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Veľká noc nomádov
Kresťanský sviatok Veľkej noci má svoj pôvod v židovskej
Pasche. Avšak Izrael zdedil Veľkonočné sviatky od nomádov,
z kultu a kultúry kočovníkov. Pre nich to bol sviatok jari. Bol to
deň, keď vyrážali na nové putovanie so svojimi stádami. V tento
deň vyznačovali okolo stanu kruh z krvi baránka. Obrad bol
zameraný na ochranu pred silami smrti, ktoré nezriedka číhali
na neznámych územiach púšte. Bol spojený s jedlom nomádov,
ktoré tvoril baránok, horké byliny a nekvasený chlieb. Izrael prijal tieto základné prvky sviatku z obdobia svojho putovania.
Pascha mu pripomínala čas, keď bol ľudom bez domova stále na
cestách. Aj keď už nadobudol svoje domy, naďalej zostával
pútnikom, ľudom na ceste.
Prvotná Cirkev preložila slovo Pascha ako „prechod“. Vyjadrila tak cestu, ktorou Ježiš Kristus prešiel cez smrť k novému
životu, k zmŕtvychvstaniu. Preto sa Veľká noc stala a zostala
sviatkom putovania aj v kresťanskej tradícii. Aj nám hovorí, že
sme na zemi iba hostia, Boží hostia. Sme nomádi a pútnici, aj
keď bývame vo svojich domoch. Tak máme chápať aj našu zem
i náš život na zemi. Sme na ceste k novému svetu, k novému
životu. Zem nie je náš posledný cieľ. Ani veci tohto sveta nie sú
definitívne. Kto sa vrhne do užívania vecí sveta, pre koho je
zem jediným nebom, ten premieňa zem na peklo. Robí z nej
niečo, čím nie je a nemôže byť. Keď si však uvedomíme, že sme
nomádi, stávame sa slobodnými od vlastníctva vecí tohto sveta.
Stávame sa slobodnými jeden pre druhého.
Kresťanská Veľká noc nám pripomína Ježišovu poslednú
cestu, Ježišov prechod cez kríž do slávy vzkriesenia. Veľkonočné sviatky sú preto veľkou výzvou pre každého z nás. Poukazujú
na našu poslednú cestu, aby sme na ňu nezabúdali. Jedného dňa

budeme musieť zanechať všetko, čo vlastníme. V ten deň už nezaváži to, čo máme, ale iba to, čo sme. Budeme musieť vydať
počet z toho, akými ľuďmi sme boli na tomto svete a koľko lásky
sme si navzájom preukázali.
PhDr. Miroslav Kuric, PhD.
správca farnosti

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prvýkrát prihovoril z pozície
starostu obce a zároveň poďakoval všetkým občanom za dôveru
a priazeň, ktorú ste mi vo voľbách prejavili.
Narodil som sa a bývam v našej obci 43 rokov. Som ženatý
a mám dvoch synov. Ako som spomínal už v predvolebnej kampani, mojím hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu života občanov, rekonštrukciu a infraštruktúru obce za pomoci finančných
prostriedkov z eurofondov a štátnych dotácií, realizovať projekty na úsporu energií, rozvíjať spoločenský a kultúrny život v obci.
Do úradu som nastúpil 16. 12. 2014. Očakával som, že dôjde
k štandardnému prebratiu agendy úradu, inventárneho majetku
a očakával som presné informácie o stave na účtoch obce, nesplatených faktúrach a pod. Nič také sa neudialo a bývalý pán
starosta do dnešného dňa nepodnikol žiadne kroky k vysvetleniu
situácie ohľadne chodu obecného úradu v minulom období. Až

postupným preverovaním stavu majetku a stavu financií na
účtoch obce zisťujeme veľké nezrovnalosti oproti stavu, ktorý
deklaroval bývalý pán starosta vo svojom predvolebnom
príhovore v miestnom rozhlase. Nehospodárnymi rozhodnutiami došlo k pomerne veľkým škodám na majetku obce,
ktorými sa bude zaoberať hlavný kontrolór obce, ako aj orgány
činné v trestnom konaní. Ešte aj v dnešných dňoch dochádza
k postupnému uhrádzaniu záväzkov za minulé roky. Na základe
nehospodárneho riešenia mnohých situácií v minulom období
(nevynímajúc neprimerane vysoké odmeny zamestnancov
úradu) som musel prijať opatrenia, ktoré napomôžu konsolidovať stav obecných financií (úprava platov zamestnancom, personálne zmeny, úpravy neprimerane vysokých faktúr). Postupné
uhrádzanie a vyrovnávanie dlhov z predošlého obdobia výrazným spôsobom ovplyvní čerpanie rozpočtu v tomto roku i naše
plány pre investície do rozvoja obce. Budeme potrebovať nejaký
čas na to, aby sme mohli napraviť pochybenia z minulosti a snažiť sa o to, aby sme čo najmenej chýb urobili my.
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V súčasnej dobe dochádza k prehodnocovaniu všetkých zmlúv
medzi obcou a dodávateľmi tovarov a služieb a nájomných
zmlúv. Zistili sme, že veľa zmlúv je neplatných z dôvodu skončenia platnosti, alebo z dôvodu nezverejnenia.
V posledných dvoch mesiacoch (február, marec) boli v obci
a v obecnom úrade vykonané kontroly rôzneho zamerania (miestne komunikácie, matrika, protipožiarne zariadenia, Sociálna
poisťovňa). Na výstupné hodnotenia ešte len čakáme.
Zúčastňujeme sa všetkých školení a stretnutí, ktoré majú napomôcť a sú potrebné k riadnemu fungovaniu obecného úradu
(CO, elektronické trhovisko, MAS Chopok Juh, ZMOS, odborné preškolovanie zamestnancov úradu).
Koncom marca sa ukončili práce na našej ZŠ s MŠ, konkrétne v Školskom klube detí, kde boli vymenené všetky staré
okná a bola vymenená poškodená dlažba na terase. Tieto práce
boli financované z prostriedkov, ktoré obec dostala na základe
žiadosti bývalej riaditeľky školy v minulom volebnom období.
Aj teraz sa prostredníctvom aktívnych žiadostí zapájame do
projektov na získanie financií zo štátnych zdrojov (rekonštrukcia telocvične, oprava časti miestnych komunikácií, verejné osvetlenie – modernizácia). Sebakriticky priznávam, že to sú zatiaľ len „omrvinky“, no pevne dúfam, že po vysporiadaní sa
s minulosťou začnem napĺňať predsavzatia a plány, ktorými som
sa prezentoval.
Hneď, ako nám dovolilo počasie, naši zamestnanci začali
s prácami na údržbe verejných priestranstiev (prepojenie miestneho rozhlasu v časti „Kolónia“, doplnenie informačných tabúľ,
preloženie zastávky v časti „Kolónia“, orez stromov, čistiace
práce miestnych komunikácií, čistenie odtokových kanálov
a pod.).

