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Novinky
spod Hradiska

Štvr ťročník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník XI.

číslo 2/júl 2017

Ako ďalej?
Vo svojom príspevku chcem reagovať na rozhovor Ley Šagátovej so starostom našej obce Branislavom Čižmárikom, ktorý
bol uverejnený v minulom čísle našich Noviniek spod Hradiska.
Téma ma zaujala, veď pred dvadsiatimi rokmi som sám bol po
dlhom čase prvým starostom našej obce. Páčila sa mi otvorenosť,
s ktorou súčasný pán starosta hodnotí svoju prácu a situáciu
v obci. Byť starostom tejto obce, zloženej zo štyroch samostatných častí, nie je veru žiadna prechádzka ružovým sadom. Zažil
som aj časy, keď som bol poslancom MNV a vtedajší miestny
národný výbor bol súčasťou štátnej správy. Vtedy sa predseda
MNV mohol pri riešení problémov obrátiť na nadriadený okresný národný výbor a ten mal povinnosť pomáhať mu. Od roku
1990 sú obce samostatnými právnymi subjektmi, získali mnohé
nové kompetencie, avšak v podstate sú odkázané samy na seba.
Občania síce privítali príchod demokracie do vzťahov, avšak
mnohí to pochopili jednoducho tak, že demokracia je len ich
osobnou výhodou a im v takomto vzťahu žiadne povinnosti
nevznikajú. Žijú tu občania, s ktorými sa vedenie obce stretne
len ojedinele, ale sú aj takí, čo úrad navštevujú častejšie a priam
sa tešia, ak sa im podarí vyvolať spor. Tiež som zažil takých
spoluobčanov, ktorým stále niekto krivdil či zámerne spôsoboval škodu, pričom oni sami sa cítili ,,spravodlivými dobrákmi“.
Nuž takíto ľudia žijú a stále budú žiť v každej obci. Svoj názor
na nich má aj verejná mienka obce, ale málokto proti nim –
v záujme vlastného pokoja – priamo vystúpi. Takýto stav však
spôsobuje, že mnohí odborne aj morálne zdatní spoluobčania
odmietajú kandidovať na posty poslancov. Najmä tí, ktorí si to
už raz vyskúšali. Veď majú svoje zamestnanie, svoje rodiny,
ktorým sa treba venovať. Riešiť napríklad susedský spor nie je
veru žiadna slasť. Ten, kto ho prehrá, ten veru na riešiteľov sporu
milo nepozrie. A dostať takúto odmenu za v podstate dobrovoľnícku robotu nie je nič príjemné.
Na obecný úrad prichádzajú občania zvyčajne v prípade, keď
majú nejaký problém. A vtedy musí reagovať starosta či pracovníčky úradu. Občan očakáva, že jeho problém vyrieši obec, hoci
riešenie často spadá do kompetencie iných orgánov. Nie je to
iste len problém Nemeckej, že občania právomoci obce a jej

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som v tomto čísle našich novín reagoval na
vami najčastejšie kladené otázky.
V poslednom období ma občania často
oslovujú s otázkou o možnosti odpredaja
pozemkov na stavbu rodinných domov.
Naša obec má vo vlastníctve pozemky,
ktoré plánuje na daný účel využiť (budú
zahrnuté aj v pripravovanom územnom
pláne obce). V štádiu prípravy je pracovná
štúdia lokality Kejda aj obecný pozemok
nad Školskou ulicou. Toho času pripravujeme búracie povolenie na budovu bývalého kina na Ulici 1. mája. Po realizácii búracích prác rozhodne o využití vzniknutého
priestranného pozemku obecné zastupiteľstvo.

predstaviteľov nepoznajú. S takýmito situáciami je potrebné počítať a riešiť ich s nadhľadom. Veď ktorý z bývalých predsedov
MNV alebo starostov bol v minulosti za svoju robotu chválený?
Nie je to u nás zvykom, ľahšie sa kritizuje ako chváli.
Počas minulej tuhej zimy v niektorých častiach obce zamrzlo
vodovodné potrubie a mnohé domácnosti zostali bez pitnej
vody. Správca vodovodu nestíhal situáciu riešiť. Vtedy nám pomohol pán starosta so svojimi pracovníkmi, hoci zásobovanie
vodou nie je jeho priamou povinnosťou. Neviem veru, koľkí sa
mu po skončení kalamity prišli za pomoc poďakovať.

Odtlačok pečatidla obce Zámostie na odpise urbáru
z roku 1854 (v strede motív kosy, snopu obilia a hrablí)
Pri riadení obce sa starosta aj poslanci stretávajú s rozmanitými problémami. Niektoré sú neočakávané, iné sa často a pravidelne opakujú. Predstavitelia obce boli občanmi demokraticky zvolení, sú našimi zástupcami a z tohto pohľadu sa treba na
ich prácu pozerať.
Ale treba rátať aj s pochybením či nepochopením. Veď prijať
správne rozhodnutie nie je vždy ľahké.
JTu

Častou témou je aj problematika udržiavania a kosenia verejných priestranstiev. Musíme si uvedomiť, že za jeden týždeň sa všetky verejné priestranstvá pokosiť nedajú, a to aj z hľadiska poveternostných podmienok či personálnej kapacity. Obrovská plocha
verejných priestranstiev v našej obci (tri cintoríny, areál ZŠ s MŠ,
plochy pri obecných budovách a miestnych komunikáciách) si
vyžaduje prirodzenú postupnosť týchto udržiavacích prác.
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách bude prebiehať
počas prázdninových mesiacov júl – august, tohto roku s finančným prispením Lesov SR na opravu miestnej komunikácie v časti
Dubová-kolónia (cesta využívaná vozidlami Lesov SR).
O poriadku či vlastne neporiadku pri kontajneroch na separovaný zber sme napísali už veľa. Je smutné, že pár nezodpovedných jednotlivcov snahu zodpovedných občanov pri separovaní
komunálneho odpadu znehodnocuje. Kontaminovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu prichádza obec o nemalé finančné prostriedky, nehovoriac o každodennej práci obecných
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zamestnancov pri čistení priestranstiev aj kontajnerov. Pri odhaľovaní aj trestaní takejto nezodpovednosti budeme postupovať rázne. Pripomínam aj povinnosť občanov ukladať komunálny odpad
do nádob na to určených a schválených vo všeobecne záväznom
nariadení.
V budove obecného úradu v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení. Našou spoločnou snahou je postupne
zrekonštruovať celú budovu.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás aj tento rok pozval na Dni obce Nemecká, ktoré sa budú konať posledný júlový

víkend 28. – 30. 7. 2017. Chcem poďakovať komisii pre kultúru
a šport, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom OcÚ,
redakčnej rade našich novín i všetkým sponzorom za prácu aj pomoc pri organizovaní tohtoročných Dní obce.
Na záver dnešného príspevku patrí veľké poďakovanie pani
Eve Sarvašovej, bývalej zamestnankyni nášho obecného úradu,
za poctivú a zodpovednú prácu odvedenú v prospech našej obce.
Branislav Čižmárik

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Za obdobie od posledného vydania našich novín po prípravu
tohto príspevku poslanci nášho obecného zastupiteľstva zasadali
spolu dvakrát. Prvýkrát dňa 27. apríla 2017, a to na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, druhýkrát 25. mája 2017.
Najdôležitejším bodom aprílového zasadnutia bolo schválenie
zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce
Nemecká. Zriadenie hasičského zboru patrí k povinnostiam obce.
Zároveň bol schválený aj požiarny poriadok obce Nemecká. Vedúcimi kontrolných skupín na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol sa stali Martin Horváth a Roman Oroš.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí poverilo starostu obce prípravou a vyhlásením verejného obstarávania na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Nemecká formou uzatvorenia koncesnej zmluvy.
K najdôležitejším bodom májového zasadnutia patrilo schválenie záverečného účtu obce za rok 2016. Každá obec musí túto
zákonnú povinnosť splniť do 30. júna. Záverečný účet sa schvaľuje vždy za predchádzajúci kalendárny rok a je dokladom o tom,
ako obec v dotyčnom roku hospodárila. Jeho schváleniu predchádzalo odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Michala Vetráka. Bolo vypracované na základe predloženého návrhu
záverečného účtu obce Nemecká za rok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 9. mája
2017. V stanovisku bol posudzovaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej dodržanie informačnej povinnosti a povinnosti auditu zo strany obce a tiež metodická správnosť predloženého návrhu.
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy
a nedaňové príjmy. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené
účelovými dotáciami, grantmi a transfermi. Daňové príjmy tvoria
najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce, ich plnenie bolo primerané. Najväčší podiel daňových príjmov tvorili podielové dane zo štátneho rozpočtu, ktoré v roku 2016 dosiahli
výšku 502.795,86 €. Ostatné daňové príjmy dosiahli výšku
110.691,85€. Nedaňové príjmy dosiahli výšku 9.839,51 €. Ostatné príjmy dosiahli v roku 2016 výšku 35.933,38 €. Cudzie príjmy
boli tvorené dotáciami hlavne na prenesený výkon štátnej správy,
išlo o transfery vo výške 350.113,65 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu boli účelovo viazané a boli použité v súlade s určeným účelom.
Obec v roku 2016 získala kapitálové príjmy z predaja motorového vozidla Mercedes a z predaja pozemkov v celkovej výške
17.181,47 €.
Z rozpočtovaných finančných príjmov 50.366 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 50 366,36 €, čo predstavuje
100-percentné plnenie. Tvoril ho prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 vo výške 50.166,36 € (havarijný
stav ZŠ – 50.000 €, nevyčerpaný osobitný príjemca – 4,04 €,
dopravné – 162,32 €) a nevyčerpané sponzorské na DHZ vo výške
200 €.
Čerpanie bežných výdavkov vo výške 422.305,31 € (pôvodne
bolo rozpočtovaných 485.694 €) je podrobne rozpísané podľa
rozpočtovej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie výdavkov
v predloženom návrhu záverečného účtu obce.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 54.173 € bolo
k 31. 12. 2016 skutočne vyčerpaných 46.697,13 €, čo predstavuje 86-percentné čerpanie (rekonštrukcia miestnej komunikácie
Pod Hrbkom a rekonštrukcia kotolne „dolnej školy“ v Zámostí).
A ako sme vlastne v minulom roku hospodárili?
Obec dosiahla v roku 2016 prebytok hospodárenia vo výške 93.484 €. Celá suma bola navrhnutá na tvorbu rezervného
fondu. O následnom použití rezervného fondu na kapitálové výdavky rozhodnú poslanci, predbežný návrh bol už pripravený
obecnou radou.
Po odporúčajúcom stanovisku hlavného kontrolóra obce schválili poslanci záverečný účet obce za rok 2016 výrokom: Cel
oročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Financiám sa poslanci venovali aj v ďalšom bode programu.
Schválili rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa navýšil príjem obce z podielových daní od štátu o 26.000 €, výdavky za odvody do
doplnkových poisťovní o 300 € a výdavky na originálne kompetencie a údržbu budov pre školu takmer o 15.000 €.
Na tomto zasadnutí OZ nebol schválený predaj majetku vo
vlastníctve obce pre p. Ritoka z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Išlo o novovytvorený pozemok na parc. č. C-KN 765/7 na
Hronskej ulici. Podmienka, aby za odpredaj hlasovala trojpätinová väčšina poslancov, nebola splnená.
V neposlednom rade stojí za zmienku, že charita po schválení
OZ sídli v budove technických služieb v Nemeckej, nie v dome
služieb v Dubovej. Podobne bola schválená aj výpožička nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre umiestnenie súkromnej
zbierky Jozefa Murína. Obe výpožičky sú ošetrené právnymi zmluvami, ktoré obsahujú práva aj povinnosti nájomcov voči obci.
Poslanci vzali na vedomie aj správu komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom,
že verejný funkcionár obce starosta Branislav Čižmárik odovzdal
v zákonom stanovenej lehote a na odporučenom tlačive oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
a potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2016 tak, ako je to uvedené v zápisnici komisie, teda v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Každý starosta a primátor si túto povinnosť musí
splniť do 31. marca. V opačnom prípade môže OZ uložiť starostovi pokutu až do výšky jedného mesačného platu.
Ďalej bol schválený finančný príspevok vo výške 100 € pre
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor
Brezno, na prípravu a realizáciu regionálnych osláv 73. výročia
SNP na Krpáčove.
Na zasadnutí bolo oficiálne oznámené, že zamestnankyňa
obecného úradu Eva Sarvašová k 30. júnu rozväzuje pracovný
pomer s obcou. Dovoľujem si pri tejto príležitosti oceniť jej snahu
pomôcť občanom za každých okolností. Ja ako poslankyňa si veľmi vážim jej pekfektne odvedenú prácu a vzájomnú spoluprácu.
V mene všetkých poslancov by som jej chcela vyjadriť úprimné
poďakovanie a zaželať veľa úspechov v osobnom a pracovnom
živote.
Marcela Kohútová
2

