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Novinky
spod Hradiska

Občasník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník X.

číslo 2/júl 2016

Čas malín, čas horúcich letných dní
Leto tohto roku prišlo skôr ako vlani. Niekto by povedal, že
zima vlastne ani nebola. Iba dlhá teplá jar. A prišlo až tak skoro,
že keď prišli neskoré jarné mrazy, stromy už boli v plnom kvete
a v priebehu niekoľkých nečakane studených nocí sme zrazu
prišli o jablká, marhule či orechy. Veľké škody hlásili takmer po
celom Slovensku. Ani našu obec to neobišlo. Ale ako to už býva, že po zlom dni príde lepší, tak aj po týchto dňoch, kedy sme
všetci nadávali na prírodu, globálne otepľovanie či dokonca aj
na vládu, ktorá za toto „mohla“, aj mrazíky a takmer dva mesiace trvajúce „aprílové“ počasie skončilo a môžeme sa spolu
tešiť z horúcich letných dní.
Leto, to je aj čas dovoleniek a cestovania. Mnohí z nás sa v týchto dňoch vyberajú na cesty za oddychom, športom, turistikou či
za morom. Niektorí sa chystajú, tak ako každý rok, na „maltu“,
tú našu – slovenskú. Prečo aj nie, veď dlhé a teplé dni sú priam
ideálne na to, aby sme skrášľovali svoje okolie, prerábali, čo sa
dá, stavali, upratovali, kosili, hrabali... Na svojom, samozrejme.
A na tom, čo je tam ďalej, za naším plotom, na tom nám akosi
záleží menej. Alebo nezáleží vôbec. Alebo záleží vtedy, keď si
treba pošomrať, že voľakedy, predtým, dávno to bolo také či
onaké, že všetko bolo čistejšie, že bol aj poriadok, aj bolo všetko
porobené, postavené, zabezpečené... Akosi sme pritom zabudli,
že ani TO sa neurobilo samo. Aj vtedy sme tu boli, my, ľudia,
ktorí vykosili aj pred plotom, nielen za ním, vyčistili potok či
studničku, lebo sa chceli potešiť tým, ako sa odráža letné slnko
na jej hladine, brigádovali aj na štátnom, lebo sa patrilo priložiť
ruku k spoločnému dielu.
Zmenili sme sa. Dnes čakáme, že NIEKTO príde a obecnú
brigádu zvládne s pomocou chlapíka menom SAMO, že NIEKTO zorganizuje veľké obecné podujatie a my sa aspoň prídeme
zabaviť, prípadne pošomrať a skritizovať, čo sa malo spraviť
a nespravilo sa. Alebo že príde iný SAMO a urobí ten zvyšok,
čo treba. Ale niečo vám pošepnem – ani NIEKTO, ani SAMO
neprídu. Žiaľ (alebo našťastie?), sme to my sami, ktorí musíme
niečo urobiť, ak sa chceme mať lepšie. Ak chceme veci meniť,
napredovať či žiť v krajšej obci. V takej, ktorú budú s radosťou

vyhľadávať turisti nielen v lete a budú sa tešiť aj z pekného prostredia, aj z dobrých ľudí.
Skúste sa počas dlhých a teplých letných večerov prejsť po
našej obci s otvorenými očami. Možno sami uvidíte, čo by sa
zišlo urobiť, čo sa dá zmeniť, čo skrášliť vlastnými rukami.
A možno na prechádzke stretnete spriaznenú dušu a od myšlienky je už len krôčik k jej uskutočneniu. Spoločná radosť z výsledku je potom oveľa väčšia.
Prajem vám všetkým krásne a pokojné leto plné oddychu
a sladkých malín.
Zuzana Kováčová

