej zaželal pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný vstup do nového roku. Všetko dobré, pevné zdravie,
veľa Božieho požehnania, veľa osobných i pracovných úspechov
vám praje
Branislav Čižmárik
starosta obce

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Prierez uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce
Nemecká za obdobie od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

oblasti hospodárskeho, turistického, demografického a kultúrneho života týchto obcí. Tento program je zároveň aj hlavným
dokumentom, ktorý umožňuje čerpanie finančných prostriedkov
z eurofondov pre spomínané programovacie obdobie 2015 – 2020.
Ďalej boli na tomto zasadnutí OZ schválené inventarizačné
komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12.
2015. V tomto bode s veľkým zármutkom musíme konštatovať,
že počas predchádzajúceho volebného obdobia a za predchádzajúceho starostu obce sa tejto oblasti nevenovala takmer žiadna
pozornosť, čo malo za následok, že novonadobudnutý majetok
obce nebol zaradený do majetku obce a naopak, nefunkčný
a opotrebovaný majetok nebol z inventára obce vyradený.
V ďalšom bode uznesenia bola stanovená účtovná hodnota osobného motorového vozidla VW Golf na sumu 350 €. Toto vozidlo získala obec Nemecká na základe bezodplatnej zmluvy s Ministerstvom obrany SR a bude využívané na zabezpečenie každodenných úloh v rámci obce Nemecká (napr. rozvoz stravy,
rozvoz aktivačných zamestnancov a pod.). Dovoľte nám, aby
sme sa touto cestou poďakovali veliteľovi Vojenského útvaru
1043 Nemecká pplk. Ing. Jurajovi Čreppovi, ktorý významnou
mierou prispel k zabezpečeniu tohto osobného vozidla pre našu
obec. OZ na tomto zasadnutí tiež stanovilo reprodukčnú hodnotu pozemkov, ktoré sú evidované na liste vlastníctva obce za
jednotlivé druhy pozemkov nasledovne: orná pôda – 0,17 €/m2,
trvalý trávnatý porast – 0,03 €/m2, záhrady – 1,85 €/m2,
zastavané plochy a nádvoria – 1,85 €/m2, ostatné plochy –
1,85 €/m2, lesné pozemky – 0,03 €/m2, vodné plochy –
0,03 €/m2. Je potrebné si uvedomiť, že ide len o tzv. reprodukčnú cenu pozemkov, aby sa všetky obecné pozemky na základe
týchto cien začlenili do majetku obce. V prípade predaja týchto
obecných pozemkov bude ich cena trhová, to znamená mnohonásobne vyššia. Ďalej OZ schválilo sumu 9000 € na voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ s MŠ Nemecká za II. až IV. štvrťrok 2015. V poslednom bode uznesenia OZ uložilo predsedom
jednotlivých komisií a predsedníčke redakčnej rady obecných
novín spracovať do 31. 1. 2016 štatúty jednotlivých komisií
a štatút obecných novín v súlade s platnou legislatívou.
V závere tohto príspevku nám dovoľte konštatovať, že obec
Nemecká sa konečne v II. polroku 2015 dostala do štádia, kedy
stabilizovala svoje financie a kedy jej už nehrozia neočakávané
a prekvapivé nezaplatené faktúry z minulého obdobia, kedy už
konečne má splatené všetky záväzky voči Sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam (dlžoby od bývalého starostu) a v roku 2016 môže pred občanov tejto obce predstúpiť s čistým štítom a svoje maximálne úsilie venovať ďalšiemu rozvoju obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká /ďalej len OZ/ za vyššie
uvedené obdobie zasadalo spolu dvakrát, a to v dňoch 25. 9. 2015
a 25. 11. 2015. Aj keď sú všetky uznesenia zverejnené aj na
stránke obce na internete, pre lepšiu informovanosť občanov
sme vytvorili prierez tými najdôležitejšími uzneseniami s krátkym komentárom.
Na zasadnutí dňa 25. 9 . 2015 OZ vzalo na vedomie správu
starostu obce o činnosti obecného úradu za predchádzajúce obdobie. Ďalej OZ vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra
obce z následnej kontroly v ZŠ s MŠ v Nemeckej v oblastiach
personálnej politiky, dodržiavania rozpočtu, finančného hospodárenia a uzatvorených zmlúv za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8.
2015. Na základe zistenia hrubých nedostatkov a závažných
porušení takmer vo všetkých kontrolovaných oblastiach bol na
základe odporúčania Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká starostom obce odvolaný riaditeľ školy Mgr. Boris Šabo a taktiež
bol ukončený pracovný pomer s pani Máriou Krakovskou. Novozistené hrubé porušenia boli hlavným kontrolórom obce doplnené do trestného oznámenia, ktoré bolo podané na neznámeho páchateľa v mesiaci september 2015. I keď na tomto
zasadnutí OZ bolo schválené VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, na základe nesúhlasu našich občanov ohľadne výšky platieb za opatrovateľskú službu nebolo toto VZN podpísané
starostom obce a na ďalšom zastupiteľstve dňa 25. 11. 2015 bolo
poslancami OZ zrušené. V súčasnosti sa pripravuje nové znenie
tohto VZN, ktorého návrh bude vyvesený na obecných tabuliach v mesiaci december 2015. Na tomto OZ boli schválené
finančné prostriedky vo výške 3213,06 € na preplatenie faktúry
za vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie havarijnej situácie v telocvični ZŠ s MŠ Nemecká. V ďalšom bode uznesenia bol obecný úrad poverený kontaktovať pána Demetera
za účelom nezákonného obhospodarovania obecných pozemkov
v časti Banište v miestnej časti Dubová. V prípade trvania záujmu pána Demetera o tieto pozemky je potrebné vypracovať
zmluvu o prenájme týchto pozemkov. V bodoch rôzne OZ
zamietlo žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1400 € pre kulturistický oddiel V-FIT klub Nemecká a schválilo zmluvu o prenájme bytu pre p. Nadeždu Sojakovú v ZŠ s MŠ Nemecká vo
výške 2640 € ročne.
Na zasadnutí konanom dňa 25. 11. 2015 OZ schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Chopok-juh na roky 2015 až 2020 s výhľadom do roku 2025. Tento
program predstavuje základný dokument mikroregiónu Chopok-juh (združenie 10 obcí), v ktorom sú rozpracované všetky

Obecná rada obce Nemecká
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Malé právne okienko
Vážení spoluobčania, v dnešnej rubrike by som sa chcela
povenovať téme Všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej
len VZN).
Určite ste už neraz počuli v rozhlase program zasadnutia OZ,
kde je jedným z bodov schválenie VZN. Čo vlastne je VZN?
„Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej
štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby
a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku."
Tak znie zložitá právnická definícia. VZN je v podstate obecný
zákon, týkajúci sa chodu obce – napr. daní, ktorý má právo
schvaľovať len Obecné zastupiteľstvo. Na jeho schválenie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých prítomných poslancov. Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať Ústavu
a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi
právneho štátu. Na to, aby akékoľvek VZN vstúpilo do platnosti,
musí byť dodržaný presný právny postup.
V prvom rade návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné
zastupiteľstvo, musí obec zverejniť jeho vyvesením na úradnej
tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj
na internetovej stránke obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej
desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto
ju predkladá.
Po schválení nariadenia OZ sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci
najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia zákon
umožňuje odkloniť sa od tohto postupu. Samozrejme tak, ako sa
menia zákony, je potrebné každé VZN obce aj aktualizovať.
V prípade, že VZN obce je v rozpore so zákonom, vydá okresná
prokuratúra protest prokurátora voči určitému VZN. Obecné
zastupiteľstvo ako jediný orgán môže a zároveň musí protestu
prokurátora vyhovieť, obvykle to býva v lehote do 30 dní. O vykonanej náprave je OZ povinné príslušnú prokuratúru informovať, vrátane zaslania uznesenia, zápisnice a nového VZN, ktoré neodporuje platnej legislatíve. Akákoľvek zmena VZN obce je
teda výlučne v kompetencii obecného zastupiteľstva.
V týchto dňoch už visí na obecných tabuliach návrh VZN
o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Obecné
zastupiteľstvo ho musí schváliť najneskôr do 15. 12. 2015, aby po
jeho schválení bolo vyvesené ešte 15 dní a nadobudlo účinnosť
1. 1. 2016.
Napriek tomu, že obec ešte aj dnes bojuje s prešľapmi, ktoré
vznikli v minulom volebnom období, poslanci urobia všetko pre
to, aby sa daňové sadzby našim občanom nezvyšovali. Rezervy
sa budú hľadať v rámci chodu obce. Pozornosť sa bude v budúcom
roku venovať aj užívaniu verejných priestranstiev osobitným spôsobom. Sadzba dane za užívanie verejných priestranstiev osobitným spôsobom bola v našej obci doteraz v porovnaní s ostatnými
obcami veľmi nízka. V tejto položke teda došlo k navýšeniu
nasledovne:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,50 € za každý aj začatý m2
a každý, aj začatý deň;

