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Obrazy a odrazy lásky
(K mesiacu úcty k starším)
Každý človek prichádza na svet s prázdnou nádržou. Každodennou starostlivosťou najprv o bábätko, neskôr o dieťa, tínedžera, dospelého i seniora sa postupne napĺňa nádrž, ktorá je
úložiskom emocionálnej sily. Koľko zásob emocionálnej sily
v nádrži človek má, toľko náročných situácií vo svojom živote
dokáže ustáť.
(PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.: Obrazy a odrazy lásky v komunikácii
s osobami s ochorením Alzheimerovej demencie)

Úvodné slová som si dovolil odcitovať z prednášky Dr. Tokovskej. Zaujal ma najmä pojem emocionálna nádrž. S postupným starnutím, ktoré je často sprevádzané stratou krátkodobej
i dlhodobej pamäte, strácaním komunikačných aj iných schopností a zručností, sa táto ťažko nazbieraná emocionálna nádrž
v človeku postupne odčerpáva. Jednou z hlavných „dočerpávajúcich“ látok je bezpodmienečná láska, ktorú poskytujú starnúcemu človeku jeho najbližší. Oni svojím láskavým a chápavým prístupom pomáhajú nádrž, z ktorej postupne ubúda, dopĺňať.
Aké ťažké je niekedy nájsť si čas a pokojnú chvíľu pre
starkých alebo starnúcich rodičov, to si často viacerí z nás
uvedomujeme. My, ľudia v strednom veku, sa vždy niekam
ponáhľame. Naše skutočné alebo len tie pomyselné diáre v
našich hlavách neustále odvrchu po spodok zapĺňame
povinnosťami a poznámkami. Len aby sme toho stihli od rána
do večera čo najviac, aby nám, nedajboh, niečo neušlo. Naši
rodičia či starí rodičia nás pozorujú a často nechápu... Hoci im
chýbame, mnohokrát nepovedia ani slovo, nevynucujú si našu
pozornosť. My možno registrujeme iskru radosti v ich očiach,
keď ich po čase navštívime. A cítime v našom vnútri výčitky

spôsobené ich smutným pohľadom, keď ich narýchlo opúšťame
a oni nám nestihli za tú krátku návštevu vypovedať všetko, čo
chceli.
Naši starkí nás potrebujú. S pribúdajúcim vekom sa v nich
čoraz viac ozýva potreba nášho záujmu a našej lásky. Niekedy
možno máme pocit, že ich choroby a trápenia, ktorých je zrazu
príliš veľa, nás od nich vzďaľujú. Venujme im pozornosť a slová
uistenia. Aj drobná služba či láskavý dotyk majú pre nich cenu
zlata.
Miroslav Kuric, správca farnosti

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás aj v tomto čísle obecných noviniek
stručne informoval o práci obecného úradu v poslednom období.
Hneď v úvode chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na prípravách a zabezpečení samotného priebehu tohtoročných
Dní obce. I keď sme pre veľmi nepriaznivé počasie nemohli
dodržať presne naplánovaný program, verím, že všetci zúčastnení sa dobre zabavili. Chcem na tomto mieste osobitne vyzdvihnúť hlavne prácu a nasadenie p. Danky Klincovej a jej spolupracovníkov z kultúrnej komisie, veľkú pomoc našich dobrovoľných hasičov, pracovníkov obecného úradu, poslancov OZ,
dôchodcov a všetkých dobrovoľníkov z radov občanov, ktorí sa
na príprave osláv podieľali. Veľká vďaka patrí i občanom, ktorí
odprezentovali svoje umenie i šikovnosť na našej výstave počas
Dní obce.
Počas leta nás nepríjemne prekvapili aj technické problémy
a značné znečistenie našej ČOV, ktoré boli spôsobené jednak
opotrebovaním technologického zariadenia, ako aj neplnením si
povinností pri prevádzkovaní a údržbe ČOV v minulom období.
Na odstránení technických závad (čerpadlá kalu, miešadlá kalu,

prevzdušňovacie zariadenie – PAMP, mechanické sito) i samotnom vyčistení ČOV sa svojou prácou i vo svojom voľnom čase
podieľali: p. Peter Šrot, p. Jaroslav Tuček, p. Peter Oroš , p. Ján
Motoška, zamestnanci OÚ pri VPP, členovia DHZ Nemecká,
spoločnosť PT CHEM. Chcem osobitne poďakovať vedeniu VÚ
1043 za technickú podporu pri zabezpečení čistiacich prác
ČOV, ako aj pri poskytovaní pomoci a súčinnosti pri organizovaní iných akcií v prospech obce. Veľké uznanie prináleží
p. Zoltánovi Sojakovi, ktorý sa svojimi skúsenosťami a prácou
najviac zaslúžil o nápravu havarijného stavu ČOV.
Čo sa týka ďalších aktivít v našej obci, v tomto období prebiehajú práce na opravu výtlkov v Dubovej (lesnícka cesta),
vychádza aj výzva na verejné obstarávanie prác I. etapy – opravy miestnej komunikácie Pod Hrbkom. Predpokladaný termín
ukončenia týchto prác je 31.október 2015. Okrem ciest sa zamestnanci venujú aj čisteniu verejných priestranstiev a koseniu
a jesennej údržbe trávnatých porastov.
Aj v tomto období pokračujeme v hľadaní a získavaní finančných zdrojov na rôzne projekty pre našu obec – koncom
septembra sme skompletizovali všetky potrebné náležitosti

k podaniu žiadosti o financie na obnovu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci. V týchto dňoch pripravujeme
podklady pre verejné obstarávanie prác na ZŠ s MŠ. Financie na
opravu strechy (cca 48 000€) sme dostali ešte na základe žiadosti bývalej riaditeľky ZŠ s MŠ p. Kováčovej. Takisto prebieha
príprava na obnovu detského ihriska pri ZŠ s MŠ, na ktorú sa
nám tiež podarilo získať potrebné financie.
Dňa 25. septembra 2015 bol zamestnancami OÚ ukončený
dlhodobý proces tvorby nového PHSR (Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja) na obdobie 2016 – 2020 (dotazníky,
vyhodnocovanie predchádzajúceho PHSR, plánovanie nových
investícii a aktivít obce). Aj tento dokument nám pomôže v ďalšom smerovaní rozvojových a projektových aktivít v našej obci.
Ešte počas jari Obecné zastupiteľstvo v Nemeckej poverilo
hlavného kontrolóra obce vykonaním finančnej kontroly v Základnej škole s materskou školou v Nemeckej v oblasti personálnej politiky, dodržiavania rozpočtu, finančného hospodárenia