Noviny_jul_2017_Layout 1 21.7.2017 7:48 Page 3

Malé právne okienko
na jeho pozemok. Z hore uvedeného vyplýva, že smrad z čerpania septiku po večeroch „na tajnáša“ do záhrady či do Hrona je
tiež obťažovaním, odhliadnuc od závažného porušenia základných hygienických noriem.
Zároveň sa v ods. 3 píše, že vlastníci susediacich pozemkov
sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere
vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace,
pokiaľ to vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Pokiaľ si chcete urobiť na dome nevyhnutnú
údržbu a sused vám povie, že vás na pozemok nepustí, tak nekoná v súlade so zákonom. Ak tým vznikne škoda na pozemku
alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť;
tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Zásahom do vlastníckeho práva je aj prerastanie koreňov
stromu, prevísanie vetiev na susedný pozemok, prípadne vrhanie tieňa na susedný pozemok. Vlastník má právo si zasadiť
strom v blízkosti hranice pozemkov. Kým je strom mladý, zásah
do susednej nehnuteľnosti zrejme nehrozí. Časom však stromy
mohutnejú, ich korene sa rozrastajú, vetvy sa predlžujú atď.
Rozrastanie koreňov môže poškodiť plot na hranici pozemkov či
odvodniť časť susedného pozemku. Vetvy stromu môžu pretŕčať
na susedný pozemok, prípadne samotný strom dosahujúci veľkú
výšku môže vrhať nadmerný tieň na susedný pozemok. Zdržanie
sa zásahov podľa § 127 bude spočívať v odstránení koreňov a vetiev, ktoré zasahujú do susednej nehnuteľnosti.
Zásahy však môžu dosiahnuť takú intenzitu, že môže hroziť
vznik škody. Zásahy môžu spôsobiť rastliny a stromy, ktorých
peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie. V príčinnej súvislosti tak môže hroziť vznik ujmy na zdraví spôsobenej prenikaním peľu zo stromov na susednom pozemku.
Prenikanie dažďovej vody na susedné nehnuteľnosti sa tiež
považuje za zásah do vlastníckeho práva susedov. Môže byť
vyvolané nedostatočným zabezpečením zachytenia vody alebo
zlým stavom nehnuteľnosti (poškodené odkvapové rúry). Vznik
škody vo väčšine prípadov hrozí vo forme podmáčania pozemku.
Rozmanitosť susedských vzťahov prináša rôzne druhy zásahov do susedských práv. Nepríjemné strety často prerastajú do
dlhodobých a vyhrotených sporov. Každý by sa mal správať tak,
aby do práv suseda zasahoval v čo najmenšej miere. Každé konanie by malo byť v súlade s dobrými mravmi, s mierou určitej
spoločenskej únosnosti a vzájomnej tolerancie.
Právny poriadok poskytuje rôzne druhy právnej ochrany.
Dožadovanie sa ochrany by malo sledovať určitý stupeň, a to
podľa vážnosti zásahu. Nie je vždy potrebné domáhať sa ochrany súdnou cestou, ak je túto ochranu možné poskytnúť prostredníctvom iných orgánov, ako sú napríklad obce. Písomnú sťažnosť si vyhotoví sťažovateľ sám. Ak sa na orgán verejnej správy
dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec dotyčného orgánu. Príslušný orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Súdna ochrana by mala byť
tým posledným stupňom ochrany porušených práv. Nie všetko
je o zákonoch a právnych normách, ale niekedy aj o elementárnej ľudskej slušnosti a vzájomnom rešpekte.
Naozaj sa rešpekt z nášho sveta vytratil? Alebo len jednoducho nadobudol menšiu dôležitosť? Nech je to už akokoľvek, faktom ostáva, že rešpekt si získame len vtedy, ak sami budeme
rešpektovať druhých.

Susedské vzťahy
V tomto právnom okienku by som sa chcela povenovať téme,
ktorá síce mnohých občanov zaujíma, ale trúfajú si o nej rozprávať len pošepky poza chrbát alebo v súkromí svojich domovov.
Už som sa ňou chcela zaoberať dávnejšie, ale udalosti v obci ma
vždy prinútili odložiť ju stranou. Prednedávnom ma požiadala
jedna staršia pani, aby som niečo o tejto téme napísala. Aj pán
starosta má občas hlavu v smútku, ak rieši množiace sa sťažnosti na susedov. Áno, chcem písať o problematike susedských
vzťahov. Suseda si ani jeden z nás nevyberá. Spomínaná pani,
ale aj ja osobne som sa stretla s výrokom: „Ja si vo svojom môžem robiť, čo chcem!“
Každý, kto si to myslí, sa mýli, pretože susedské vzťahy sú
vzťahy právne medzi vlastníkmi a užívateľmi (nájomníkmi)
susediacich nehnuteľností. Môže ísť o vlastníkov nehnuteľností s bezprostrednou spoločnou hranicou, ale aj o vzdialenejšie
nehnuteľnosti s ohľadom na určitú miestnu súvislosť, v rámci
ktorej môže výkon práv jedného vlastníka zasahovať do práv
iných vlastníkov.
Práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľností sú zakotvené
v zákone č. 40/1964 Zb. z. (Občianskom zákonníku) a sú posilňované mnohými inými zákonmi, ako napríklad zákonom číslo
50/1976 Zb. z. (stavebný zákon).
Každý vlastník má podľa § 123 Občianskeho zákonníka
právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho
plody a úžitky a nakladať s ním. Výkon vlastníckeho práva však
nesmie prekročiť zákonom stanovené medze.
Je vylúčené dosiahnuť úplné oddelenie výkonu vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti tak, aby jeden výkon vlastníckeho práva
nezasahoval do druhého. Materiálne ohraničenie (napr. plotom)
vrátane vzdušného priestoru nad pozemkom a priestoru v zemi
v čisto mechanickom, geometrickom chápaní z hľadiska súvislosti prostredia nemôže stačiť.
Vlastník môže pri užívaní svojej nehnuteľnosti presiahnuť
určitú mieru svojho správania a tým zasiahnuť do pokojného
užívania susednej nehnuteľnosti. Vtedy dochádza z jeho strany
k tzv. imisiám, t. j. k zásahu do vlastníckeho práva iného vlastníka. Tento zásah je neoprávnený iba za predpokladu, že zákon
ho výslovne zakazuje alebo sa neopiera o povolenie, úradné
alebo zákonné rozhodnutie. Neoprávnenosť zásahu je podľa
§ 127 Občianskeho zákonníka, ods. 1 vyjadrená generálnou klauzulou – vlastník veci sa musí zdržať obťažovania iného nad mieru primeranú pomerom alebo ak by vážne ohrozoval výkon jeho
práv.
Výkon vlastníckeho práva jedného vlastníka môže však dosiahnuť takú intenzitu, ktorá predstavuje vážne ohrozenie výkonu práv druhého vlastníka. Vtedy pri poskytnutí ochrany nie je
potrebné skúmať mieru primeranú pomerom, pretože zásah je
zjavný a dosahuje takú intenzitu, že znemožňuje riadny výkon
vlastníckeho práva bez potreby posúdenia objektívneho hľadiska. Napr. prenikanie susedových psov na váš pozemok znemožňuje pokojné užívanie vonkajšieho bazéna a dvora, najmä z dôvodu bezpečnosti detí.
Neprípustné je najmä ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku v dôsledku úprav vlastného pozemku alebo stavby na
ňom zriadenej bez toho, že by boli vykonané dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Sused nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať ostatných hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce

Marcela Kohútová
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O drobných stavbách
stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies
a vnútorných rozvodov; výmena predmetov zariadenia, najmä
kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.
Uskutočnenie udržiavacích prác, pri ktorých je potrebné
ohlásenie, je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu obce Nemecká. S ich uskutočňovaním môže začať len na základe písomného oznámenia stavebného
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do
dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí
inak.
Stavebný úrad sa k oznámeniu vyjadrí do 30 dní od jeho podania, príp. jeho doplnenia. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doklady:
• ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo),
• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo
k stavbe,
• súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci zároveň stavebníkmi,
• písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca,
• jednoduchý technický opis prác v dvoch vyhotoveniach.
Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne je
potrebné stanovisko krajského pamiatkového úradu.
Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení
vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav stavebnému úradu obce Nemecká vopred písomne ohlásiť. Začať s uskutočňovaním stavebných úprav môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich
uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Doba vybavenia je takisto 30 dní od podania oznámenia,
resp. jeho doplnenia. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného
povolenia.
Potrebné doklady:
• ohlásenie stavebných úprav (tlačivo),
• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo
k stavbe,
• súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú zároveň aj stavebníkmi,
• písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca,
• jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
• jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach,
• pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne
stanovisko krajského pamiatkového úradu.

Informácie pre stavebníkov
Nakoľko sa v poslednom období v obci vyskytlo veľa otázok a nejasností v súvislosti s drobnými stavbami, udržiavacími prácami a s tým, ako postupovať pri stavebných úpravách, obecný úrad sa k danej problematike rozhodol poskytnúť informácie, ktoré budú následne zverejnené na internetovej stránke obce aj s potrebnými vzorovými tlačivami.
Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, a podzemné stavby, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné
stavby sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb a pozemkov,
špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.
Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných
stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene
alebo doplnení, ak nedôjde k zmene stavby.
Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred
písomne ohlásiť stavebnému úradu obce Nemecká a začať
uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, ktorý proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad sa k oznámeniu vyjadrí do 30 dní od jeho
podania, príp. jeho doplnenia. Stavebný úrad môže určiť, že
ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doklady:
• ohlásenie drobnej stavby (tlačivo),
• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo
k pozemku,
• súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci zároveň stavebníkmi,
• jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
v dvoch vyhotoveniach,
• jednoduchý technický opis stavby v dvoch vyhotoveniach,
• pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného
správcu siete k pripojeniu,
• pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko
obvodného pozemkového úradu,
• pri svojpomocnom uskutočňovaní drobnej stavby vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
• pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníkov
týchto nehnuteľností.
Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné aj pri udržiavacích
prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu
bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri
všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou
pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne. Pri bežných
udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce
ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
K udržiavacím prácam patria najmä opravy fasády, opravy
a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava
a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy
technického, energetického alebo technologického vybavenia
stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení
jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv

Obecný úrad Nemecká
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Jar 2017 v domove Hron v Dubovej
Zem je len jedna – je pre nás všetkých, ktorí na nej žijeme.
Preto nás jej osud, ktorý závisí od nás všetkých, musí zaujímať.
V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron v Dubovej sme si Deň Zeme pripomenuli 4. apríla. Za pomoci študentov zo Súkromného gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová sme si vyčistili a zveľadili záhradu a priestor pred budovou nášho domova.
Pri príležitosti Sviatku sv. Juraja, patróna skautov, nás
21. apríla navštívili členovia 102. skautského zboru Huga Bomburu z Brezna. Porozprávali o histórii skautov, ako aj o ich súčasných aktivitách.
Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami sme
si spoločne s Občianskym združením zdravotne postihnutých
z Brezna pripomenuli 27. apríla. Zahriali sme sa spevom krásnych slovenských piesní.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Všetkým mamám v našom domove prišli 16. mája poďakovať
a s krásnym kultúrnym programom ich pozdraviť študentky zo
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG z Brezna.
Svetový deň Pohybom k zdraviu sme dňa 17. mája strávili
netradične. Za pomoci kolegov a známych našej stálej dobrovoľníčky p. Kotúčkovej sme vzali na „prechádzku“ tých, ktorí to
nemôžu pre vážne zdravotné problémy urobiť sami. A tak prijímatelia sociálnej služby krásy Dubovej spoznali aj z invalidného vozíčka.