Týmto prosím a žiadam všetkých občanov našej obce, aby
prostredníctvom dočistenia svojho blízkeho okolia dopomohli
k poriadku a čistote v našej obci.
V blízkej dobe nás čaká veľmi dôležité rozhodnutie ohľadne
dobudovania našej kanalizácie. Pripravujeme verejné stretnutie
občanov s poslancami OZ, starostami obcí v spoločenstve Chabenec, na ktorom chceme predostrieť možné riešenia dobudovania kanalizácie. Je potrebné si uvedomiť, že v priebehu roka
vychádzajú posledné výzvy na získanie financií pre dobudovanie kanalizácie v našej obci.
V tejto rýchlej a hektickej dobe si ani neuvedomujeme ako
plynie deň po dni, týždeň po týždni. Je tu jar – najkrajšie obdobie roka. Príchod jari bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými
tradíciami. Jednou z nich a to vynášaním Moreny, sa veľmi
pekne prezentovali naši škôlkári v prvé jarné dni. Veľká vďaka
patrí všetkým deťom, výchovným pracovníkom i všetkým zúčastneným. Morena symbolizovala bohyňu zimy a smrti. Jej
podpálením a vhodením do búrlivých tokov jarných riek ľudia
verili, že odoženú od seba zlobu, pesimistické nálady, choroby
a smrť. Aj ja verím, že zo znovuzrodením prírody, neopakovateľnými krásami a kvitnúcimi kvetmi privítame optimizmus,
radosť, pohodu a s nimi najkrajšie obdobie jari – sviatky Veľkej
noci.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá v mene pracovníkov OcÚ Nemecká
Branislav Čižmárik
starosta obce Nemecká

Stav obecných financií
Vážení spoluobčania

Obec mala nečakané príjmy v minulom období 17. 09. 2013
vo výške 60.355,51-€ od správcu konkurznej podstaty PTCHem
za daň z nehnuteľnosti za r. 2010 a 2011 a už zmienených
21.354,72,-€. Opäť len bohužiaľ, aj napriek tomu, že poslanci
OZ jednoznačne určili účel ako sa má naložiť so zmienenými
60.355,51-€ uznesením OZ č. 125/2013, boli použité pravdepodobne v rozpore so znením tohto uznesenia. Tento reálny stav
veci sa nám podarilo zistiť až po nástupe nového starostu obce,
pretože s čerpaním finančných prostriedkov obce boli poslanci
OZ predchádzajúcim vedením obce oboznamovaní veľmi sporadicky alebo vôbec nie.
Za zmienku stojí, že v minulom roku, ale hlavne v mesiacoch
október a november a 2014 boli zamestnancom obce vyplatené
odmeny vo výške 9.980,-€, z ktorých bolo následne nutné zaplatiť dane vo výške 1.896,20,-€ a odvody vo výške 3.488,01-€.
Jednoduchou matematickou operáciou (sčítaním troch posledných čísiel) si môžete vyrátať objem vynaložených finančných
prostriedkov vyplatených bývalým vedením obce zamestnancom ako odmeny. Pripomíname, že sa jednalo o termíny ich vyplatenia krátko pred a po termíne komunálnych volieb. V niektorých prípadoch sa jednalo aj o štvormiestne sumy. V rozpočte
obce na rok 2013, ktorým sa vzhľadom na rozpočtové provizórium v roku 2014 musela obec vo výdavkovej časti riadiť (čerpanie jednotlivých položiek v objeme 1/12) bolo na odmeny na
celý rok schválených len 1.638,-€. Odmena zamestnancovi sa
dáva za mimoriadny výkon. Keď sa obzrieme do minulosti, nie
vždy boli občania s vybavením svojich oprávnených požiadaviek na obci spokojní a teda stojí za zamyslenie, či boli odmeny vyplatené za prácu nad rámec uložených povinností, alebo
boli formou motivácie alebo formou poďakovania s ohľadom na
termín ich vyplatenia.
Momentálne tvoria jediný pravidelný príjem obce podielové
dane, z ktorých je potrebné vykryť pravidelné výdavky ako

dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o stave obecných
financií po ukončení minulého volebného obdobia. Na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014 skončili mandáty bývalým predstaviteľom obce a na svoju cestu sa
vydali noví ako poslanci tak aj starosta obce, ktorí budú pracovať pre našu obec po dobu ďalších 4 rokov.
Nový starosta sa ujal na pracovisku funkcie hneď dňa 16. 12.
2014. K oficiálnemu odovzdaniu funkcie bývalým starostom
obce nedošlo. Po vytlačení výpisov zo všetkých účtov obce cez
internet banking sa zistilo, že na 4 bežných účtoch obce vedených v PRIMA banke bol účtovný zostatok 3.433,92,- €.
Na dvoch bežných účtoch obce vedených v Slovenskej sporiteľni bol účtovný zostatok 11.010,92,- €, čo spolu predstavuje
14.444,84,- €.
Tento stav uspokojivý nebol, nakoľko OZ na svojom zasadnutí konanom 22. 05. 2014 schválilo odpredaj pozemkov v katastrálnom území obce vedených na LV č. 553 ako ostatné
plochy pre Slovenskú správu ciest. Tento krok bol nevyhnutný
z dôvodu majetkovoprávnej prípravy stavby I/66 križovatka
Nemecká – Predajná – nehodové miesto. Celková kúpna cena
prevádzaných pozemkových nehnuteľností predstavovala
21.354,72,- €. Zároveň OZ poverilo obecný úrad uznesením
č. 72/2014 z toho istého dňa, vložiť predmetnú sumu 21.354,72,-€
za predaj pozemkov ihneď po jej prevedení na bežný účet obce
na novozaložený vklad s dobou viazanosti 12 kalendárnych mesiacov a aktuálnym najvýhodnejším úročením. Predmetná suma
bola prijatá na bežný účet obce vedený v Slovenskej sporiteľni
dňa 06. 10. 2014. Bohužiaľ k naplneniu uznesenia OZ č. 72/2014
nedošlo, peniaze neboli vložené na termínovaný účet a ani sa v
plnej výške nenachádzali na bežnom účte obce. Údajne boli
použité na bežný chod obce.
2
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kde objednávateľom bol štatutár ZŠ s MŠ, ale platiteľom
bola obec Nemecká. K tomuto faktu je nutné podotknúť, že
škola je samostatná rozpočtová jednotka a teda disponuje vlastným rozpočtom, z ktorého by si mala podobné služby hradiť.
Začiatkom februára dokončila zmluvná účtovná firma
inventarizáciu všetkých účtov obce ku dňu 31. 12. 2014. Stav
niektorých účtov ukázal, že do roku 2015 obec išla aj s neuhradenými záväzkami vo výške 11.581,24,-€ na sociálnej poisťovni, viac ako 5.000,-€ v zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade vo výške 6.601,81,-€ a na neuhradených zrážkach vo
výške 429,20,-€.
V mesiacoch január a február 2015 sa postupne neuhradené
záväzky obce uhrádzajú a obec svoje záväzky napľňa. Uhrádzanie pohľadávok a záväzkov z roku 2014 v tomto roku bude pravdepodobne mať negatívny dopad na tohtoročný rozpočet, nakoľko v roku 2015 sa s týmito výdavkami v rozpočte nepočítalo.
Na záver treba dodať, že p. Ing. Kliment podľa preberacieho
protokolu v čase keď končil vo funkcii starostu obce Nemecká,
zanechal na všetkých účtoch obce 109.968,61,-€.
K týmto peniazom sa pri dodržiavaní uznesení OZ pokojne
mohli pripočítať aj peniaze vo výške 60.355,51,-€ a 21.354,72,-€
z predchádzajúceho volebného obdobia.
Je veľká škoda, že naši občania si v novembri roku 2013 pri
referende neuvedomili svoju silu.