a uzatvorených zmlúv. Na základe zistených závažných pochybení v predmetoch kontroly, ktoré bolo prerokované aj v Rade
školy pri ZŠ s MŠ bol dňa 26. augusta 2015 odvolaný riaditeľ
školy. Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy je zverejnené aj v našich novinkách.
V septembri sme sa okrem spomenutého venovali aj prácam
na príprave dokumentácie, v našej obci boli zrealizované nové
vymeriavacie práce a vytyčovanie trás kanalizácie. Nakoľko
nové informácie a skutočnosti o príprave a postupe dokončenia
kanalizácie budú známe po vydaní tohto čísla novín, budeme
občanov informovať prostredníctvom stretnutí s občanmi v jednotlivých častiach obce.
Na záver chcem znovu vyzvať všetkých spoluobčanov, aby
svojimi podnetmi a konštruktívnymi návrhmi i naďalej pomáhali
zlepšiť prácu OÚ i samotné podmienky pre život v našej obci.
Veď aj vďaka Vašim nápadom sa môžeme posúvať dopredu.
Ďakujem.
Branislav Čižmárik
starosta obce

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Prierez uzneseniami obecného
zastupiteľstva obce Nemecká za obdobie
od 22. 07. 2015 do 31. 08. 2015
(Prierez uzneseniami obecného zastupiteľstva obce Nemecká
za obdobie od 22. 07. 2015 do 31. 08. 2015)
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká (ďalej len „OZ“) za vyššie uvedené obdobie zasadalo spolu dvakrát, a to v dňoch 22. 07.
2015 a 31. 08. 2015. Pre lepšiu informovanosť občanov sme vyhotovili tento prierez uzneseniami s krátkym komentárom.
Na zasadnutí OZ dňa 22. 07. 2015 OZ uznesením vzalo na
vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Juraja
Michelčíka. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie p. Jurajovi
Michelčíkovi za odvedenú prácu a želáme mu v osobnom a pracovnom živote veľa úspechov. Súčasne bol za poslanca OZ po
zložení zákonom stanoveného sľubu ustanovený prvý náhradník
p. Ivan Kováčik. Následne bola OZ vzatá na vedomie správa
audítorky z overenia ročnej účtovnej uzávierky za rok 2014
a schválené pripojenie budov vo vlastníctve obce Nemecká na
kanalizáciu budovanú v ďalšej etape. Taktiež bolo OZ schválené
spolufinancovanie nákladov na akciu „Oprava a dokončenie
detského ihriska v ZŠ s MŠ v Nemeckej“ vo výške 500,-€, pretože, ako si možno niektorí z Vás všimli, predmetné detské
ihrisko vybudované v minulom volebnom období pravdepodobne nespĺňa kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky na jeho prevádzku, a preto bude nutné ho podstatne rekonštruovať, čo však
plánujeme s prispením financií z grantov a fondov s malou spoluúčasťou obce. OZ tiež na tomto zasadnutí neschválilo preplatenie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity ZŠ s MŠ
v Nemeckej na obdobie 2. štvrťroka 2015 vo výške 3.000,-€.
Poslanci OZ jednohlasne podporili nechválenie týchto finančných prostriedkov, a to aj z dôvodu, že na predchádzajúcom
zasadnutí OZ boli oboznámení s výsledkom kontroly vykonanej
hlavným kontrolórom obce v ZŠ s MŠ v Nemeckej, ktorá sa
týkala hospodárenia a personalistiky školy v roku 2014 s viacerými zistenými pochybeniami. Vzhľadom na správu hlavného
kontrolóra obce sa OZ predbežne dohodlo, že uvedené finančné
prostriedky uvoľní až po vykonaní a ukončení obdobnej kontroly na ZŠ s MŠ v Nemeckej za obdobie roku 2015. Súčasne
OZ požiadalo starostu obce o predloženie prehľadu čerpania
rozpočtu ZŠ s MŠ v Nemeckej na najbližšie zasadnutie OZ.
Ďalším prerokovaným bodom bola informácia starostu obce

o zrušení funkcie prednostu obecného úradu, čo poslanci OZ
vzali na vedomie. OZ uložilo obecnému úradu predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ aj zoznam dlžníkov obce, vrátane výšky dlžných súm za komunálny odpad, stočné a daň z nehnuteľnosti. Toto opatrenie je nutné, nakoľko obec eviduje dlžníkov
a v minulom volebnom období, hoci poslanci OZ vyslovene o to
žiadali, neboli predchádzajúcim vedením obce podniknuté žiadne právne kroky smerujúce k vymoženiu dlžných súm, ktoré sú
príjmom obce a slúžili by na investičné akcie a na zveľadenie
obce. Ako posledné rozhodnutie prijalo OZ uznesenie, ktorým
vyhlásilo za prebytočný majetok obce motorové vozidlo značky
Mercedes a určilo spôsob jeho odpredaja pre najvyššiu podanú
ponuku a schválilo odmenu členom redakčnej rady Noviniek
spod Hradiska vo výške 20,-€ každému členovi redakčnej rady
za jedno číslo.
Na zasadnutí dňa 31. 08. 2015 OZ poverilo hlavného kontrolóra obce mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonať
kontrolu v oblastiach personálnej politiky, dodržiavania rozpočtu, finančného hospodárenia a uzatvorených zmlúv za obdobie
roka od 01. 01. 2015 do 31. 08. 2015 v ZŠ s MŠ v Nemeckej.
Uvedené opatrenie má za účel kontinuálne pokračovať v kontrole vykonanej v ZŠ s MŠ v Nemeckej za rok 2014 s cieľom poukázať na prípadné zistené nedostatky a pochybenia, odstrániť
ich a zabezpečiť v kontrolovaných problematikách zákonný stav,
ak je tento porušovaný. Tiež OZ schválilo výpožičný poriadok
Obecnej knižnice v Nemeckej. Veríme, že týmito opatreniami
sme potešili občanov, ktorí sú návštevníkmi obecnej knižnice.
Súčasne bolo schválené rozpočtové opatrenie – navýšenie
položky Čistička odpadových vôd Nemecká z dôvodu vážnej
poruchy čerpadiel z pôvodnej sumy 100,-€ na sumu 9.100,-€,
pretože technický stav čerpadiel ČOV bol havarijný. Na základe
prevádzkovej knihy ČOV bolo zistené, že na havarijnú situáciu
čerpadiel pracovník ČOV bývalé vedenie obce opakovane upozorňoval, avšak k náprave nedošlo a havarijná situácia sa pod
hrozbou možnej pokuty riešila až v tomto volebnom období.
Taktiež OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nemecká“. Vďaka tomuto projektu spracovanému starostom obce v úzkej spolupráci s poslancami OZ a zamestnancami obecného úradu, za
podmienky, že bude úspešný, by malo dôjsť ku kompletnej rekonštrukcii svetlených bodov, rozvodných bodov a výložníkov

