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Novinky
Občasník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník X.

číslo 2/júl 2015

spod Hradiska

O úcte k svätej Anne
Dvadsiateho šiesteho júla panuje zhoda liturgického kalendára s občianskym, nakoľko na tento deň pripadá meno Anna,
resp. spomienka na svätú Annu. Podľa mimobiblickej tradície
svätá Anna bola dcérou istého betlehemského kňaza. Z jej
príbuzenstva pochádzala svätá Alžbeta, matka Jána Krstiteľa.
Spolu so svojím manželom Joachimom vytvorili príkladný manželský pár. Avšak dlho nemali dieťa. Zažili preto veľa príkorí,
lebo bezdetnosť sa pokladala v Izraeli za Boží trest. Po vytrvalej
modlitbe sa manželom predsa narodila dcérka, ktorej dali meno
Mária. Keď dosiahla Mária tri roky, rodičia ju zasvätili Bohu
v jeruzalemskom chráme. Ju si Boh vyvolil, aby sa stala matkou
Mesiáša. Jej rodičia sú teda starými rodičmi Ježiša Krista. To je
dôvod, prečo sa úcta k svätej Anne a Joachimovi rozšírila pomerne rýchlo po celom kresťanskom svete. Najprv to bolo na
kresťanskom východe. Už na prelome 4. a 5. storočia vznikol
v Jeruzaleme im zasvätený chrám. Úcta k svätej Anne bola veľmi silná najmä vo východnej cirkvi. V západnej cirkvi sa začalo
uctievanie rodičov Panny Márie, zvlášť svätej Anny, v 8. storočí.
Šíreniu kultu svätej Anny pomohlo uctievanie matky Panny
Márie viacerými rehoľnými spoločenstvami. O mimoriadnej
obľúbenosti tejto svätej svedčí veľké množstvo umeleckých diel.
Prvé spodobnenia svätej Anny nachádzame na freskách v ranokresťanských kostolíkoch z 8. až 10. storočia. Takmer všetci
velikáni výtvarného umenia neskorších období zanechali diela
s námetom svätej Anny (Giotto, Jacopo, Caravaggio, Rubens
a ďalší). Vo väčšine ide o diela, ktoré zachytávajú tri postavy
Svätej rodiny: okrem svätej Anny aj Pannu Máriu a dieťa Ježiša,
z čoho vzniklo pomenovanie Svätá Anna Samotretia. Svätej
Anne je zasvätených viacero sakrálnych stavieb. Najznámejšími
sú kostol svätej Anny vo Vatikáne a bazilika svätej Anny v Jeruzaleme.
Na Slovensku je niekoľko kostolov zasvätených svätej Anne,
napr. v Oravskej Lesnej, Vavrečke či Sušanoch. Známe sú púte
k svätej Anne v Kluknave a v Divíne. V susednej farnosti Brusno sa nachádza kaplnka svätej Anny v areáli kúpeľov. V našom
farskom kostole máme obraz svätej Anny a nemožno nespomenúť prameň pri svätej Anne, ktorý je cieľom príjemných vychádzok v chotári obce. K svätej Anne sa obracajú o pomoc najmä
tí, ktorí prosia o šťastný sobáš a manželstvo, o požehnanie detí
i šťastný pôrod. Spolu s Joachimom je Anna vzorom pre všetkých starých rodičov.
Miroslav Kuric, správca farnosti

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som vás pozdravil a pár slovami sa vám
v našich novinkách prihovoril.
Od posledného vydania našich Noviniek spod Hradiska
ubehli už tri mesiace a ja som si ani nestihol uvedomiť, ako ten
čas letí. Každodenné riešenia povinností vyplývajúce z prenesených kompetencií, snaha vyriešiť žiadosti i sťažnosti obyvateľov, bežné údržbové práce v obci, príprava materiálov potreb-

ných pre zapájanie sa našej obce do výziev a projektov na získavanie finančných prostriedkov z eurofondov a iných štátnych
dotácií, to všetko je množstvo práce, ktorá nás naplno zamestnáva. Mojou úlohou a snahou poslancov obecného zastupiteľstva, ako i zamestnancov obecného úradu je čo najefektívnejšie
hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom obce.
Všetci dobre vieme, aká je finančná situácia v obecnej pokladni, ktorá, verte, nie je bezodná. V rámci finančných možností
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bola realizovaná oprava miestnych komunikácií v našej obci.
Sústredili sme sa na najkritickejšie časti ciest – miestna časť
Kolónia a opravu najväčších výtlkov v iných častiach obce.
Nemá zmysel realizovať opravu ciest tam, kde je možné počítať
s výstavbou kanalizácie. Pri opravách miestnych komunikácií
sme zistili aj závažné poškodenie cesty v Kolónii za obchodom,
ktoré narušuje statiku obytnej bytovky v danej lokalite. Z toho
dôvodu oznamujem, že pripravujeme dočasné uzatvorenie tejto
cesty. Na opravách ciest budeme pokračovať aj naďalej (dotácia
od Štátnych lesov – 9 000 €, 20 000 € v rozpočte obce na cestu
Pod Hrbkom). Nedá sa robiť všetko naraz, preto je dôležité
vyselektovať priority. Našou hlavnou prioritou týchto dní je
dobudovanie kanalizácie v našej obci. Či vôbec dôjde k realizácii projektu dobudovania kanalizácie, to je, vážení spoluobčania, vo vašich rukách. Ďalšia postupnosť závisí od vášho súhlasu so zmluvou o budúcej zmluve o pripojiteľnosti sa na verejnú
kanalizáciu, ktorú ste všetci obdržali. Verím, že nikomu z vás nie

je táto problematika ľahostajná a zodpovedne pristúpite k napredovaniu jej riešenia.
Ďalšou nevyhnutnou problematikou týchto dní je riešenie nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce na mzdy zamestnancov obecného úradu. Z tohto dôvodu je nutné vykonať
opatrenia: zmenu štruktúry obecného úradu, ako aj personálne
zmeny. Všetky navrhované opatrenia budem konzultovať s poslancami obecného zastupiteľstva.
Vážení spoluobčania, v tomto období prebiehajú prípravy na
oslavu Dní obce. Chcem poďakovať organizátorom za vynaloženú prácu a námahu pri ich organizovaní. Veľká vďaka patrí
sponzorom, ktorí sa finančne i materiálne podieľali na prípravách. Touto cestou vás všetkých srdečne pozývam na tohtoročné oslavy, ktoré sa budú konať 24. – 26. 7. 2015 a teším sa
na stretnutie s vami.
Branislav Čižmárik, starosta obce

Z činnosti obecnej samosprávy
Vážení občania!
Dovoľte prihovoriť sa vám touto cestou a v stručnosti vás poinformovať o dianí v obci. Táto rubrika bude pravidelnou súčasťou Noviniek spod Hradiska a bude vždy obsahovať krátky
prierez najdôležitejšími uzneseniami obecného zastupiteľstva týkajúcimi sa chodu našej obce.
Po zložení sľubu nového starostu obce a poslancov na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) konanom dňa
15. 12. 2014 sa celé OZ stretlo opätovne dňa 17. 12. 2014. Poslanci sa tu uzniesli na týchto komisiách OZ a ich predsedoch. Za
predsedu komisie finančnej, pre rozpočet a správu majetku bola
zvolená Ing. Marcela Kohútová, za predsedu komisie pre kultúru,
šport, vzdelávanie a sociálne veci Danka Klincová, za predsedu
komisie na ochranu verejného poriadku Mgr. Branislav Píši, za
predsedu komisie pre územné plánovanie a výstavbu a životné
prostredie Ing. Ľubomír Kubuš.
Po jednom volebnom období sa predstavitelia obce dohodli aj
na zriadení obecnej rady, členmi ktorej sú Mgr. Branislav Píši,
Ing. Marcela Kohútová a Ing. Jozef Kliment, ktorého si pán starosta zvolil aj za svojho zástupcu. Poslancom oprávneným zvolávať zasadnutia OZ sa stala Ing. Marcela Kohútová. Poslancami
poverenými na uzatváranie manželstiev pred matričným úradom
v Nemeckej sú Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., a Peter Marčok.
Na ďalšom zasadnutí OZ konanom vo februári boli schválené
niektoré dôležité dokumenty obce, ako napr. štatút obce, rokovací
poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov.
Za nových členov rady školy boli menovaní Ing. Jozef Kliment a Danka Klincová. Zároveň bolo starostovi obce schválené
používanie služobného motorového vozidla na presun z miesta
bydliska do zamestnania a späť za poplatok 15 € za spotrebované
pohonné hmoty.
Z niektorých investícií stoja za zmienku nákup základného
balíka geoportálu GEOSENSE v hodnote 990 €. Jedná sa o rozšírenú službu katastrálneho portálu, prístupové heslá nájdu občania na našej webovej stránke www.nemecka.info. Nezanedbateľná
je aj schválená investícia na opravu miestnych komunikácií vo
výške cca 17 000 €, ktorá je realizovaná práve v týchto dňoch.
OZ schválilo aj historicky najväčší prevod majetku obce –
kanalizácie v prípade zaradenia do plánu investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnoti, a. s. Následne bol aj už existujúci
projekt kanalizácie prehodnotený na možnosť gravitačnej kanalizácie. Projektant vodárenskej spoločnosti potvrdil možnosť
realizácie gravitačnej kanalizácie v celej obci.