napr. plyn, elektrickú energiu, drobné údržby, platy zamestnancov, materiál a pod. 38 % z podielových daní tzv.originálne
kompetencie sa odvádzajú škole. Samozrejme k tomu je ešte
nutné pripočítať neuhradené faktúry z minulého roku, viaceré po
lehote splatnosti viac ako 60 dní. Aby sa nemuselo siahať na
rezervy z minulých rokov a zohľadnujúc verejnú mienku, boli
platy zamestnancov obce upravené na úroveň základných tarifných platov.
Pri skúmaní faktúr vyšlo najavo, že niektoré boli splatné už
na jeseň minulého roku 2014 ako napr. faktúra za tzv. „opravu
strechy“ vo výške 1.800,-€, faktúra za stavebný materiál pre
montáž hydroizolácie od firmy AQUAIZOL vo výške 360,-€,
splatná už v októbri 2014, faktúra firmy PROFI Servis vo výške
96,00,-€ splatná v septembri 2014 a iné. Faktúra vystavená za
opravu strechy z leta minulého roku bola uhradená až teraz
vo febrári , nakoľko sa nejednalo o opravu strechy, ale o náter strechy budovy obecného úradu a v sume bol započítaný
aj neuskutočnený náter žľabov, výška sumy bola rokovaním
súčasného starostu so zhotoviteľom znížená na 1.500,-€ už aj
s DPH. Minulý týždeň kontaktovala obec firma Jomar
Agentúra z dôvodu neuhradenia faktúry za zapožičanie detských atrakcií na MDD vo výške 400,- €, faktúra tejto firmy
bola splatná ku dňu 23. 06. 2014. Najavo vyšli aj zmluvy,
ktoré neboli vôbec zverejnené a poslanci OZ o ich uzavretí
neboli informovaní. Ako perličku uvedieme zmluvu o vedení
účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy pre ZŠ s MŠ,

Obecná rada

Mládežnícky zbor Marcelíno
Počiatky nášho speváckeho zboru detí a mládeže siahajú do
90. rokov, kedy sa deti z našej farnosti pripravovali na slávnosť
prvého svätého prijímania. Zavolali si na pomoc aj svojich kamarátov, a tak pod vtedajším vedením Eriky Reizerovej a Ruženky Bartošovej a za hudobného doprovodu Hanky PetríkovejOllerovej, jej brata Martina Petríka a za pomoci Ivana Bartoša
sa začal formovať spevokol, ktorý sa postupne rozrástol o ďalšie
deti a hudobníkov. Postupne, nevedno, či nezáujmom detí alebo
z iných príčin začal detský spevokol stagnovať, počet detí sa znižoval až prestal úplne účinkovať. Nastalo tzv. hluché obdobie,
ktoré trvalo skoro 20 rokov s malými prestávkami. Obnova nastávala postupne. A opäť podnetom pre stretnutie detí a mladých
bola slávnosť prvého svätého prijímania. V tomto čase sa za elektronický klavír postavila pani Zuzka Kováčová a za pomoci pani
Mileny Grúberovej a pani Márie Skladanej pripravili deti, aby
svojím spevom oživili pripravovanú slávnosť. No opäť “zrno nepadlo na úrodnú pôdu“ a pre nezáujem detí spevokol stagnoval,
resp. nevyvíjal sa, neúčinkoval.
Novodobá história speváckeho zboru detí a mládeže sa začala písať v roku 2011. Sformovala sa skupinka nadšencov, práve
tých detí a mládeže, ktorí to všetko pred 20 rokmi začali. V tomto roku sa začali pripravovať na slávnosť sv. birmovania. Boli to
mladí ľudia, ktorí v sebe našli chuť oživiť sväté omše spevom
mladých. V roku 2012 dostal zbor nové meno - Marcelíno, pod
ktorým funguje dodnes. Počas týchto takmer 4 rokov existencie
sa toho v zbore udialo veľa - niektorí speváci zo zboru odišli za
novými príležitosťami, iní prišli, aby svojou troškou prispeli
k spevu a pomohli rozdávať radosť, lásku a vieru tým, ktorí to
potrebujú. Zbor sa ka ždoročne podieľal na príprave 1. svätého
prijímania, Jasličkovej pobožnosti, či Slávnosti sv. Mikuláša.
Založili sme tradíciu vianočného koledovania detí pre Dobrú
novinu v našej obci, rozveselili seniorov v DD a DSS Hron
v Dubovej. Z netradičných udalostí, na ktorých sme prítomných
tiež mohli potešiť spevom, stojí za to spomenúť napr. svadobnú

omšu našej členky, slávnosť sv. krstu, či prvopiatkové adorácie.
Počas roka sa však nevenujeme, len duchovným "veciam", ale
pokiaľ to možnosti a čas dovolia, zúčastňujeme sa aj iných aktivít, ako sú výlety do okolia - k prameňu sv. Anny, či spoločnému športovaniu /volejbal, nohejbal/. Pestrý bol pre nás aj rok
2014, kedy sme pod hlavičkou OZ Čierťaž zorga nizovali benefičný koncert na podporu detí z detskej onkológie v Nemocnici
F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, v ktorej sme sa rok predtým
zúčastnili sv. omše v nemocničnej kaplnke, pomohli sme pri organizácii Dňa rodiny, či stretnutia mládeže /koledníkov Dobrej
noviny/ v našej diecéze. V tomto istom roku sme svojím spevom potešili aj nášho priateľa, duchovného otca Erika Hanzena
v jeho pôsobisku v Záhorciach a v Želovciach.
Aj týmto spôsobom sa snažíme prispievať k novej evanjelizácii, ako nás k tomu pozýva Sv. Otec Benedikt XVI., aby sme
takto znova urobili „evanjelium stredobodom života dnešného
človeka“. Momentálne svojím spevom obohacujeme prvopiatkové omše a nedeľné sväté omše o 10. hodine, na ktorých spolu
s nami opäť spievajú deti, pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie
a budeme radi, ak sa k nám pridajú ďalší nádejní speváci alebo
hudobníci, či už z radov detí, mládeže, alebo aj tých skôr narodených.
Každé spoločenstvo je ako rodina, a tak, ako v každej rodine
prídu aj lepšie, aj horšie dni, tak ani nám sa možno nie všetko
vždy podarilo na 100%. Aj my sme len ľudia, ktorí robia chyby.
Vždy sme sa však snažili rozdávať okolo seba radosť, pohodu,
lásku, vieru a nádej. Ak sa Vám naše aktivity a spev aspoň trochu páčia, držte nám palce, aby sme to mohli robiť čo najdlhšie.
A ja nám všetkým želám, aby nás chuť robiť radosť druhým svojím spevom nikdy neopustila, lebo to nerobíme pre seba, svoju
slávu a už vôbec nie pre hmotné statky, ale preto, že chceme
spevom potešiť tých druhých.
Veď ako hovorí sv. Augustín: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
3
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Charita
Charita (z latinského výrazu caritas = zľutovanie, zmilovanie) zvyčajne označuje dobrovoľné dobročinné akcie na
pomoc trpiacim ľuďom, deťom, starým ľuďom, sociálne slabým,
chorým, opusteným. V praxi môže mať rôzne formy, počínajúc
peňažitými aj vecnými darmi až po prácu vykonávanú zadarmo
pre nejakú dobročinnú, humanitárnu či charitatívnu organizáciu.
Vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku
s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej
pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala
do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu
pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky na celom
Slovensku. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť
a dovolil spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení
a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo
zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989 sa mohla
charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu. Charitatívne
organizácie na Slovensku v súčasnosti vznikajú pri jednotlivých
cirkvách, farnostiach a cirkevných zboroch a sú združené v Slovenskej katolíckej charite. Charitatívna činnosť je cieľom charitatívnych organizácií. Na Slovensku sa činnosť charitatívnych
organizácií zameriava najmä na pomoc vlastných občanov.
Medzi najčastejšie vykonávané činnosti patria opatrovateľské
služby, hospicová starostlivosť, pomoc osamelým, starším a sociálne odkázaným ľuďom, ľuďom bez domova a v sociálnej
núdzi, pomoc rodinám, starostlivosť o deti, dôchodcov... Ročne
poskytne pomoc viac ako 30 000 ľuďom v núdzi. Našim cieľom
je pomáhať každému človeku v núdzi, byť blízko pri človeku.