V spolupráci s Národnou transfúznou službou prostredníctvom
mobilnej jednotky sa 22. mája konal už pravidelný odber krvi aj
v našom domove.
25. mája sme pripravili vzdelávanie pre našich zamestnancov. Odborní zamestnanci mali možnosť stráviť tvorivý deň
a získať vedomosti o využití arteterapie pri práci so seniormi.
Vzdelávanie zrealizovalo občianske združenie Nervuška – ARTE.

Deň najlepších priateľov sme si pripomenuli v záhradnej čitárni 14. júna. Pred letnými prázdninami sa s nami prišli rozlúčiť deti zo základnej školy v Nemeckej. Spoločne s nami strávil
predpoludnie i poslanec Banskobystrického samosprávneho
kraja Slavomír Pôbiš, ktorý nám prečítal niečo zo svojej tvorby.
Deň kvetov sme si pripomenuli 21. júna. Zaujímavá prednáška, po ktorej nasledovala dlhé beseda, bola zakončená ukážkou
viazania kytíc. Toto všetko si pre našich klientov pripravila kvetinárka Marianna Meškanová z Brusna.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron v Dubovej od svojho vzniku každoročne organizuje ples pre prijímateľov sociálnej služby. Tento rok nemohol byť výnimkou, preto
sa 26. júna konal v poradí už XVI. Jánsky ples seniorov. Počasie
nám prialo, a tak sme mohli pripraviť ples v priestoroch našej
rozkvitnutej záhrady. Vyzdobená záhrada, nachystané stoly plné dobrôt a dobrá muzika podporili dobrú náladu u všetkých
zúčastnených. Tohtoročná účasť bola takmer stopercentná.
Dokázali sme, že zabaviť sa dá v každom veku a že chuť do života nám nechýba.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by sa stať súčasťou života každého zdravého človeka. Pár litrov tejto vzácnej
tekutiny prúdi v každom z nás. Rozhodnutie darovať krv môže
zásadne ovplyvniť osud iného človeka a zachrániť mu život.

Margita Šurábová

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2017 schválilo

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
schválilo predaj prebytočného majetku
obce Nemecká:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
o používaní pyrotechnických výrobkov
na území obce Nemecká

Terénny automobil UAZ-469Bi

Znenie VZN bude po nadobudnutí účinnosti
zverejnené na informačných tabuliach
a na webovej stránke obce

Ďalšie informácie budú poskytnuté na Obecnom
úrade Nemecká. Výzva na predkladanie ponúk
bude zverejnená na informačných tabuliach
a na webovej stránke obce

www.nemecka.info

www.nemecka.info
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
tvoriť a veľa sa naučili od našich ujov a tiet. Ďakujeme pani Murínovej, ktorá navštevovala žiakov s Filipkom. Veľké ďakujeme
takisto patrí nášmu pánovi farárovi, ktorý žiakov viedol cestou
za našim Pánom a v závere školského roka zobral deti I. stupňa
na krásny výlet na Staré Hory a do Harmaneckej jaskyne.
Prajeme všetkým naším deťom a učiteľom príjemné letné
dovolenky, plné úžasných zážitkov. Oddýchnite si a načerpajte
nové sily do nového školského roka.

Zo života školy
Školský rok ubehol ako voda, ani sme sa nenazdali a sú tu
prázdniny. Prežili sme toho veľa. Jeden deň bol ľahší, druhý
ťažší, no spolu sme to hravo zvládli. Niektorým sa zdal školský
rok dlhý a učivo náročné, prváci sa trochu potrápili s písmenkami a číslami, no nakoniec všetko úspešne zvládli. A úspešne to
zvládlo aj 13 našich deviatakov, ktorí veľmi dobre obstáli v deviatackom testovaní a všetci sa dostali na svoje vysnívané stredné školy. Dokonca viac ako polovica z nich bude študovať na
gymnáziách.
Naši žiaci sa zúčastnili športových,
výtvarných alebo literárnych súťaží,
odkiaľ si priniesli okrem zážitkov aj
rôzne ocenenia. Tiež boli na rôznych
podujatiach, ktoré organizovali učitelia
alebo škola v spolupráci s obcou, stacionárom, domovom sociálnych služieb Hron a farským úradom. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať
obecnému úradu za spoluprácu pri organizovaní kultúrneho podujatia ku
Dňu matiek a Medzinárodného dňa detí. Deti sa vám prihovárali cez obecný
rozhlas a chodili vítať novonarodené
deti do života.
Ďakujeme našim seniorom zo stacionára, v priestoroch ktorého mohli žiaci

Členovia pedagogického zboru

Na záver školského roku 2016/2017 Filipkovi kamaráti – žiaci
1. až 4. triedy – dostali veľkú pochvalu. Diplomy za aktívnu účasť
na projekte Filipko si všetci zaslúžili.
Teším sa na pokračovanie projektu Filipko aj v školskom roku
2017/2018. Čaká nás Modrá chorá starenka – naša Zem, tiež
Zlovestný ostrov s Drogerou, Tabakovým banditom atď. Všetkým
deťom v Nemeckej prajem krásne prázdniny. Bábka Filip, ktorá sa
snaží dať deťom dobré rady z oblasti zdravia a prírody, sa so žiakmi opäť stretne v septembri 2017.

Projekt Filipkovi kamaráti
na ZŠ s MŠ Nemecká
Tento detský zdravotno-vzdelávací projekt je určený všetkým deťom, ktoré hravou formou – s pomocou bábky Filipko –
objavujú Krajinu zdravia. Projekt vznikol na námet knihy francúzskych autorov, bratov Breuilovcov, tvorcov náučného animovaného seriálu, ktorý deti aj dospelí poznajú pod názvom Bol
raz jeden život.
Žiaci letia do krajiny zdravia s Doktorom prírodom. Tam
stretávajú rôzne zvieratká. Bocian Klap poukazuje na nutnosť
pohybu na čerstvom vzduchu,
jašterička Evelínka hovorí o slniečku a vitamíne D, ale aj
o nebezpečenstvách slnečného
žiarenia. Slon Herkul zasa vyzdvihuje rannú sprchu, otužovanie, ale hovorí tiež o pitnom
režime, o vode a o tom, aká je
pre nás dôležitá. Prasiatko Žrútik trpí na prejedanie. Pripravili
sme si ochutnávku, ako zdravo
jesť, aké tekutiny a v akom
množstve by sme mali piť. Deti
si vyskúšali silu svojich pľúc.
Všetko sa dialo hravou formou, Filipko žiakov pochválil
a odmenil.

Jolana Murínová
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s autorským divadielkom Karolínka z rúk našej Zuzky Vaníkovej na Detskom Chalupkovom Brezne. Zahanbiť sa nedali ani
predškoláci na Športovej olympiáde detí materských škôl, ktorá
sa každoročne koná v Brezne. Matej Popovič si odtiaľ priniesol
diplom s prvým miestom v skoku do diaľky a Marko Giertl
diplom s tretím miestom v rovnakej disciplíne. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme si, aby sme aj v ďalšom školskom roku
na spomínaných aktivitách nechýbali.
Všetko, čo robí svet takým krásnym a pestrofarebným, sme
sa snažili pretaviť aj do tohtoročných aktivít. Pre deti sme pripravili karneval plný zábavy a súťaží, spoločne s rodičmi sme
zorganizovali koncoročný výlet na Hradisku popretkávaný rôznymi eko-súťažami. Touto cestou by som sa za spoluprácu chcela poďakovať všetkým rodičom, lesnému pedagógovi Miroslavovi Šuchovi, ekologičke Janke Kološtovej a v neposlednom
rade rodinke Michala Náthera za prenajatie priestoru, ústretovosť a chutný guláš.
Všetkým deťom, rodičom a učiteľom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a už teraz sa tešíme na naše ďalšie stretnutia v škôlke.

Koniec roka v materskej škole
„... chcem sa aj takouto formou poďakovať... za všetko, čo ste
pre našu dcérku spravili. Viem, čo pre ňu znamenal celý rok
v škôlke, strávila tam krásne chvíľky (aj keď začiatky boli náročné), naučila sa mnoho vecí, našla nových kamarátov a hlavne – cítila sa s vami šťastná a to je pre mňa ako rodiča najviac.
Tak ešte raz ďakujem za ochotu, pomoc, porozumenie a hlavne
trpezlivosť. Robíte záslužnú prácu, ceníme si to a tešíme sa na
ďalší školský rok.“
(vďačná maminka)

Myslím si, že tieto slová hovoria za všetko a pri zamyslení sa
nad nimi nejednej učiteľke vypadne slzička šťastia, že jej práca
má zmysel a zanecháva v mysli i srdci dieťaťa pozitívnu stopu.
Byť dieťaťom je ťažké. Musí sa toho veľa naučiť, vyskúšať,
odpozorovať od nás dospelých... Byť rodičom je ešte ťažšie, lebo každý rodič je pre svoje dieťa vzorom, má naňho zásadný
vplyv. A byť dobrým rodičom je síce krásna, vďačná úloha, no
zároveň jedna z najnáročnejších. Hovorí sa, že deti sú ako špongie a všetko nasávajú, preto sa tak rýchlo a efektívne učia.
Lenže ony sú zároveň aj naším zrkadlom. V nich sa odrážajú
naše holé činy tak, ako sme ich vykonali, náš neraz nevhodný
slovník, naše nekorektné komentáre a hodnotenia. Ako rodičia
nemusíme byť perfektní, aby sme boli pre svoje deti úžasní, stačí
byť dobrými ľuďmi. A učiteľky v škôlke? Tie sa stávajú akýmisi
druhými mamami. Nazerajú do detských duší, vyhľadávajú tie
najlepšie a najefektívnejšie cesty k učeniu detičiek formou hier,
piesní a básničiek. Ukazujú deťom, ich rodičom i svojim kolegom láskavosť, zmysel pre humor, denne detičkám utierajú slzy
smútku i radosti a snažia sa o vytváranie nových priateľstiev
v škôlke i mimo nej. A o tom tá práca s najmenšími, ktorá je
vlastne poslaním, je. Naše každodenné naladenie, prístup voči
deťom, aktivity, ktoré s nimi robíme, komunikácia s rodičmi –
to všetko vypovedá o tom, že to, čo robíme, robíme rady a s láskou.
O tom, že každé dieťa je jedinečné, nás presvedčila Veronika
Šoučíková, ktorá úspešne zastupovala našu materskú školu
v speve ľudovej piesne aj na tohtoročnom Breznianskom slávikovi. Deťúrence z triedy Motýlikov sa pekne prezentovali

ZL

Poďakovanie

Základná škola
s materskou školou Nemecká

Zuzku Vaníkovú všetci poznajú ako usmiatu pani učiteľku
z našej materskej školy. Je
ženou plnou života a energie,
ktorú dokáže rozdávať ostatným. Je to aj žena, ktorá toho
už veľa stihla a my len s obdivom hľadíme na jej schopnosť
byť dobrou na rôznych miestach a v rôznych rolách – ako
priateľka, režisérka, scenáristka, starostka a v neposlednom
rade učiteľka. Poznáme ju ako
rozvážnu, dobrosrdečnú a optimisticky naladenú kolegyňu, ktorá má svoje zásady, ciele aj túžby.
Čas uteká a všetko sa pomaly mení. Tento školský rok
je jej posledným v našej materskej škole. Dlhé roky sa
s láskou venovala výchove detí, v ktorých zanechala kus
seba. Chceme sa jej poďakovať za všetku zmysluplnú
prácu, ktorú vykonala, aj za dobré meno, ktoré robila našej
škole. Prajeme jej pevné zdravie, lásku a veľa krásnych
chvíľ v kruhu najbližších.