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,70 € za každý, aj
začatý m2 a každý, aj začatý deň;
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií 0,80 € za každý, aj začatý m2 a každý, aj
začatý deň;
d) za umiestnenie skládky 1,00 € za každý, aj začatý m2 a každý, aj začatý deň;
e) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva v obci 0,50 €
za každý, aj začatý m2 a každý, aj začatý deň;
f) za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla 1,00 €
za každý, aj začatý m2 a každý, aj začatý deň;
g) za trvalé parkovanie autobusu 1,00 € za každý, aj začatý m2
a každý, aj začatý deň.
Zo strany obce bude užívanie verejných priestranstiev v nasledujúcom období prísnejšie kontrolované a za nezákonné užívanie
bude udelená pokuta.
Ďalšou daňou, ktorá prejde zmenou, je daň za ubytovanie, kde
bola stanovená nová sadzba dane za ubytovanie vo výške 0,50 €
na osobu/noc z pôvodných 0,30 € na osobu/noc. Neoddeliteľnou
súčasťou sústavy daní je aj daň za psa. Príjem obce z tohto druhu
dane predstavuje ročne okolo 1000,- EUR. V súvislosti s problematikou evidencie a platby dane za psov by som chcela upozorniť
občanov na niektoré pochybenia, s ktorými sa OU stretáva denne
pri svojej práci.
Každý občan alebo právnická osoba je povinná za psa staršieho ako 6 mesiacov odviesť obci daň. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej
povinnosti. V našej obci bola na tento kalendárny rok stanovená
daň za psa vo výške 5 EUR. Niektoré druhy psov sú oslobodené
od daní, napr. pes vodiaci osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Podrobnosti je možné nájsť v aktuálnom VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Samozrejme, že sa môže stať, že niekomu pes
v priebehu kalendárneho roka uhynie. V takomto prípade by mal
majiteľ psa – daňovník túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade
na referáte daní najneskôr do 30 dní od uhynutia psa. V takomto
prípade má nárok na vrátenie alikvotnej čiastky dane za psa. Táto
skutočnosť je zakotvená v Zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, citujem: „Ak daňovník podal priznanie k dani
za psa podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať
čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne
daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti."
Ak teda nedôjde k nahláseniu tejto skutočnosti v lehote do 30
dní, nárok na vrátenie tejto čiastky zaniká.
Týmto článkom by som chcela vyzvať našich občanov k tomu,
aby sa aj oni aktívne podieľali na príprave každého VZN – obecného zákona, ktorého návrh je vyvesený na úradných tabuliach
alebo webovej stránke obce. Veď aj o tom je demokracia.
S úctou Ing. Marcela Kohútová
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
funkčnej gramotnosti. Aj tu mali žiaci možnosť prejsť rôznymi
sadami úloh, natrénovať si zvládanie testovacej záťaže, získať
nové kompetencie.

Škola s prvkami regionálnej výchovy
Aj v tomto školskom roku pokračujeme vo vyučovaní predmetu regionálna výchova na druhom stupni. Zaradiť predmet regionálna výchova do vzdelávacieho programu nám umožňuje
dotácia disponibilných hodín. V tomto školskom roku sme predmet v rámci disponibilných hodín zaradili pre žiakov piateho
ročníka, kde obsahovo nadväzuje na vyučovanie vlastivedy na
prvom stupni, viaže sa na získané vedomosti o Slovensku a vedomostí z nášho regiónu. V deviatom ročníku sa predmet regionálna výchova viaže na širší región, na banskobystrický kraj.
Predmet regionálna výchova približuje žiakom región, v ktorom
žijeme po historickej, geografickej a kultúrnej stránke. Takto
mali žiaci možnosť navštíviť Vápenku v našej obci, či geografický stred Slovenska v Ľubietovej. V priebehu školského roka
majú naplánované množstvo ďalších zaujímavých edukačných
aktivít.

Vedomostné súťaže a olympiády
Škola je najmä o vzdelávaní, paralelne s výchovným pôsobením. Žiakom vytvárame priestor zmerať si svoje sily v rôznych
vedomostných súťažiach celoslovenskej pôsobnosti, v rôznych
predmetových olympiádach.
Žiaci prvého stupňa mali možnosť prihlásiť sa na vedomostnú súťaž Všetkovedko. Súťaž v plnom rozsahu hradia rodičia
žiakov, kde práve preto vzniká problém v slabšej účasti našich
žiakov. Je dobré, ak žiak počas štúdia má čo najviac možností
overiť si svoje vedomosti v čo najširšej možnosti rôznych úloh.
Testovaniu sa zrejme nevyhne a jeho úspešnosť v dôležitom testovaní môže byť ovplyvnená aj nácvikom v rôznych súťažiach,
vo zvládaní stresových situácií. Veríme, že v budúcnosti sa nám
podarí v programe pomoci podporiť aspoň žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, u ktorých je vysoký potenciál uspieť
vo vedomostných súťažiach, no žiaľ, ich finančné podmienky
a mnohokrát aj nezáujem rodičov im neumožňuje súťaže sa zúčastniť. Aj touto cestou apelujeme na Vás, milí rodičia, podporujte Vaše dieťa v akejkoľvek vzdelávacej aktivite.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili projektu Komparo, ako príprava pred Testovaním 9, ktoré deviatakov čaká 6. apríla 2016.
V tomto školskom roku sme prvýkrát spustili na škole elektronické testovanie v rôznych oblastiach, napríklad v oblasti

V predmetovej olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry
pre žiakov 8. a 9. ročníka sa na prvom mieste umiestnila
Lourdes Hudecová, ktorá postupuje do okresného kola. Na druhom mieste sa umiestnila Simona Sarvašová a na treťom mieste
Terézia Klimeková. Olympiáda zahŕňala teoretickú časť a praktickú časť so zameraním na komunikatívne kompetencie.

Šarkaniáda
Šarkaniáda je jedna z najobľúbenejších akcií v našej škole.
Tešia sa a zodpovedne sa na ňu pripravujú všetci žiaci prvého
stupňa. Aj tento rok nám počasie prialo. Vo vzduchu sa vznášalo obrovské farebné mračno usmiatych i hrôzostrašných šarkanov s vejúcimi chvostmi. Po „leteckej” prehliadke šarkanov,
boli deti ocenené za ich tvorivú prácu a fantáziu, ktorú prejavili
počas Šarkaniády.

4
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„Ahoj!“ nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu.“ Autormi tejto myšlienky boli bratia MacCormakoví. My sme si tento
deň pripomenuli reláciou v školskom rozhlase, nástenkou a vyhlásením súťaže o najoriginálnejší vianočný pozdrav. Pripomenuli sme si tiež význam a zmysel pozdravu, ktorý je prejavom
úcty, priateľstva a dobrých úmyslov.

Beseda na hodine prírodovedy
V utorok 20. 10. 2015 zavítala medzi štvrtákov a tretiakov
mamička nášho žiaka Ing. Jana Kološtová, ktorá zastrešuje environmentálnu výchovu v našom regióne v organizácii Štátna
ochrana prírody SR. Pre žiakov mala pripravenú zaujímavú
besedu z prírodovedy o zvieratách žijúcich v našich lesoch.
Beseda bola doplnená peknou prezentáciou o živote zvierat žijúcich v našich lesoch, niektorých aj v okolí našej obce – medveď
hnedý, vlk, jeleň, sova a vydra. V prezentácii mohli žiaci počuť
reálne zvuky týchto zvierat. Naučili sa rozdeľovať zvieratá podľa
toho, čím sa živia na všežravce, mäsožravce, bylinožravce,
hmyzožravce. Na záver besedy si žiaci mohli chytiť aj vypreparované zvieratá a pravdaže sa aj o nich dozvedeli nové zaujímavé informácie. To, že je pani Kološtová vo svojom odbore profesionálkou sa potvrdilo jej pútavým a láskavým prístupom.