Na poslednom júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli schválené Zásady hospodárenia obce s majetkom obce Nemecká, ako aj VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov. Dôležitý je fakt, že prvá známka pre
psa je vydávaná bezodplatne, ale náhradná za poplatok 3,50 €.
Oba dokumenty sú k nahliadnutiu na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo zároveň rozhodlo o schválení nájmu
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na priestory ZŠ s MŠ v Nemeckej pre neziskovú
organizáciu IMPULZ so sídlom v Brezne na poskytovanie sociálnych služieb.
Podobne bol schválený prenájom nebytových priestorov obce
Nemecká v budove na Ul. SNP č. 164/32, ktoré tvorí jedna miestnosť spolu o výmere 15 m2 podľa § 9a a nasl. zákona č. 138/1990
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym nájmom na základe predkladania cenových ponúk. Účelom nájmu je
poskytovanie obchodu a služieb – kaderníctvo a holičstvo. Rozhodujúcim kritériom je najvyššie ponúknuté nájomné.
Za prebytočný majetok obce Nemecká pre účel nájmu boli vyhlásené aj nebytové priestory – 2 miestnosti o celkovej výmere
45 m2 nachádzajúce sa na prízemí administratívnej budovy na
Ul. Sama Chalupku. Účel nájmu je poskytovanie obchodu a služieb. Rozhodujúcim kritériom je najvyššie ponúknuté nájomné.
Kedže obec má aj jednu rozpočtovú organizáciu – školu, hlavný kontrolór obce bol poverený vykonaním následnej finančnej
kontroly ZŠ s MŠ v Nemeckej v oblastiach personálnej politiky,
zmlúv, zaradenia zamestnancov, platových výmerov, dodržiavania rozpočtu ZŠ s MŠ a finančného hospodárenia. Po ukončení
tejto kontroly bude nasledovať následná finančná kontrola hospodárnosti nakladania s dotáciami poskytnutými z rozpočtu obce
ďalšej organizácii, a to TJ Sokol Nemecká, ktorá je na rozdiel od
školy príspevkovou organizáciou obce.
Chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť pri čítaní týchto riadkov a zároveň vás pozvať medzi nás na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v miestnej časti Zámostie.
Ing. Marcela Kohútová
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Malé právne okienko
parametra 1,98. Druhým parametrom je priemerná mesačná
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok. Pre zaujímavosť – za minulý
rok to bolo 858,- €. Z uvedeného vyplýva, že čím väčšia
obec, tým vyššia minimálna mzda starostu.
Starostovi patrí plat, ktorý je daný súčinom oboch horeuvedených parametrov. Plat súčasného starostu obce je určený uznesením č. 26/2015 zo dňa 23. 3. 2015. Jedná sa
o minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom, s platnosťou od 1. 1. 2015.
Plat starostu nemôže byť teda nižší, ako je ustanovené
v § 3 ods. 1 spomínaného zákona. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Samozrejme,
ak to finančná situácia obce dovoľuje.
Z predchádzajúcich viet vyplýva, že žiadny starosta ani
primátor nesmie mať mzdu nižšiu, ako stanovuje zákon.
Ekonómka ju smie vyplatiť až na základe súhlasného uznesenia obecného zastupiteľstva, pretože aj finančné prostriedky určené na plat starostu obce sú majetkom nás
všetkých.

Vážení občania! Dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila
od tohto vydania už v pravidelnej rubrike Noviniek spod
Hradiska. Budem v nej reagovať na témy, ktoré som počula
diskutované medzi občanmi. Neraz boli šírené nepravdivé
informácie. Budem rada, keď mi námety na zvýšenie vášho
právneho povedomia poskytnete sami. Priznám sa, že nie na
všetky témy viem hneď reagovať. Ale... keď neviem, viem,
koho sa opýtať.
Dnes by som sa chcela povenovať téme platu starostu
obce. Donútili ma k tomu nepravdivé šumy, šíriace sa našou
obcou, či už z dôvodu nevedomosti, alebo z úst neprajníkov.
Plat starostu obce je daný zákonom č. 523/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest. Jediným orgánom, ktorý môže schváliť
plat starostu obce, je obecné zastupiteľstvo. Samozrejme,
v medziach zákona. Obecné zastupiteľstvo je povinné minimálne raz ročne plat starostu prerokovať. O prerokovaní platu starostu obce vždy existuje uznesenie obecného zastupiteľstva. Je to v podstate akýsi platový výmer, hoci zákonník
práce sa na starostu obce vzťahuje len v taxatívnych prípadoch.
Plat starostu obce závisí od dvoch parametrov. Prvý je závislý od počtu obyvateľov obce. Pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 (ako je tá naša), je hodnota tohto

Ing. Marcela Kohútová

Nezabúdajte!
Spomínajte a nezabúdajte!
K 70. výročiu ukončenia II. svetovej
vojny

to predovšetkým skúška, skúška charakterov, osobných i toho
národného. Preto je nesmierne dôležité pripomínať si všetko to,
čo nás posunulo dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. Nezabudnime na tých, ktorí hrdinsky bojovali, ani na tých, ktorí
hrdinsky padli, aby sme sa dnes mohli slobodne vyvíjať v mierovej a demokratickej spoločnosti.

Nikto nedokáže slovom ani písmom zachytiť všetku tú obetavosť, odvahu, hrdinstvo, nadšenie a bojovnosť, utrpenie i obete
antifašistov, vojakov a partizánov v obciach, na povstaleckých
frontoch v horách, v zajateckých táboroch a v masových hroboch, biedu mužov a žien, mladých aj starých, pre ktorých bol
protifašistický odboj najvážnejším životným rozhodnutím. Bola

Zábery z obdobia bombardovania dubovskej rafinérie
v auguste 1944
3
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V predvečer osláv ukončenia 2. svetovej vojny si predstavitelia
obcí Nemecká, Ráztoka, Predajná a Jasenie za prítomnosti čestnej
stráže vojenského útvaru z Nemeckej pietnou spomienkou uctili
pamiatku jej obetí pri pamätníku-vápenke

Nezabudnime na desiatky miliónov obetí. Nezabudnime na
utrpenie vojakov na frontoch, na utrpenie civilného obyvateľstva v tyle, na zbombardované mestá, na vypálené dediny, na
zničené ľudské osudy, na nepredstaviteľné ľudské utrpenia.
Buďme hrdí na prínos SNP k porážke fašizmu a k ukončeniu
2. svetovej vojny. Túto hrdosť a pocit vlastenectva by sme mali
odovzdávať nasledujúcim generáciám, ktoré mali to šťastie, že
sa narodili v mieri a hrôzy vojny poznajú len z rozprávania starších. Veď aj v našej obci žili obetaví ľudia, ktorí sa dokázali zaradiť vždy na správne miesto.
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny bola
ministrom obrany SR udelená pamätná medaila in memoriam
Imrichovi Pikulovi, ktorý bol donedávna posledným priamym
účastníkom odboja v našej obci. Mesto Brezno mu udelilo pamätný list pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta.