verejného osvetlenia v obci Nemecká s 5% spoluúčasťou obce
a vychádzajúc zo záverov vypracovanej svetelnej a energetickej štúdie tiež k úspore na úrovni 46% z doposiaľ spotrebovanej
elektrickej energie verejným osvetlením. Na záver OZ poverilo
obecný úrad vyvesením návrhu VZN o opatrovateľskej službe
v termíne do 03. 09. 2015 na pripomienkové konanie tak, aby

mohlo byť schválené na najbližšom zasadnutí OZ, pretože doposiaľ platné VZN týkajúce sa tejto problematiky nebolo v súlade
s vyššími právnymi predpismi.
Veríme, že vyššie opísané opatrenia vykonané OZ budú viesť
k zlepšeniu a skvalitneniu života všetkých obyvateľov obce a zo
strany Vás – občanov budú vnímané ako pozitívne.
Obecná rada obce Nemecká
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
podľa inovovaného programu sa v tomto roku dotýkajú žiakov
l. ročníka, ktorí majú navýšený počet hodín telesnej výchovy,
zaradený predmet anglický jazyk a vrátili sa k predmetu prvouka, ktorý pred týmto obdobím bol zo školských programov
vypustený. Zmena sa týka aj žiakov 5. ročníka, ktorí majú
v učebných osnovách nový predmet technika a školou dotovaný
predmet regionálna výchova. V tomto predmete už majú za sebou prvé poznávanie nášho regiónu.
Aj v tomto školskom roku majú naši žiaci možnosť využívať
služby školskej knižnice, zapájať sa do rôznych podujatí v školskej knižnici, ktorá bude žiakom sprístupnená vždy vo štvrtok
v čase od 13.30 do 14.00 a povedie ju Mgr. Janka Hubová.
Knižnica je k dispozícii žiakom aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom vyučujúcich.
V polovici septembra sme ponúkli žiakom našej školy možnosť vybrať si voľnočasovú záujmovú aktivitu, v rámci organizovania rôznych krúžkov. V tomto školskom roku budú na škole
fungovať tieto krúžky: maškrtníček, tvorivosť, zdravý chrbátik,
turistický krúžok, florbal, futbal, hand made, volejbal, hravá angličtina, klub mladých vedcov, tanečný krúžok. Privítali sme
spoluprácu s Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová, ktorý
činnosť futbalu na našej škole zabezpečí po technickej aj metodickej stránke.
Žiaci našej školy majú aj v tomto školskom roku možnosť
navštevovať Základnú umeleckú školu Brusno, ktorá má na našej škole detašované pracovisko. Hľadáme spoločné riešenia,
aby táto vzdelávacia činnosť bola čo najlepšie zorganizovaná.
V súčasnosti bojujeme s nedostatkom priestorových učební,
nakoľko časť učební je zazmluvnená prenájmom, preto sa výučba budúcich umelcov presúva aj do našich tried, ktoré popoludní korigujeme s krúžkovou činnosťou.
Na škole naďalej pôsobí občianske združenie rodičov našich
žiakov, ktorí uvítajú akúkoľvek personálnu pomoc pri organizovaní akcií pre školu. Veríme, že sa neurazia, ak ich oslovíte so
záujmom o spoluprácu pri organizovaní Mikuláša, Dňa detí,
Vianočnej akadémie a podobne. Predsedníčkou občianskeho
združenia rodičov je pani Stanka Šestáková, mamička našej
Emky – štvrtáčky.
Školský rok sa pomaly rozbehol a my už máme za sebou prvé
vystúpenie v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb
v Dubovej v rámci týždňa dobrovoľníctva. Teraz pre nich nacvičujeme ďalšie kultúrne programy, s ktorými ich prídeme potešiť
v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Tu nepochybne
nezabudneme ani na Jednotu dôchodcov v našej obci, či na našich starých rodičov, ktorých radi privítame v našej škole na
triednych akadémiách.
Už dnes sa deti veľmi tešia na pripravované jesenné akcie:
Šarkaniádu, Halloweensku noc spojenú s lampiónovým sprievodom, Farebný týždeň plný zdravej výživy. Ani sa nenazdáme
a bude pred nami zima. My sa vám s najnovšími informáciami
z diania v škole radi prihovoríme aj v ďalšom čísle obecných
novín v predvianočnom období. Dovtedy budeme spoločne
čakať na výsledky výberového konania na miesto riaditeľa školy. Veríme, že kompetentná Rada školy vyberie múdro a školu
bude viesť šikovný riaditeľ, ktorému sa podarí vyriešiť problémy, ktoré túto školu trápia už dlhé roky.