príjme
od 1. septembra 2017
do pracovného pomeru:
1. učiteľa s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo
matematiky v kombinácii s fyzikou alebo
informatikou,
2. učiteľa s ukončeným stredným odborným
vzdelaním v odbore učiteľstvo pre materské školy
s osobitnými predpokladmi pre výkon vedúceho
pedagogického zamestnanca v materskej škole.
Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej
stránke školy:

Kolektív zamestnancov
materskej školy v Nemeckej

www.zsnemecka.edupage.org
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Deň detí v Zámostí
Prvú júnovú sobotu sme i v našej obci oslávili Medzinárodný
deň detí. Prípravy boli náročné, lebo bolo ťažké zohnať ľudí,
ktorí boli ochotní pomôcť. Počasie nám prialo, slniečko nás povzbudzovalo, stanovištia boli pripravené... tak hurá do lesa na
prechádzku!

sa potešili aj z ukážky zásahu členov hasičského zboru z Nemeckej, najmä z osviežujúceho postreku vodou. Počas celého
dňa bolo k dispozícii občerstvenie, Katka Klincová, Janka
Macíková a Zuzana Luptáková podávali deťom párok v rožku
a sladké balíky za absolvovanie celej trasy. Aj rodičia mali možnosť občerstvenia v bufete bufetára Duška, vynikajúci guláš
navarili Jožko Trnovský a Juraj Črepp s pomocníkmi (Jozef
Ťažký, Lucia Čižmáriková, Anna Trnovská, Ingrid Čreppová).
Zažili sme krásny deň plný prekvapení. Mali sme dobrý
pocit, že tohto roku sa na akcii zišlo viac návštevníkov, čo svedčí o spokojnosti detí. Najviac poteší spontánna detská úprimnosť, keď príde za vami dieťa, objíme vás a povie: „Teta, ďakujeme!“ (Alexko Môcik). To stojí za všetku námahu.
Poďakovanie patrí sponzorom, bez ktorých by sa akcia dala
len ťažko zorganizovať:
PTCHEM, s. r. o., Dubová
Mirka Rochocká a Jaroslav Beneš
Pavol Halgaš
Martin Môcik st.
Autodoprava – Jozef Mravík
Pohostinstvo – Ľubomír Kohútik
Profax – Danka Barthová
Ranč Olivero Nemecká
COOP Jednota Brezno
Reštaurácia Grajciar – Radko Riečan
DKD, s. r. o.
Dominik Kútik
Pavol Marčok st.
pplk. Ing. Juraj Črepp
Jozef Trnovský

Tento rok sme sa zamerali na rozprávkové dobrodružstvá
a putovali sme z rozprávky do rozprávky. Deti boli netrpezlivé
a na štarte čakali už polhodinu pred otvorením. Už tu prejavili
svoje umelecké nadanie a kreslili na asfaltovú cestu svoje predstavy. Pani učiteľka Janka Šagátová ich povzbudzovala a skvele
zvládla štartovací nápor. Hneď na prvom stanovišti ich privítala
víla Amálka s pomocníkom (Gabika a Janko Simanovci) a vyskúšala deti v zručnosti – vytvorili si krásne náhrdelníky a náramky. Na druhom stanovišti ich popletení Pat a Mat (Katka
Marčoková a Natálka Hrušková) potrápili s presnosťou a orientáciou. Na stanovišti v lome (Dano Kalický, Ľubomír Prečuch
a Jarko Beneš) si vyskúšali streľbu pod dozorom vlka a zajaca.
Na štvrtom stanovišti (Pavol Oller, Barborka Ollerová, Stano
Pavlík) sa deti zahrali na opice a balansovali na lane. Pri piatom
stanovišti ich tri prasiatka v perfektných kostýmoch (Mirka
Rochocká, Mirka Králiková a Ľubka Čellárová) zamestnali
skladačkou. Šieste stanovište ich privítalo v znamení štyroch
mušketierok (Bianka Benešová, Jasmína Králiková, Ema
Holubčíková a Barborka Gogoľová), ktoré žiarili v modrých
kostýmoch a deti prekvapili skúškou odvahy a zručnosti. Na
siedmom stanovišti ich čakali v plnej kráse vodníci (Monika
Dunajská, Janko Môcik a Lucia Môciková), deti sa ovlažili
vodou a vyskúšali si zásahy vodnými pištoľami na cieľ.
Samozrejme, na každom stanovišti deti dostali sladké odmeny. Po absolvovaní celej trasy sa vrátili do dolnej školy v Zámostí, kde ich zo svojich dojmov vyspovedala naša moderátorka Marta Huttová a kde ich čakali zábavné atrakcie a ďalšie aktivity. Mohli sa vyskákať na skákacom hrade či trampolíne.
Vymaľovali si tváričky a Daška Klimentová im vymaľovala aj
vlásky. Mohli sa oboznámiť so sokoliarskym umením, kde nám
Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne prezentovali ukážku dravcov i malú líštičku Lily.
Manželia Ľudmila a Jaroslav Peťkovci nám predviedli ukážku výcviku psíkov. Aj vojaci – nrtm. Jozef Fronc a synovia
Jozef a Karol Silvester – sa predviedli v plnej zbroji. Deti sa
s nimi fotili a vyskúšali si, aké je to byť aspoň na chvíľu profesionálnym vojakom. Tie najmenšie sa povozili na koníkoch,
ktoré nám poskytol Ranč Olivero Nemecká. Plné ruky práce
mali s deťmi aj zlaňovači, ktorí na trase od mostíka cez Hron
smerom k dolnej škole vytvorili zlaňovaciu dráhu. Paľko
Marčok a Simonka Vančová bavili deti rôznymi súťažami. Deti

Ďakujeme tiež všetkým spomínaným ochotným ľuďom, ktorí
obetovali osobné voľno pre potešenie iných. Tiež starostovi
i pracovníkom obecného úradu pod vedením Petra Oroša a Michalovi Leitnerovi. Samozrejme, aj všetkým návštevníkom za
povzbudivé slová a hojnú účasť.
Dana Klincová
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svoje ratolesti vysúťažila sladkú odmenu a darčeky. Víťazom
srdečne blahoželáme a prinášame vám súťažné fotografie, ktoré
sa umiestnili na prvých troch miestach.

Fotosúťaž
Začiatkom júna prebehla na facebookovej platforme Noviniek spod Hradiska fotografická súťaž o najlepšiu fotografiu
z osláv dňa detí v Zámostí. Do súťaže mohli naši čitatelia poslať
akúkoľvek fotografiu svojich detí zachytávajúcu atmosféru tohto dňa. V nasledujúcich dňoch potom v internetovom hlasovaní
udeľovaním lajkov/páčikov pod jednotlivými fotografiami vznikol rebríček najkrajších fotografií. Podľa výsledkov hlasovania
sa na prvom mieste s rovnakým počtom hlasov umiestnili až
dve fotografie od p. Kotlárovej s počtom 40 hlasov, čím pre

Fotografia č. 1

1. miesto – fotografia č. 1 a č. 2 – p. Kotlárová (po 40 hlasov)
2. miesto – fotografia č. 3 – p. Kotlárová (36 hlasov)
3. miesto – fotografia č. 9 – Michaela Šalkovská (23 hlasov)
PS: Už čoskoro pre vás na facebookovej stránke Noviniek
spod Hradiska chystáme ďalšiu fotografickú súťaž. Nezabudnite
nás preto sledovať, aby ste sa o nej dozvedeli včas.
Zuzana Kováčová

Fotografia č. 2

Fotografia č. 3

Fotografia č. 9

Deň matiek
Mesiac máj najviac zdôrazňuje silu lásky. Nie je náhoda, že
práve v tomto mesiaci je zaradený významný deň, ktorý je venovaný vzácnym bytostiam – matkám. Matka je človek, ktorý nás
nosil pod srdcom, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od
malého nemluvňaťa. Pri slove mama si každý z nás predstaví
svoju matku. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila
vyslovovať ako prvé. Matka je jediná, ktorá pri svojom dieťati
stojí, keď zablúdi, jediná,
ktorá verí, keď ho všetci
odsudzujú, a jediná, ktorá
miluje, keď všetci nenávidia.
Aj my sme mali 14. mája
možnosť za všetko našim
mamám poďakovať. V spolupráci so základnou, materskou a umeleckou školou
– s ich žiakmi a pedagógmi
– sme pripravili kultúrny
program. Deti vystupovali
s nacvičenými scénkami,
spevom, tancom, hrou na
klavíri i básničkami. Do
programu prispeli aj Ľubomír Rosík s dcérou Zuzkou
z Čierneho Balogu, ktorí
nás potešili spevom pri heligónke. Starosta poďakoval

všetkým matkám a pri odchode ich obdaroval kvetom. Poďakovanie patrí organizátorom i všetkým účinkujúcim, ale hlavne všetkým mamám. Nielen v tento deň, ale každý deň v roku.
Dana Klincová
Foto: Ján Môcik
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Čierťaž v krčme a inde...
Prvé rádiá sa v našich dedinách začali objavovať v medzivojnovom období. Ich majiteľmi boli najčastejšie obchodníci a krčmári, ktorí si ich kúpu mohli dovoliť. Úlohou rádia bolo aj prilákať zvedavých zákazníkov do obchodu či krčmy. Najstarší Nemečania spomínajú, že jedno z prvých rádií v Nemeckej bolo
v obchode Jána Sojaka v „Panskej ulici“, ktorý bol v dnešnom
dome Márie Čambalíkovej.
Práve z tohto obdobia čerpá námet folklórny scénický program Andrey Jágerovej pod názvom V krčme. Na jeho príprave
sa už od roku 2016 podieľali aj chlapi z našej folklórnej skupiny s heligónkarom Rišom Datkom a s Martou Tomkovou ako

krčmárkou. Program mal byť premiérovo uvedený vlani na folklórnom festivale vo Východnej, prekazila ho však náhla prietrž
mračien. Prvýkrát ho diváci mohli uvidieť až 23. júna tohto roku
na festivale Klenovská rontouka v Klenovci. No a o týždeň bol
konečne uvedený aj na malej scéne v areáli východnianskeho
amfiteátra, a to hneď dvakrát – v piatok aj v sobotu. Okrem členov našej Čierťaže v programe účinkovali speváci z Klenovca,
tanečníci zo súboru Podpoľanec z Detvy a sólisti Peter Kocák
z folklórneho súboru Vranovčan a Maroš Čupka zo Šumiaca.
Vo Východnej našich spevákov na heligónke sprevádzal Ferko
Michalisko z Čierneho Balogu. Atmosféru programu čitateľom
približujeme prostredníctvom fotografií Petra Berčíka z Brezna.