Miesto tragickej smrti stoviek obetí z januára 1945 – nemečianska
vápenka, záber z 50. rokoch 20. storočia

Zoltán Sojak

Nedožité osemdesiatiny
Viliama Marčoka
Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov...
(z Knihy Sirachovho syna)
Profesor Viliam Marčok patrí k našim najvýznamnejším rodákom. Napriek tomu málokto z našich občanov pozná meno
tejto osobnosti, o jej význame pre slovenskú spoločnosť ani nehovoriac. Narodil sa 28. mája 1935 v Dubovej rodičom Júliusovi Marčokovi a Antónii, rodenej Starčokovej. Jeho celoživotnou
láskou aj poslaním bola literatúra a jej dejiny. Za politické aktivity v časoch Pražskej jari 1968 bol odstránený z verejného
života so zákazom vyučovať a publikovať. Ani stranícke previerky však neprerušili toto pevné smerovanie jeho profesionálnej
životnej dráhy. Venoval sa ľudovej i modernej literatúre, za
všetky jeho publikácie spomeňme aspoň monografiu o básnikovi Milanovi Rúfusovi a tretí diel Dejín slovenskej literatúry
z roku 2004, ktorého bol zostavovateľom a spoluautorom.
Tento popredný literárny vedec, básnik a vysokoškolský pedagóg navždy odišiel pred dvoma rokmi a pochovaný je na
národnom cintoríne v Martine. Na základe aktivity Spolku slovenských spisovateľov sa v dňoch 28. – 29. mája 2015

uskutočnil vedecký seminár pod názvom Viliam Marčok
(1935 – 2013) v slovenskej literatúre. Program druhého dňa
konferencie organizátori naplánovali do jeho rodnej Dubovej.
V dome služieb sa v dopoludňajších hodinách stretli účastníci
konferencie – spisovatelia a literárni vedci – s občanmi našej
obce. Zúčastnili sa aj najbližší príbuzní V. Marčoka – jeho manželka, dcéra a brat Vladimír s manželkou. Po úvodnom privítaní
starostom obce Branislavom Čižmárikom sa prítomným prihovoril predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik. Po ňom nasledoval príspevok Martina Lokšu pod názvom
Marčokovské korene v Dubovej a na okolí. Napriek prítomnosti literárnych vedcov a spisovateľov, odborných kapacít celoslovenského významu, sa stretnutie v Dubovej od začiatku nieslo
vo voľnejšej atmosfére. Do diskusie sa zapojili aj niektorí z prítomných občanov, ktorí si na zosnulého profesora Marčoka pospomínali ako na spolužiaka z ľudovej školy a priateľa z detstva.
Vyvrcholením seminára bolo slávnostné odhalenie pamätnej
4
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Viliam Marčok

Chlieb
U nás doma
je dedina rubínové očko v zlatom prsteni,
vzduch rozochvený ako mláťačka,
obloha z rozpáleného plechu,
a keď prší, moja mama verí,
že na družstevné polia padajú
jej permutrové ružence,
čo vymodlila za dážď.
U nás doma
leto odlieva slnce
do lánov pšeníc a žít,
klasy pritom striekajú ako iskry,
ruky sú vtedy strieškami na čiapkach.
Približujeme sa k slncu
až po spálenú tvár.
Vo vreciach ho vozíme do výkupného podniku
a navečer zachádza do našich rozpálených dlaní.
Unavené ruky sú teplé hviezdy,
čo si môžeš dať nad ránom pod hlavu
a za bieleho dňa z nich vyčítať budúcnosť.

tabule na jeho rodnom dome. V úvode zaznela Marčokova báseň Chlieb v podaní spisovateľa a publicistu Petra Mišáka. Po
odhalení tabuľu posvätil náš pán farár Miroslav Kuric. Predseda
Spolku slovenských spisovateľov a hlavný iniciátor podujatia
Miroslav Bielik poďakoval všetkým spoluorganizátorom, starostovi obce aj súčasným vlastníkom domu, rodine Bublákovcov, za spoluprácu a ústretový prístup. V úvode aj závere tohto
krátkeho stretnutia pred bývalým marčokovským domom účinkovali muži z folklórnej skupiny Čierťaž.
Literárna veda je náročným čítaním a nepatrí k obľúbenému
žánru bežných čitateľov. Ani jedna časť nášho bežného života sa
však bez vedeckého výskumu a teórie nezaobíde. Bežne sa síce
stretávame s výdobytkami vedy a techniky, ale často bez toho,
aby sme čosi vedeli o ľuďoch, zanietencoch a mnohokrát až

U nás doma
traktoristi večerajú krajec slnca
a k tomu hrnček mlieka,
aby si nespálili ústa.
A za letných nocí
klasy sa klonia okolo cesty ako neóny,
takže aj v noci jasne vidíš na cestu.

fanatikoch, ktorí sa o ne zaslúžili. Profesor Viliam Marčok takýmto oduševnencom bol. Nech pamätná tabuľa na jeho rodnom
dome nie je len maličkou splátkou spoločnosti a obce voči nemu. Človek, ktorého dielo napriek nepriazni osudu a životným
ťažkostiam ešte dlho prináša svoje plody, môže byť pre ľudí,
ktorí ho poznajú, trvalou inšpiráciou.
ml
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Prvé sväté prijímanie
Si môj Pán, Ježiš Kráľ...
... spievalo 10 detí v nedeľu 17. mája 2015, keď po prvýkrát
mali plnohodnotnú účasť na svätej omši. Do svojho detského
srdiečka prijali Ježiša. Bolo nádherné pozorovať zblízka ich rozžiarené očká či už pri obnove krstných sľubov, pri prijímaní plamienka na svoju sviečku či pri samotnom prijímaní Ježišovho
tela a krvi.
Na túto chvíľu sa pripravovali na hodinách náboženstva a na
niekoľkých stretnutiach so svojimi rodičmi v kostole – precvičovali prosby, skúšobne prinášali obetné dary, niekoľkokrát
vchádzali a vychádzali z lavíc... neraz s veľkým úsmevom.

S mládežníckym zborom Marcelino nacvičili spoločne krásne
piesne. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek troškou
pomohli pri príprava a priebehu tejto krásnej slávnosti.
Našim prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto
okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa
spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať
po celý život.
Zuzana Lokšová