Vážení spoluobčania, aj v našej obci bola otvorená pobočka
Charitatívno-sociálneho centra Najsvätejšej Trojice Brezno –
CHARITA. Ponúkame Vám pomoc, diskrétnosť v akejkoľvek
Vašej potrebe a tiesni. Jej cieľom je:
• Celoročne zriadený príjem a výdaj šatstva
• Venovať sa sociálne slabým a mnohodetným rodinám
• Napomáhať osamoteným, starším ľuďom potrebnou službou
• Pomáhať sociálne slabým rodinám materiálnou pomocou
(strava, šatstvo, poradenstvo)
Pobočka je zriadená v priestoroch ZŠ s MŠ Nemecká so vstupom zo zadnej strany školy (od ihrísk). Stránkové dni sú:
Každý utorok v čase: 9,00 hod. – 11,00 hod.
15,30 hod. – 17,30 hod.
V tomto čase môžete priniesť obnosené ale čisté šatstvo, obuv
a tým sa stanete nápomocný ľuďom, ktorí takúto formu pomoci
potrebujú! Taktiež dostanete potrebné informácie o ostatných
formách pomoci.
Kontakty: 0917 348 266; 0902 371 102; 0911 809 307;
0949 830 579; 0949 237 947; 0902 139 037, 0911 906 346
Príďte medzi nás, zavolajte, prípadne odporúčajte nás niekomu, o ktorom viete, že potrebuje pomoc. Veď nie je hanba požiadať o pomoc, hanba je pomoc neposkytnúť!
Radi Vám pomôžeme, veď sme tu pre Vás!
Charitatívne centrum v Nemeckej

Dobrá správa
V živote stretávame veľa ľudí, no menej je už takých, ktorí
nás niečím upútajú tak, že nám zostanú v pamäti, hoci sme ich
stretli iba raz. Mne takúto spomienku pripomína jedna rodinná
brigáda v susednej obci. Príbuzní sa chystali na prístavbu domu
a prvou úlohou bolo zbúrať starú drevenú šopu, ktorá už doslúžila a zavadzala plánovanej prístavbe. Pozvali teda nás, vzdialenejších príbuzných, už dôchodcov so skúsenosťami. Boli sme
traja a všetci cezpoľní, teda neznalí miestnych pomerov. Bol
pekný slnečný deň a práca sa nám celkom darila. Museli sme len
dávať pozor, aby sme nepoškodili susedov plot a hlavne aby si
nespôsobili úraz, čo sa pri takejto robote občas stáva. Boli sme
od prachu zamazaní ako baníci, ale práca nám išla celkom od
ruky a hŕba starého dreva na dvore sa zväčšovala.
Domáca pani odbehla na chvíľu do obchodu a nám povedala,
že ak prídu chlapi po odpadové drevo, aby sme im ho pomohli
naložiť. Krátko po jej odchode naozaj prišli dvaja muži, jeden
mladý, sympatický, sprevádzaný iným starším, ktorý toho veľa
nenahovoril. Mladší nás pozdravil, podal všetkým ruku a spýtal
sa, ako nám ide robota. Správal sa k nám tak dôverne, akoby
sme ho všetci poznali. Pre nás cezpoľných to bol však cudzí človek a jeho správanie sa nám zdalo neobvyklé. Poprosil, aby sme
mu pomohli naložiť staré drevo do prívesného vozíka, vraj ho
zavezie tomu pánovi, ktorý s ním prišiel, pretože už nemá doma
čím kúriť. Prívesný vozík sme na ulici odpojili od auta a vtlačili do dvora. Mladý muž s nami pracoval, až kým vozík nebol
celkom plný. Potom sme ho spoločnými silami vytlačili na ulicu
k jeho osobnému autu. Keď sme sa trápili s plne naloženým
vozíkom a chceli sme ho pripojiť k autu, objavili sa dve staršie
ženy a pozdravili nás pozdravom Pochválen Pán Ježiš Kristus
a Pán Boh pomáhaj! Tiež nám vytýkali, že sme si toho veľa
naložili. Pre nás cudzincov to bolo zase ďalšie prekvapenie, že

sa k nám cudzím zafúľaným a starým chlapom tieto ženy tak
milo správajú. Celkom sme to nechápali, no táto záhada sa vysvetlila neskôr. Len čo návštevníci s drevom odišli, vrátila sa
pani domáca a hneď sa nás opýtala, či tu už bol pán farár? Reku,
nebol a čo by tu v tomto prachu pán farár robil? Veď sa nikomu
z nás nič také nestalo, aby k nám pán farár musel chodiť. Ale veď
mi ženy na ulici hovorili, že tu bol po drevo, odporovala nám
domáca. Mýlili sme sa teda, lebo veru bol. Bol to ten mladý
šofér oblečený v pracovnom odeve, ktorému sme nakladali do
vozíka staré drevo. Vtedy sa nám vyjasnilo prečo sa ten mladý
muž k nám tak dôverne choval a iste sa aj on čudoval, prečo sme
k nemu boli takí odmeraní. Veď na dedine pána farára pozná
každý, aj ten, čo nechodí do kostola. Tiež sme pochopili, že tie
úctivé pozdravy starých ženičiek na ulici nepatrili ani tak nám,
ako ich pánu farárovi. V ten deň sme ešte trikrát naložili jeho
káru drevom, no vtedy sme už vedeli s kým máme tú česť.
Všetci sme boli milo prekvapení správaním tohto kňaza a jeden
môj spolurobotník, inak luterán, uznanlivo povedal: „Keby sme
boli takíto, bol by to raj na zemi.“ Neskôr som sa dozvedel, že
táto príhoda bola len malým zlomkom z toho, čo popri povinnostiach svojho úradu dokázal tento mladý kňaz urobiť pre ľudí
nachádzajúcich sa v núdzi. Krátko po našom stretnutí bol pán
farár preložený na nové pôsobisko.
Táto príhoda potvrdila, že okrem zlých správ o tomto svete,
ktorými nás denne kŕmia naše masmédia sú aj správy dobré. Čo
je na tom, že ich vysielajú do svojho okolia ľudia, ktorí nie sú
ani politikmi ani celebritami. Je nepochopiteľné, že ľudia s dobrým srdcom sú pre súčasníkov nezaujímaví. Veď oni len potvrdzujú, že aj v našom tisícročí dobrý človek ešte žije.
Ján Turčan st.
4
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Karneval
Februárové popoludnie rozveselil v materskej škole Fašiangový karneval detí. Spolu s pani učiteľkami sa predviedli v prekrásnych maskách od princezien, motýlikov, zvieratiek, rytierov
až po robotov.
V úvode deti vystúpili s krátkym program, kde odzneli básničky, prekáračky dievčat a chlapcov i ľudové fašiangové piesne. Bohatý program spestrili aj zaujímavé súťaže, ktoré pripravili samotné učiteľky, či už hádzanie krúžkov na presný cieľ, beh
medzi kolkami s loptičkou na lyžici, navíjanie rybiek na špagát,
či vkladanie drevených puzzle na správne miesto. Deti prejavili
veľkú šikovnosť, zručnosť i logické myslenie začo si vyslúžili aj
sladkú odmenu. Potom už nastal čas pre tanec, kde sa deti
poriadne vyšantili.
Zuzana Lokšová