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
v tomto čísle našich Noviniek spod Hradiska by som sa
okrem iného chcel venovať aj téme medziľudských vzťahov
a spolunažívania ľudí v našej obci. Z môjho pohľadu musím s ľútosťou skonštatovať, že medzi obyvateľmi našej obce veľmi pribúda počet sporných situácií, hlavne medzi blízkymi susedmi.
Je smutné, keď jednotlivci svojím nezodpovedným správaním
dokážu znepríjemňovať život iným. Pritom stačí len trochu viac
ohľaduplnosti a nepozerať sa len na svoje záujmy, ale vedieť posúdiť dôsledky svojho konania aj za hranicami svojho pozemku.
Staré známe „nerob iným to, čo nechceš, aby robili oni tebe“ by
v mnohých prípadoch mohlo byť riešením množstva nedorozumení a sporov. Z pohľadu tretej strany sa sporná situácia
veľakrát nedá objektívne vyhodnotiť, ale eliminovaním niektorých ľudských vlastností, ako je sebectvo a závisť, sa mnohým
sporom dá predísť.

Aj v mojej práci a v práci celého obecného úradu existujú
možnosti zlepšenia a skvalitnenia práce či plnenia povinností.
Prijímam každú objektívnu kritiku a z každej situácie sa snažím
vziať si ponaučenie, aby v budúcnosti k opakovaným chybám
nedochádzalo. Najjednoduchšie je na nedostatky len poukazovať. No veľmi ťažké je nájsť prostriedky a spôsoby riešenia daných problémov. Preto znovu vyzývam všetkých vás, ktorí máte
snahu, nápady či prostriedky, aby ste sa zapojili do skvalitnenia
podmienok života v našej obci.
Leto je už v plnom prúde. V tomto období sa tak ako každý
rok pripravujeme na Dni obce, ktoré sa budú konať v posledný
júlový víkend. Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať sponzorom, poslancom OZ, zamestnancom OcÚ i všetkým, ktorí sa
podieľajú na ich príprave. Srdečne vás všetkých na oslavy pozývam a teším sa na stretnutie s vami.
Branislav Čižmárik, starosta obce
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Čo je nové v obecnej legislatíve...
za prebytočný a zároveň bol stanovený spôsob priameho nájmu
na základe predkladania cenových ponúk. Poslanci sa zhodli
na spôsobe využitia týchto priestorov pre potreby zubnej ambulancie. Zároveň stanovili minimálnu výšku nájmu na 1,- €
za m2/mesiac. Na tomto zasadnutí bolo prijaté aj uznesenie, ktorým bol schválený predaj osobného motorového vozidla Mercedes E 280 čiernej farby, r. v. 1997, na základe vyhodnotenia
výsledku cenových ponúk za cenu 355,- €. Vozidlo bolo už
v minulosti vyhlásené za prebytočný majetok obce a zámer predaja bol zverejnený zákonom stanoveným spôsobom. Na tomto
zasadnutí OZ bola schválená aj dotácia na opravu fasády kostola v Dubovej vo výške 500,- € a príspevok 1.000,- € určený na
zakúpenie zdravotníckej techniky pre detské interné oddelenie
a oddelenie intenzívnej medicíny NsP v Brezne. Zbierka je realizovaná prostredníctvom Regionálneho združenia miest a obcí