Výlet s prvoprijímajúcimi deťmi
V piatok 26. júna sa podarilo pánovi farárovi
zorganizovať v spolupráci so ZŠ v Nemeckej veľmi zaujímavý a hodnotný výlet pre deti, ktoré boli
tohto roku na prvom sv. prijímaní. Prvou zastávkou boli Staré Hory, kde pán farár na pútnickom
mieste Studnička odslúžil svätú omšu za aktívnej
účasti všetkých detí. Chlapci vypomáhali ako
miništranti, dievčatá čítali a prednášali prosby
a všade naokolo sa ozýval krásny detský spev za
gitarového sprievodu Ivana Bartoša. Po krátkom
odpočinku náš výlet pokračoval na Donovaly do
rozprávkového sveta Habakuky. Tam na deti čakali tri krásne rozprávky, návšteva zakliateho
Čierneho mesta i Škrupinového zámku s jazierkom.
Bol to krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou
atmosférou, ktorý s radosťou prežívali všetci
účastníci zájazdu. Želáme si, aby úsmev tohto dňa
na detských tvárach nikdy nevymizol.
Zuzana Lokšová
6
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Organ a organisti
Píšťalový organ je a bude v hudobnom svete stále považovaný za kráľa nástrojov, pretože dokáže vylúdiť širokú škálu
krásnych tónov s veľkou mohutnosťou zvuku a tiež dokáže napodobniť zvuky iných nástrojov či orchestra. Krátko po svojom
zrode sa organ začal používať pri sprevádzaní spevu v kostoloch a dosiaľ je ich neoddeliteľnou súčasťou.
Aj v našom farskom kostole sv. Mikuláša sa nachádza takýto
nástroj. Podľa dostupných informácií bol organ postavený
v roku 1903 pre kostol sv. Klimenta v Hronci, odkiaľ bol neskôr
prenesený do kostola v Dubovej. Organ postavila dielňa Angster J. és fia Pécsett (Angster J. a syn Pécs, terajšie Maďarsko)
a je to dvojmanuálový nástroj. Predtým tu slúžil menší jednomanuálový organ umiestnený medzi stĺpmi chóru, jeho ďalší
osud nie je známy. Inštalácia väčšieho organa si však vyžiadala
potrebu zväčšiť chór. K pôvodnému murovanému chóru bola
preto urobená drevená prístavba stojaca na dvoch kovových
stĺpoch a na bokoch ukotvená v murive. Táto prístavba sa uskutočnila v 20. rokoch 20. storočia za farára Jána Gregora a slúži
v tejto podobe dodnes. V 50. rokoch minulého storočia bol
nožný pohon mechov organa nahradený elektrickým dúchadlom
vzduchu. V 90. rokoch bola vykonaná generálna oprava organa.
V roku 2013 si však organ vyžiadal ďalšiu opravu, ktorá bola
ukončená v roku 2014. Všetky náklady na opravu boli uhradené
z milodarov veriacich, ktorí vedia, že toto dedičstvo po našich
predkoch treba zachovať. Pri príležitosti dokončenia opravy sa
v októbri 2014 konal vo farskom kostole organový koncert.
Sólistom bol organista katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici
Matúš Kucbel, ktorý majstrovským spôsobom predviedol prítomným milovníkom organovej hudby možnosti tohto nástroja.
Na tomto mieste sa patrí spomenúť osobnosti organistov,
ktorí pôsobili v našom kostole. V dávnejšej minulosti organovanie v kostole zabezpečovali učitelia – kantori, zvyčajne správcovia tunajšej ľudovej školy, ktorí to mali určené vo svojich
povinnostiach. Z posledných to boli: Rudolf Šteller – správca
školy (1923 – 1934), Ján Reichl – správca školy (1934 – 1942)
a František Mitterpach – správca a neskôr riaditeľ školy
(1942 – 1952). V 50. rokoch minulého storočia bolo štátnou
mocou učiteľom organovanie v kostole prísne zakázané. Vtedy
ako študent gymnázia a neskôr študent hudobnej vedy na UK
v Bratislave pri bohoslužbách organoval Igor Vajda, neskôr
známy slovenský muzikológ a kňaz. Organistkou sa potom stala
Judita Lokšová z Nemeckej. Keď sa so svojou rodinou odsťahovala do Bratislavy, na jej miesto po krátkej príprave nastúpila v roku 1962 ako organistka Kvetoslava Galatová, neskôr

Dubovský organ na začiatku 20. storočia

Čreppová. Táto je našou organistkou dodnes, teda už neuveriteľných 53 rokov. Určite patrí k rekordérom nielen na Slovensku. Vydržať toľko rokov pôsobiť na pozícii organistu znamená
veľkú obetu, ale aj pokoru a zanietenie pre túto službu. Nie je
určite ľahké byť vždy k dispozícii či pri sv. omšiach, či na
pohreboch, bez ohľadu na to, či je vonku teplo alebo mráz, či
prší alebo je horúčava, či hrozí choroba alebo iné trápenie.
V rámci svojej funkcie zabezpečuje už desaťročia nácviky aj
účinkovanie spevokolu sv. Mikuláša pri obradoch i pohreboch.
Každoročne organizuje spievanie pašií. Okrem toho sa stará
o pravidelnú kvetinovú výzdobu kostola a pranie bohoslužobných textílií. Počas svojej služby spolupracovala so šiestimi
pánmi farármi pôsobiacimi v našej farnosti. Na službu organistu pripravovala aj svoje dcéry Zuzanu a Katarínu. Tie si však
neskôr založili svoje rodiny a odsťahovali sa mimo našej obce.
Sám som mal neraz príležitosť s pani Čreppovou spolupracovať
pri rôznych akciách a vždy som musel obdivovať jej ochotu
a zmysel pre zodpovednosť.
A čo na záver ? Zaželať pani organistke dobré zdravie, Božie
požehnanie, aby ju starý organ naďalej poslúchal. A farnosti
zapriať, aby mala vždy takých obetavých organistov.
JTu

Mládežnícky spevácky
zbor Marcelino
Nedeľa 10. mája bola výnimočným dňom vo farnosti Želovce
pri Veľkom Krtíši, patriacej do banskobystrickej diecézy. Tunajší farár Mgr. Erik Hanzen, rodák z našej obce, pripravil niekoľkých mladých ľudí z farnosti na prijatie sviatosti birmovania. Aj
náš mládežnícky spevácky zbor Marcelino mal tú česť zúčastniť
sa tejto významnej udalosti v živote každého kresťana a svojím
spevom oživil celý obrad. Odzneli nádherné duchovné piesne.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a pevne veríme, že
podobných akcií bude iba pribúdať.
Zuzana Lokšová
7
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
Školský rok za nami
Vážení spoluobčania, rodičia, naši žiaci! Opäť nás zastihlo
čaro posledného júnového dňa. V tento deň si všetci odniesli
domov hodnotenia svojej celoročnej práce. Žiaci v podobe
vysvedčení, učitelia v podobe kvetov a rodičia v úsmevoch svojich detí.
Vyľakaní prváci sa zmenili na sebavedomých žiakov našej
školy. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, ktorým želáme
šťastie pri hľadaní nových vedomostí na stredných školách. Za
nami je veľký kus práce. Počas roka sme zažili množstvo exkurzií, akcií, výletov a spoločných zážitkov, o ktoré sa chceme s vami podeliť v našich obecných novinách. Pri čítaní nasledujúcich
riadkov si mnohí zaspomínajú na svoje časy strávené v školských laviciach.
Naša škola naďalej rozvíjala u žiakov prvky regionálnej výchovy. V deviatom ročníku v rámci predmetu regionálna výchova žiaci s pani učiteľkou Mgr. M. Bakošovou navštívili mnohé
zaujímavé miesta nášho regiónu. Zaujímavé vyučovanie tohto
predmetu formou vychádzok a spoznávania okolia priamo v realite robí tento predmet u žiakov obľúbeným. Žiaci v tomto roku
navštívili obec Špania Dolina, Hrb – stred Slovenska, Banskú
Bystricu, zdolali výstup na Ďumbier.
Predmet dejepis sa vyučujúci Mgr. B. Šabo snažil žiakom
zatraktívniť prostredníctvom projektovej činnosti žiakov a zároveň zrealizoval besedu v škole na kontroverznú tému komunizmu či zorganizoval exkurziu do Osvienčimu, kde žiaci mali
možnosť spoznať hrôzu vojny, rasizmu.
V predmete výtvarná výchova nám necelý školský polrok
vypomáhala Mgr. S. Havelková, ktorá podporila výtvarný talent
u našich žiakov a hneď z prvej výtvarnej súťaže sme si odniesli
dve ocenenia: A. Múková a S. Tomková boli ocenené vo výtvarnej súťaži Banskobystrická paletka.
Počas školského roka sme žiakov pripravovali tak, aby boli
úspešní nielen na pôde našej školy, ale aby boli konkurencieschopní svojimi vedomosťami aj medzi rovesníkmi z iných škôl.
Vytvorili sme im možnosti, aby si mohli zmerať svoje vedomosti aj v rôznych súťažiach a olympiádach. Medzi najúspešnejších
riešiteľov predmetových olympiád patrili nasledovní žiaci:
• M. Kološta, ktorý dlhodobo vykazuje výborné výsledky v
matematických súťažiach na prvom stupni;
• M. Bačíková v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry
obsadila druhé miesto v okresnej súťaži, v biologickej olympiáde sa umiestnila na treťom mieste v okresnom kole a na
piatom mieste v olympiáde z anglického jazyka v okresnom
kole;
• L. Plšková obsadila druhé miesto na okresnom kole biologickej olympiády, druhé miesto na krajskom kole a prvé miesto
v geografickej olympiáde v okresnom kole;
• A. Kobzošová reprezentovala školu na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy, kde s úspešným umiestnením postúpila do krajského kola v Banskej
Bystrici. Na prvýkrát je to jednoznačne veľký úspech a veríme, že svoj talent bude rozvíjať ďalej.
Uvedení žiaci za svoju vedomosť a šikovnosť boli na konci
školského roka ocenení vecnou cenou.
Medzi ocenených žiakov patrili aj žiaci, ktorí školu dlhodobo reprezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach. Recitovali
a spievali jubilantom v našej obci a v októbri Jednote dôchodcov