Korčuliarsky výcvik
Korčuliarsky výcvik pre deti našej materskej školy a žiakov
1. ročníka základnej školy sa konal v marci na ľadovej ploche
zimného štadióna v Banskej Bystrici pod vedením kvalifikovanej trénerky. Cieľom výcviku bolo zvládnuť hravou formou
základy korčuľovania a rozvinúť záujem detí o túto športovú
aktivitu. Na začiatku sa deti zoznamovali s ľadovou plochou,
nacvičovali rovnováhu na korčuliach na ľade, vstávanie z ľadu
po páde a jazdu vpred. Deti sa navzájom povzbudzovali a posmeľovali a ani pády ich neodradili od ďalších pokusov na ľade.
Postupne sa zdokonaľovali v technike korčuľovania aj pomocou
hier a slalomovej dráhy. Deti mali z korčuľovania radosť a za
svoju usilovnosť a vytrvalosť, ktoré vynaložili počas celého korčuliarskeho výcviku, si domov odniesli diplomy a sladkú odmenu.
Lucia Lopejská
5
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Plavecký výcvik
V marci sa 15 detí z našej materskej školy zúčastnilo plaveckého výcviku na Bystrej. Pod vedením trénerov sa deti oboznamovali s vodným prostredím, učili sa správne dýchať a pracovať
s rukami a nohami, osvojovali si základy plaveckých zručností,
niektoré si zdokonaľovali už osvojenú techniku plávania.
Tréningu vo vode predchádzala rozcvička na suchu, ktorá obsahovala aj jednoduché plavecké pohyby nôh a rúk. Deti sa rozdelili do troch skupín, pričom každej skupine sa venoval jeden tréner. Nechýbali plavecké pomôcky, ktoré deťom pomáhali pri
správnom nácviku plaveckých spôsobov. V posledný deň výcviku každé dieťa preplávalo bazén za pomoci plaveckej dosky.
Deti súťažili vo dvojiciach a zo svojich výkonov mali veľkú
radosť. Za úspešné zvládnutie plaveckého výcviku boli malí
odvážlivci odmenení diplomom a sladkou odmenou.
Lucia Lopejská

Základná

škola

Zápis do prvého ročníka
Vo februári sa na základnej škole v Nemeckej uskutočnil zápis do 1. ročníka. Spolu bolo zapísaných 16 žiakov.
Formou hry a zábavy nám naši budúci prváčikovia ukázali
svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Zápis sa uskutočnil za
prítomnosti p. riaditeľky z MŠ, špeciálneho pedagóga a p. uč.
z 1. stupňa. Za splnené úlohy a predvedené vedomosti získali
naši šikovní predškoláci darčeky, ktoré pre nich pripravili žiaci
našej školy.

Hviezdoslavov Kubín

Biologická olympiáda

Január priniesol na našu školu súťaž v prednese poézie a prózy – školské kolo Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa jej žiaci
1. aj 2. stupňa, ktorí boli vybraní z každej triedy. Recitátori sa
veľmi snažili, ale postúpiť mohli len tí najlepší. Víťazmi školského kola sa stali: Adrianka Kobzošová, Esterka Popovičová,
Nikolka Kubove a Lourdes Hudecová, ktoré našu školu reprezentovali v okresnom kole v Brezne.

Vo februári sa žiačky deviateho ročníka Michaela Bačíková
a Lenka Plšková zúčastnili biologickej olympiády v Brezne.
Obidve boli veľmi úspešné. Lenka Plšková skončila na
2. mieste a Miška Bačíková skončila na 3. mieste. V krajskom
kole biologickej olympiády obsadila Lenka Plšková 2. miesto.
GRATULUJEME!
6

Noviny_april_2015_Layout 1 28.10.2016 10:47 Page 7

Florbal

Geografická olympiáda

Žiačky základnej školy sa vo februári zúčastnili florbalovej
súťaže Orion cup v Nemeckej. Súťažiace za školu boli: Viktória
Motošková, Patrícia Sojaková, Bianka Dziadová, Dáša Tomková, Olina Ružinská, Zuzana Vrbiarová, Ester Kohútová,Viktória
Kološtová a brankárka Lucia Múková.
Celkový počet súťažných družstiev bol šesť. Hráčky z Predajnej, Čierneho Balogu, Podbrezovej, Brezna a skúsiť to prišli aj
dievčatá z Valaskej. Veľká vďaka patrí trénerovi Ruolfovi Chromekovi, ktorý žiačky pripravil na zápasy. Vďaka patrí aj spolužiakom z iných tried, ktorí dievčatám až do poslednej chvíle
držali palce a povzbudzovali ich. Súperky boli veľmi silné,
napriek tomu si žiačky z Nemeckej vybojovali krásne 1. miesto
s postupom do regionálneho kola v Revúcej, kde sa umiestnili
na treťom mieste.

Geografická olympiáda sa uskutočnila vo februári v Brezne.
Účastníkmi boli Ema Goralová (5. ročník), Adam Řičánek
(6. ročník), Roland Sojak (7. ročník), Dominika Kútiková
(7. ročník), Dominik Pajonk (9. ročník), Michaela Bačíková
(9. ročník) a Lenka Plšková (9. ročník).
Žiaci boli rozdelení na 3 kategórie:
Kategória G, 5. ročník:
Emka Goralová skončila na 18. mieste z 18.
Kategória F, 6. a 7. ročník:
Roland Sojak skončil na 9. mieste z 26. Dominika Kútiková
skončila na 18. mieste z 26. Adam Řičánek skončil na
23. mieste z 26.
Kategória E, 8. a 9. ročník:
Lenka Plšková skončila na úžasnom 1. mieste z 23. Dominik
Pajonk skončil na 10. mieste z 23. Michaela Bačíková skončila na 15. mieste z 23.