Farebný týždeň
V týždni od 5. do 10. októbra prebiehal v našej škole tzv.
„farebný týždeň“, ktorý bol zameraný na zdravú výživu. Cieľom
bolo pripomenúť žiakom, aké je dôležité zaraďovať do jedálneho
lístka ovocie a zeleninu, ktoré sú zdrojom dôležitých vitamínov
a minerálnych látok. Každý deň bol určený ovociu a zelenine
v danej farbe a žiaci v tejto farbe mali prísť aj oblečení. Tak sme
mali žltý pondelok a chutili nám banány, grepy, žlté hrušky,
ktorými sa žiaci navzájom ponúkali. V utorok – zelený – žiakom
chutilo hrozno, jablká, ale aj uhorka, či paprika. Červená streda

Mesiac úcty k starším
Október je mesiac úcty k starším a preto sme si pre našich
starkých, starké, dedkov aj babky pripravili kultúrny program.
Aby sme sa im poďakovali za všetko, čo pre nás robia a ukázali
im, ako ich máme radi, zarecitovali sme im básničky, zaspievali pesničky a veselo zatancovali. Ich šikovnosť, tvorivosť a bohaté skúsenosti sme využili na tvorivých dielňach, kde sme spoločne vytvorili krásne dekorácie z jesenných plodov. Reláciou
v obecnom rozhlase sme pozdravili a vyjadrili lásku, úctu a poďakovanie všetkým starším ľuďom v našej obci. Sú našim vzorom a našou súčasťou.

nám ponúkla rajčiny, červené jablká, ale našli sa aj čili papričky. Zaujímavé boli aj modrý štvrtok a oranžový piatok. Popri
farebných dňoch prebiehala aj súťaž o najzaujímavejšie „čudo“
zo záhrad a našlo sa všeličo napr. zemiakové srdce, kyjak z tekvičky, petržlenové zuby a iné zaujímavo tvarované plody. Týždeň sme ukončili spoločným vyhodnotením súťaže a každá trieda bola odmenená spoločným obloženým tanierom (samozrejme z ovocia a zeleniny). Obložené taniere krásne esteticky
pripravili štvrtáci. Činili sa aj žiaci 2. stupňa, ktorým sa podarili naozaj krásne ovocné a zeleninové výtvory. No nie obyčajné,
ale na každom tanieri vytvorili z ovocia a zeleniny rôzne obrázky. Na takomto občerstvení si pochutili aj zarytí mäsožravci.
Fotografie žiackych umeleckých tanierov si môžete pozrieť aj na
webovej stránke školy.

Halloween
Keďže sa blížil Halloween a dušičková atmosféra, premýšľali sme ako spraviť Halloween ešte krajším a zaujímavejším, ako
len výzdobou tekvíc. A tak sme usporiadali Halloweensku noc
pre deti z prvého stupňa. Prišlo viac ako 40 detí. Začalo sa to
nočným pochodom v strašidelných kostýmoch po priestoroch
školy. Vyzbrojení baterkami, za atmosféry rozsvietených sviečok sme absolvovali nočný pochod tmavými zákutiami našej
školy. Deti sa vôbec nebáli, pokračovali sme diskotékou a súťažami v jedálni. Samozrejme, že nechýbali ani sladkosti a pizza.
Už keď bol čas ísť spať, presunuli sme sa do družiny, kde mal
každý nachystaný spacák a perinu. Na dobrú noc sme si pustili
film a deti mali prvýkrát možnosť spať v škole. Ráno sme si
spravili raňajky a po nich už na deti čakali rodičia.

Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice
Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorého téma znela: Žiaci
v školskej knižnici – v centre vzdelávania. Žiaci prvého ročníka
sa zoznámili s Meduškou, o ktorej im ochotne čítali piataci. Prváci nakreslili pre Medušku vysnívaný domček. Druháci si vypočuli šiestakov v príbehu O škaredom káčatku. Tretiaci nahliadli do encyklopédií spolu so siedmakmi, kde im starší siedmaci
predstavili rôzne zaujímavosti z encyklopédií. Spoločne vytvorili zaujímavé projekty. Štvrtákom pomohli nazrieť do rozprávok Z poľovníckej kapsy naši ôsmaci. Štvrtáci si v závere vyskúšali rolu spisovateľa a vytvorili vlastné príbehy o zvieratkách. Podujatie pokračovalo spoločným literárnym kvízom,
ktorý moderovali žiačky deviateho ročníka. Súťažili proti sebe

21. 11. Deň pozdravov
V tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí.
„Keď budú ľudia spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Možno
raz, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia v tento deň:
5
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dve družstvá: prváci a tretiaci proti druhákom a štvrtákom. Naši
žiaci ukázali, že svet kníh ich baví.
V závere podujatia sme všetci privítali hosťa pani Zuzanu
Vaníkovú, ktorú deti poznajú z našej materskej školy, niektorí
ju však poznajú aj ako starostku obce Ráztoka. No a nejeden vie
aj to, že Zuzka Vaníková sa vo voľnom čase venuje divadlu, píše
scenáre a režíruje. Pani Vaníková deťom ochotne odpovedala na
ich zvedavé otázky zo svojho detstva. Porozprávala im o svojom vzťahu ku knihám a o tom, ako začala písať. Je pre nás cťou,
že pani Zuzka Vaníková je naším zamestnancom, šíri naše

Jeseň v materskej škole
Jeseň je zo všetkých ročných období najpestrejšia a najbohatšia. Príroda nás obdarúva dozrievajúcimi plodmi a ponúka
nádherný pohľad na farbami hýriace okolie. Toto obdobie ponúka množstvo námetov na tvorivé hry a činnosti s deťmi, ktorými
sa každý rok v jesenných mesiacoch inšpirujeme aj my v našej
materskej škole. Pre deti sme pripravili veľa zaujímavých aktivít
a vo veľkej miere sme využívali práve dary jesene.

Deti si upevňovali poznatky o jesennom ročnom období
prostredníctvom námetových, hudobno-pohybových hier,
konštruktívnych hier s legom, výtvarnej a pracovnej činnosti,
počúvaním a dramatizáciou rozprávok, ale aj spevom piesní.
Pomocou ochutnávky poznávali ovocie a zeleninu podľa
vzhľadu, chuti a vône a vytvárali krásne výrobky a obrázky
z prírodnín.
Jesenným mesiacom je aj mesiac október, avšak výnimočný
tým, že je oslavovaný ako Mesiac úcty k starším. Ani my sme
na našich starkých nezabudli a pripravili sme si pre nich pekný
program ako prejav lásky a vďaky. Deti zarecitovali básne,
zaspievali piesne, ale predviedli sa aj ako tanečníci či malí
herci v divadielku s jesennou tematikou. Program pre starých
rodičov sme spojili s tvorivou dielňou. Starí rodičia so svojimi
vnúčatkami tvorili jesenné výrobky a dekorácie, z ktorých
vznikla nádherná výstava plná skvelých nápadov a bohatej fantázie.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s kultúrnym programom vystúpili aj v obci spolu so žiakmi základnej školy
a potešili sme i jubilantov. Slávnostné posedenie sa konalo
v priestoroch jedálne základnej školy. Naši škôlkari prispeli
k spríjemneniu tohto výnimočného popoludnia prostredníctvom
básní a piesní venovaných práve jubilantom.
V októbri sme v našej materskej škole opäť privítali p. Ing.
Miroslava Šucha, ktorý si pre deti pripravil pútavé hry a ukážky

dobré meno v našom regióne. Na záver sme si všetci mohli
pozrieť hru Klebetnice, z tvorby nášho hosťa, v ktorej vystupujú
žiaci z našej školy. Pri tejto veselej scénke sme sa všetci
nakoniec zasmiali a pobavili.

Novinky v ZŠ s MŠ
Od 1. decembra 2015 bola na
základe výberového konania. do
funkcie riaditeľky školy menovaná
Mgr. Anna Petrášová, PhD.
Mgr. Anna Petrášová, PhD.
vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – biológia na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Doktorát
získala na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na
Katedre biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa okrem iného podieľala aj
na didaktickej príprave budúcich učiteľov biológie. Pracovné
skúsenosti učiteľky či asistentky učiteľa získala aj počas práce
v základnej a strednej škole v Hnúšti či v Banskej Bystrici.
Známa je aj vo vedeckých kruhoch ako botanička – bryologička, a to vďaka objavu nového druhu veľmi vzácneho machu pre
Slovensko. V našej škole začala pracovať v tomto školskom
roku ako učiteľka matematiky a prírodovedných predmetov –
biológie, chémie a fyziky. Od 1. decembra 2015 je riaditeľkou
základnej školy s materskou školou, ktorej cieľom je vybudovať
modernú, demokratickú školu, otvorenú novým trendom a prepojenú so životom obce.
My, ostatní zamestnanci školy, veríme, že sa nám podarí
zastabilizovať školu na všetkých úrovniach. Veríme, že spoločnými silami prejdeme náročným obdobím, ktoré máme pred
sebou. Pani riaditeľke želáme pri výkone jej práce tie najsprávnejšie a najmúdrejšie rozhodnutia. Nech jej srdce bije pre
našu školu a jej rozum dokáže rozlišovať dobré od zlého.
Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ
6
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ich hasičské vybavenie, ktoré hasiči používajú pri svojej práci
a počas besedy kládli veľa zvedavých otázok. Deti nakreslili aj
obrázky zobrazujúce hasičov pri zásahu a darovali ich vzácnej
návšteve.

z prírody. Tí najmenší si prezerali obrázky zvierat žijúcich
v našich lesoch, spoločne ich pomenúvali, mohli si poťažkať
parožie jeleňa, daniela aj parožky srnca a nechýbala ani ukážka
vábenia jeleňa pomocou rohu. Staršie deti si v skupinkách prezerali zásobník listov z listnatých stromov, rozlišovali ich podľa
vzhľadu, triedili a priraďovali k nim ďalšie listy a naučili sa ich
názvy. Každý si mohol chytiť vetvičky z ihličnatých stromov,
ovoňať ich a dobre si ich prezrieť, aby pri najbližšom výlete do
prírody už sám spoznal smrek, jedľu, borovicu či smrekovec
opadavý.
V tomto období zavítal do našej materskej školy aj hasič
p. Ing. Michal Kováč. Deti sa na jeho návštevu veľmi tešili
a boli plné očakávania. Dozvedeli sa zaujímavosti o práci hasičov – záchranárov, vyskúšali si prilby aj hasičský oblek. Zaujalo