pri príležitosti mesiaca úcty k starším, mamičkám ku Dňu matiek, pozdravili seniorov v domove sociálnych služieb: E. Fašková, N. Kútiková, A. Kobzošová, N. Skladaná, S. Žabková,
D. Luptáková, S. Tomková, T. Orošová, B. Ollerová, L. Murgašová, Z. Šrotová.
Najviac ocenených žiakov bolo za reprezentáciu školy v športe, čím negujeme mýtus, že deťom sa nechce športovať. Šport
a pohyb je pre deti prirodzenou aktivitou, len im musíme spoločne s rodičmi vytvárať priestor na športovanie. Nebojme sa
obitých kolienok či neúspechov, ich zdolávaním z našich detí
vyrastajú silnejší jedinci, utvrdzujú sa v spolupráci s kolektívom. V tejto oblasti veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. R.
Chromekovi, ktorý niekoľko rokov u detí podporuje kolektívne
športy – futbal a florbal. V tomto školskom roku viedol novovzniknutý registrovaný florbalový oddiel našej školy. V stredoslovenskej súťaži mladších žiakov ako jediné dedinské mužstvo
súperili s mestskými klubmi ako Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Detva, Dolný Kubín, napokon sa umiestnili na
4. Mieste z deviatich klubov, čo bol na prvý ročník veľký úspech. Veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi a zároveň trénerovi za jeho trénerskú prácu počas týždňa a zároveň za stratu
svojho voľného času počas víkendov. Jeho jediným ocenením je
jeho vnútorné víťazstvo a jeho srdce, ktoré bije pre šport našich
žiakov.
• Ocenení žiaci za šport – futbal a florbal: T. Rekeň, R. Sojak,
M. Berky, R. Macík. M. Leitner, F. Leitner, T. Kliment,
J. Beneš, T. Marčok, S. Ružinský, M. Ružinský, M. Šalkovský, A. Řičánek, P. Štajer, L. Vrbiar, K. Kobzoš, M. Paučo,
H. Chamko, B. Píši, Š. Žažo, Ľ. Duľa
• Ocenené dievčatá za šport – florbal a volejbal: V. Kološtová,
E. Kohútová. L. Múková, V. Motošková, P. Sojaková, L. Hudecová, Z. Vrbiarová
• Počas celého štúdia na našej škole nás v atletických disciplínach reprezentovala D. Tomková, ktorá bola ocenená vecnou
cenou, a my jej želáme, aby počas štúdia na športovom gymnáziu dosahovala čo najlepšie výsledky.
Pri rozvíjaní športu na škole organizoval riaditeľ školy Mgr.
B. Šabo plavecký kurz a Mgr. E. Surová organizovala pobytový
lyžiarsky kurz na Telgárte. Touto cestou ďakujeme našej pani
zdravotníčke Eve Tišťanovej a inštruktorom Marcelovi Macíkovi a Jozefovi Skladanému, ktorí nám pomáhali v rámci svojej
dovolenky, bez nároku na odmenu. Patrí im najkrajšie čarovné
slovíčko: ďakujeme.
V tomto školskom roku sme absolvovali školu v prírode,
ktorú v tandeme organizujú Mgr. J. Šagátová a Mgr. D. Skladaná. Tento rok sme so sebou vzali aj 6 detí z materskej školy
s pani učiteľkou Mgr. L. Lopejskou. Prvýkrát sme vyskúšali
služby animátorov, čo sa deťom nesmierne páčilo. Odniesli si
množstvo skvelých zážitkov. V škole v prírode vo Fajn Parku
Horná Ves sme vytvorili jeden tím spolu s ďalšími deťmi z iných
škôl, spolu tam bolo približne 100 detí. Naše deti jednoznačne
vyhrali jednu neoceňovanú súťaž – určite to boli najšikovnejšie
a najslušnejšie deti. Aj keď už niektorí tvrdia, že slušnosť sa už
nenosí, verte, že je v móde a naši rodičia môžu byť na vychovanosť svojich detí patrične hrdí. Na konci pobytu sme ocenili
každé dieťa, lebo každý jeden je niečím výnimočný.
Počas roka sme navštívili množstvo divadelných predstavení, navštívili knižnice, organizovali besedy, súťaže, vypracovali množstvo zaujímavých projektov, posedení, programov. Po
8
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niekoľkých rokoch obnovila Mgr. J. Šagátová vydávanie školského časopisu. Zastrešila redakčnú radu, ktorú prevažne tvorili
žiaci z jej štvrtej triedy, ale častokrát prispeli aj žiaci z druhého
stupňa. Táto istá zostava sa pod vedením pani učiteľky premieňala z redaktorov na moderátorov a mohli sme ich počuť pri
vysielaní školského či obecného rozhlasu.
Všetky akcie, ktorými škola žila, zverejňovala Mgr. R. Klimeková na školskej webstránke. Neskôr vytvorila aj stránku na

sociálnej sieti. Tu sa nachádza množstvo fotografií, kde si
môžete pozrieť svoje ratolesti.
Naša škola žila životom detí, plnením si povinností. Preto
nastal čas, aby sme si všetci oddýchli a oddýchnutí sa uvidíme
v septembri. Dávajte si na seba pozor!

AKTIVITY NAŠICH ŠKÔLKAROV

Pri príležitosti sviatku
všetkých mám si deti pre
svoje mamičky a staré
mamy pripravili pekný
program plný básní, piesní, scénok a tancov ako
poďakovanie za ich nekonečnú lásku, trpezlivosť
a obetavosť. Predškoláci
zavítali aj medzi obyvateľov Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb Hron a svojím vystúpením a darčekmi im spríjemnili májové dopoludnie.
Všetci škôlkari navštívili ranč v Nemeckej. Po
krátkej prehliadke okolia
si mohli zajazdiť na poníkovi a aj keď mal niekto
spočiatku strachu, ten rýchlo opadol. Deti sa už
nevedeli dočkať, kedy budú môcť vysadnúť do sedla. Odvahu
našli aj tí najmenší a nakoniec sa nikomu nechcelo odísť.

ZŠ Nemecká

V našej materskej škole organizujeme v priebehu školského
roka množstvo zaujímavých akcií a činností, ktoré súvisia s ročnými obdobiami, tradíciami a sviatkami. Deti sa zároveň zúčastňujú rôznych súťaží a vystúpení, kde môžu ukázať svoje schopnosti, znalosti a tešiť sa z vlastných úspechov. Snažíme sa vytvoriť príjemné prostredie, aby sa deti v našej materskej škole
cítili dobre, získavali skúsenosti a poznatky na základe vlastných zážitkov a aby aj po rokoch spomínali na svoju škôlku
s láskou a úsmevom na tvári. Uplynulé tri mesiace boli v našej
materskej škole bohaté na súťaže, akcie a výlety.
Na podujatí s názvom Brezniansky zlatý slávik súťažili deti
z materských škôl z okresu Brezno v speve slovenských ľudových piesní. Našu materskú školu reprezentovala Timejka Koštialová s piesňou Nemečianski chlapci, ktorá napriek tomu, že
ocenenie nezískala, podala veľmi dobrý výkon. Na harmonike ju
sprevádzal Kazimír Petrík.
V máji sa prehliadky tvorivosti detí a pedagógov Detské
Chalupkovo Brezno zúčastnili aj deti našej materskej školy:
Emmka Dunajská, Viktorka Halgašová, Timejka Koštialová,
Julka Lokšová, Veronika Mažáryová, Viktorka Môciková, Natálka Môciková a Marko Skladaný. Deti predviedli svoje herecké schopnosti v tvorivo spracovanej rozprávke Zatúlané húsa
pod vedením pani zástupkyne Zuzany Vaníkovej. V silnej konkurencii nás dôstojne reprezentovali a získali cenu za hudobné
stvárnenie.
Naši škôlkari sa predviedli aj ako šikovní športovci na Športovej olympiáde detí materských škôl v Brezne. Súťažilo sa
v disciplínach: beh na 30 m, skok do diaľky, hod loptičkou
a zmiešaná štafeta. Olympiády sa zúčastnili dvaja chlapci –
Robko Parala a Norko Slosiarik a dve dievčatá – Julka Lokšová
a Viktorka Môciková, ktorá získala 1. miesto v behu. Deťom za
účasť a bojovnosť o čo najlepšie umiestnenie v súťažiach ďakujeme a víťazke srdečne blahoželáme.