Celá folklórna skupina sa zúčastnila aj Horehronských dní
spevu a tanca v Heľpe. Dňa 24. júna aj s muzikou účinkovala
v programe o pohronských čipkároch, ktorý pripravil Martin
Lokša.
Martin Lokša
Foto: Peter Berčík

Charitatívno-sociálne centrum Najsvätejšej Trojice v Brezne, pobočka Nemecká,
oznamuje občanom,
že nové sídlo charitatívneho centra je zriadené v priestoroch Technických služieb
v Nemeckej (na poschodí).
Stránkové dni sú každý pracovný utorok v čase
9.00 – 11.00, 15.30 – 17.00.
10
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Novinár by mal byť nezávislou
osobnosťou a profesionálom
Lea Šagátová bola ešte pre niekoľkými rokmi žiačkou
Základnej školy v Nemeckej. Po maturite na Katolíckom
gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici sa stala študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nedávno
skončila štúdium žurnalistiky. Ešte počas vysokoškolského
štúdia sa stala členkou našej redakčnej rady a vtedy začala
naša spolupráca na vydávaní Noviniek spod Hradiska. Dnes
žije v Bratislave a pracuje v redakcii spoločenského týždenníka .týždeň. Popritom je stále externou členkou našej
redakcie. A to sú hlavné dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli
túto nenápadnú a skromne pôsobiacu dievčinu predstaviť
našim čitateľom.
Pokiaľ viem, nikto
z našej obce pred tebou
žurnalistiku nevyštudoval. Ako si sa dostala
práve k tomuto odboru?
Na gymnáziu v Banskej Bystrici ma bavili
snáď všetky predmety, od
matematiky cez fyziku až
po dejepis. Dlho som si
nevedela vybrať, na ktorý
z nich sa zameriam a ako
bude vyzerať moja vysoká škola. Predovšetkým
ma ale bavila práca so
slovom. Radšej ako ústne
som sa vyjadrovala písmom. Bavilo ma čítať
knihy a písať stredoškolské slohy. Okrem toho som si každý deň kupovala dva denníky
pre získavanie prehľadu o dianí. Napokon som si povedala,
prečo to nezužitkovať a neštudovať môj koníček. Vybrala som si
preto žurnalistiku. Keďže mi vyhovovalo menšie mesto a na
Katolícku univerzitu v Ružomberku a jej katedru žurnalistiky
som počúvala výborné spätné väzby, zvolila som si práve ju.
Vždy som rada spoznávala nové veci a nových ľudí, získavala
nové podnety. Po vyštudovaní bakalára som mala pocit, že mi
Ružomberok a Katolícka univerzita, napriek tomu, že bola perfektná, nemá čo viac dať. Bola som s ňou príliš spokojná a potrebovala som opustiť svoju komfortnú zónu. Na magistra som sa
preto rozhodla odísť do Bratislavy.
Aká bola tvoja cesta do redakcie .týždňa?
O práci v redakcii .týždňa som sa dozvedela prostredníctvom
kamaráta ešte počas môjho štúdia. Hľadali zástupcu na pozíciu
webeditora. Keďže bol .týždeň moja vysnívaná práca už od stredoškolských čias, nezaváhala som a ihneď som poslala potrebné
materiály vrátane motivačného listu. Práve na základe neho ma
vybrali z mnohých uchádzačov na pohovor. Ten nebol jednoduchý, trval hodiny. Cez zisťovanie mojich profesionálnych zručností, vedomostí, veľký dôraz kládli na osobnostnú stránku.
Zisťovali, aký som človek, pomocou hĺbkových otázok a tiež
osobnostného testu. Potrebovali vedieť, či do redakcie zapadnem. Na moje šťastie všetko prebehlo výborne a z uchádzačov
na pozíciu vybrali mňa. Neskôr mi po ukončení štúdia ponúkli
prácu na full time.
Máš za sebou skúsenosti s prácou v redakciách iných periodík?
Počas školy som pracovala vo viacerých médiách, písala
som knižné recenzie, filmové recenzie, stážovala som v denníku SME aj v Pravde. Následne som si našla prácu v televízii
TA3, kde som zotrvala dva roky. Isté obdobie som počas štúdia

pracovala súbežne v TA3 aj v .týždni, čo bolo vzhľadom na končiace sa štúdium fyzicky aj psychicky náročné. Naučilo ma to
ale zvládať stres a využiť svoj čas na maximum.
Myslím, že väčšina našich čitateľov časopis .týždeň nepozná. Ako by si charakterizovala toto periodikum? Akým čitateľom je určený?
.týždeň je spoločensko-politický týždenník. Kriticky sa zaoberá politickou situáciou na Slovensku aj v zahraničí. Vznikol
ako priestor pre slobodnú žurnalistiku a pre kvalitu. Je ako jeden
z mála periodík nezávislý. Určený je pre všetkých čitateľov, ktorým nie je osud Slovenska ľahostajný, ktorí nesiahajú len po
povrchu a chcú vedieť viac. .týždeň ponúka kvalitu na profesionálnej úrovni, či už ide o politiku alebo o kultúru. Redaktori
dávajú do príspevkov maximum.
V čom je podľa teba .týždeň zaujímavý, prípadne čo ho
odlišuje od iných periodík?
Práve svojou nezávislosťou. Autori píšu slobodne a nemusí
ich zaujímať, kto stojí vo vlastníckom pozadí. Pre mňa ale najviac vyniká svojou profesionalitou. Vždy som obdivovala a ctila
redaktorov .týždňa. Každý z nich je profesionál, osobnosť Slovenska. Dnes mám s nimi výborné vzťahy a môžem ich nazvať
kolegami, čo si nesmierne vážim. Každý z nich dáva do príspevku seba.
Aké sú tvoje úlohy v redakcii? Čím si momentálne najviac zaujatá?
V redakcii riadim web, čiže internetovú stránku .týždňa. Sledujem udalosti na domácej aj zahraničnej scéne, komunikujem
s redaktormi a spoločne sa dohadujeme na tom, čo budú pre web
tvoriť. Manažujem tiež videotvorbu. Pozorujem, čo sa na domácej scéne deje, a na zaujímavé politické udalosti posielam videoredaktorov. Pri aktuálnych situáciách reagujem spravodajsky ja.
Okrem toho sa venujem aj tvorbe príspevkov a momentálne
začínam s videožurnalistikou.
Ako vyzerá práca novinára v teréne? Napríklad tá tvoja?
Práca novinára je náročná. Pri každej téme je dôležité vopred
si ju dopodrobna naštudovať. Novinár sa preto musí v krátkom
čase stať odborníkom na danú situáciu. Zhŕňať vedomosti z kníh
a rôznych zdrojov. Následne si zvolí vhodných respondentov,
s ktorými robí na danú tému dlhé rozhovory. Zisťuje a pátra,
hľadá súvislosti, odhaľuje nové veci. Následne musí oddeliť užitočné informácie od menej podstatných, musí vyselektovať, čo
je pre jeho príspevok vhodné, a zostaviť os, podľa ktorej ho bude
viesť. Všetko zosumarizované vkladá do výsledného príspevku,
za ktorým sú dni či týždne práce. Keď je napísaný, celý kolotoč
začína pri ďalšej téme odznova.
Čo ťa na práci v redakcii .týždňa najviac baví?
Každé ráno vstávam s pocitom, že sa teším do práce. Na kolegov, na nové zákulisné informácie, na zisťovanie nepoznaného, nové impulzy. .týždeň má v Bratislave, ale aj na Slovensku
vysoký status. Často chodia do redakcie zaujímavé osobnosti,
ktoré môžem spoznať, počúvať. Baví ma, že vďaka mojej práci
každý deň napredujem, učím sa a vzdelávam. Ani jeden deň
nezostávam stáť na jednom mieste, rastiem.
V redakcii .týždňa pracuješ relatívne krátko. Čo je podľa
tvojich doterajších skúseností dôležité pre to, aby redakcia
časopisu fungovala dobre?
V prvom rade záujem čitateľov. Všetko to robíme pre nich
a bez nich by naša práca nemala zmysel. Je preto dôležité, aby
sme si ich dokázali nielen udržať, ale aj získavať. To pre nás
následne predstavuje motiváciu robiť svoju prácu neustále kvalitne. Takže ak ste ešte nečítali .týždeň, neváhajte, určite si ho
obľúbite.
Martin Lokša
11
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Zámostie – dedinka za mostom
Zámostie bolo samostatnou obcou až do roku 1975. Kde
sú však začiatky tejto dedinky? Aký je pôvod jej názvu
a ako žili obyvatelia Zámostia v minulých storočiach? Na
tieto otázky sa skromne pokúsi odpovedať nasledovný príspevok.
Osada Zámostie sa – podobne ako Dubová – prvýkrát spomína v listine kráľa Žigmunda Luxemburského z roku 1424.
V tomto dokumente sú vymenované všetky poddanské obce
Ľupčianskeho panstva, ktoré
panovník daroval svojej druhej manželke Barbore Celjskej. Zámostie sa tu uvádza vo
svojej nárečovej podobe ako
Samoscia. Drevený most, postavený povyše horného konca obce, bol pravdepodobne
súčasťou hradskej cesty, ktorá spájala sídla nášho hradného panstva. Susedná Dubová
a Predajná ležali priamo na
nej, zatiaľ čo cez Zámostie
táto komunikácia priamo neprechádzala. Najmä z pohľadu obyvateľov Dubovej ležala táto obec doslova za mostom, pretože ak sa Dubovčania chceli dostať do Zámostia
a nemienili sa brodiť cez
Hron, museli prejsť cez most.
V roku 1441 je v listine
Kráľovná Barbora Celjská,
kráľovnej Alžbety obec zapídruhá manželka panovníka
saná ako Samosthye, neskorŽigmunda Luxemburského
šie podoby názvu boli Zamosty (1455), Zámosthe (1464),
Zámesthe (1470) alebo Zamoschtia (1786). V urbárskych súpisoch panstva v Ľupči z druhej polovice 17. storočia sa údaje
o obyvateľoch Zámostia nenachádzajú, a to preto, lebo v rokoch
1672 – 1744 sa obec so susednou Predajnou ocitli v majetku
zemanov Radvanských z Radvane. Krajinské sčítanie poddanského obyvateľstva v roku 1715 napočítalo v Zámostí 15 sedliackych a 3 želiarske domácnosti. Medzi menami obyvateľov sa
už v tomto čase okrem iných vyskytovali napr. priezviská
Daučík, Romanča, Marčok, Ivanič, Sojak, Bochna, Chamko,
Čierny, Ďurčík, Búda či Šarina.
V období urbárskej reformy, ktorú nariadila cisárovná Mária
Terézia, boli už obyvatelia Zámostia opäť poddanými panstva
v Ľupči. K ich hlavným povinnostiam patrili všetky poľnohospodárske práce na panskom hospodárstve – na majeri v susednej Predajnej. Areál majera sa nachádzal na mieste súčasnej lesnej správy v časti Zabečov. Okrem orania, siatia, žatvy, kosby
a zberu sena museli Zámošťania zásobovať panský majer drevom. Pre panský pivovar v Predajnej vozili jačmeň a zabezpečovali liesky, z ktorých sa vyrábali obruče na sudy. Panstvo
malo v Zámostí vlastnú krčmu – do nej museli poddaní voziť zo
zámku víno. Z hôr sťahovali drevo, zbíjali plte a splavovali ich
až do Jalnej alebo Žarnovice. Okrem robotných povinností
a peňažných platieb museli sedliaci panstvu odvádzať drevo,
maslo, kurence, kohúty a vajcia. Obilie na chlieb si chodili mlieť
do panského mlyna v Predajnej.
Obec od svojho založenia patrila do dubovskej farnosti.
Podľa cirkevných záznamov z roku 1822 stála v strede obce drevená zvonička. Pravdepodobne na tomto mieste bola v roku
1835 postavená murovaná kaplnka sv. Jozefa, ktorú obyvatelia
obce volajú „kostolíkom“.