Horehronia a stredného Rudohoria. Na tomto zasadnutí sa nielen rozdávalo, ale aj zamietalo. Bola zamietnutá žiadosť CVČ
pri ZŠ s MŠ Brusno o dotáciu na dieťa v tomto útvare. Dôležitým bodom rokovania bolo aj schválenie rozpočtového opatrenia č. 1, ktorým sa upravil rozpočet obce nasledovne: navýšenie príjmov – dividendy o 2960,- €, z vkladov o 1350,- €,
navýšenie výdavkov – na úhradu ujmy o 3000,- €, na poplatky
a odvody za právneho zástupcu o 1310,- €. Tieto nečakané príjmy obce boli v plnej miere použité na úhradu nehmotnej ujmy
maloletej pohryzenej, ktorú potvrdil Krajský súd v Banskej
Bystrici. Celý prípad sa ťahal už niekoľko rokov, od r. 2009.
V bode rôzne oboznámil predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Kubuš poslancov s tým, že starosta obce si splnil
zákonom stanovenú povinnosť a odovzdal v zákonnej lehote
a na predpísanom tlačive svoje majetkové priznanie.
Piatykrát v tomto roku zasadali poslanci dňa 10. júna 2016.
Toto zasadnutie bolo nevyhnutné z dôvodu schválenia záverečného účtu obce za r. 2015. Každá obec si musí splniť túto zákonnú povinnosť za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna.
Schváleniu predchádzala správa hlavného kontrolóra, ktorý
odporučil poslancom záverečný účet obce za r. 2015 schváliť,
následne bol schválený bez výhrad. Tu dochádza k podstatnej
náprave oproti minulým rokom, nakoľko počas minulého volebného obdobia poslanci dvakrát za sebou záverečný účet obce
neschválili, a to vzhľadom na pochybnosti o pravdivosti predložených údajov. V máji bol v obci vykonaný audit ročnej účtovnej uzávierky. Obec si musí nechať raz ročne overiť účtovnú
uzávierku nezávislým audítorom. Pozitívny verdikt audítora bol
poslancami vzatý na vedomie. Téme nakladania s odpadmi sa
venovali poslanci aj na tomto zasadnutí. Následne bolo schválené VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemecká. Podrobnosti sú zhrnuté na viac ako 10 stránkach tohto VZN na internetovej stránke obce. OZ schválilo dotáciu Oblastnému výboru
Zväzu protifašistických bojovníkov na zabezpečenie regionálnych osláv 72. výročia SNP, a to vo výške 300,- €. Poslanci OZ
riešili aj majetkové pomery obce. Schválený bol predaj dvoch
parciel vedených ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v miestnej časti Dubová za celkovú kúpnu cenu 880,- €. Na
tomto zasadnutí nebolo schválené zriadenie vecného bremena
súkromným osobám na dvoch parcelách vo vlastníctve obce,
vedených na LV č. 580. Tri parcely C-KN 888/1, 888/2, 888/3
a 889, vo vlastníctve obce vedené na LV č. 580, boli vyhlásené
za prebytočné a následne bolo určené, že ich predaj prebehne
formou verejnej obchodnej súťaže. Podobne bola za prebytočnú
vyhlásená aj parcela C-KN 766/1 a záujemca ju nadobudne, ak
predloží najvyššiu cenovú ponuku oproti znaleckému posudku.
Každý štvrťrok si ZŠ s MŠ Nemecká dáva žiadosť o príspevok