V našej materskej škole sme dvakrát privítali lesného pedagóga Ing. Miroslava Šucha,
ktorý si pre nás pripravil zaujímavé aktivity
a environmentálne hry v prírode. Deti pomenúvali lesné zvieratá, súťažili a spoznávali, čo
všetko nám okolitá príroda ponúka. S radosťou sa zapájali do všetkých aktivít a už teraz sa
tešia na ďalšie stretnutie s lesným pedagógom.
Pri príležitosti MDD sa aj naši škôlkari
zúčastnili akcie s názvom Deň detí – cestou
v prírode. Spolu so svojimi rodičmi a kamarátmi strávili príjemný deň pri súťažiach a rôznych atrakciách určených deťom, kde nechýbalo chutné občerstvenia a dobrá hudba.
9
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ako malé princezné. Napriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo, vrátili sme sa v dobrej nálade a s peknými spomienkami.
Šesť našich najodvážnejších škôlkarov sa spoločne so žiakmi
1. stupňa základnej školy zúčastnilo školy v prírode v rekreačnom stredisku Fajnpark v Hornej Vsi. Pre deti bol pripravený
bohatý program a množstvo aktivít so športovým, environmentálnym aj kultúrnym zameraním. Deti zažili veľa zábavy a domov odchádzali spokojné a plné príjemných zážitkov.
Koniec školského roka 2014/2015 nám zaklopal na dvere
a s ním prišiel aj čas rozlúčky s našimi predškolákmi. Dňa
30. júna 2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ s MŠ Nemecká konala slávnostná rozlúčka s predškolákmi. Budúci prváčikovia
oblečení v červených talároch zaspievali rozlúčkové piesne,
predniesli básne a po programe si prevzali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a darček na pamiatku. Slávnosť bola ukončená príjemným posedením pri občerstvení,
o ktoré sa postarali rodičia. Touto cestou im ďakujeme za niekoľkoročnú spoluprácu a pochopenie a všetkým prajeme veľa
úspechov.

Koniec školského roka sme si spríjemnili výletom do Bojníc.
Deti sa tešili na návštevu zoologickej záhrady, najmä na zvieratá, ktoré v našej prírode nežijú. Niektorí sa zúčastnili aj prehliadky Bojnického zámku, kde sa hlavne dievčatká mohli cítiť

Kolektív pedagógov MŠ

Deň detí
Už tradične je prvý júnový deň na celom svete venovaný tým
najmenším, našim deťom. Na Slovensku sa tento medzinárodný
sviatok oslavuje od roku 1952. V našej obci sme deň venovaný
deťom oslávili v sobotu 8. júna 2015 v areáli Základnej školy
s materskou školou v Nemeckej. Aj tentoraz boli pre deti pripravené sladkosti, ktoré si zaslúžili po splnení zábavných úloh
na jednotlivých stanovištiach. Trasa, ktorú museli deti zvládnuť,
bola možno o trochu náročnejšia ako minulý rok, avšak prechádzka krásnou prírodou určite vyvážila tú trochu námahy
navyše, ktorú museli deti pri zdolávaní prekážok vynaložiť.
V areáli základnej školy ich potom čakala veselá zábava, atrakcie, ukážky hasičov, policajtov a všetko možné, čo v bežný deň
v škole len tak nenájdete. Kto ešte vládal, mohol sa vyšantiť na
detskej diskotéke, a kto už nie, mohol si oddýchnuť na tráve
alebo pri občerstvení v bufete. Pre tých maškrtnejších bola
k dispozícii aj cukrová vata. Celý
deň bolo, našťastie, krásne slnečno,
a tak si deti mohli vychutnať aj
jazdu na koníkoch.
V tomto roku sa osláv zúčastnilo
na stanovištiach celkom 242 súťažiacich detí a je chvályhodné, že sa
z roka na rok zvyšuje aj počet rodičov, ktorí sa osláv zúčastnia spolu so svojimi ratolesťami. Oslava
dňa detí bola aj v tomto roku pod
taktovkou komisie pre kultúru,
šport, vzdelávanie a sociálne veci
na čele s Dankou Klincovou, ktorá
v spolupráci s Obecným úradom
v Nemeckej a so Základnou školou
s materskou školou v Nemeckej
tento deň pre deti pripravila. Ani
v tomto roku sme sa však nezaobišli bez sponzorov, ktorí vo veľkej
miere prispeli k tomu, že sa naše
deti mali z čoho tešiť. Hlavným
sponzorom osláv bol EQUUS
SPORT – Ján Pavlík, ktorému patrí
10
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osobitná vďaka za pomoc. Tiež sa chceme poďakovať ďalším,
ktorí neváhali a s láskou našim deťom prispeli. Sú to: Profax –
Danka Barthová, Mirka Benešová, Reštaurácia Grajciar – Robo
Riečan, Martin Môcik st., COOP Jednota Brezno, Miroslav
Medveď, Pavel Marčok st., Ing. Ján Lendácky, Ivan Kováčik
ml., Jaroslav Tuček, Jaroslav Sojak, Filip Kvačkaj.
Ďalšie oslavy sú úspešne za nami, ostáva nám už iba poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri ich organizácii finančne alebo
aj vlastnou prácou pri úprave trasy, areálu, pri upratovaní atď.
A dúfať, že sa o rok stretneme opäť, aby sme niečo pekné pre
naše deti urobili.
Zuzana Kováčová

11
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Jar v domove dôchodcov Hron
v Dubovej
Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Zem je len
jedna – je pre nás všetkých, ktorí na nej žijeme. Preto nás jej
osud musí zaujímať a všetci by sme mali prispieť svojou „troškou“ k tomu, aby sa jej krásy a bohatstvo zachovali aj pre nasledovné generácie. V DD a DSS Hron v Dubovej sme si Deň
Zeme pripomenuli 17. apríla 2015. Spolu so žiakmi ZŠ s MŠ
v Nemeckej sme si vyčistili a zveľadili záhradu i priestor pred
budovou zariadenia.

2015 poďakovať a pozdraviť s krásnym kultúrnym programom
deti MŠ v Nemeckej.
Deň kvetov sme si pripomenuli 17. júna 2015. Zaujímavá
prednáška, po ktorej nasledovala dlhé beseda, bola zakončená
ukážkou viazania kytíc. Toto všetko si pre prijímateľov sociálnej služby pripravila p. Meškanová z Brusna.
Náš domov Hron v Dubovej od svojho vzniku každoročne
organizuje ples pre prijímateľov sociálnej služby. Tento rok
nemohol byť výnimkou, a tak sa 25. júna 2015 konal v poradí už
XIV. Jánsky ples seniorov. Počasie nám prialo, a tak sme mohli
pripraviť ples v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady. Zaspievať, zahrať, zatancovať, ale aj zabaviť humornými príbehmi
nás tento rok prišli seniori z Denného centra Prameň v Brezne.
Vyzdobená záhrada, nachystané stoly plné dobrôt a dobrá muzika podporili dobrú náladu všetkých zúčastnených. Dokázali
sme, že zabaviť sa dá v každom veku a že chuť do života nám
nechýba.