Počas 19. storočia si dubovskí kňazi v kratších či dlhších
intervaloch spisovali zoznamy všetkých svojich veriacich.
V „súpise duší“ z roku 1802 sú zaznamenaní obyvatelia obce,
ktorí bývali v 38 domoch. Väčšina ich priezvisk či prímen bola
v 20. storočí považovaná za typické zámoštianske, napríklad
Daučík, Šarina, Ivanič, Ďurčík, Búda, Sojak, Lupták, Rozim,
Kološta, Cupák, Marčok, Kvietok, Balna, Gajdoš, Beraxa,
Romanča, Čierny, Chamko, Homrd, Gerec, Múka. V roku 1822
žili Zámošťania v 39 domoch, pribudli napr. mená Bardiovský,
Múčička, Grúber či Priesol.
A ako vyzeral život v Zámostí v 2. polovici 19. storočia? Tu
máme naporúdzi hneď niekoľko historických prameňov. Prvým
sú výsledky celouhorského sčítania ľudu z roku 1869. V obci
bolo 49 domov. Posledný z nich bol neobývaný, slúžil ako obecná bujačiareň (v čase sčítania v ňom boli ustajnené dva obecné
býky). Ďalšie dva domy boli prázdne, lebo boli poškodené
požiarom. Prvý bol dom u Handrlov, jeho obyvatelia – rodiny
Juraja a Jána Gajdoša – prechodne bývali v dome č. 24.
Pohorelci z domu u Chmátov bývali v domoch č. 25 (rodina
Juraja Búdu) a 36 (rodina Jozefa Kalamenta). Nasledovná tabuľka zachytáva obyvateľov jednotlivých domov podľa číslovania,
ktoré bolo použité v sčítacích hárkoch. Meno pomenúva hlavu
rodiny, prípadne živiteľa domácnosti. V zátvorke za menom je
počet členov domácnosti včítane služobníctva. Prezývky – „ako
sa do nich volalo“ – som k jednotlivým domom priradil na
základe cirkevných záznamov na dubovskej fare.
č. domu
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

12

priezvisko obyvateľov
Oravec, Michal (5)
Kereš, Michal (5)
Kochan, Anna (3)
Búda, Štefan (5)
Brucháč, Štefan (4)

prímeno
u Mutkov, pastier
u horných Kerešov

Priesol, Ján (6)
Mikloško, Ján (4)
Krbila, Martin (3)
Brozman, Ondrej (6)

u Krajčov

Priesol, Ondrej (6)
Tomalik, Anna (1)
Hôrčin, Ján (4)
zhorený dom
zhorený dom
Sojak, Ján, ml. (3)
Sojak, Ján, st. (4)
Búda, Juraj (6)
Rozim, Ján (7)
Rozim, Juraj (9)
Rozim, Matej (5)

Beňovie

Lupták, Štefan (1)
Lupták, Michal (6)
Lupták, Juraj (6)
Kološta, Štefan (8)
Beraxa, Anna (5)
Beraxa, Ondrej (5)

u Riavkov

Marčok, Ján (6)
Marčok, Jozef (6)
Koster, Michal (3)

u Búdov

Lupták, Matej (11)
Balna, Michal (2)
Kvietok, Matej (5)
Marčok, Mária (7)
Daučík, Jozef (6)

u Chomútov

u dolných Kerešov
u Kuškov

u Handrlov
u Chmátov
u Sejkov
u Kupčov v drevenici
u Paučov

u Kološtov
u Vanišov

u Markov
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č. domu

priezvisko obyvateľov

prímeno

Balna, Ondrej (5)
Balna, Jozef, ml. (3)
Balna, Jozef, st. (6)

u Markov dolu

19

Svinka, Jozef (3)
Bardiovský, Juraj (4)
Nôta, Katarína (1)

u Andreasov

20
21

Marčok, Ján (11)

u Mackov

22

Kantor, Štefan (6)
Bochna, Michal (2)

u Ďurčov
u Holých

23

Strečok, Jozef (4)
Romanča, Ján (5)
Kajúch, Mária (3)
Koňarčík, Ferdinand (3)
Gajdoš, Ján (3)
Romanča, Mária (1)
Gajdoš, Juraj (7)

u Vendzov

24

Galka, Jozef (4)
Čierny, Ondrej (3)
Búda, Juraj (9)

u Vendzov

25

Živor, Jozef (4)
Živor, Štefan (5)
Živor, Juraj (3)

u Čiernych

26
27

Skubán, Štefan (2)

u Hucanov

28

Brucháč, Jozef (4)
Homrd, Anna (2)

u Jančurkov

29

Posúch, Matej (6)

u Jančurkov

30

Múka, Ondrej (4)
Hamrik, Jozef (3)

u Múčičkov

31
32

Kapina, Jozef (7)
Hladič, Jozef (4)

u Jankov
u Homrdov
u Chmátikov

33

Sojak, Ondrej (6)
Sojak, Filip (5)
Dunajský, Marek (4)
Sojak, Štefan (3)

34

Rolko, Michal (8)
Hirka, Martin (7)

u Bochnov

35

Lokša, Ján (8)

u Zubačkov

Ďurčík, Katarína (5)
Ďurčík, Ján (3)
Kalament, Jozef (4)

u Klaukov

36
37
38

Priesol, Štefan (7)
Loderer, František (5)

u Cupákov
krčma, krčmár

Homrd, Martin (6)
Bielik, Štefan (4)
Múka, Katarína (1)

u Galajov

39
40

Pejko, Juraj (3)

v Dúbravky, advokát

41

Adamovič, Ján (7)
Čuník, Samuel (3)

Cigán, kováč a muzikant
Cigán, kováč a muzikant

42
43
44

Sojak, Juraj (3)
Búda, Jozef (7)
Kološta, Jozef (11)

u Sejkov
z múranici
pri kaplnky

45

Romančík, Ján (6)
Slušniak, Tomáš (2)

za vodou

46

Daučík, Michal (2)
Daučík, Anna (2)

u Homrdov

47

Klimek, Zuzana (1)

48

Uhrík, Mária (2)
Sojak, Martin (2)

49

prázdny dom

K majetnejším obyvateľom patrili rodiny gazdov, ktorí vlastnili volský alebo konský záprah. Mohli si ho dovoliť len sedliaci, ktorí mali dostatok lúk a mohli sa na zimu zásobiť dostatkom
sena. Patril k nim napríklad richtár Kološta z domu pri kaplnky,
ďalej Rozimovci od Paučov, Luptákovci od Riavkov, Kološtovci
od Kološtov, Marčokovci od Búdov, Marčokovci a Daučíkovci
od Markov, Balnovci od dolných Markov, Marčokovci od Mackov, Živorovci od Čiernych, Búdovci od Jankov, Lokšovci od
Zubačkov alebo Ďurčíkovci od Klaukov.
V obci bolo aj veľa trhových obchodníkov – čipkárov. K obchodníkom, ktorí sa nemuseli po jarmokoch potulovať pešo,
lebo vlastnili konský záprah, patril napríklad čipkár Sojak od
Sejkov, Búda z drevenice od Kupčov, Rozim od Paučov, Kološta od Kološtov, Balna od Markov, Gajdoš od Vendzov, Živor
od Čiernych, Múka od Múčičkov, Hirka od Bochnov či Lokša od
Zubačkov. Chudobnejší čipkári bez záprahu nosili tovar na
chrbte v batohoch či drevených krošniach, napríklad Priesolovci
od Cupákov, Homrd a Bielik od Galajov, Bardiovský od
Andreasov, Kereš od horných Kerešov, Brucháč od Kuškov,
Priesol od Krajčov, Priesol od Beňov, Marčok od Búdov, Luptákovci od Chomútov, Kantor od Ďurčov, Romanča od Holých,
Čierny od Vendzov, Sojak od Chmátikov či Kalament od Klaukov. Mnohí chlapci a slobodní mládenci sa živili ako pomocníci samostatných obchodníkov – stavali šiator, starali sa o kone
a pomáhali s predajom. Viacerí z čipkárov sa v čase sčítania nenachádzali doma, ale na obchodných cestách v strednom a južnom Uhorsku – v Peštianskej, Biharskej, Hevešskej, Békešskej
a Báčskej stolici.
Z remeselníkov býval v Zámostí len krajčír Hôrčin. Krčmu
na hornom konci obce prevádzkoval hostinský Loderer. Jediným predstaviteľom inteligencie bol Juraj Pejko, advokát a štúrovský vzdelanec a básnik, ktorý býval na samote Dúbravka pri
ústí potoka Jasenica do Hrona.

pastier

Ako sa staršie Zámoštianky obliekali okolo r. 1920
(Agnesa Lokšová Kupčovie)

obecný majetok
13
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Zámostie na mape z roku 1874

K najmenej majetným obyvateľom patrili želiari, ktorí nevlastnili žiadnu pôdu, často ani dom a živili sa nádennícou prácou. Ďalej to boli pastieri a najmä sluhovia a slúžky, ktorí sa
u gazdov zjednávali za ročný plat. Pochádzali zo Zámostia,
z Dubovej, z Brusna, z Jasenia, ale častejšie zo vzdialenejších
liptovských (Boca) a horehronských obcí (Valaská, Mýto, Beňuš, Braväcovo, Polomka), dokonca aj z Oravy (Mútne, Čierny
Dunajec). Napokon to boli dve cigánske rodiny Adamovičovcov a Čuníkovcov – muži z týchto rodín boli kováči a muzikanti.
V roku 1874 bola zhotovená katastrálna mapa Zámostia.
Okrem celého chotára zobrazuje aj jednotlivé stavby v obci, ktoré farebne rozlišuje podľa použitého stavebného materiálu. Drevené stavby sú zakreslené žltou, murované červenou (v čiernobielom zobrazení tmavšou) farbou. Ak porovnáme mapu Zámostia s mapami Nemeckej a Dubovej z toho istého obdobia,
zistíme, že počet murovaných domov v Zámostí bol oproti
obom spomenutým obciam výrazne nižší. Súčasťou mapy je aj
pozemková kniha, ktorá obsahuje mená majiteľov jednotlivých
pozemkov. Ak porovnáme mapu s cirkevným súpisom, zistíme,
že okolo roku 1875 bolo v Zámostí obývaných 47 domov. Obec
bola tvorená v podstate jednou obojstranne zastavanou ulicou
s murovaným kostolíkom uprostred. Horný koniec ulice začínal
povyše mosta, dolný končil oproti cintorínu.
Osídlenie pravej strany ulice môžeme považovať za pôvodnejšie. Má oveľa hustejšiu zástavbu, ktorú okrem dvoch obytných murovaných domov – usadlosti u Paučov a u dolných Kerešov – tvoria samé drevenice. Obyvatelia Zámostia ju na stavbu príbytkov uprednostňovali z jednoduchého dôvodu – aby
mali okná prednej izby orientované smerom na juh. Zástavba
ľavej strany je na mape oveľa redšia a nachádza sa tam viac
kamenných domov. Okrem Lodererovej krčmy to bola novšia
múranica Jozefa Búdu (č. 43), dom Jozefa Kološtu pri kostolíku
(č. 44), dom Michala Ivaniča a Jána Romanču s prímenom Zavoda (č. 45) a dom Michala a Filipa Daučíka u Homrdov (č. 46).
Dve nové kamenné stavby na ľavej strane patrili náprotivným
usadlostiam u Chomútov a u Chmátov, ktoré stáli na pravej strane ulice. Hospodárske stavby v obci boli drevené, výnimku tvorila krčmárova pivnica na hornom konci a Paučovie pivnica.
Murovaná stavba podobná pivnici stála aj na konci pozemku
Riavkovie usadlosti.