K práci hasiča neodmysliteľne patrí aj hasičské auto, ktoré
chcel vidieť každý škôlkar, preto sme s deťmi navštívili hasičskú
zbrojnicu Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká, kde
nás privítali dobrovoľní hasiči Martin Horváth a Pavel Marčok.
Deti si mohli prezrieť hasičskú techniku, posedieť si v hasičskom aute a spoznať priestory hasičskej zbrojnice.
Stretnutie s hasičmi, oboznámenie sa s ich prácou a možnosť
pozrieť si hasičské auto zblízka, to všetko zanechalo v deťoch
silný dojem a veľa nezabudnuteľných zážitkov.
Za kolektív pedagógov MŠ Lucia Lopejská

V

tomto roku oslávili svoje jubileum

60-ročným
Sokáč Jozef
Rúžička Jozef
Filipko Emil
Ondrejko Peter
Klinec Jaroslav
Melich Miroslav
Tomenga Michal
Eremiáš Ľudovít
Blažo Viliam
Vallo Július, Ing.
Jablonský Ľubomír
Ružinský Milan
Chamko Peter
Lacková Anna
Bakošová Veronika
Záhumenská Dana
65-ročným
Pavlík Štefan
Bačko Ján
Skladaný Jozef
Klačan Juraj
Vallo Vladimír
Michalec Ľubomír
Hanzen Ján
Kováčik Jozef
Ružinský Vladimír
Horvát Jozef
Gotthardtová Marta
Šebešová Slávka

Bahýlová Eva
Žabková Katarína
Lokšová Júlia
Jassnikerová Anna
Mrázová Viera
Koštialová Katarína
Štajerová Zdenka
Búdová Valéria
Janušková Jarmila
Humárová Ľubomíra
Ružinská Mária
Ružinská Mária
Dejmeková Marta
Kalická Anna
Melichová Janka

Mihalisková Mária
Rochocká Anna
Jašicová Janka
Pikulová Anna
Kohútová Jarmila
Mistríková Viera
Motošková Anna
Holasová Anna
Žabková Danuša
Jurčová Mária
Vallová Anna
Boboková Mária

70-ročným
Suja Miroslav
Peťko Juraj, Ing.
Haviar Milan
Bartoš Eduard
Sojak Ivan
Eremiáš Michal

Urbanová Janka
Zvarová Anna, Ing.
Klinčíková Mária
Bačíková Mária
Pavlíková Ľubica, Ing.
Majerčíková Edita

75-ročným
Halgaš Ján
Sojaková Alžbeta
Zrubáková Hanelore
Lukáčová Ružena

Klinčíková Blažena
Peťková Emília
Chladná Lídia
Michalíková Elena

80-ročným
Kliment Jozef
Pšenko Jozef
Zrubák Marian
Lehocký Ján
Lopejský Tibor
Smolová Klára

Púchyová Emília
Kindernayová Radmila
Tanáčová Kornélia
Zázrivcová Agneša
Štofková Alžbeta
Mistríková Marta

85-ročným
Motoška Jozef
Majerčík Michal
Siman Ján
90-ročným
Tomčík Štefan
7
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Zašla hviezda
na kraj sveta
(... o novej knihe)
Ľudové zvyky adventného a vianočného obdobia ma fascinovali od študentských čias. Od roku 1998 som môj záujem
zameral na výskum týchto tradícií v našej obci. Veľa jesenných
a zimných večerov som odvtedy strávil so staršími obyvateľmi
Nemeckej, Dubovej aj Zámostia. Na chvíle strávené s tetami,
akými boli Anka Luptáčka-Pánovie, Marka Kološtová-Zaťkovie
či Emília Kováčiková-Plankoška, môžem teraz už len s nostalgiou spomínať. Ich veselé aj vážne spomienky na mladosť
vtedy voňali kávou, jablčníkom, dakedy aj vareným vínom. Ako
dvadsaťročný študent som so záujmom hltal ich spomienky na

Dolná Lehota... V každej z dediniek som našiel ľudí, ktorí sa so
svojimi spomienkami radi podelili.
Čo sa týka grafickej úpravy publikácie, spoľahol som sa na
spoluprácu s Pavlom Lihanom zo susedného Ondreja. Aj vďaka
jeho tvorivosti, profesionálnemu prístupu, priateľskému porozumeniu a nekonečnej trpezlivosti s mojimi autorskými vrtochmi sa tento projekt dočkal svojej realizácie.
Kniha má dve časti. Prvá, tá obsažnejšia, je rozdelená na
kapitoly podľa jednotlivých sviatočných dní vianočného obdobia. Začína predvianočnými priadkami a páračkami, pokračuje
stridžími dňami Kataríny, Ondreja, Mikuláša a Lucie a pokračuje Štedrým dňom až po sviatok Troch kráľov, ktorým sa vianočné obdobie uzatvára. V osobitných častiach som venoval
pozornosť vianočným obchôdzkam – betlehemským hrám,
chodeniu s hadom a hre o sv. Dorote. Prvú časť publikácie
završuje kapitolka o tradičných vianočných jedlách z nášho regiónu, doplnená podrobnými receptami. Publikácia obsahuje
veľa piesní, najmä kolied, aj s notovými zápismi. Kapitoly sú
doplnené zaujímavými spomienkami pamätníkov, zapísanými
v nárečovej podobe.
Druhá časť knihy je venovaná predovšetkým učiteľom. Obsahuje niekoľko námetov, ako zážitkovou formou sprostredkovať
deťom informácie u ľudových zvykoch, a to na vyučovaní alebo
aj mimo neho. Preto tento materiál nie je určený len pedagógom
materských a základných škôl, ale aj širšej verejnosti, najmä
rodičom, ktorí majú chuť hravou formou priblížiť svojim deťom,
ako žili ich starí a prastarí rodičia. Tento môj zámer vystihuje
podtitul publikácie Vianoce v čipkárskych obciach nielen pre
učiteľov.
K niektorým z „mojich“ tetiek a ujčokov sa ešte aj dnes rád
vraciam – oživiť si spomienky, opýtať sa na niečo zaujímavé
alebo len tak podebatovať. Mnohí z nich však už dnes svoje
príbehy rozprávajú na druhom svete. Pri počúvaní starých
nahrávok sa vďaka ich rozprávačskému talentu ešte aj po rokoch
dokážem preniesť do obdobia 20. či 30. rokov minulého storočia. Som im všetkým vďačný za to, že v mojom vnútri zanechali
takú výraznú stopu. Teším sa, že vydaním tejto knižky sa im
môžem za všetko poďakovať. A prajem si, aby si títo pre mňa
krásni ľudia prostredníctvom novovydanej knižky našli cestu
k čím najväčšiemu počtu čitateľov a záujemcov o našu ľudovú
kultúru.

ľúbostné veštenia či čarovania, štedrovečerné koledovanie
„popod obloke“, ale aj na ich rodičov, starých rodičov a medziľudské vzťahy v medzivojnovom aj povojnovom období. Najpríťažlivejšie boli príbehy o bosorkách, runách či lesných žienkach na Zúzove. Z každého takéhoto rozhovoru som čerpal
energiu ešte veľa nasledujúcich dní. Sprvoti som si počuté len
narýchlo zapisoval, neskôr aj nahrával.
Svoj záujem som postupne rozšíril a začal som navštevovať
aj pamätníkov v ostatných dedinách na okolí. Koledy a vinše
sme síce postupne zaraďovali do repertoáru našej folklórnej
skupiny, ale rôznorodého materiálu sa mi za pätnásť rokov tak
nakopilo, že som pocítil potrebu roztriediť ho, zosystematizovať
a vhodnou formou ho sprístupniť aj záujemcom z radov širšej
verejnosti. Po niekoľkých rokoch sa mi teraz konečne podarilo
robotu dokončiť. Jej výsledkom je knižná publikácia pod
názvom Zašla hviezda na kraj sveta. Pri výbere titulu som sa
inšpiroval slovami koledy, ktorú v prvej polovici 20. storočia
spievali na Štedrý večer nemečianske Cigánky. Snažil som sa
do knihy vtesnať všetko, čo som sa o predvianočných a vianočných zvykoch v našom regióne dopátral. Ráztoka, Brusno,
Sv. Ondrej, Medzibrod, Predajná, Jasenie, Bukovec, Horná aj