MUDr. Hana Vrbanová z RÚVZ v Banskej Bystrici prednáškou s besedou „Pohybovou aktivitou k zdraviu a dlhovekosti“ spríjemnila 22. apríla 2015 dopoludnie našim klientom.
Jej cieľom bolo posilniť ich nádeje na to, že život aj vo vyššom
veku môže byť menej boľavý a radostnejší.
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých z Banskej
Bystrice prostredníctvom svojej zamestnankyne a s pani Máriou
Debnárovou a jej vodiacim psíkom Lady dňa 27. apríla navštívili naše zariadenie a podelili sa s nami o zaujímavosti zo sveta
a života ľudí a psov – pomocníkov pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Divadelný súbor Studnička pri Dennom centre seniorov Prameň z Brezna 29. apríla pri príležitosti Dňa tanca pobavil a roztancoval svojím programom
prijímateľov sociálnej služby
v našom zariadení.
Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku
a bolo sprevádzané muzikou,
tancom a spevom. Ani tento
rok sme neporušili dlhoročnú
tradíciu v stavaní mája. Tento
prastarý ľudový zvyk si naši
klienti spríjemnili krásnym
ľudovým spevom pred budovou zariadenia okolo vyzdobeného mája.
Druhá májová nedeľa už
tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny
čas povedať našim mamám,
ako ich máme radi, čo pre nás
znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre
nás urobili. Všetkým mamám
v domove Hron prišli 7. mája
12
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Z činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru v Nemeckej
Pri príležitosti dňa sv. Floriána, patróna
hasičov, sa 5. mája konala okrsková súťaž
v obci Jasenie, kde družstvo žien z Nemeckej obsadilo 1. miesto. Samozrejme, že
nezaháľali ani naši Dráčikovia, ktorí sa
16. mája 2015 zúčastnili na jarnom kole
hry Plameň v Polomke. Dobrovoľný hasičský zbor Nemecká reprezentovali dve
družstvá mladších hasičov v kategórii
chlapci a umiestnili sa na 1. a 4. mieste.
V družstve Nemecká A, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste, súťažili: Dominika, Viktória, Ester, Katka, Natália, Vanda, Karolína, Sandra, Patrik a Tomáš. A v družstve
Nemecká B, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste, súťažili: Aďka, Zuzka, Mário, Filip, Tomáš, Branko, Matej, Andrej, Peťo, Kristián.
V kategórii jednotlivcov sa na druhom
mieste umiestnila Dominika Motošková.
Každoročne sa družstvá z DHZ Nemecká zúčastňujú aj na okresnej súťaži hasičských družstiev, ktorá sa tento rok
konala 30. mája v Osrblí. Súťažili sme
v troch kategóriách. Družstvo mužov nad
35 rokov sa umiestnilo na 1. mieste. Dorastenci skončili na 3. mieste a opäť nás prekvapili naše ženy hasičky. Získali putovný
pohár za najlepšiu štafetu a celkovo skončili na 1. mieste, čím si zaručili postup
na krajské kolo. Krajské kolo sa konalo
13. júna v Polomke. Našim ženám sa podarilo umiestniť na krásnom 7. mieste.
Sekundy, ktoré stratili na požiarnom útoku
s vodou, sa vyrovnali pri výbornej štafete
na 400 metrov bez trestných bodov.
Pevne verím, že sa nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru bude aj naďalej tak
výborne dariť ako doteraz.
Pavel Marčok ml.
13
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Čo nové vo FSk Čierťaž?
Veľa toho nie je, ale predsa...

Spomedzi siedmich dedinských folklórnych kolektívov sa
náš pálenčiarsky obrázok spolu s balockou svadbou (FSk Kýčera z Č. Balogu) a polomskou zábavou (FSk Brezinky z Polomky) umiestnil v najvyššom zlatom pásme, avšak bez postupu do
krajskej súťaže.
Po súťaži sa mužská skupina začala pripravovať na jubilejné
50. Horehronské dni spevu a tanca do Heľpy. Ešte predtým koncom mája prvýkrát vystúpila na Čipkárskom v susednom Brusne. No a napokon v dňoch 26. – 27. júna účinkovala v dvoch
scénických speváckych programoch na heľpianskom amfiteátri:

V januári spevácka skupina s regrútskymi a pijanskými piesňami spoluúčinkovala v programe speváckych skupín a sólistov
Piesne moje, piesne, ktorý sa uskutočnil v sále Stredoslovenského osvetového strediska v B. Bystrici.

Od začiatku roka sústavne trénovala len mužská časť speváckej skupiny. Pripravovala sa do regionálneho kola súťaže Nositelia tradícií, ktorá je zameraná na činnosť dedinských folklórnych skupín. Chlapi si pripravili obrázok pod názvom Pálenie pálenky. Je dlhý niečo vyše štvrťhodinky a speváci sa v ňom
okrem starších aj novších ľudových pesničiek snažia vystihnúť
atmosféru, ktorá vznikla počas nelegálneho pálenia lavórovice.
Dej zasadili do obdobia po 2. svetovej vojne, približne okolo
roku 1950. Speváci so sprievodom heligónkara Riša Datka
z Valaskej sa museli popasovať aj s hereckými výkonmi. Regionálna súťaž sa konala 25. apríla v Brezne.

najprv v programe Spomienky (príprava A. Jágerová), potom
v programe Ozývaj sa, hlase (autori R. Veselovský a I. Gašpar).
Vzhľadom na tematiku, ktorej sa chlapi venovali od začiatku
roka, sa v oboch vystúpeniach predstavili s pijanskými pesničkami o pálenke a víne.
ml

14

Noviny_jul_2015_Layout 1 15.7.2015 8:29 Page 15

Víťazstvo na nultom ročníku
Memoriálu Petra Roštára

pre Nemeckú). Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený náš
hráč Miroslav Murgaš.
Za dôstojné reprezentovanie našej obce je potrebné poďakovať všetkým členom nášho družstva. Poďakovanie patrí hlavne usporiadateľom tohto turnaja: ZŠ s MŠ Predajná, obci Predajná, Petrovi Roštárovi ml. a v neposlednom rade aj Alenke Roštárovej za organizačne veľmi dobre zvládnutú akciu, ktorá spojila v priateľskej nálade niekoľko priaznivcom tohto krásneho
športu.

V sobotu 20. júna 2015 sa v areáli Základnej školy s materskou školou Predajná konal nultý ročník volejbalového turnaja
zmiešaných družstiev pod názvom Memoriál Petra Roštára.
Našu obec reprezentovali nasledovní hráči: Juraj Črepp, Ingrid
Čreppová, Branislav Čižmárik, Zdeno Grúber, Sára Grúberová,

Ján Turčan ml.

Miroslav Murgaš, Michal Tištian, Pavol Andrejčák, Denisa
Turčanová a Ján Turčan. V dvoch skupinách bojovalo celkovo
8 družstiev, ktoré reprezentovali obec Predajnú (štyri družstvá),
Jasenie, Nemeckú, Malachov a mesto Brezno.
V skupine B naše družstvo zvíťazilo vo všetkých zápasoch
bez straty setu. V osemfinále zvíťazilo s družstvom Jasenia v pomere 2 : 0 a postúpilo do štvrťfinále. Tu sme narazili na silné
družstvo Predajnej, ale po obetavom výkone sa nám podarilo
zvíťaziť v pomere 2 : 1. Vo finále sme sa stretli s veľmi vyrovnaným súperom ZŠ s MŠ Predajná. Prvé dva sety skončili remízou 1 : 1 a nasledoval posledný rozhodujúci set. Na obidvoch
stranách ihriska vládla únava, nervozita a každé zaváhanie sa
trestalo. Nakoniec sa posledný set skončil jednobodovým
rozdielom 15:14 pre družstvo Nemeckej (na sety celkovo 2 : 1

Futbalový klub Sokol Nemecká

Tabuľka I. trieda dospelí

FK Sokol Nemecká nemal jarnú časť futbalového ročníka
veľmi vydarenú a mužstvo takmer vypadlo do II. triedy, hoci po
jesennej časti patrilo do prvej šestice v tabuľke. Hlavnou príčinou zlých výsledkov a výkonov boli dlhotrvajúce zranenia kľúčových hráčov, čo sa na mužstve prejavilo. Nakoniec sa so šťastím I. trieda zachránila a od leta bude klub účinkovať v tej istej
súťaži ako vo vlaňajšom ročníku. Nový futbalový ročník sa začína prvý augustový víkend, fanúšikovia budú informovaní formou plagátov a obecného rozhlasu. Počas letnej prestávky sa
naši futbalisti predstavia na turnaji v Jasení 18. – 19. júla
a v rámci Dní obce z príležitosti 70. výročia futbalu v Nemeckej
odohrajú zápas s FK Jasenie.
Úspešnejší boli mladší žiaci, ktorí zohrali vzájomné zápasy
proti žiakom z Ľubietovej, Poník, Jupi BB a dosahovali dobré
výsledky. Okrem týchto zápasov tí istí chlapci reprezentovali vo
futbale aj svoju školu, a tak mali jarný futbalový program na
zápasy veľmi bohatý.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Výbor FK Nemecká
15

Meno tímu
ŠK Selce
Sokol Braväcovo
TJ ŠK Sokol Jakub
ŠK OPL Poniky
Tatran Čierny Balog
OFK Slovan Valaská
Družstevník Strelníky
Mladosť Lučatín
Partizán Osrblie
ŠK Hronec
FK 1934 Brusno "B"
Sokol Nemecká
FK 1928 Jasenie
FK Podkonice