Fotografia otca poslaná z Kanady rodine do Zámostia, 20. roky 20.
stor. (Štefan Lokša od Dousov)
14
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Na prelome 19. a 20. storočia došlo v živobytí Zámošťanov
k podstatným zmenám. V poslednom desaťročí 19. storočia začína v obci upadať trhový obchod. Richtár s obvodným notárom
vydávali v tomto období obecné svedectvá už len piatim až
desiatim čipkárom ročne. Svedčí to o tom, že muži z obce sa
postupne začínajú obzerať po inom spôsobe obživy. Ešte pred
1. svetovou vojnou odišlo za prácou do Ameriky zo Zámostia
viac ako 10 obyvateľov. Začiatkom medzivojnového obdobia
čipkárstvo v obci skoro úplne zaniklo. V 20. rokoch ešte nemečiansky notariát evidoval v Zámostí 6 samostatných čipkárov:
Jána Búdu od Kerešov, Jozefa Búdu, Michala Búdu, Cypriána
Kapinu od Jankov, Ondreja Marčoka a Antóniu Rybárovú.
V tomto období dochádza k druhej vlne odchodu Zámošťanov
do Ameriky, v rámci ktorej obec opustilo až okolo 40 osôb.
V 30. rokoch bol v obci už len jeden trhový obchodník – Štefan
Vincúr od Dousov. Remeselníkov bolo v obci málo – jediným
z nich bol podľa dostupných informácií obuvník Jozef
Bardiovský od Ondrejasov. Gazdov, ktorí vlastnili záprah a viac
poľnohospodárskej pôdy, nebolo veľa. Kone chovali Klimekovci od Kvietkov a Gajdošovci od Zubačkov. K voliarom patrili
Daučíkovci od Paučov, Lokšovci z Americkej ulici, Gajdošovci
od Čiernov, Búdovci od Kupčov či Búdovci od Riavkov. Keďže
v Zámostí kováča nebolo, záprahové zvieratá chodili gazdovia

Rodina Štefana Vincúra z Americkej ulice okolo r. 1930

Na začiatku 20. storočia sa domová zástavba zámoštianskej
ulice zahustila, najmä na jej ľavej strane. Nové domy boli murované a často sa stavali na miestach starých dreveníc. Pribudli aj
nové prezývky domácností, ktoré ešte koncom 19. storočia
neboli zaznamenané, napr. do Kačičkov, do Kaplánov, do Zubačkov, do Balážov, do Súdkov, do Švankov alebo do Hrebenárov. V časti medzi cintorínom a budovou „dolnej“ školy,
postavenej okolo roku 1914, sa dokonca sformovala nová ulička. Tento priestor je na mape z roku 1874 označený spojením
Do Dolušou. Aspoň jeden obyvateľ z každého domu, ktoré
v novej ulici stáli, bol nejaký čas za prácou v Amerike. Preto sa
pre túto časť obce okrem pomenovania do Dousov zaužíval aj
názov Americká ulica. Mimo uličnej zástavby stál aj dom Kološtovcov v Panskej zahrade. Na okraji obce pri ceste do doliny
Svinárka stáli dve drevenice, ktoré obývala cigánska rodina
Oláhovcov-Fízerovcov.

Zvážanie dreva na kravskom záprahu, okolo r. 1950

podkúvať najmä do susednej Predajnej. S obilím sa takisto chodilo do mlyna v Predajnej či na Kramliští. Obchod aj s krčmou
u Michalčíkov sa nachádzal na hornom konci, druhá krčma bola
u Paučov. Značná časť mužského obyvateľstva sa postupne zamestnala v podbrezovských železiarňach a od roku 1938 najmä
v novopostavenej štátnej rafinérii v Dubovej.
A na záver ešte jedna jazykovedná poznámka. Podľa platných gramatických pravidiel by sme mali používať slovné tvary Zámosťan, zámostiansky. V našom prostredí
však tieto slová znejú príliš cudzo, v obci aj
na okolí je pevne zakorenené pomenovanie
Zámošťan, zámoštiansky. Preto aj ja v celom
texte používam tieto hoci nespisovné, ale
zaužívané pomenovania.
Okrem archívnych písomných prameňov
som pri zostavovaní textu využil spomienky
pôvodných obyvateľov Zámostia: Štefana
Lokšu (1922 – 1999), Heleny Šelestovej
(1919 – 2007), Juraja Kološtu (1930 – 2009),
Jána Simana (1930) a Jána Priesola (1934).
Budem však vďačný aj ďalším pamätníkom,
ktorí budú ochotní tento text doplniť či poopraviť.
Martin Lokša

Krčma u Michalčíkov na hornom konci okolo r. 1940
15
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Slávnosť birmovania v našej farnosti
Tretia júnová nedeľa sa stala významným dňom pre život
našej farskej rodiny. Takmer po piatich rokoch sme mali vo farskom kostole milú slávnosť. Otec biskup Stanislav Stolárik udelil sviatosť birmovania devätnástim chlapcom a dievčatám. Na
túto udalosť sme sa pripravovali v priebehu jedného roka pravidelnými stretnutiami každé dva týždne po druhej nedeľnej svätej omši. Spoločne sme si prebrali základné témy na prehĺbenie
poznania tajomstiev kresťanskej viery, a to podľa mládežníckeho katechizmu Youcat. Využívali sme pritom najmä prácu s textami Svätého písma a príručku pre birmovancov. Zúčastnili sme
sa aj na diecéznom stretnutí mládeže vo farnosti Brezno-Mazorník, kde sme zažili spoločenstvo mladých, ktorí sa modlia a spevom chvália Boha.

i holubicu ako symbol Ducha Svätého. K sviatočnej atmosfére
očakávaného dňa prispelo aj slnečné počasie a najmä príchod
otca biskupa. Pri vchode do chrámu ho privítal miestny farár
a na začiatku svätej omše aj dvaja zástupcovia rodičov birmovancov, a to pán Branislav Píši a pani Zuzana Kováčová. Svätú
omšu sprevádzal spev chrámového zboru svätého Mikuláša
a oživovala ju aktívna účasť birmovancov čítaním Božieho
slova, spoločných modlitieb i prinášaním obetných darov.
Po príhovore otca biskupa, v ktorom nechýbala spomienka na
dvoch našich rodákov, pána profesora Búdu a pána docenta
Vajdu, nasledoval obrad birmovania. Začal obnovou krstných
sľubov birmovancov. Sviatosť birmovania totiž nadväzuje na
sviatosť krstu a spolu s Eucharistiou tvorí jeden celok zasvätenia
do kresťanského života. Pobirmovaní dostávajú osobitnú silu
Ducha Svätého, aby odvážne vyznávali slovom i skutkom vieru
v Ježiša Krista. Birmovanie vtláča do duše pečať Ducha Svätého, nezmazateľný znak, že pobirmovaný patrí Bohu. Biskup ako
vysluhovateľ sviatosti birmovania zas naznačuje užšie spojenie
s Cirkvou a začlenenie do jej života. Po obnove krstných sľubov
nasledovalo vzývanie Ducha Svätého a pomazanie krizmou,
posvätným olejom, na čelo birmovanca. Otec biskup pritom
vyslovil birmovné meno, ktoré si každý sám vybral, aby mal
svojho nebeského patróna. Okrem toho pri pomazaní krizmou
stál za birmovancom birmovný rodič, ktorého úlohou je sprevádzať birmovanca na ceste viery modlitbou a príkladom dobrého
kresťanského života.
V závere svätej omše dvaja birmovanci poďakovali otcovi
biskupovi za udelenie sviatosti a pred kostolom bol čas aj na
spoločnú fotografiu. Slávnosť birmovania sa tým ukončila, ale
praktický kresťanský život v sile Ducha Svätého iba začal. Je to
výzva pre každého pobirmovaného, aby sa nechal viesť Duchom
Svätým vo svojom živote a aby prijaté dary Božej milosti zužitkoval pri zapojení sa do života Cirkvi v rámci svojej farnosti.

Záverečná etapa prípravy na birmovku pozostávala z previerky nadobudnutých vedomostí, z prijatia sviatosti zmierenia, ako
aj nácviku priebehu liturgickej slávnosti. Vďaka pomoci rodičov
birmovancov farský kostol dostal peknú kvetinovú výzdobu

Miroslav Kuric, správca farnosti
Foto: Marcel Macík
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Turnaj o putovný pohár starostu
obce Nemecká
Dňa 22. apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ s MŠ Nemecká
uskutočnil 4. ročník stolnotenisového turnaja O putovný pohár
starostu obce Nemecká. Zúčastnilo sa ho 75 registrovaných hráčov z rôznych regiónov Slovenska. Hráči boli rozdelení do
16 základných skupín. Po zápolení v skupinách hráči z prvých
dvoch miest postúpili do hlavnej súťaže, tí menej úspešní do
súťaže útechy. Turnaj prebehol k spokojnosti organizátorov, ako
aj pozvaných hráčov. Poďakovanie za podporu pri organizovaní
tohto turnaja patrí starostovi obce aj obecnému zastupiteľstvu.
Peter Sojak

Zápasy v skupinách

Výsledky hlavnej súťaže
zápas o 5. miesto: P. Stano – P. Červeň 3 : 1
1. semifinále: D. Michalčík – M. Glejtek 0 : 3
2. semifinále: M. Plecho – M. Pupík 3 : 2
zápas o 3. miesto: D. Michalčík – M. Pupík 0 : 3
finále: M. Glejtek – M. Plecho 0 : 3
Konečné poradie:
1. Miroslav Plecho (Podbrezová)
2. Michal Glejtek (Podbrezová)
3. Martin Pupík (Nitra 08)
4. Daniel Michalčík (Predajná)
5. Peter Stano (Východná)
6. Pavol Červeň (Bernolákovo)
Finále Glejtek – Plecho

Výsledky súťaže útechy
1. semifinále: M. Farbák – P. Stračár 3 : 2
2. semifinále: R. Magušin – P. Jób 3 : 2
zápas o 3. miesto: P. Stračár – P. Jób 3 : 0
finále: M. Farbák – R. Magušin 2 : 3

Konečné poradie:
1. Richard Magušin (Nitra 08)
2. Marek Farbák (Východná)
3. Peter Stračár (Nitra 08)
4. Pavol Jób (Ľubietová)

Najlepší v súťaži útechy

Najlepšia šestica turnaja

Stolnotenisová sezóna 2016/2017

por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stolnotenisový klub Iskra Dubová ukončil sezónu 2016/2017
s bilanciou 13 výhier, 4 remízy a 5 prehier na peknom 3. mieste. Ide o najlepšie umiestnenie v krátkodobej histórii nášho
klubu. Prvýkrát hralo v súťaži aj družstvo našich juniorov. Mladí
hráči mali možnosť získavať hernú prax a skúsenosti do ďalších
rokov. Naším cieľom v budúcej sezóne je postup do vyššej súťaže.
Peter Sojak

Výsledná tabuľka 6. ligy v sezóne 2016/2017 –>
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družstvo
Medzibrod B
Braväcovo
Dubová A
Medzibrod C
Slovenská Ľupča
Selce B
Cobra BB
Valaská
Lučatín C
Brezno C
Podlavice B
Dubová juniori

z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

v
21
15
13
13
13
11
10
10
6
4
2
2

r
0
2
4
3
2
2
2
2
1
1
4
1

p
1
5
5
6
7
9
10
10
15
17
16
19

skóre
299 : 97
240 : 156
221 : 175
214 : 182
195 : 201
201 : 195
189 : 207
205 : 191
186 : 210
145 : 251
156 : 240
125 : 271

b
64
54
52
51
50
46
44
44
35
31
30
27
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súperovi a prehrala 2 : 3. Nasledovali dva „anglické týždne“,
počas ktorých hráči odohrali až štyri zápasy: s Valaskou, Braväcovom, Podkonicami a Šalkovou. 7 bodov získaných v týchto
zápasoch bolo zárukou toho, že ku koncu súťaže bude ešte o čo
hrať. V priamom boji o záchranu si Nemecká poradila s Dolnou
Lehotou jednoznačne 4 : 1. Po dvoch slabších výkonoch a nulovom bodovom zisku v zápasoch s Čiernym Balogom a v derby
s Brusnom si futbalisti Nemeckej definitívne zaistili záchranné
pozície po výhre 0 : 3 v Michalovej. Zápas v Michalovej skončil pre Nemeckú kontumačným víťazstvom, a to v dôsledku inzultácie rozhodcu domácim fanúšikom. Záverečné dva zápasy
s Osrblím a v Hronci boli už len dôstojným zakončením úspešnej jarnej časti,
keďže o konečnom umiestnení bolo rozhodnuté.
Hoci priebeh zápasov, tréningová
účasť a celkový chod neboli vždy ideálne, výsledky a splnený cieľ ukázali, že
sa cez zimu a na jar urobil v klube kus
dobrej roboty. Snahou celého realizačného tímu bolo a aj naďalej ostáva zapracovať do mužstva mladých hráčov
s potenciálom do budúcnosti a vytvoriť
tak fungujúci kolektív, založený na skúsenostiach starších a mladíckej dravosti.
V ďalšej sezóne a v celom nastávajúcom
ročníku ostáva len pokračovať v tomto
trende, aby sa boj o záchranu v závere
zmenil na boj o popredné priečky tabuľky.