V. Motošková, P. Sojaková a L. Múková

Základná umelecká
Čo nového v ZUŠ Brusno – Nemecká
Pomaly bude končiť aj náš ďalší umelecký školský rok, no
ešte predtým nás pedagógov a našich talentovaných žiakov
čakajú školské povinnosti, akcie, vystúpenia, koncerty a výstavy. Radi by sme touto cestou čitateľov informovali nie len
o nich, ale aj o novinkách i zmenách v našej umeleckej famílii.
Pre tých, ktorí máte možnosť pozrieť si web stránku, nájdete
aktuálne informácie o všetkých odboroch, fotogalériu a oznamy
týkajúce sa našej ZUŠ-ky na elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ
v Nemeckej, na novej webovej stránke: www.zusbrusnonemecka.weebly.com, no pre tých, ktorí nemáte príležitosť zavítať na našu stránku, ponúkame krátky príspevok v nasledovných
riadkoch.
Na čo nám slúži hudba? Význam hudobného vzdelávania
v bežných základných školách slabne, pretože ju mnohí z nás
berú ako ľahkovážnu zábavu, čo je škoda, pretože hudba podporuje duševný rozvoj a pomáha žiakom v matematických úlohách
a logickom myslení. Učí estetike, histórii, cez hudobnú žiaci prijímajú iné kultúry takým spôsobom, akým im to iný predmet

nedokáže ponúknuť. Dokonca hudba podporuje žiaduce správanie, učí ovládať emócie a poskytuje zdravú relaxáciu. Okrem
hodín hry na nástroj žiak musí navštevovať aj hodiny hudobnej
náuky kde si precvičuje čítanie a písanie nôt v husľovom, ale
i basovom kľúči, pomlčiek, vypracováva si hudobné pracovné
zošity, učí sa nové piesne, učí sa spievať dvojhlasy, spoznáva
7
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durové a molové stupnice, melodické ozdoby, zoznamuje sa
s dielami hudobných skladateľov a s ich životnými peripetiami.
Rieši hudobné rébusy, tajničky, krížovky a hudobné kvízy a testy.
Ako iste viete, zmyslom dramatickej výchovy nie je vychovávať herecké hviezdy, ale samostatné tvorivé bytosti. Metódou
tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie,
čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu –
k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju
vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, nie
manipulovať, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať
svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách, dať im možnosť prežívať konflikty
“na nečisto” a hľadať ich riešenia. Tento rok sa každá skupinka
detí prezentuje svojím vystúpením – napr. najmladší – hudobno-dramatická prípravka Ako išlo vajce na vandrovku; starší
Zimné radovánky, Zvieratká v lese; divadielko Čarovné slová;
najstarší napríklad zmodernizovali a pretvorili na svoj štýl
jednu z obľúbených detských rozprávok. Každoročne sa zúčastňujeme minimálne dvoch divadelných prehliadok v Slovenskej
Ľupči, buď ako diváci, v posledných rokoch aj ako účinkujúci,
kde už naši žiaci získali krásne odznaky a diplomy.
Čo sa týka noviniek, do dramatického odboru sme ešte tento
rok priradili predmet „javisková reč“, zameraný na jazyk dieťaťa a jeho schopnosti, prípadne na nápravu vyjadrovacích schopností. Tento predmet sa tiež zaoberá celkovo zvukovou zložkou
divadelného odboru. Druhým predmetom v tomto odbore je „javiskový pohyb“. Podľa názvu už asi viete, že tu pôjde o pohybovú stránku žiačikov. Pozornosť smerujeme na chôdzu, možnosti pohybu u jednotlivcov a tak aj využitie pohybu v divadle.
Pohyb je súčasťou aj ďalšieho nášho odboru – tanečného.
Konkrétnym zmyslom našej práce v rámci tohto odboru je rozvoj telesno–duševnej rovnováhy a harmónie žiakov. Deti získavajú istotu, ladnosť a výraznosť pohybu. Pohyb spojený s hudbou kladne vplýva na deti aj zo zdravotnej stránky. Pretože bez
pohybu človek nemá kontrolu nad svojim telom, nefungujú mu
efektívne vnútorné orgány, pohyb nám pomáha v boji proti zlej
nálade, prináša radosť a buduje dôležité vôľové vlastnosti. Pokiaľ deti budú nadšené z pohybu, stane sa malý zázrak – vytvorí sa veľká chuť na sebe pracovať s nadšením a vytrvalo, to sa
premietne do všetkých oblastí života dieťaťa.
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Nesmieme zabudnúť na výtvarné umenie. Na elokovanom
pracovisku v ZŠ s MŠ Nemeckej funguje prípravné, primárne
a nižšie sekundárne štúdium výtvarného odboru. Najmenší
výtvarníci si trénujú výtvarný prejav, vynaliezavosť a spontánnosť, rozvíjajú obratnosť a zručnosti. Pre dieťa v tomto období je

V primárnom štúdiu okrem toho, že kladieme dôraz na zvedavosť a zážitkovú motiváciu, učíme starších žiakov výtvarne
vyjadrovať dojmy, pocity a pomenovať zámery v tvorbe, výtvarne zobraziť pohyb, vyjadriť predstavu rôznymi technikami. Tieto
formy tvorby žiakov bude prezentovať v súťaži „krása ukrytá
v rozprávkach“ napr. práca Nikolky Kútikovej, v súťaži „komiks“ práca Alice Múkovej a Michala Bučka. Do súťaže „V krajine remesiel“ zapojíme prácu Nikolky Kubove v téme „Nite nebláznite“, napríklad
aj Tomáška Marčoka v téme „Veci, čo
nevedia všetci“. Svoje výtvarné zručnosti
aktuálne preukazovala naša najstaršia žiačka Barborka Orošová, ktorá úspešne obhájila svoje nadanie a poctivú prípravu
z oblasti umenia pred komisiou na talentových skúškach na strednú umeleckú školu
vo Zvolene, z čoho sa veľmi tešíme spolu
s ňou.
Najväčšia zmena v tomto školskom roku
nastala v oblasti zloženia pedagogického
zboru viacerých odborov. Pani učiteľku
Koštialovú zastupujú v hudobnom odbore
pani učiteľky Iveta Holomančinová, Nikola
Lebocová, Silvia Martikánová a pre tanec,
spev a dramatický odbor Lenka Bérešová.
Vyučujúcu výtvarného odboru zastúpi pani
učiteľka Andrea Ličková.
Touto cestou by sa chcela so všetkými žiakmi na chvíľu rozlúčiť pani učiteľka Ivanka Koštialová, pretože jej bolo dopriate
znova oprášiť si „materské radosti“. A zároveň by všetkým žiakom chcela popriať veľa síl, elánu a chuti do ďalšieho umeleckého vzdelávania. Dúfa a pevne verí, že si žiaci nájdu spoločnú
cestu s novými pani učiteľkami, ktoré ju zastúpia a veľmi rada sa
príde pozrieť na žiacke pokroky a úspechy na koncertoch
a iných vystúpeniach. Podobne dočasne sa lúči s výtvarníkmi aj
pani učiteľka Ivica Handlovská. Ďakuje predovšetkým žiakom
za výbornú atmosféru, ktorú mala príležitosť zažívať od tohto
školského roka v ich talentovanej spoločnosti. Obe Ivky ďakujú
hlavne pani riaditeľke Základnej umeleckej školy v Brusne Ľubici Czippelovej za pracovné príležitosti a osobnú podporu
i vyjadrenú dôveru a lúčia sa s odkazom: „tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu po odvedení povinnej mamičkovskej šichty, dúfame, že na nás počkáte a spoliehame sa, že umelecky zatiaľ
úspešne porastiete!“.