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
20
16
14
12
11
9
9
8
8
8
6
8
7
5

R
2
5
4
4
7
10
8
7
7
5
10
3
6
4

P
4
5
8
10
8
7
9
11
11
13
10
15
13
17

Skóre Body
86:34
62
69:42
53
51:29
46
53:37
40
46:38
40
36:36
37
35:37
35
46:54
31
40:51
31
44:53
29
28:42
28
37:59 27
31:54
27
26:62
19
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Stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce
Dňa 18. apríla 2015 sa v školskej športovej hale v Nemeckej
uskutočnil 2. ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu
obce Nemecká. Zúčastnilo sa ho 81 registrovaných hráčov
z piatich krajov Slovenskej republiky, ale aj dvaja hráči
z Moravy. Hralo sa na 12 stoloch v 16 skupinách. Turnaj mal
výbornú úroveň po hráčskej aj organizačnej stránke, o čom
svedčia aj ohlasy samotných hráčov.
Výsledky turnaja v hlavnej kategórii:
1. Michal Glejtek (Podbrezová)
2. Oliver Kovács (Žiar nad Hronom)
3. Vladimír Kaščák (Magenta B. Bystrica)
4. Boris Slabej (Lokomotíva B. Bystrica)
5. Milan Jurkovič (ŠKST Ružomberok)
6. Miroslav Mažári (Iľanovo)

Finále O. Kovács – M. Glejtek (2 : 3)

Súťaž útechy:
1. Ján Lauko (Budča)
2. Štefan Haringa (Nitra)
3. Peter Stračár (Nitra)
4. Šimon Živor (Dubová)
5.Dušan Lacika (Selce)
6. Igor Masiar (Nižná Boca)
Vedenie stolnotenisového klubu Iskra Dubová ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie, najmä starostovi B. Čižmárikovi, P. Chromekovi zo stolnotenisového klubu
Predajná za zapožičanie stolov a spoluprácu pri organizovaní,
ako aj rozhodcom a členom klubu. Tešíme sa na ďalší ročník.
Viac o činnosti nášho klubu v regionálnej súťaži sa dozviete na
stránke www.stolnytenisbb.sk.
D. Kalický, predseda klubu

Medailisti O. Kovács, V. Kaščák, B. Slabej, M. Glejtek

Beh Dukly
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sme
sa 11. júna 2015 zúčastnili štafetového behu, ktorý sa konal pod
záštitou prezidentov Slovenskej a Českej republiky. Jeho súčasťou bola aj pietna spomienka členov štafety na vojnové obete
pri Vápenke v Nemeckej.
B. Čižmárik

16
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Cvičenie nás baví
Už nejaký čas pôsobí v našej obci športový klub V-FIT
CLUB, ktorý je ako športový oddiel registrovaný aj na MV SR
ako občianske združenie. Hlavnou náplňou tohto združenia je
venovať sa športu, ktorý je obľúbený najmä medzi mladšími
ročníkmi, ale cvičeniu v posilňovni sa môžu venovať aj tí skôr
narodení. Je vhodné rovnako pre mužov aj pre ženy. Cvičenie
v posilňovni totiž okrem tvarovania postavy a redukcie tuku
priaznivo pôsobí aj na srdcovo-cievny systém, správne držanie
tela a celkovú telesnú kondíciu, o čom sa už presvedčilo veľa
našich členov. Reprezentovaním našej obce a víťazstvami na
súťažiach sa zatiaľ pochváliť nemôžeme, v našom športe totiž
trvá o niečo dlhšie, kým je športovec pripravený fyzicky aj
psychicky, a nie každý má toľko trpezlivosti, aby to do úspešnej
reprezentácie dotiahol. No už len samotná existencia oddielu je
pre obec prínosom, a to aj z dôvodu, že sa vo veľkej miere venujeme športovaniu mládeže a pravidelným cvičením vypĺňame
ich voľný čas. Pre mnohých z nich sa už športovanie a posilňovňa stali každodennou a neoddeliteľnou súčasťou ich života,
čo sa prejavuje aj rastúcou návštevnosťou našej posilňovne.
Ako už bolo spomenuté, V-FIT CLUB funguje ako občianske združenie, ktorého jediným zdrojom majetku sú členské
príspevky a dotácie, o ktoré môže požiadať rôzne iné organizácie. Aj napriek neľahkej finančnej situácii sa nášmu klubu darí
pomerne dobre aj vďaka podpore Obecného úradu v Nemeckej,

ktorý sa svojou dotáciou podieľal na zakúpení strojov na cvičenie. V tomto roku ešte plánujeme kúpiť niektoré prístroje na
cvičenie, aby sme skvalitnili možnosti športového vyžitia občanov našej obce. Veľmi radi privítame medzi nami každého, kto
chce pre svoje telo a zdravie niečo urobiť. Netreba sa hanbiť,
treba len prísť a vydržať.
Vladimír Végh, predseda oddielu

Uzavreli
manželstvo
Eva Murínová a Daniel Straka

Opustili nás
Ľudmila Kindernayová (Nemecká)
Vlasta Antalová (Nemecká)
Božena Moravčíková (Nemecká)
Ľubomír Vrbiar (Nemecká)
Jozef Živor (Dubová)
Emília Konečníková (Nemecká)
Viera Kohútová (Nemecká)
Emil Mikloš (Nemecká)
Zlatica Jablonská (Nemecká)
ThDr. Jozef Murín (Dubová)
Mária Luptáková (Nemecká)

Narodili sa
Tymon Dunajský (Dubová)
Matúš Mlynárčik (Nemecká)
Lucia Hlaváčiková (Nemecká)
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Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Vás srdečne pozývajú na

XI. ročník
Dní obce Nemecká
24. – 26. júl 2015
SOBOTA 25. JÚL
9.00 – 13.00
• Športové dopoludnie – volejbalový
a stolnotenisový turnaj

PIATOK 24. JÚL
17.15 – 18.45
• Súťaž inline korčule
malých i veľkých

(areál ZŠ, Nemecká)

(trasa Zámostie – Nemecká)

• Preteky detí do 6 rokov
na detských odrážadlách,
trojkolkách, kolobežkách
• Opekačka pre súťažiacich
(areál domu služieb, Dubová)

15.00 – 19.00
• Výstava prác domácich umelcov
(zasadačka kultúrneho domu, Nemecká)

15.00 – 16.00
• Ukážka činnosti detského hasičského
oddielu Dráčik
• Detské hry
• Ukážka cvičenia – FIT CLUB Nemecká,
súťaže silákov s činkami

NEDEĽA 26. JÚL
15.30
70. výročie organizovaného
futbalu v Nemeckej:
• Futbalový zápas FK Sokol
Nemecká – FK 1928 Jasenie

(futbalové ihrisko, Nemecká)

16.00 – 19.00
Kultúrny program – účinkujú:
• FSk Čierťaž z Nemeckej
• FSk Heľpan z Heľpy
• Detské kočovné divadlo DRaK z Prešova
• Kapela STARLINE BAND

(futbalové ihrisko, Nemecká)

(futbalové ihrisko, Nemecká)

20.00 – 03.00
• Tanečná zábava – hrá skupina ZBM
(futbalové ihrisko, Nemecká)

22.00
• Ohňostroj
(futbalové ihrisko, Nemecká)

Upozornenie!
V piatok 24. 7. 2015 bude štátna cesta na úseku
Zámostie – Nemecká v čase 17.30 – 18.45
pre automobilovú dopravu uzatvorená.

www.nemecka.info
Sponzori podujatia:
EQUUS
SPORT
Ján Pavlík

Spolok
bývalých
urbarialistov,
pozemkové
spoločenstvo
Nemecká

Motorest
Nemecká
Michal
Náther

PROFAX
Nemecká
Danka
Barthová

Geo Sport
outdoorová
predajňa
Nemecká

Pozemkové
spoločenstvo
Zámostie

Pasienkovo
urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Dubová

Poľovnícke
združenie
Čierny diel
Ráztoka

Maroš
Kohút

Ľuboš
Kohútik

Dominik
Ján
Kútik Kindernay
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