Milí rodičia, starí rodičia,
priatelia našej školy,
po horúcom lete a po prázdninách sme opätovne dostali možnosť prezentovať našu školu na stránkach našich obecných novín
a vítame príležitosť redakcie predstaviť Vám, čo pripravujeme
v novom školskom roku.
Školský rok sme otvorili 2. septembra 2015 v telocvični, kde
sme so záujmom sledovali najmä pasovanie prvákov za žiakov
našej školy. Tento školský rok do našich lavíc zasadlo 124 žiakov, z toho 17 nových prvákov, ktorí pri pasovaní zložili prvácky sľub. Od školy dostali pamätný list, tabuľku na nácvik prvých
písmen a od Obecného úradu v Nemeckej dostali flauty, ktoré
budú používať na hudobnej výchove v rámci projektu hry na
zobcovú flautu. Prvákov v tomto školskom roku povedie pani
učiteľka Mgr. Janka Šagátová.
Pri otvorení školského roka sme predstavili všetkých pedagógov školy:
Druhý ročník povedie nová pani učiteľka Mgr. Martina Štefaňáková, s tretiakmi bude pokračovať Mgr. Denisa Skladaná
a so štvrtákmi Mgr. Janka Hubová.
Piaty ročník, ktorý je náročný pri prechode z prvého stupňa,
povedie nová pani učiteľka Mgr. Anna Petrášová, PhD. Šiesty
ročník pokračuje s Mgr. Renátou Klimekovou, siedmy ročník
vedie Mgr. Rudolf Chromek, ôsmy ročník má na starosti Mgr.
Eva Surová. Posledný, deviaty ročník, k úspešnému záveru povedie triedna učiteľka Mgr. Marcela Bakošová (Tišťanová).
V tomto školskom roku u nás začala pracovať na plný úväzok aj
pani učiteľka Mgr. Lenka Tokárová, ktorá stojí pred náročnou
výzvou pripraviť žiakov deviateho ročníka na úspešné zvládnutie Testovanie 9 zo slovenského jazyka.

Aj v tomto školskom roku bude pri našej škole k dispozícii
Školský klub detí, ktorý pracuje v dvoch oddeleniach:
• l. oddelenie pre žiakov l. a 2. ročníka vedie nová pani učiteľka Mgr. Mária Filipová, ktorá okrem výchovnej činnosti v Školskom klube detí vyučuje etickú výchovu a telenú výchovu. Naši
žiaci si ju pamätajú zo školy v prírode, kde nám zabezpečovala
animačné programy.
• 2. oddelenie pre žiakov 3. a 4. ročníka vedie pani vychovávateľka Mgr. Adriána Kútiková – Brnová
Verejnosť iste zaznamenala legislatívne zmeny vo vzdelávacích programoch, ktoré navrhlo Ministerstvo školstva a do platnosti vstúpili od septembra tohto roku. Zmeny vo vyučovaní

Za kolektív pedagógov
Mgr. Denisa Skladaná, poverená vedením školy.
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Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Prvé zverejnenie 23. 09. 2015
Obec Nemecká ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou
školou, Školská 35, Nemecká vyhlasuje v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa(ky)
Základnej školy s materskou školou, Školská 35, Nemecká.

- znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
- znalosť práce s PC.
Požadované doklady:
- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- stručný profesijný životopis,
- návrh koncepcie rozvoja školy a školského zariadenia,
- súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov.

Požadované predpoklady na výkon funkcie riaditeľa základnej školy:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- vykonanie prvej atestácie,
- spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov ku dňu uskutočnenia výberového konania,
- najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončí funkčné
vzdelávanie,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie,
- znalosť školskej legislatívy,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 23. októbra 2015 do
10.00 hod. na adresu: Obec Nemecká, Hronská 37, Nemecká,
976 97. Obálku označte heslom „Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Nemeckej – neotvárať“. Termín
a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Branislav Čižmárik
starosta obce

Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
vybojovali prvé miesto s časom 21, 69 s. Predposledný augustový víkend nás čakali hneď dve súťaže. V sobotu 22. augusta
sme sa zúčastnili na Memoriáli Eduarda Majera v Jasení, kde
sme s družstvom žien opäť obsadili 1. miesto a družstvu mužov
sa podarilo umiestniť na krásnom 5. mieste. V nedeľu 23. augusta nás čakala posledná súťaž v Závadke nad Hronom o pohár starostu obce Závadka nad Hronom, kde sa družstvo žien umiestnilo na 2. mieste a zmiešané družstvo mužov a dorastu na
6. mieste.
A na záver mi už ostáva len poďakovať všetkým, ktorí nás
podporujú v našej činnosti. A pevne verím, že sa nám tak výborne bude dariť aj v nasledujúcej sezóne.

Činnosť hasičov v letnej sezóne
Leto plné hasičských súťaží nám už skončilo a DHZ Nemecká sa vôbec nemusí hanbiť za svoje hodnotenie v uplynulej
sezóne. Po tom, čo nás naše družstvo žien reprezentovalo na
Krajskom kole v Polomke, kde sa umiestnili na 6. mieste, sme
si užili krátke prázdniny, počas ktorých sme sa predstavili na
oslavách Dní obce Nemecká ukážkami požiarneho útoku s prekážkami a požiarneho útoku s vodou. No potom sme sa opäť
pustili do trénovania. Pre nás prvou hasičskou súťažou bol Memoriál Júliusa Makušu v Čiernom Balogu časť Medveďovo, kde
sa naše družstvo mužov umiestnilo na 7. mieste a družstvo žien
na 6. mieste. Na ďalší víkend náš čakal Memoriál Ladislava
Vozára v Osrblí, kde sme sa zúčastnili len s družstvom žien. Tie

Pavel Marčok

Narodili sa

Opustili nás

Hana Ťažká, 14. 7. 2015, Nemecká
Lucas Kubove, 13. 8. 2015, Nemecká
Rastislav Rejzinger, 23. 8. 2015, Nemecká
Denis Rejzinger, 24. 8. 2015, Zámostie
Tomáš Majzel, 29. 8. 2015, Zámostie
Mikuláš Mušuka, 30. 8. 2015, Nemecká