Martin Lokša

Uvedenie novej knihy do života
Na Luciu 13. decembra 2015 sa v priestoroch domu služieb
v Dubovej uskutočnila prezentácia novej knihy Zašla hviezda na
kraj sveta. Ide o prvý publikačný počin občianskeho združenia
Čierťaž Nemecká. Publikácia je určená všetkým čitateľom,
ktorí sa zaujímajú o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu.
Autor Martin Lokša v nej zhrnul výsledky svojho výskumu,
zameraného na adventné a vianočné zvyky, obyčaje a obrady.
Možno v nej nájsť vinše, koledy, texty aj melódie vianočných
obchôdzok, vianočné recepty, pranostiky, povery aspomienkové
rozprávania starších obyvateľov Nemeckej, ale aj okolitých
obcí, bývalých čipkárskych dedín od Lučatína po Hornú Lehotu.
Osobitnú prílohu tvorí metodický materiál pre pedagógov, obsahujúci námety na prácu s deťmi. Návody sa týkajú výroby tradičných vianočných ozdôb a iných vianočných rekvizít, prípravy jedál či nácviku kolied. Publikácia je doplnená ilustráciami
8
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Štefana Kocku a množstvom dokumentárnych fotografií. Grafickú úpravu knihy a jej samotnú výrobu zabezpečovala firma
A grafik z Banskej Bystrice.
Osnovou slávnostného večera v komornej atmosfére boli
vystúpenia členov folklórnej skupiny Čierťaž, gajdoša Ľuba
Tatarku zo Slovenskej Ľupče, program bol doplnený aj zvukovou a obrazovou produkciou. Návštevníci si mohli pozrieť
originály ilustračných kresieb a starožitné predmety dokumentujúce pracovný život aj sviatkovanie našich predkov z 1. polovice 20. storočia.
Predajná cena knihy je 10 €. Kontakty pre záujemcov o publikáciu: 0918 591 847, martinloksa@centrum.sk

Kultúra v obci
Antonín Zápotocký, neskorší prezident, ku ktorého vášni patrilo aj písanie. Trocha fabulácie mu teda nerobilo žiadny problém,
keď vystúpil s takýmto prejavom:
Chcel by som sa dnes vo svojom vianočnom prejave prihovoriť tým, ktorí sa na Štedrý večer najviac zhromažďujú okolo
vianočného stromčeka, k našim deťom a mládeži. Vy, ktorí dorastáte, ani nepozorujete, ako veľa sa u nás v poslednej dobe
zmenilo a mení. Ani legendárne Vianoce nezostávajú bez zmien.
Malý Ježiško, ležiaci v chlieve na slame vedľa volka a oslíka,
to bol symbol starých Vianoc. Prečo? Mal pripomínať pracujúcim a biednym, že chudobní patria do chlieva. Keď sa mohol
v chlieve narodiť a bývať Ježiško, prečo by ste tam nemohli
bývať vy, prečo by sa tam nemali rodiť vaše deti? Tak hovorili
chudobným a pracujúcim bohatí a mocní. Preto tiež v dobe
kapitalistického panstva, keď bohatí vládli a chudobní dreli,
mnohí pracujúci bývali v chlievoch a ich deti sa tam rodili.
Doba sa ale zmenila. Deti pracujúcich sa už v chlievoch
nerodia. Nastali mnohé prevraty. I Ježiško vyrástol a zostarol,
narástli mu fúzy a stáva sa z neho dedo Mráz. Nechodí už nahý
a otrhaný, je pekne oblečený v baranici a kožuchu. Nahí
a otrhaní už dnes nechodia ani naši pracujúci a ich deti.
Dedo Mráz prichádza k nám od východu a na cestu mu žiaria
tiež hviezdy – nielen jediná betlehemská. Celý rad červených
hviezd na našich baniach, hutách, továrňach a stavbách. Tieto
červené hviezdy hlásajú radostne, že vaši oteckovia a mamičky
na svojich pracoviskách splnili úlohy štvrtého roka Gottwaldovej päťročnice.

Betlehemská noc
Nevieme iste, či sa Ježiš narodil v noci. Avšak kresťanstvo si
oddávna predstavuje, že toto jedinečné narodenie sa udialo
v noci. Vianoce sa ospevujú po celom svete ako tichá a svätá
noc. Viera kresťanov hovorí, že Vianoce začínajú vtedy, keď
Boh ticho vystupuje zo svojho neprístupného svetla a prichádza
k nám. Vstupuje do nášho sveta ako človek. Začína tak ako my,
celkom detský, nežný a bezbranný. Hoci nekonečne vzdialený,
on sám nám vychádza v ústrety, pretože my sami by sme nenašli
cestu k nemu. Putuje po našich cestách, prežíva naše radosti
i našu biedu, žije náš život, aby ho otvoril pre Božie výšiny. Za
celým predvianočným zhonom sa skrýva posvätná pravda, že
Boh je tu a spolu s nami slávi Vianoce. Aj keď sa zdá, že po
Vianociach ide všetko tak ako predtým, predsa je pravdou, že
Boh zostáva s nami. Ako teda sláviť Vianoce? Dovoliť, aby
Vianoce vstúpili do nášho srdca ako tajomstvo posvätnej noci,
ako tajomstvo tichej blízkosti nekonečného tajomstva lásky,
ktorá nás zachraňuje.
PhDr. Miroslav Kuric, PhD.

Keď k nám prišiel Dedo Mráz...
Komunistom kresťanské vianočné sviatky nedopriali veľa
pokojného spánku. Zvlášť keď sa v Sovietskom zväze Vianoce
oficiálne neslávili. Namiesto nich sa slávil Nový rok a darčeky
nosil Dedo Mráz. A tak sa československí stranícki predstavitelia dohodli, že ani u nás to nebude inak a o vianočnú
nádielku sa bude starať Dedo Mráz. Aby nikto nebol na pochybách, ako to vlastne je, vystúpil počas Vianoc roku 1952 s oficiálnym stanoviskom podaným trocha v rozprávkovom duchu

podľa časopisu Živá histórie
október 2009
JTur
9
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Lampiónový sprievod
Konečne nám počasie vyšlo, tma rozprestrela svoj plášť a my
sme si dali stretnutie dňa 30.10.2015 pri pamätníku v Nemeckej
a takisto aj pri železničnej stanici v Nemeckej.
Prečo? Chceli sme si zaspomínať na časy, keď sme ako deti
pri rôznych príležitostiach chodili v sprievodoch po dedine so
zapálenými lampiónmi, v ktorých horela sviečka. Neraz nám pri
tom zhoreli lampióny či obhorela „štica“ na vlasoch.
Teraz sme si to pripomenuli a vydali sa po trase od pamätníka
cez dedinu k železničnej stanici, s cieľom v telocvični ZŠ s MŠ
v Nemeckej.
Na cestu nám svietili lampióny, chodník pod školou cez malý
lesík nás privítal rozsvietenými tekvicami, ktoré nám ukazovali
cestu. V telocvični boli pre deti pripravené rôzne aktivity i hry.
Absolvovali cestu cez prekážky so zaviazanými očami, preliezali pavúčiu sieť, hádzali loptou do koša, poskákali si vo vreci,
či zahrali futbal.
Pri hre Twister zažili niektoré deti kopec zábavy.
Maličké detičky opäť vyskúšali svoje preliezačky, šmýkačky
či schovávačky v tuneli alebo v stane. Najviac sa im páčilo
skákanie v bazéne s farebnými loptičkami.

V závere si pochutnali na sladkých koláčikoch a smäd uhasili
teplým čajíkom.
Boli sme veľmi radi, že sa nás tak zišlo veľa, zaspomínali sme
si, zacvičili, zabavili sme sa. Poďakovanie opäť patrí Ing. Mirke
Virágovej, rodičom a všetkým, ktorí boli ochotní pri organizovaní sprievodu pomôcť.
Dana Klincová

A prišiel k nám Mikuláš
Konečne prišiel ten deň, deň na ktorý sa naši najmenší tešili.
Určite každý jeden poslúchal, neodvrával a bol veľmi milý.
Museli naozaj všetci poslúchať, lebo deťúreniec bolo neúrekom.
Okrem radosti v ich očiach z vytúžených balíčkov, si deti uvedomili, že sa pomaly blížia Vianoce. Ale teraz je dôležité, že
prišiel Mikuláš a priniesol sladkú odmenu. Áno, zavítal aj
k nám, a to v nedeľu 6. decembra 2015 sa zastavil aj v našej
dedine. Deti ho už netrpezlivo čakali pri stromčeku, privítali ho
a poprosili o zapálenie stromčeka, ktorý bude nám všetkým
svietiť po celý vianočný čas. Potom ho pozvali do kultúrneho
domu, kde mu recitovali básničky, zaspievali, ale niektorí ho
privítali i plačom. Mikuláš im porozdával balíčky, porozprával
sa s nimi, urobili si spoločnú fotku, zaželal príjemnú vianočnú
atmosféru i krásne Vianoce a rozlúčil sa s nimi. Prisľúbil, že ak
budú v novom roku dobré, budú poslúchať a pomáhať, príde
veľmi rád opäť medzi nás. Deti sa ešte pozabávali, povykrúcali,
vyšantili a spokojné odchádzali domov.
A ozaj, viete kto je vlastne svätý Mikuláš? Svätý Mikuláš
patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila
v celej cirkvi. Napriek popularite nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť,
ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom. Vykonával dobré
10
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skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pritom nevidel, nik nezbadal.
Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomohol, mu nemohli
ani poďakovať. Od jeho životopiscov je známa epizóda, ako dal
nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na
veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový
zvyk, že v noci pred sviatkom svätého Mikuláša sa dávajú
deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. Napriek
všetkému je potrebné pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa

muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú
pozornosť a úctu. Aj náš kostol nesie meno Sv. Mikuláša, ktorý
je aj patrónom našej farnosti. Ako čas plynul, svätý Mikuláš sa
menil. V rôznych krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už
je to svätý Mikuláš, Santa Claus, ded Moroz... pre všetkých
zostane navždy osobnosťou, ktorá obdarúva, rozdáva dobrotu,
lásku a je symbolom blížiacich sa Vianoc.
Dana Klincová