FK Sokol Nemecká v jarnej časti
futbalovej sezóny
Hlavným cieľom futbalistov Sokola Nemecká v jarnej časti
futbalového ročníka 2016/2017 bolo udržať sa v I. triede Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Začiatok bol úspešný, mužstvo v prvom majstrovskom zápase zaslúžene zvíťazilo nad Breznom 0 : 3 a následne na domácom ihrisku aj so
Slovenskou Ľupčou 3 : 0. Nasledovala prehra s Bacúchom 2 : 1
a takisto neúspešný zápas na domácej ploche s Ponikami, kde
napriek slabšiemu výkonu hostí Nemecká nedokázala vzdorovať

Juraj Lokša

Mužstvo pred posledným zápasom sezóny 2016/2017 v Hronci

sily a zabojovať aspoň o bronzový stupienok. Po ťažkom
a náročnom boji s Výberom Predajná sme zvíťazili 2 : 0 a zaslúžene prevzali pohár za 3. miesto.
Umiestnenie jednotlivých družstiev vyzeralo nasledovne:
1. ZŠ s MŠ Predajná
2. AVK Predajná
3. Nemecká
4. Výber Predajná
5. Mix Brezno
6. Légia Predajná
7. Jasenie
8. Malachov
Veríme, že sme nepovedali posledné slovo a na budúcom
ročníku opäť zabojujeme o najvyššie priečky.

Memoriál Petra Roštára
Dňa 17. júna 2017 sa naša obec Nemecká už tradične zúčastnila mixového volejbalového turnaja Memoriál Petra Roštára,
ktorý sa konal pod záštitou ZŠ s MŠ Predajná. Do bojov o víťaza sa zapojili 4 družstvá z okolitých dedín – Malachov, Mix
Brezno, Jasenie, Nemecká – a 4 družstvá zo samotnej Predajnej
– Légia Predajná, Výber Predajná, ZŠ s MŠ Predajná a minuloroční víťazi AVK Predajná.
Podmienkou účasti na turnaji bolo, že v každom družstve
museli hrať minimálne dve ženy. Zostava družstva Nemeckej
bola nasledovná: Sára Grúberová, Ivana Homolová, Branislav
Čižmárik, Juraj Črepp, Michal Vágner, Miroslav Murgaš, Maroš Foltány, Patrik Húsenica, Ivan Schnierer, Ján Turčan ml.
Družstvá boli rozdelené do
dvoch štvorčlenných skupín,
v ktorých bojovali o postupové
priečky do semifinálových bojov systémom každý s každým
na dva hrané sety do 25 bodov.
Semifinále aj finále sa už hralo
na dva víťazné sety do 25 bodov.
Naše družstvo sa v skupine
po remíze 1 : 1 s Mixom Brezno, víťazstve 2 : 0 nad Jasením
a prehre 0 : 2 s AVK Predajná
umiestnilo na postupovom
2. mieste, a tak sa o účasť vo
finále popasovalo so ZŠ s MŠ
Predajná na čele s naším rodákom a skúseným reprezentantom Branislavom Skladaným.
Toto družstvo bolo však o niečo lepšie, a tak nám neostávalo nič iné ako pozbierať všetky

Ivana Homolová
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Každý rok jeden z okrskov v našom okrese spolupracuje
s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
v Brezne na príprave previerok pripravenosti dobrovoľných
hasičských zborov. Každoročne sa na súťaž prihlási cez tridsať
hasičských družstiev, ktoré sa pre svoje DHZ snažia získať certifikát. Na hasičskej súťaži 10. júna 2017 na futbalovom ihrisku
vo Filipove súťažilo aj naše družstvo žien, ktoré sa umiestnilo na
krásnom 2. mieste. Za nimi nezaostali ani naši dorastenci, ktorí
vo svojej súťažnej kategórii taktiež obsadili 2. miesto. V kategórii jednotlivec-ženy sa na prvom mieste umiestnila Dominika
Motošková, ktorá si domov odniesla aj putovný pohár.
Tento rok je pre náš dobrovoľný hasičský zbor niečím výnimočný. Prvýkrát v jeho histórii sme sa prihlásili do Horehronskej hasičskej ligy (HHL). Ide o seriál dopredu dohodnutých súťaží hasičských družstiev v požiarnom útoku v kategórii
muži a ženy. 1. kolo HHL sa konalo 13. mája 2017 vo Valaskej
s nasledovným umiestnením: družstvo žien – 3. miesto (11 bodov v tabuľke), družstvo dorastencov (súťažia za mužov) –
5. miesto (8 bodov v tabuľke). 2. kolo prebehlo 20. mája 2017
v Hronci, družstvo dorastencov získalo 8. miesto (5 bodov v tabuľke).
A na záver mi neostáva nič iné len popriať našim súťažným
družstvám v pripravovaných súťažiach skvelé výsledky.

Činnosť našich hasičov zjari
a začiatkom leta
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru v Nemeckej je po dlhé roky aj práca s mládežou. Inak to
nebolo ani tento rok. Hneď zo začiatku jari sme sa začali pripravovať na blížiacu sa súťaž. Po dlhých stretnutiach, tréningoch
a sem-tam aj nejakých nezhodách, ktoré sme vždy vyriešili, prišiel očakávaný deň súťaže. Tento rok termín súťaže mladých
hasičov pripadol na poslednú májovú sobotu. Súťaž sa konala na
futbalovom ihrisku v Braväcove pod záštitou Územnej organizácie DPO SR v Brezne a v spolupráci s DHZ Braväcovo.
Súťažilo sa v 3 súťažných kategóriách: požiarny útok s vodou,
štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s prekážkami. Deti sa zúčastnili aj zdravotnej prípravy, kde im pani
záchranárka z Červeného kríža vysvetlila základy prvej pomoci.
Dôkladná príprava na súťaž sa odzrkadlila aj na samom konci
súťaže, kedy si naši mladí hasiči prevzali ocenenia. V kategórii
chlapcov sme sa umiestnili na 2. mieste – treba povedať, že od
prvého miesta nás delilo len niekoľko sekúnd. V kategórii dievčat sme obsadili 4. miesto. Dievčenské družstvo posilnili a prvýkrát sa hasičskej súťaže zúčastnili Elisa Véghová, Sárka
Rakoncayová a Linda Chromeková. Pevne veríme, že v hasičstve budú naďalej pokračovať.

Pavel Marčok

B lahoželáme
60-ročným
Ing. Karolovi Brzáčovi (Nemecká)
Márii Kováčikovej (Nemecká)
Danielovi Kalickému (Dubová)
Dušanovi Kubišovi (Nemecká)
Vladimírovi Sojakovi (Nemecká)
Róbertovi Bartošovi (Nemecká)
Eve Sojakovej (Dubová)
Jaroslavovi Čerňanovi (Dubová)
Petrovi Mažičovi (Dubová)
Emilovi Zacharovi (Nemecká)
Ľubomírovi Starčokovi (Zámostie)
65-ročným
Anne Skladanej (Zámostie)
Jozefovi Sojakovi (Dubová)
Jánovi Kováčovi (Nemecká)
Mgr. Petrovi Klincovi (Nemecká)
Alžbete Gusenicovej (Dubová)
Marte Kochanovej (Dubová)
Anne Véghovej (Nemecká)
Marte Orošovej (Nemecká)
Marte Tomkovej (Nemecká)

Na

75-ročným
Márii Kenickej (Nemecká)
Márii Kohútovej (Zámostie)
Ing. Milanovi Starčokovi (Dubová)
Anne Marčokovej (Nemecká)
80-ročným
Emílii Šnírerovej (Nemecká)
Žofii Komiskovej (Nemecká)
Eve Múkovej (Dubová)
Rozálii Pajonkovej (Dubová)

Peter Môcik (Nemecká)
Jozef Štajer (Nemecká)

Opustili nás
Jozef Pšenko (Dubová, 82 r.)
Marian Chamko (Nemecká, 35 r.)
Peter Chamko (Dubová, 61 r.)

85-ročnej
Helene Klimekovej (Nemecká)

Uzavreli
manželstvo
Martin Romančík a Mgr. Martina Urbančoková
Ján Homola a Mgr. Ivana Čierťašská
Mgr. Juraj Lokša a Mgr. Viera Piatrovová
Ján Halgaš a Zuzana Megyeriová
Ing. Dalibor Varholák a MUDr. Simona Kopecká

70-ročným
Jozefovi Kamzíkovi (Nemecká)
Eve Polačkovej (Dubová)
Elene Dimitrovovej (Nemecká)
Jozefovi Simanovi (Zámostie)
Natálii Starčokovej (Dubová)
Anne Haviarovej (Nemecká)
Viere Andelovej (Dubová)
19
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Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Vás srdečne pozývajú na

XIII. ročník

Dni obce Nemecká
28. – 30. júl 2017
Piatok 28. 7.

Sobota 29. 7.

17.00 – 20.00

Nedeľa 30. 7.

9.30 – 12.00

16.00 Hlavný program

10.00

Splav Hrona

(ihrisko Nemecká)

(nástup „dolná škola“ Zámostie,
výstup Dronte Nemecká)

Folklórna skupina Čierťaž
z Nemeckej

Preteky detí do 6 rokov
na detských odrážadlách,
trojkolkách a kolobežkách

9.00 – 13.00

Skupina Eminent
so zábavným programom
Usmejte sa, prosím

Slávnostná svätá omša
za obec Nemeckú
v rímskokatolíckom
kostole v Dubovej

(na ceste od mostíka cez Hron
pri „dolnej škole“ do Zámostia,
pre starších účastníkov bude pripravená
trasa Zámostie – Nemecká a späť)

(areál ZŠ s MŠ Nemecká)

In-line korčule pre malých
i veľkých
(prezentácia o 17.00)

Športové dopoludnie
volejbal, stolný tenis

Skupina historického
šermu Berezun z Brezna

13.00 – 15.00

Upozornenie!
V piatok 28. 7. 2017 bude
v čase trvania súťaží
od 17.30 do 18.45 cesta
III. triedy vedúca cez obec
Nemecká uzavretá.

Priateľský futbalový zápas
(ihrisko Nemecká)

Revival show –
najznámejšie hity
M. Davida

Súťaže pre dospelých
Po ukončení bude
v „dolnej škole“ v Zámostí
opekačka pre súťažiacich
s detskou hudbou

17.00

(ihrisko Nemecká)

Ukážka DHZ Nemecká,
hasičskej techniky
a priestorov hasične
(ihrisko Nemecká)

Počas hlavného programu sú pre
deti pripravené sprievodné akcie:
skákací hrad, cukrová vata,
maľovanie na tvár, trampolína.

15.00

20.00 – 3.00

Výstava obrazov Mareka
Kocku

Zábava – hrá skupina
ZBM z Brezna

(zasadačka nad hasičňou
pri ihrisku v Nemeckej)

21.45
Ohňostroj
S FINANČNOU PODPOROU
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

www.nemecka.info
EQUUS
SPORT
Ján Pavlík

Novin

Spolok
bývalých
urbarialistov,
pozemkové
spoločenstvo
Nemecká

Motorest
Nemecká
Michal
Náther

BELO TRADE
s .r. o.
Nemecká
Danka
Barthová

Pasienkovo
Geo Sport
Pozemkové
urbárske
Outdoorová
spoločenstvo pozemkové
predajňa
Zámostie spoločenstvo
Nemecká
Dubová

ky spod Hradiska – štvrťr

DRONTE
s. r. o.
Nemecká

BARTOŠ STAV
s. r. o.
MO SRZ
Slovenská
Podbrezová
Ľupča

Hydináreň
Zámostie
s. r. o.
Ján Medveď

Poľovnícke
združenie
KOPOK
Brusno

STASO – ĎZ,
s. r. o.
Brezno

DIDA Plus,
s. r. o.
Brezno

Maroš Kohút
Marek
Hlaváčik Ľuboš Kohútik
kominárske
Dominik Kútik
služby
Ján Kadúch
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