Jaroslav Čonka, Dubová, 56 ročný
Helena Šimková, Nemecká, 87 ročná
Jozef Bobok, Nemecká, 83 ročný
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Svätý rok milosrdenstva
V sekularizovanej spoločnosti slovo milosrdenstvo vyšlo
z módy. Avšak volanie po súcitení je tu vždy prítomné, ba
nástojčivé, najmä po prírodných katastrofách, po leteckých
a iných nešťastiach. V humanitných vedách je používaný termín
empatia (vcítenie sa). Vcítiť sa do pocitov, myslenia i života
iných sa považuje za predpoklad dobrých medziľudských
vzťahov, za súčasť pravej ľudskosti. Vžiť sa do spôsobov inej
kultúry či náboženstva je zas predpokladom dialógu medzi
kultúrami a medzi náboženstvami. Biblické posolstvo o milosrdenstve môže teda aj dnes nadväzovať na všeľudskú skúsenosť
potreby súcitenia.
Pápež František vyhlásil mimoriadny svätý rok milosrdenstva, ktorý začne 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to nová príležitosť upriamiť našu

pozornosť na to, čo je podstatné v živote Cirkvi. Milosrdenstvo
je totiž kľúčovou témou Biblie. Už Starý zákon zjavuje
milosrdné Božie srdce, avšak plnosť zjavenia Božieho milosrdenstva prináša až Ježiš Kristus. On je tvárou milosrdenstva, je
zosobneným milosrdenstvom. Stretnúť Krista značí stretnúť
Božie milosrdenstvo. Ježišov život, jeho slová a činy, no najmä
jeho veľkonočné tajomstvo, je tajomstvom Božieho milosrdenstva. V Ježišovom srdci spoznávame, že Boh má srdce pre nás,
biednych hriešnikov, že je milosrdný (misericors). On nás vyzýva: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36).
Svätý rok milosrdenstva je tak výzvou svedčiť o milosrdnej
láske nebeského Otca skutkami dobročinnej lásky, prejavmi
telesného i duchovného milosrdenstva.

Deň rodiny
v našej farnosti

Paprsky
Počas letných prázdnin 14. júla 2015 našu farnosť navštívili
a pekným koncertom plným hlbokých duchovných piesní
potešili našich farníkov členovia hudobnej skupiny Paprsky
z Českej republiky. V rámci svojho koncertného turné po Slovensku sme mohli v ich spoločnosti stráviť príjemný večer plný

Cieľom tohto nedeľného popoludnia bolo spojiť naše rodiny
do spoločenstva, kde sa popri hrách, súťažiach, detskom šantení,
speve a opekaní dalo hovoriť o Bohu, akoby bol práve vtedy
medzi nami. Bolo to naozaj úplne iné ako rozprávať sa s Ním
v tichosti svojej modlitby, ktorú počuje len On. Od nás, ktorí nie
sme zvyknutí vyslovovať svoje modlitby, prosby a poďakovania
nahlas, to veru chcelo aj trochu odvahy. No vďaka niekoľkým
rodinám, ktoré prišli medzi nás z Brezna a ukázali nám, že aj
takto otvorene sa dá rozprávať s Bohom a s blížnym, sa nám to

začalo dariť. Veď žiadna pomyselná bariéra medzi nami a Bohom a medzi nami navzájom nie je až taká veľká, aby sa nedala
prekonať alebo aspoň o kúsok ďalej podať, ak to my sami chceme. Ak v tom vidíme význam. Ak tomu veríme. Veď tých každodenných starostí, ktoré denne riešime, je niekedy viac než
dosť.
Pre mňa stretnúť sa v dobrej nálade tam, kde sa hrajú deti, kde
sa hrá a spieva, kde sa nehanbíme za to, že Boha poznáme a snažíme sa mu priblížiť, význam má. Lebo viem, že nie som sám.
A v tom je sila spoločenstva.
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, a aj vám, ktorí to
robíte pre iných.

lahodných tónov, pekných myšlienok a duchovna, ktoré doslova sálalo z každého jedného z nich. Hudobná skupina pôsobí už
od roku 1996 na Morave, hneď v niekoľkých mestách a v súčasnosti má takmer 40 členov, medzi ktorými sa nájdu mladší, aj tí
skôr narodení. Je vidieť, že to, čo robia, robia z lásky k Bohu
a k blížnym a je veľká škoda, že sa ich koncertu nezúčastnilo
viac ľudí z našej farnosti. Bolo sa na čo pozerať, aj čo počúvať.
A v neposlednom rade – bolo príjemné na chvíľku si oddýchnuť
po celodennej práci a posedieť v prítmí kostola a nechať sa
unášať lahodnými tónmi.
Zuzana Kováčová

ML
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Dni obce Nemecká
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa počas
tretieho júlového víkendu konali Dni obce Nemecká.
Prípravy začali už v marci a vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii, v ktorej sa naša obec nachádzala po predchádzajúcom volebnom období, v začiatkoch vôbec nebolo isté, či oslavy budú. Avšak aj vďaka premyslenej organizácii, uskromnení
sa a najmä vďaka výdatnej pomoci sponzorov, sme mohli začať
s plánovaním XI. ročníka Dní obce Nemecká.
Treba povedať, že organizačne sme urobili, čo bolo v našich
silách a všetko prebiehalo ako malo – program bol zabezpečený,
účinkujúci pripravení, súťaže, ukážky, výstavy, stánky či občerstvenie takisto. No mohli sme my plánovať, organizovať, keď
nám počasie nedalo šancu tešiť sa z výsledkov niekoľkomesačnej práce. Bolo veľkým sklamaním pre deti, že preteky na odrážadlách či korčuliach nemohli byť v čase a na mieste, na ktorom
sme ich plánovali. Ale i napriek tomu v sobotu sa nám podarilo
našich najmenších potešiť, i keď boli v menšom počte. Poďakovanie za zorganizovanie súťaže patrí p. Marcelovi Macíkovi,
p. Ing. Mirke Virágovej a p. Anke Starčokovej za sladké medaily.