Dopravné ihrisko
Tak ako deti, poznáte pravidlá cestnej
premávky, poznáte dopravné značky a viete
ako sa máte správať na cestách? Takéto a
podobné otázky dostávali deti v jednu
upršanú sobotu na dopravnom ihrisku, ktoré
sme pripravili deti do 8 rokov. Deti sa dažďa
nezľakli, predsa prišli 25. 9. 2015 do
telocvične ZŠ s MŠ v Nemeckej, aby si vyskúšali svoje znalosti z oblasti dopravnej
výchovy, či zručnosť jazdou na bicykli alebo na odrážadle pomedzi kužele alebo po
vyznačenej trase. Taktiež si precvičili a odpovedali na otázky z poskytnutia prvej pomoci, opravili pokazené autíčko, prípadne
vymenili na autíčku koleso. Snažili sa rozpoznávať zvuky
dopravných prostriedkov a naučili sa, ako funguje a načo slúži
semafor.
Malé deti sa vyšantili pri detských atrakciách, ktoré nám
ochotne zapožičali rodičia, za čo im patrí veľká vďaka. Samozrejme treba poďakovať p. Ing. Mirke Virágovej, ktorá s týmto

nápadom prišla a s ktorou je radosť pri takýchto akciách pracovať. Poďakovanie však patrí všetkým tým, ktorí priložili ruku
k dielu a organizačne, či inak sa podieľali na príprave
dopravného ihriska pre naše ratolesti.
Odmenou nám všetkým určite bolo vidieť spokojné tváre detí
a očká rozžiarené šibalstvom a spokojnosťou.
Dana Klincová

Oznam
Každú stredu o 16,30 hod. v ZŠ s MŠ V Nemeckej
v malej telocvični (vstup zozadu) sa koná stretnutie
mamičiek s deťmi do 3 rokov. Mamičky s deťmi
cvičia, hrajú sa, spievajú.
Vstupné 0,50 eur. Srdečne pozývajú medzi seba
aj ostatné mamičky s deťmi.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Pôvodná hasičská zbrojnica v Nemeckej sa nachádzala v provizórnom nevyhovujúcom objekte na Záhroní pod cintorínom.
Keď si občania vybudovali na tú dobu modernú hasičňu a k nej
priľahlý dvojpodlažný dom so zasadačkou a služobným bytom,
v roku 1954 obstarala obec aj prvú motorovú striekačku DS
12. Táto nahradila starú ručnú striekačku, ktorej obsluha bola
fyzicky náročná a nepraktická. Slávnosť krstu novej striekačky
sa konala na futbalovom ihrisku za veľkej účasti hasičov a občanov. Krstnú mamu striekačky si naši hasiči vybrali z najkrajších
dievčat v dedine a stala sa ňou vtedy 17 ročná Lydka Franeková-Dudová. Krstná matka, tak ako sa to patrilo, odovzdala
hasičom tiež príslušný finančný dar. Radosť bola veľká a vtedajší predseda MNV Gustáv Greguš na záver svojho slávnostného
prejavu v nadšení vraj povedal aj heslo “Nech žije naša nová
motorová striekačka“. A zavinšoval dobre, lebo tento stroj slúžil
našim hasičom spoľahlivo desaťročia.
Podobne v tom čase boli ručné hasičské striekačky nahradené
motorovými aj v obciach Dubová a Zámostie, ktoré boli v tom
čase samostatnými. Mali vybudované vlastné dobrovoľné
požiarne zbory a na dobrej úrovni, ktoré, žiaľ, pri zlučovaní obcí
zanikli.

Prvá motorová striekačka
Pri príležitosti odovzdania hasičského auta ministrom vnútra
sa patrí pripomenúť udalosť, ktorá v minulosti významne zasiahla do činnosti dobrovoľných hasičov v Nemeckej.

JTu

Tak sme sa aj my dočkali...
Jednu novembrovú nedeľu, presnejšie 15.novembra 2015, si
náš DHZ v Nemeckej bude pamätať viac než tie ostatné. Ale nie
kvôli tomu, že celý deň pršalo a bola zima. Naopak, všetci dobrovoľní hasiči, hasičky aj hasíčatá sa aj v tomto nepríjemnom
počasí stretli pred obecnou hasičňou, aby sa spoločne tešili
nielen z nanovo vymaľovanej a vyupratovanej hasične, ale aj
z netradičného daru, ktorý im odovzdal podpredseda vlády
a minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák spolu s predstaviteľmi
DPO SR. Novučičké, plne vybavené hasičské auto zn. Iveco
dostali na základe žiadosti, keďže aktuálne prebieha celoplošné
rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
Slovenske j republiky pre rok 2015. Naša DHZ bola zaradená
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do kategórie C a mali sme to šťastie, že sme boli vybratí
a novučičké auto sme dostali. Takto budeme môcť s ešte väčšou
chuťou a skvelým vybavením chodiť na súťaže dobrovoľných
hasičov, ale aj pomáhať, keď to bude potrebné. Pred samotným
odovdzávaním bolo však ešte potrebné pre nové auto pripraviť
miesto, a tak sa viacerí členovia zúčastnili brigád na úprave
interiéru hasične. Pri maľovaní stien, brány, podláh,starej Avie,
no aj pri upratovaní strávili nejedno popoludnie Martin Horváth,
st., Pavel Marčok, Patrik Horváth a Simona Vančová, ktorým aj
touto cestou vyslovujeme poďakovanie. To patrí, samozrejme,
aj všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli
k úpravám hasične, či k zdarnému priebehu tohto slávnostného
dňa.
Zuzana Kováčová
Foto: Marcel Macík
vážnejších zranení sme to dobojovali do konca. Obsadili sme
krásne miesta v kategórií mladší, družstvo Nemecká A sa
umiestnilo na 7. mieste, družstvo Nemecká B sa umiestnilo na
6. mieste a Nemecká C sa umiestnilo na 3. mieste. Darilo sa nám
aj v kategórií starší žiaci, kde družstvo Nemecká A obsadilo
6. miesto a Nemecká B 2. miesto.
Zároveň by som sa chcel na tomto mieste poďakovať riaditeľke OV DPO pani Renáte Rusovej a predsedovi komisie
mládeže pánovi Ondrejovi Rusovi za výbornú spoluprácu.
Chceme poďakovať aj Obecnému úradu v Nemeckej, VÚ
Nemecká, p . Paulíkovi, p. Korínekovi, p. Nátherovi a mnohým
ďalším za pomoc pri realizovaní tohto podujatia. Ďakujeme aj
DHZ Plameň Polomka, DHZ Gašparovo za materiálnu pomoc.
Samozrejme, nemôžem zabudnúť na aktívnych členov DHZ
Nemecká, ktorí si našli aspoň chvíľu času a pomohli nám, či už
pri príprave alebo v priebehu podujatia.

Jesenné kolo – Plameň
Posledný septembrový víkend je už po dlhé roky venovaný
Jesennému kolu hry „PLAMEŇ“, ktoré každoročne usporadúva
DHZ Brusno. Pozvánku na súťaž sme dostali aj tento rok, a preto sme neváhali a zúčastnili sme sa hneď so štyrmi družstvami.
Súťažili sme v kategórii staršie dievčatá, kde sa nám podarilo
umiestniť na 1. mieste, čím sme obhájili minuloročné víťazstvo.
V kategórii mladšie dievčatá sme obsadili 2. miesto. A v kategórii mladší chlapci sme súťažili s dvoma družstvami, kde družstvo Nemecká 1 obsadilo 6. miesto a družstvo Nemecká 2 sa
umiestnilo na krásnom 2. mieste.
Detskú hasičskú sezónu na rok 2015 uzatváralo Jesenné kolo
hry „PLAMEŇ“, ktoré usporiadali členovia DHZ Nemecká
v lokalite Kejda v Nemeckej. Aj pre nás dospelých hasičov, to
bola výzva, usporiadať takýto typ súťaže v prírode. Samotná
príprava súťaže aj organizácia bola náročná. No dovolím si tvrdiť, že sme to zvládli na výbornú. Za krásneho počasia a bez

Pavel Marčok, ml.
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hlavným cieľom v odvetnej jarnej časti bude pokúsiť sa zachrániť v tejto súťaži. Trénerom bol M. Parobek, vedúci J. Klinec.
Úspešnejšie si počíňali mladší žiaci, ktorých viedol R. Chromek. Počas r. 2015 hrali najčastejšie s mužstvami z oblasti
Banskej Bystrice – Jupi BB, Savon BB, Selce, Poniky,
Ľubietová a zúčastnili sa aj na niektorých turnajoch. V jarnej
časti sme mali aj najlepšieho strelca v súťaži, ktorým bol Michal
Berky, ale aj najmladšieho hráča v súťaži – Kristiána Kobzoša.
Vedúcim mužstva bol M. Leitner, organizačne chlapcom
pomáhali aj rodičia – B. Píši, P. Řičánek, M. Macík, ktorým
patrí poďakovanie.
Ďakujeme tiež Obecnému úradu Nemecká a ostatným sponzorom, ktorí finančne zabezpečovali činnosť futbalového klubu.