potrebný nie len dostatočný pohyb, ale aj striedanie najrôznejších aktivít, aby sa svaly jemnej motoriky namáhali primerane
a rovnomerne. Preto na výtvarnej nielen kreslíme, maľujeme,
modelujeme, ale aj vystrihujeme. Žiaci obľubujú netradičné prevedenia, hry s materiálom a experimentovaním tak vznikajú
krásne spontánne originálne dielka hodné reprezentovania na
celoslovenských súťažiach. Aj tých najmladších sme aktuálne
zapojili do výtvarných súťaží, napr. na tému „Moje obľúbené
zvieratko maľuje“ (Timea Koštialová – maľba akvarelovými farbičkami) alebo „Farebný vodný svet“ (Julka Lokšová kombinovaná technika do priestoru a iní). Samozrejme, že všetky detské
práce majú možnosť sa prezentovať a to predovšetkým na školských výstavách, prístupných verejnosti, napríklad aj pri príležitosti konania hudobných koncertov, divadelných či tanečných
vystúpení v priestoroch Základnej školy s materskou školou
v hudobnej učebni počas celého školského roka. V apríly už tretíkrát prezentujeme dielka výtvarníkov na pôde školy v hudobnej učebni, žiaci, rodičia detí ale aj verejnosť sa môže zapojiť do
tvorivých dielní s jarnou tematikou v kultúrnom dome v Brusne,
no a ku koncu roka opäť odprezentujeme ďalšie výtvarné výkony.

Kolektív učiteľov ZUŠ Brusno
elokované pracovisko v Nemeckej

Milé slečny a dámy

Veľkonočný recept
Syrové vajíčka

Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie
a sociálne veci pri OÚ v Nemeckej, si vás
dovoľuje pozvať na cvičenie pri hudbe,
ktoré sa začalo 2. marca 2015 a bude prebiehať každý pondelok o 18,00 hod. v zasadačke nad hasičňou v Nemeckej. Príďte
si zacvičiť a potešiť sa pohybom.

Potrebujeme: 1 trojuholník syru Niva, 1 Hera, ½ kyslej
smotany, 1 vajíčko, 360 g hladkej múky, 1 lyžička vegety,
½ bal. kypriaci prášok, soľ, sezamové semienka, nastrúhaný tvrdý syr alebo rasca na posypanie.
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto. Na pomúčenej doske ho vyvaľkáme a formičkou v tvare vajíčka
povykrajujeme syrové vajíčka. Uložíme ich na plech vyložený papierom na pečenie, potrieme žĺtkom, posypeme buď
sezamom, rascou alebo kúskami strúhaného syra a dáme
upiecť v predhriatej rúre na asi 20 minút.

Tešíme sa!
Zdroj: najmama.sk
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Ples dobrovoľného hasičského zboru
v Nemeckej
Písal sa deň 14. 02. 2015. Každý človek vie, že tento deň je
dňom zaľúbených.
Práve v deň Svätého Valentína sme sa rozhodli v našej obci
Nemecká usporiadať ples. Niesol sa pod záštitou Dobrovoľného
hasičského zboru v Nemeckej. Usporiadanie spoločenských
akcií neslúži len na zábavu, ale aj na upevňovanie medziľudských vzťahov. S obavami a strachom sme sa púšťali do realizácie. Usporiadať a pripraviť ples nie je jednoduchá vec. Obnáša
to mnoho starostí, ktoré sme po náročnej ceste nakoniec zvládli.
Snažili sme sa pripraviť príjemné posedenie a zábavu, aby sa
každý pozvaný hosť cítil dobre a prežil pekný spoločenský
večer.
Prišiel očakávaný večer. Výbor Dobrovoľného hasičského
zboru vítal hostí v slávnostných uniformách. Každá dáma bol
obdarovaná kvetom. Oficiálne otvorenie plesu sa začalo
nástupom členov hasičského zboru za prítomnosti riaditeľky
DPO SR p. Renáty Rusovej, starostu obce Nemecká p. Branislava Čižmárika, veliteľa DHZ Nemecká Martina Horvátha
a predsedu hasičského zboru Romana Oroša. Po krátkom

príhovore všetkých menovaných a prípitku bol ples slávnostne
zahájený. Po výdatnej večeri a sladkom dezerte sa zaplnil
tanečný parket. Večer bol oplýval zábavou a tancom. Pred polnocou nasledovala tombola. Losovalo sa 25 vecných cien. Výhercovia sa potešili a mali radosť z vylosovaných cien. Teší nás,
že aj týmto spôsobom sme mohli ľudí pobaviť. Výborná nálada
pokračovala do skorých ranných hodín. Pri odchode z plesu
každý hosť poďakoval za príjemný večer. Mnohí hostia boli
prekvapení organizáciou a veľkou účasťou pozvaných hostí.
Všetci sme sa ráno lúčili so slovami: „O rok dovidenia“. Čo viac
sme si mohli želať? Len to, aby hostia odchádzali spokojní.
Budeme veľmi radi, ak sa tento ples zachová a na budúci rok
sa opäť stretneme. Radi by sme sa na záver poďakovali všetkým
sponzorom a organizátorom, ktorí pomohli k jeho náročnej
organizácii.
Urbár v Nemeckej (p. Peťko), p. Pavlík, VÚ Nemecká (p.
Črepp), Firma PROFAX (p. Barthová), p. Marčok, p. Kohút,
p. Trnovský, Urbár v Dubovej (p. Cerovský), Motorest Nemecká, (p. Náther), p. Marta Boboková a p. Janka Bartošová, obsluha plesu (dievčatá z Hotelovej akadémie v Brezne a ich profesionálny prístup)
V mene hasičského zboru ďakujeme starostovi pánovi Branislavovi Čižmárikovi za sprostredkovanie tohto podujatia. No
predovšetkým naša vďaka patrí dvom členom hasičského zboru
Simonke Vančovej a Paľkovi Marčokovi ml. Ich snaha a úsilie
nám všetkým umožnili prežiť krásne a neopísateľné chvíle plesu.
Anna Dzurmanová
v spolupráci s výborom DHZ Nemecká
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Detský oddiel Dráčik, DHZ Nemecká
S príchodom Nového roka začal Dobrovoľný hasičský zbor
Nemecká trénovať v telocvični základnej školy v Nemeckej.
Prekvapením a zároveň potešením bola veľká účasť detí.
Preukázali, že sú mladí a ambiciózni ľudia, ktorí si chcú splniť
svoje sny. Jedným zo snov bolo zúčastniť sa a dobre sa umiestniť na Zimnom kole hry Plameň, ktoré sa vo februári konalo
v Závadke nad Hronom. Typ halovej súťaže pre mladých hasičov sa v Breznianskom okrese organizoval prvýkrát a Nemecká
sa zúčastnila v zastúpení štyroch družstiev. Súťažilo sa v troch
disciplínach, v štafete dvojíc, štafete 5 x 30 m a v uzlovej štafete. Mladým hasičom z Nemeckej sa podarilo obsadiť 3., 4., 6.
a 7. miesto z celkového počtu 29.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tréningoch, preprave či celkovej
organizácií. Osobitne p. Pavlovi Halgašovi za finančnú podporu pri zakúpení odevov pre deti.
Pavel Marčok