Aj športové súťaže boli úspešné – volejbal i stolný tenis si
našli priaznivcov, ktorí to poriadne roztočili. Čo sa týka hlavného programu, počasie k nám už také priaznivé nebolo. Tesne
pred začiatkom programu sa prehnalo našou obcou búrkové
šialenstvo. Strhlo nám z pódia strechu, porúcalo výzdobu a dážď
narobil mláky a premočil úplne všetko. No i tak nás to neodradilo a program sme začali vystúpením v kultúrnom dome. Nakoniec sa počasie trošku umúdrilo a my sme mohli pokračovať
na pripravenom pódiu. Rozbalil sa skákací hrad pre deti, cukrová vata, trampolína. Najmladším hasičom z DHZ Dráčik pod
vedením Eleny Horváthovej a Pavla Marčoka sa vydaril útok,
boli veľmi šikovní a dokázali nám, že sa nemusíme báť,
o likvidáciu požiarov máme postarané! (Len ich nezakladať!)
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Marčokovi ml., p. Marte Huttovej, aktivačným pracovníkom,
hlavne Mariánovi Skladanému a všetkým, ktorí prišli, pomohli
a nezľakli sa práce a dažďa. Len nás mrzí, že sme ľudia tvrdí –
nevieme prejaviť radosť, či potlesk, nároční – každý vyžaduje
niečo iné, radi kritizujeme – i keď nepriložíme ruku k dielu.
Vieme, nikto nie je dokonalý, ale aspoň sa snažíme a hlavne
nikto to nerobí pre seba, ale pre nás všetkých. Čo na záver?

Aj výstava šikovných rúk domácich majstrov bola vychválená a vydarená. Máme šikovných spoluobčanov, ktorí sa nemusia
za svoje výrobky hanbiť. Vďaka patrí p. Jaroslavovi Majerčíkovi, p. Jozefovi Janušekovi, p. Jánovi Gubančokovi, p. Jánovi
Marčokovi, p. Ľudmile Sojakovej, p. Eve Bačkovej a p. Marekovi Živorovi za ochotu požičať svoje výrobky na zorganizovanie výstavy. Úspech mala aj súťaž silákov, ktorú zabezpečoval
V-Fit Club pod vedením p. Vladimíra Végha. Vychováva silákov, ktorí nám zase zabezpečia ochranu.

Program sme teda dotiahli dokonca. Vyvrcholením sobotného večera bol neuveriteľný ohňostroj, ktorý zažiaril na oblohe
a potešil všetkých občanov. Diskotéka pre mladých sa tiež vydarila, nikomu nevadil ani dážď, ani blato. Zábava bola v plnom
prúde, i keď decibely boli dosť silné (nabudúce sa polepšíme!)
V nedeľu sa pokračovalo oslavami 70. výročia organizovaného
futbalu v Nemeckej futbalovým zápasom. Tento šport je už naozaj 70 rokov v našej obci, miestami úspešný, inokedy menej,
ale ešte stále je tu. Oslavy zabezpečoval p. Peter Oroš s kolektívom pomocníkov.
Na záver sa ešte patrí poďakovať tým, čo sa na priebehu osláv
akoukoľvek formou zúčastnili. Poďakovanie patrí starostovi
obce, ktorý vybavoval, organizoval a dohliadal nad priebehom
Dní obce a hlavne sponzorom – EQUUS SPORT Ján PAVLÍK,
Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo
Nemecká, PROFAX Nemecká – Danka BÁRTHOVÁ, MOTOREST Nemecká - Michal NÁTER, Geo Sport outdoorová predajňa Nemecká, Pozemkové spoločenstvo Zámostie, Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová, Poľovnícke

Azda zaželať si lepšie počasie, viac spolupráce a ochoty pomôcť.
Radi prijmeme aj Vaše pripomienky, návrhy ale i kritiku. Možno nabudúce budú oslavy aj s Vašou pomocou ešte krajšie!

združenie Čierny diel Ráztoka, VÚ 1043 Nemecká pplk. Ing.
Juraj ČREPP, Ján KINDERNAY, Maroš KOHÚT, Ľuboš
KOHÚTIK, Dominik KÚTIK. Samozrejme ďakujeme aj všetkým účinkujúcim a ochotným spoluobčanom – p. Milene Grúberovej, p. Danovi Kalickému, p. Jane Macíkovej, p. Bibiane
Klinčíkovej, p. Jozefovi Vančovi, Simone Vančovej, Pavlovi

Dana Klincová
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Leto v DD a DSS HRON v Dubovej
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rybárstva prišli medzi
prijímateľov sociálnejslužby v DD a DSS HRON v Dubovej
30. 6. 2015 predstavitelia Miestnej organizácie Slovenského rybárského zväzu (MO SRZ ) v Podbrezovej Peter Oroš, Milan
Kobela a František Potočár. Porozprávali nám zaujímavosti
zvodnej ríše v našom okolí. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a príjemnestrávili dopoludnie.

Svetový deň alergií sa pripomína od roku 2005. V našom
zariadení sme si ho pripomenuli 8. 7. 2015. Michaela Longauerová v prednáške pre prijímateľov sociálnej služby sa snažila
zvýšiť informovanosť o alergiách s cieľompodporiť hlavne prevenciu.
Leto pokračovalo a 16. 7. 2015 nás navštívili dobrovoľníčky
z Predajnej Mária Peťková a Martina Felbabová. Pri príležitosti
Dňa hlavolamov si pre prijímateľov sociálnej služby v DD
a DSS HRON pripravili množstvo zaujímavých úloh. Pri ich
riešení sme sa zabavili, zasmiali a zároveň overili naše schopnosti.

aj ručne vyrobenými medailami. Prijímatelia sociálnych služieb
opäť dokázali, že všetko sa dá, len treba chcieť.
Leto sme ukončili s mládežou. Študentky zo SPSA EBG
Brezno spolu so zástupkyňou riaditeľky Blaženou Sanitrovou
navštívili DD a DSS HRON 8. 9. 2015, aby si spoločne s prijímateľmi sociálnej služby pripomenuli Medzinárodný deň
gramotnosti. Pripravili si pre nás zaujímavú prezentáciu o gramotnosti a mnoho pracovných listov, ktoré sme spoločne riešili.
Posedenie bolo nielen zaujímavé ale aj zábavné.
Krásne slnečné počasie tohto leta sme využili a 3. 8. 2015
sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby navštívili okresné
mesto Brezno. Poprechádzali sme sa ponámestí a posedeli
v parku na zmrzline. Strávili sme spolu príjemné dopoludnie
a šťastne sme sa vrátili domov.
Dňa 20. 8. 2015 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON v Dubovej uskutočnil v poradí už XIV.
Športový deň seniorov. Tento rok sme si pozvali aj súperov a to
prijímateľov sociálnej služby z DD a DSS Sénium z Banskej
Bystrice. Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach – kolky,
šípky, hod do koša, hod do diaľky. Niektorí súťažili, iní povzbudzovali, ale všetcispoločne strávili príjemné dopoludnie. Vďaka
našej obyvateľke boli víťazi ocenenínielen sladkou odmenou, ale
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Z úspechov našich
najmladších športovcov
Na začiatku školského roka, 12. septembra
2015 sa v neďalekej obci Predajná konali Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, na ktorých
mala tentokrát zastúpenie aj naša obec. V kategórii žiaci 10. – 11.roční sa podarilo nášmu nádejnému športovcovi Martinovi Macíkovi vybojovať
krásne 3.miesto v rýchlostných pretekoch, čím
nám všetkým ukázal, že nám v obci rastie ďalší
športový talent. Martinovi srdečne blahoželáme
a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Martin Macík