Futbalový rok 2015 v Nemeckej
Rok 2015 nebol pre náš futbalový klub veľmi úspešný, skôr
naopak. Počas kalendárneho roka mal klub v súťažiach 2 mužstvá – A-mužstvo dospelých a mladších žiakov. Mužstvo dospelých po veľmi úspešnej jeseni 2014, keď v tabuľke skončilo na
peknom a historicky najlepšom 5. mieste odvetnú jarnú časť absolútne nezvládlo a takmer zo súťaže vypadlo. Celkovo skončilo
na 12. mieste, keď za ním bolo už len Brusno B a Podkonice.
Podobne slabo vstúpilo aj do nového ročníka 2015 – 2016. Po
13 kolách je na 12. mieste. Z 13 zápasov získali futbalisti Nemeckej len 7 bodov. Zvíťazili v 2 zápasoch – s Ponikami 3:2
a v Jasení v poslednom kole 1 : 0. Bod si ešte pripísalo za remízu so Strelníkmi. Teda jeseň hodnotíme ako neúspešnú, preto

Rudolf Chromek

Prvé úspechy na seba nenechali dlho čakať a už v sezóne
2010/2011 začal Patrik jazdiť na medzinárodných Majstrovstvách Slovenskej republiky v triede Hobby regional. V roku
2012 sa mu podarilo dostať aj na jeden pretek Majstrovstiev Európy a zameral sa na motocross, v ktorom sa umiestnil v seriáli
MX na 1. mieste (Vyštuk, Myjava, Sikenica, Žilina, Ješkova
Vec, Skýcov), ďalej na seriáli – SG Fix Cup 1. miesto ( Beckov,
Vyštuk, Sverepec, Veľké Uherce) a BAMU Endurocross Brezno
obsadil 1. miesto. V roku 2013 začal jazdiť MMSR v triede
E2,E3 v tejto triede sa mu takmer za každým podarilo umiestniť už v prvej desiatke.

Netradičný šport
O futbale, hokeji, či tenise toho vieme dosť na to, aby sme sa
pri sledovaní turnaja mohli zdravo rozčúliť alebo potešiť. Povedzme si však úprimne, kto nemá rád rev motora a vadí mu
blato a kopa prachu, asi by ťažko prišiel na chuť netradičnému
športu, v ktorom našu obec už niekoľko rokov úspešne reprezentuje Patrik Halgaš z Dubovej.

Rok 2013 bol pre neho zlomovým najmä z dôvodu, že jeho
cestu za úspechmi na istý čas zastavili dve vážnejšie zranenia
a v tom istom čase ho oslovila Slovenská motocyklová federácia. Zúčastnil sa na 6-dňových majstrovstvách sveta v Taliansku, o ktorých povedal:
„Túto ponuku som nemohol odmietnuť, pretože som to bral
ako vhodnú príležitosť získať mnoho skúseností a taktiež preto,
že takúto ponuku dostane veľmi málo jazdcov v mojom veku.
Ako tím sme nedosiahli veľmi dobré výsledky, ale ako jednotlivec som skončil na 105 mieste zo 620 pretekárov, čo beriem ako
veľký úspech v mojom živote.“
A aké boli jeho ďalšie úspechy?
„V sezóne 2014 som sa zúčastňoval len MMSR v Enduro
a Countrycross, sezóna sa uberala dobrým smerom v tabuľkách
som stál na popredných miestach, ale keďže je tento šport nevyspytateľný a hlavne nebezpečný, opäť som sa zranil a musel vynechať niekoľko pretekov. V sezóne 2015 som sa taktiež zúčastňoval len MMSR v Enduro a Countrycross ako uplynulú sezónu.
Tento rok mi nerobili problémy žiadne zranenia, no vyskytlo sa
plno technických problémov, ktoré sa často nedali žiadnym spôsobom ovplyvniť, preto som pár pretekov, bohužiaľ, nemohol

O tom, ako sa k motorkám dostal, hovorí:
„Už od malička vo mne môj otec budoval vzťah k motorkám.
Netrvalo dlho a podľahol som tejto vášni podobne ako on.
Začiatky boli ťažké, keďže som začal už vo veku 6 rokov, síl na
tento šport bolo ešte málo. V 10 rokoch som to prerušil, no už
vtedy som vedel, že sa k tomuto športu ešte určite niekedy vrátim. O pár rokov, presnejšie po nástupe na strednú školu som si
uvedomil, že potrebujem niečo, čomu sa budem venovať vo svojom voľnom čase. Keď som v 15 rokoch začal s týmto športom,
bolo to opäť ťažké, môžem povedať, že ešte ťažšie ako predtým.
Nemal som ani chvíľu pre seba, pretože ak som chcel dosahovať
dobré výsledky, musel som na sebe veľa pracovať. Musel som
denne trénovať, nielen na motorke, ale aj v posilňovni. Potreboval som sa vyrovnať súperom, ktorí sedeli na motorkách
oveľa dlhšie ako ja, no netrvalo dlho a hodiny trénovania sa
odzrkadlili na mojich výsledkoch. Začal som sa umiestňovať na
popredných miestach na rôznych pretekoch.“
14
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dojazdiť. Opäť som dostal ponuku reprezentovať Slovensko na
ďalšom podujatí od Slovenskej motocyklovej federácie, ale tento rok som ju odmietol z dôvodu nielen lepšej ponuky od BAMU
Teamu, moje odmietnutie federácie bolo aj dôsledkom ich
nešportového správania voči mne a iným jazdcom počas celej
sezóny. BAMU Team mi ponúkol podmienky, ktoré sa nedali
odmietnuť.
Ako to celé napokon dopadlo a aké úspechy na Patrika nakoniec čakali? Azda najviac sledovanou udalosťou v motocyklovom svete bola známa šesťdňová v Košiciach, na ktorú už bol
Patrik dobre psychicky aj fyzicky pripravený. Ale čo čert nechcel, pokazila sa mu motorka a všetko nakoniec dopadlo inak.
„Prvé dva dni sa mi jazdilo výborne, držal som sa v prvej
desiatke. Tretí deň mi zlyhala motorka.
Dostal som penalizáciu 2 hodiny a tým sa to všetko zmenilo.
Motorku sme opravili, ďalší deň som nastúpil. Zobral som
to však športovo a podržal som aspoň TEAM (BAMU BMT

SLOVAKIA), s ktorým sme skončili na 26. mieste z počtu
96 teamov. Po odpočítaní penalizácie vo svojej triede C 1 by
som obhájil 2. miesto a náš team by sa umiestnil na 7. mieste.
(SMOLA)“
„Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pri mne stáli
po celý ten čas a pomáhali, nielen sponzorom, ale hlavne rodičom. Mame, ktorá sa vždy starala o môj plný žalúdok na pretekoch a otcovi, ktorý ma vždy podporil a pomohol, keď som si
nevedel dať rady s technickými problémami či už na závodoch
alebo tréningoch.“
Patrik Halgaš nakoniec sezónu ukončil ziskom ocenenia za
víťazstvo v seriáli „ALPE ADRIA ENDURO 2015“, ktoré si
odniesol zo slávnostného „VEČERA MAJSTROV SMF 2015,
ten sa konal 28. 11. 2015 v Púchove. Za krásne 1. miesto v junioroch mu srdečne blahoželáme a prajeme mnoho úspechov
v ďalšej sezóne.
Zuzana Kováčová

1. kategória chlapcov
2. kategória chlapcov
3. kategória chlapcov
4. kategória dievčat

Pekné športové úspechy žiakov ZŠ
vo florbale
Počas novembra sa na Slovensku konali florbalové turnaje
žiakov a žiačok pod názvom OXDOG FLORBAL ZŠ CUP
2015. Naša škola usporiadala 4. okresné turnaje v štyroch kategóriách.
Naši žiaci dosiahli v tomto obľúbenom športe veľmi pekné
výsledky:

3. – 4. – 5. ročník
6. – 7. – 8. ročník
8. – 9. ročníka
8. – 9. ročníka

2. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto

Aj keď sa nám nepodarilo postúpiť do krajského kola, kde
postupovali len víťazi, patrí všetkým chlapcom a dievčatám poďakovanie za peknú reprezentáciu školy a obce.
Rudolf Chromek

Tenis na stole

väčšinou každý rok medailové umiestnenia. Chodíme tiež do
Lučatína či Valaskej.