Uzavreli
manželstvo

Narodili sa
Šimon Ferkovič (Nemecká)
Alex Filo (Zámostie)
Juraj Petrík (Nemecká)
Jakub Daxner (Nemecká)
Veronika Vetráková (Dubová)
Zdenko Baláž (Nemecká)
Viktória Potančoková (Dubová)
Magdaléna Magurová (Dubová)
Simona Dunajská (Nemecká)
Nikola Živorová (Dubová)
Bianka Sojaková (Nemecká)
Adam Mažáry (Zámostie)
Andrej Virág (Dubová)
Matúš Kalina (Dubová)
Rebeka Kováčová (Nemecká)
Timea Kohútová (Nemecká)
Matúš Ján Vetrák (Zámostie)
Marína Pavlíková (Nemecká)
Matias Belko (Nemecká)

Miroslava Slašťanová a Ľubomír Ševčík
Mária Kováčiková a Ján Majzel
Natália Chamková a Karol Polák

Opustili nás
Margita Kondelčíková (Dubová)
Miroslav Matula (Nemecká)
Peter Kminiak (Dubová)
Anna Belková (Nemecká)
Jozef Rochocký (Dubová)
Mária Foltányová (Dubová)
Emília Šalkovská (Nemecká)
Božena Sojaková (Nemecká)
Ružena Lodererová (Zámostie)
Ján Motoška (Nemecká)
Júlia Boboková (Nemecká)
Imrich Pikula (Dubová)
10
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do regionálneho kola, ktoré sa konalo v Revúcej tam skončili na
3. mieste.
Podobne pekné úspechy dosahujú naši žiaci aj vo futbale. Na
okresnom turnaju Jednota cup skončili dievčatá z ôsmich družstiev na druhom mieste, keď prehrali až vo finále s Beňušom.
V stolnom tenise v okresnom kole skončili dievčatá v súťaži
družstiev na 2. mieste.
Na našej škole máme aj veľký atletický talent, Dašu Tomkovú, ktorá aj v tomto roku bola prvá na Horehronských hrách
v atletike v Banskej Bystrici v disciplínach 60 a 300 metrov.
V Bratislave na Majstrovstvách Slovenska v halovej atletike
skončila v behu na 60 a 150 metrov na 3. mieste v rámci Slovenskej Republiky. V apríli sa zúčastní reprezentačných pretekov v Turecku.

Šport na našej škole
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapájajú do športových súťaží v rámci školy, okresu, regiónu a kraja.
Najpopulárnejšími športami sú florbal, futbal, stolný tenis
a atletika.
Pekné úspechy vo florbale dosahujú mladší chlapci, piataci,
šiestaci, siedmaci, ktorí sú aj členmi Florbalového klubu ZŠ
Nemecká, ktorý sme založili v auguste. Ich trénerom je Rudolf
Chromek. Žiaci hrajú stredoslovenskú súťaž, v ktorej sú ich súpermi florbalové kluby B. Bystrica, Detva, Rimavská Sobota.
V súťaži sa im darí a po 12. kolách sú na 2. mieste a spolu s Detvou postúpili do finálovej časti o majstra Stredoslovenského
kraja. Ich ďalšími súpermi budú florbalové kluby mladších žiakov zo Žiliny a Dolného Kubína.
Pekný úspech vo florbale dosiahli aj staršie dievčatá, ktoré
vyhrali okresnú súťaž za účasti siedmich družstiev a postúpili

Rudolf Chromek

Mladší žiaci – Stred – tabuľka základná časť
Poradie

Družstvo

PZ

V

R

P

Skóre

Body

1

ZSJM Žatva 90 Dolný Kubín

10

9

0

1

82 : 31 (51)

18

2

DTF team Detva Joxers

10

8

1

1

44 : 17 (27)

17

3

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – Oranžoví

9

8

0

1

76 : 36 (40)

16

4

FK ZŠ Nemecká

10

6

1

3

45 : 29 (16)

13

5

FPS Banská Bystrica

10

3

2

5

22 : 32 (-10)

8

6

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – Bieli

9

3

1

5

43 : 67 (-24)

7

7

FbK Turany

8

2

1

5

44 : 63 (-19)

5

8

FBC Slovan Rimavská Sobota

10

1

0

9

11 : 44 (-33)

2

9

ŠK Juventa Žilina

10

0

0

10

41 : 89 (-48)

0

FK Sokol Nemecká
FK Sokol Nemecká pôsobí v tomto
súťažnom ročníku 2014/2015 v I. triede
ObFZ Banská Bystrica. Po jesennej časti
je mužstvo na peknom 6. mieste, čo je za
posledné desaťročia najlepšie umiestnenie v súťaži. Z trinástich zápasov počas
jesene mužstvo šesťkrát zvíťazilo, raz
remizovalo a šesťkrát prehralo. Celkovo
získalo 19 bodov do tabuľky. Darilo sa
nám najmä na domácom ihrisku v Nemeckej, kde sme získali plný počet bodov
okrem posledného prehratého zápasu
s Lučatínom. Horšie to bolo už na ihriskách súperov, odkiaľ sme priviezli len
4 body. Hlavným cieľom v tomto roku
bude pre klub udržať súťaž, I. triedu, aj
v nasledujúcich rokoch.
Jarná časť súťaže sa začne v nedeľu 22. marca zápasom s Valaskou. S celým jarným programom mužstva budú fanúšikovia
oboznámení prostredníctvom letákov, plagátov či obecného rozhlasu. Srdečne Vás na zápasy doma i vonku pozývame.
Okrem mužstva dospelých máme v súťaži prihlásených aj
mladších žiakov, ktorých trénuje Rudolf Chromek. Žiaci hrajú
súťaž turnajovým spôsobom, ale v jarnej časti sa má systém
zmeniť na podobný ako u dospelých.

V nedeľu 1. marca sa žiaci zúčastnili na veľkom halovom turnaji o pohár Jána Šutku v Slovenskej Ľupči za účasti dvanástich
mužstiev, vyhrali svoju skupinu bez straty bodu a vo finále prehrali s futbalistami Dukla Banská Bystrica 2:0. Napriek tomu
dosiahli veľmi pekný úspech.
Rudolf Chromek
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Úradné hodiny obecného
úradu Nemecká:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 16:30
12:30 – 14:00
12:30 – 16:30
12:30 – 14:00

Adresa na obecný úrad Nemecká:
Obecný úrad, Hronská 37, 976 97 Nemecká

Kontakty na obecný úrad
Nemecká:
Starosta obce
Branislav Čižmárik
0486117754,
0911654344
starosta@nemecka.info

Údržba, aktivačné
práce
Peter Oroš
0486182285,
0901710608

Prednosta OcÚ
Ing. Jaroslav Rišiaň
0486182234,
0903680474
prednosta@nemecka.info

Obecná knižnica:
Knihovníčka Ing. Janka
Goliánová
Zmena otváracích hodín:
Utorok: 16,00 – 18,00
hod

Matrika
Soňa Lendácka
0486182178
lendacka@nemecka.info

JÓGA:
Štvrtok: 17,00 hod
Cvičenie:
Pondelok o 19,00 hod –
zasadačka nad hasičňou

Dane a poplatky
Eva Sarvašová
0486182911
sarvasova@nemecka.info
Účtareň
Alexandra Barlová
0486182168
uctovnicka@nemecka.info
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