Výsledky pretekov Inline
Speed Nemecká
(Dni obce Nemecká 2015)
Pre nepriaznivé počasie boli preteky na kolieskových korčuliach preložené z piatku na sobotu,
čoho dôsledkom bola zmena trasy pretekov a aj
nižšia účasť pretekárov. Na nálade nám to však
neubralo a akcia sa dopadla na jednotku.
Výsledky:
• kategória najmladších detí
(rok nar. 2007 – 2008):
1. miesto
Kiko Kotlár
2. miesto
Kristián Kobzoš
3. miesto
Simona Tomková

(čas 2:14)
(čas 2:28)
(čas 2:30)

• kategória starších detí (rok nar. 2004 – 2005):
1. miesto
Adriana Kobzošová (čas 1:46)
2. miesto
Branislav Píši
(čas 1:48)
3. miesto
Sofia Žabková
(čas 1:51)
• kategória najstarších detí
(rok nar. 2002 – 2003) – trasa bola dvojnásobná oproti predchádzajúcim kategóriám:
1. miesto
Alex Mistrík
(čas 3:15)
2. miesto
Peter Kobzoš
(čas 3:31)
• kategória dospelí:
Zúčastnili sa dvaja pretekári – p. Ľubomír
Jablonský a p. Marcel Macík – a keďže boli jediní,
za účasť im patrí uznanie.
Pevne veríme, že aj tí, čo nevyhrali, mali radosť s veselého predpoludnia, ktoré mali možnosť
stráviť počas prázdnin a že sa so všetkými stretneme aj v budúcom roku, pri ďalších pretekoch
Inline Speed 2016.
Marcel Macík
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Turnaj trojčlenných družstiev
Nemecká 12. 9. 2015
Celkové poradie:
1. Žiar Nad Hronom (Bartalský B., Kovács O., Repáň H.)
2. Podbrezová A (Fodor M., Glejtek M., Plecho)
3. Lokomotíva BB (Štrbík Ľ., Slabej B., Kováčik Z. )
4. Brezno (Zigo M., Mihál R., Ištván L.)
5. – 8.
Iľanovo (Mažári M., Demenčík T., Toman J.)
Morava I (Machander, Slašťan D., Hejdušek)
Zv. Slatina (Libiak, Lauko, Gajdoš)
Predajná A (Chromek P., Michalčík D., Špalek M.)
9. Šg Nitra (Lauko M., Žitňanský, Slávik)
10. Nitra 08 (Babic M., Stračár P., Truska A.)
11. – 16.
Selce (Kohút P., Rychecký P.,Lacika D., Trpka J.)
Lučatín A (Kováč M., Kán P., Sokáč I.)
Podkonice (Pobiš S., Samuelčík D., Král A., Barla M.)
Predajná B (Kuth L., Kosec B., Kuna Ľ.)
Podbrezová B (Dančo P., Lamper Ľ, Dien J.)
Sielnica (Leifer D., Bayer P., Macko S.)
17. Morava II (Čevela, Urbanec, Vtomín.)
18. Cobra BB (Jarina P., Jarina D., Tomčík O.)
19. Most Pri Bratislave (Valent., Litavský., Trančík.)
20. Lučatín B (Hruška S., Hruška P., Hrušková H., Hruška M.)
21. Valaská (Cuth J., Prokopec E., Gondek P.)
22. Malachov (Jančiar R., Štubňa V., Vozár.)
23. Dubová (Živor Š., Halgaš L., Komora M.)
24. Medzibrod (Schotter O., Cuper Ľ., Huťka I.)

Dňa 12. 9. 2015 sa konal v športovej hale v Nemeckej stolnotenisový turnaj trojčlenných družstiev. Zúčastnilo sa ho 24 družstiev, ktoré boli rozdelené do 8 trojčlenných skupín.
Hralo sa na 12 stoloch, po získaní piateho bodu sa zápas
skončil. Ako sa už stáva tradíciou turnaja sa zúčastnili aj dve
družstvá našich kamarátov spoza rieky Moravy.
Výsledky:
Semifinále:
Podbrezová A – Brezno
Fodor M. – Mihál R.
Glejtek M. – Zigo M.
Plecho – Ištván L.
Glejtek M. – Mihál R.
Fodor M. – Ištván L.

5:0
3:1
3:0
3:2
3:0
3:1

Lokomotíva BB – Žiar Nad Hronom 0 : 5
Štrbík Ľ. – Bartalský B.
1:3
Slabej B. – Kovács O.
0:3
Kováčik Z. – Repáň H.
1:3
Slabej B. – Bartalský B.
1:3
Štrbík Ľ. – Repáň H.
1:3
O 3. miesto:
Lokomotíva BB – Brezno
Štrbík Ľ. – Zigo M.
Slabej B. – Mihál R.
Kováčik Z. – Ištván L.
Slabej B. – Zigo M.
Štrbík Ľ. – Ištván L.
Kováčik Z. – Mihál R.