Pingpong. Hra známa už
dvetisíc rokov. Patrí medzi
najrýchlejšie športové hry na
svete. Dokáže naučiť rýchlemu
odhadu situácie a zároveň
okamžitému riešeniu. Užitočná, zábavná a zdravá hra, ktorú dobre poznajú aj obyvatelia
našej obce. Do Európy sa
dostala vďaka Angličanom, do
Nemeckej aj vďaka Danielovi
Kalickému.

Ako dlho organizujete krúžok a koľko má členov?
Sú to už štyri roky a má približne 20 členov.
Majú oň deti záujem?
Zo začiatku sa to rozbiehalo ťažko. Dnes už však záujem
majú. Hlavne tí mladší. V mnohých sa prebudí talent na tento
šport.
Prečo by mali deti chodiť na vaše hodiny?
Prínos vidím hlavne v tom, že deti priťahujem k športu, dnes
je s tým veľký problém. Z detí sa záujem o šport vytráca.
Stretli ste sa aj so zlými reakciami?
Nie, stretol som sa len s pozitívnymi ohlasmi. Ľudia sú radi,
že sa niečo okolo športu organizuje, či už tréningovo, alebo súťažne.

Ako dlho sa venujete stolnému tenisu?
Rekreačne sa mu venujem už dlhú dobu, no podujatia organizujem 18 rokov. Teraz to bude 19. ročník. V rámci obce robíme Vianočný turnaj. Väčší turnaj sa koná v apríli. Zúčastňujú sa
ho hráči z celého Slovenska. Naposledy sme na ňom mali dokonca hráčov z Moravy. Nedávno sme tiež robili turnaj trojčlenných družstiev.

Podporuje vás niekto?
Určite by sa to celé nedalo organizovať bez podpory obecného úradu, poslancov a kultúrnej komisie. Sponzoruje nás tiež
pán Beneš, ktorý nám dal vyrobiť vlastné tričká a vďaka ktorému
máme certifikované logo. Čo ma ale naopak mrzí je stav našej
športovej haly. Bola by škoda, ak by sa nezrekonštruovala. Mala
by byť pýchou obce, pretože sa v nej už dosiahlo mnoho športových úspechov.

Odkedy sa zúčastňujete súťaží?
Aktívne som sa začal stolným tenisom zaoberať v Predajnej,
kde som aj predtým hrával. Po mojich zdravotných problémoch
som sa mu začal bližšie venovať.

Lea Šagátová

Akých súťaží sa zúčastňujete?
Prebieha tu regionálna súťaž piatej ligy. Máme dve družstvá,
A a B. Zúčastňujeme sa jej už 5 rokov, teda od založenia klubu.
Ten vznikol v lete 2010 s počiatočnými členmi Marcelou
Kohútovou, Evou a Mirom Šavoltovcami a so mnou.

Dňa 28. 12. 2015 o 9:00 hod. sa v telocvični ZŠ s MŠ
v Nemeckej bude konať už 19. ročník tradičného Vianočného stolnotenisového turnaja registrovaných a neregistrovaných hráčov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
v deň konania turnaja priamo v telocvični ZŠ s MŠ
v Nemeckej alebo vopred na tel. čísle 0907 074 115
(p. Daniel Kalický).

Mávate úspechy?
Momentálne sme len v začiatkoch. Chceme však napredovať.
Preto sme založili B družstvo juniorov. Preto robím krúžkovú
činnosť pre mládež. Aby sa mladí ľudia dostali k športu.
Zúčastňujeme sa súťaží v Predajnej, ktorú usporadúva pán
Riapoš, olympijsky víťaz hendikepovaných. Odtiaľ prinesieme
15

Noviny_december_2015_Layout 1 18.12.2015 8:00 Page 16

Z redakčnej kuchyne
Milí naši čitatelia,
blíži sa nám koniec roka a tak, ako býva zvykom, aj my budeme tak trochu hodnotiť, čo sa nám počas neho podarilo a čo nie.
S radosťou musím konštatovať, že sa nám podarilo splniť cieľ,
ktorý sme si dali na začiatku roka, a to pripraviť pre vás 4 čísla
našich Noviniek spod Hradiska. Novinky tak s miernymi odchýlkami vychádzali štvrťročne a naši občania tak mohli byť
pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v obci. V novinkách
boli tiež zavedené pravidelné rubriky – Právne okienko, Čo je
nové v obecnej legislatíve či Príhovor starostu, v ktorom vždy
informuje, čo sa dialo a bude diať na našom obecnom úrade
a takisto sa ustálila štruktúra celých novín. Z dôvodu, že noviny
v predchádzajúcom volebnom období nevychádzali pravidelne,
resp. nevychádzali vôbec, z priestorových a technických dôvodov nebolo možné v tomto roku správne uverejňovať zoznam
jubilantov. Teší ma, že sa nám aspoň v poslednom čísle tohto
roka podarilo zablahoželať všetkým tým, čo svoje jubileum
oslávili v priebehu roka 2015. Počas celého roka ste nás mohli
vidieť na rôznych akciách obce, o ktorých sme písali v novinkách, zbierali sme námety, ale aj fotografický materiál. Počas
tohto roka redakčná rada pracovala v zložení Danka Klincová,
Zuzana Kováčová, Martin Lokša, Zuzana Lokšová a Lea Šagátová. Okrem nás však do noviniek prispievali svojimi článkami
aj naši (ne)pravidelní dopisovatelia – Pavel Marčok ml., p. Ján
Turčan ml., p. Zoltán Sojak, p. Daniel Kalický, p. Vladimír
Végh, kolektívy učiteľov ZŠ a MŠ v Nemeckej, kolektív zamestnancov DD a DSS Hron v Dubovej, p. Rudolf Chromek,
p. Anna Dzurmanová, Alexandra Kováčová (za fotografie)
a Marcel Macík (za fotografie), ktorým sa aj touto cestou chceme za ich prácu poďakovať. Osobitná vďaka však patrí
PhDr. Miroslavovi Kuricovi, PhD., za jeho pravidelné duchovné

Narodili sa
Mária Magurová, Dubová

články a p. Jánovi Turčanovi st., ktorý sa stal „živou kronikou
našej obce“.
Aj keď to vždy nebolo jednoduché, pretože aj členovia
redakčnej rady sú len ľudia so svojimi radosťami a starosťami
a občas sú aj unavení alebo nemajú práve ten správny nápad na
článok, vždy sme sa snažili urobiť všetko preto, aby boli
novinky pre vás zaujímavé. Pevne veríme, že si v nich každý
našiel to, čo ho zaujíma a že sa nám aspoň sčasti podarilo
informovať vás o tom, čo sa v našej obci dialo. V nasledujúcom
roku sa takisto budeme snažiť prinášať aktuálne informácie
o akciách, ktorí sa v obci chystajú alebo sa už konali, no budeme
sa tešiť, ak do noviniek dostaneme článok aj od vás. Nie vždy sa
však do aktuálneho čísla vojde všetko, čo by sme uverejniť
chceli. Často máme množstvo fotografií, ktoré sa už nezmestia
do novín, ale stoja za to, aby ste ich videli. Práve preto a aj
z dôvodu rýchlejšieho informovania o dianí v obci modernejšou
formou sme sa rozhodli vytvoriť stránku aj na internete
a aby sme boli blízko aj tým neskôr narodeným, tak je to práve
podstránka na známom facebooku. Naše novinky si tam
môžete pozrieť na podstránke Novinky spod Hradiska
https://www.facebook.com/Novinky-spod-Hradiska1037617366290688/
Ak máte chuť nám niečo napísať alebo povedať, môžete nás
kontaktovať aj prostredníctvom správy na facebooku, klasicky
poštou na adresu Obecného úradu v Nemeckej či osobne.
Čoskoro tu máme Vianoce a čas sa na chvíľu zastaví. Dovoľte
mi preto, milí naši čitatelia, popriať vám všetkým krásne, pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa radostí v kruhu najbližších a do nového roka nám všetkým prajem hlavne mier –
mier vo svete i v duši každého z nás.
Zuzana Kováčová

Uzavreli manželstvo
Michaela Kútiková a Jaroslav Sýkora
Alena Ondrejková a Marcel Meliš

Opustili nás
Justína Lichová, Dubová, 95 rokov
Miroslav Rotter, Dubová, 60 rokov
Ján Malík, Dubová, 32 rokov
Mária Vincúrová, Nemecká, 89 rokov
Miroslav Jankej, Nemecká, 62 rokov
Eva Skladaná, Dubová, 80 rokov
Klára Sojaková, Dubová, 83 rokov
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