5:1
3:0
1:3
3:2
3:2
3:1
3:1

Finále:
Podbrezová A – Žiar Nad Hronom 1 : 5
Fodor M. – Bartalský B.
0:3
Glejtek M. – Kovács O.
1:3
Plecho – Repáň H.
3:0
Glejtek M. – Bartalský B.
2:3
Fodor M. – Repáň H.
0:3
Plecho – Kovács O.
0:3
Zápasy v skupinách

Otvorenie turnaja starostom obce p. Čižmárikom
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Tradícia volejbalového turnaja
V dňoch 24. – 26. júla 2015 sa uskotočnil XI. ročník Dní
obce Nemecká. Tak ako aj po iné roky súčasťou Dní obce bol
volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil v telocvični Základnej
školy s materskou školou Nemecká. Turnaj otvoril zástupca
starostu obce Ing. Jozef Kliment a zaželal všetkým súťažiacim
veľa športového šťastia. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým na dva víťazné sety. V úmornom teple mali diváci možnosť
vidieť množstvo kvalitných zápasov a krásnych volejbalových
výmien. Tento ročník volejbalového turnaja bol oproti predchádzajúcim ročníkom odlišný v tom, že po prvýkrát sa turnaja
mohli zúčastniť iba družstvá zmiešané a na placi museli byť
vždy 4 muži a 2 ženy. Bolo to oproti predchádzajúcim ročníkom
niečo nové a samozrejme je to potrebné hodnotiť veľmi kladne.
V prvom rade treba poďakovať všetkým ženám, ktoré sa odhodlali v tomto nerovnom boji hrať. Zdalo by sa, že touto zmenou
sa bude celý turnaj viesť v ľahkom tempe, ale nestalo sa tak.
Silné podania sa striedali so smečmi, ktoré boli zväčša nechytatelné. Družstvo, ktoré neblokovalo nemalo ani najmenšiu
šancu na uhranie nejakých bodov. Celý turnaj bol veľmi vyrovnaný, i keď bolo vidieť, že mladosť v tomto športe stále prevažuje. Ďaľším fenoménom tohoto turnaja bola psychika, ktorá
v niektorých prípadoch dokázala zatočiť s každým mužstvom
a uberala im body. Veľkým pozitívom celého turnaja bola priateľská atmosféra, ktorá vládla až do konca. Na jednej strane sa
turnaja zúčastnili hráči, ktorí boli odchovaný na „Dubovskom
volejbale“, na strane druhej ich priatelia, kamaráti, ktorím volejbal nebol nikdy ľahostajný. Výsledkom celého turnaja boli
výsledky, únava a radosť zo športu.
A teraz celý volejbalový turnaj vo výsledkoch: Petrochema
Dubová – Nemecká 2:0, Petrochema Dubová – Brusno 2:0,
Petrochema Dubová – Banská Bystrica 2:0, Brusno – Banská

Bystrica 1:2, Brusno – Nemecká 1:2, Banská Bystrica – Nemecká 2:1. Viťazom celého turnaja sa suverénne stalo družstvo
Petrochemy Dubovej, ktoré vyhralo všetky tri zápasy. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Banskej Bystrice, na treťom
mieste družstvo Nemeckej a na poslednom štvrtom mieste
družstvo Brusna. Zloženie víťazného družstva bolo nasledovné:
Dominika Ramajová, Nikola Žabková, Matúš Halgaš, Peter
Marčok ml., Michal Tištian a Vilo Adámek.
Ján Turčan, ml.

Tenis na stole
Pingpong. Hra známa už dvetisíc rokov. Patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Dokáže naučiť rýchlemu odhadu situácie a zároveň okamžitému riešeniu. Užitočná, zábavná a zdravá hra, ktorú dobre poznajú aj obyvatelia našej obce. Do Európy
sa dostala vďaka Angličanom, do Nemeckej aj vďaka Danielovi
Kalickému.
Ako dlho sa venujete stolnému tenisu?
Rekreačne sa mu venujem už dlhú dobu, no podujatia organizujem 18 rokov. Teraz to bude 19. ročník. V rámci obce robíme Vianočný turnaj. Väčší turnaj sa koná v apríli. Zúčastňujú sa
ho hráči z celého Slovenska. Naposledy sme na ňom mali dokonca hráčov z Moravy. Nedávno sme tiež robili turnaj trojčlenných družstiev.
Odkedy sa zúčastňujete súťaží?
Aktívne som sa začal stolným tenisom zaoberať v Predajnej,
kde som aj predtým hrával. Po mojich zdravotných problémoch
som sa mu začal bližšie venovať.
Akých súťaží sa zúčastňujete?
Prebieha tu regionálna súťaž piatej ligy. Máme dve družstvá,
A a B. Zúčastňujeme sa jej už 5 rokov, teda od založenia klubu.
Ten vznikol v lete 2010 s počiatočnými členmi Marcelou Kohútovou, Evou a Mirom Šavoltovcami a so mnou.
Mávate úspechy?
Momentálne sme len v začiatkoch. Chceme však napredovať.
Preto sme založili B družstvo juniorov. Preto robím krúžkovú

činnosť pre mládež. Aby sa mladí ľudia dostali k športu. Zúčastňujeme sa súťaží v Predajnej, ktorú usporadúva pán Riapoš,
olympijsky víťaz hendikepovaných. Odtiaľ prinesieme väčšinou
každý rok medailové umiestnenia. Chodíme tiež do Lučatína či
Valaskej.
Ako dlho organizujete krúžok a koľko má členov?
Sú to už štyri roky a má približne 20 členov.
Majú oň deti záujem?
Zo začiatku sa to rozbiehalo ťažko. Dnes už však záujem majú. Hlavne tí mladší. V mnohých sa prebudí talent na tento šport.
Prečo by mali deti chodiť na vaše hodiny?
Prínos vidím hlavne v tom, že deti priťahujem k športu, dnes
je s tým veľký problém. Z detí sa záujem o šport vytráca.
Stretli ste sa aj so zlými reakciami?
Nie, stretol som sa len s pozitívnymi ohlasmi. Ľudia sú radi,
že sa niečo okolo športu organizuje, či už tréningovo, alebo
súťažne.
Podporuje vás niekto?
Určite by sa to celé nedalo organizovať bez podpory obecného úradu, poslancov a kultúrnej komisie. Sponzoruje nás tiež
pán Beneš, ktorý nám dal vyrobiť vlastné tričká a vďaka ktorému
máme certifikované logo. Čo ma ale naopak mrzí je stav našej
športovej haly. Bola by škoda, ak by sa nezrekonštruovala. Mala
by byť pýchou obce, pretože sa v nej už dosiahlo mnoho športových úspechov.
Lea Šagátová
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