Prierez uzneseniami
Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
za obdobie od 23. marca do 10. júna 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká (ďalej OZ) za vyššie
uvedené obdobie zasadalo spolu trikrát, a to v dňoch 23. marca,
29. apríla a 10. júna. Pre lepšiu informovanosť občanov sme
opäť vyhotovili tento prierez uzneseniami s krátkym komentárom.
Na zasadnutí OZ dňa 23. marca 2016 prezentovala poslancom firma KOOR, spol. s r. o., návrh úsporných opatrení na zníženie spotrieb a tým aj nákladov na energie pre ZŠ s MŠ v Nemeckej. Poslanci následne poverili starostu obce vykonaním
prieskumu trhu. Pripravovaný krok súvisí s havarijným stavom
budovy školy a v momentálnej situácii sa javí ako nevyhnutný.
Okrem povinných bodov, ako sú správa starostu o činnosti
obecného úradu a správa hlavného kontrolóra o stave plnení
uznesení, bolo schválené aj VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Oproti minulým rokom za zmenil zákon a odteraz už musia každoročne miesto a čas zápisu schvaľovať poslanci v OZ. Na tomto
zasadnutí OZ si poslanci museli splniť aj jednu zákonnú povinnosť, a to určiť plat starostovi obce. Návrh uznesenia spolu s dôvodovou správou bol prednesený predsedkyňou finančnej
komisie Ing. Marcelou Kohútovou. Poslanci návrh jednohlasne
podporili a zhodli sa na zvýšení platu starostu obce o 10 % oproti platu stanovenému zákonom. Ďalším bodom programu bola
téma biologicky rozložiteľných odpadov a kompostoviska,
o ktorej sa v našej obci diskutuje už niekoľko rokov. Dôležitým
krokom vpred bolo schválenie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia – predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Výška investície za obec Nemecká predstavuje
sumu 115.090,19 € s DPH, o ktorú sa uchádzame v projekte,
a spoluúčasť obce je vo výške 5 %, čo činí 5.754,71 € s DPH
z rozpočtu obce. Na zasadnutí sa poslanci venovali aj vysporiadaniu niektorých majetkových záležitostí na základe osobitného
zreteľa a schválili aj zámer na odpredaj časti pozemku KN-C
č. 1146/18 a KN-C č. 1146/19 v miestnej časti Dubová priamym
predajom na základe predkladania cenových ponúk s minimálnou cenou podľa znaleckého posudku. Ako každý štvrťrok, tak
aj v prvom štvrťroku bol pre ZŠ s MŠ v Nemeckej schválený
finančný príspevok vo výške 3.000, € na voľnočasé aktivity.
V ďalšom bode poslanci uznesením poverili obecný úrad vypracovať dodatok k nájomnej zmluve o prenájme tzv. školského
bytu. Dodatok bol nevyhnutný, nakoľko došlo k navýšeniu počtu osôb ubytovaných v nájomnom byte. Zároveň poslanci stanovili zvýšenie nájmu z 220,- € na 300,- € mesačne.
Štvrtýkrát v tomto roku zasadali poslanci dňa 29. apríla 2016.
Okrem povinných bodov bol na tomto zasadnutí schválený už
dlho diskutovaný prevádzkový poriadok telocvične. Ceny nájmu telocvične boli stanovené v rôznych výškach pre obyvateľov
našej obce a pre záujemcov, ktorí majú trvalý pobyt mimo našej
obce. Telocvičňa bude škole k dispozícii do 16.00 hod. a po
tejto hodine bude k dispozícii obci, prípadne iným záujemcom
o športové aktivity. Príjmy z prenájmu budú výhradne príjmom
obce. Podrobnosti o prevádzkovaní telocvične si môžete prečítať
vo VZN č. 3/2016, ktoré je zverejnené na internetovej stránke
obce (www.nemecka.info). Na tomto zasadnutí bol starosta obce
poverený vyhlásením verejného obstarávania na realizáciu opatrení zameraných na zníženie spotrieb a nákladov na energie pre
ZŠ s MŠ Nemecká. V dome služieb je už dlhú dobu nevyužívaný nebytový priestor o výmere 31,83 m2, ktorý bol vyhlásený
2
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na voľnočasové aktivity vo výške 3.000,- €. Tentokrát žiadosť
poslanci zamietli, nakoľko k žiadosti nebolo predložené vyúčtovanie čerpania predchádzajúceho príspevku. Následne bol hlavný kontrolór obce poverený vykonaním kontroly hospodárnosti
a efektívnosti nakladania s týmito financiami. Dôležitým a nevyhnutným krokom v oblasti financií bol aj presun finančných
prostriedkov vo výške 10.000,- € do rezervného fondu obce. Je
to fond, ktorý môže byť použitý len na havarijný stav v obci po
predchádzajúcom schválení OZ.

V súvislosti s nadchádzajúcimi oslavami Dní obce bola
schválená výška poplatku za predajné miesto na oslavy s prípojkou na el. energie 15,- € a bez prípojky10,- € za deň. Na návrh
starostu obce bola kultúrnej komisii schválená odmena za ich
nadmerné úsilie v predchádzajúcom období, táto bude vyplatená do rúk predsedu komisie v júli 2016.
Veríme, že všetky vyššie opísané opatrenia vykonané OZ
budú znamenať aspoň malý posun našej obce vpred a pomôžu
udržať už naštartovaný správny smer.
Obecná rada obce Nemecká

Malé právne okienko
Naša obec sa pri svojom hospodárení opierala o rozpočet na
r. 2015, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nemeckej Uznesením č. 163/2014 na zasadnutí konanom dňa
15. 12. 2014. Potreby obce vyžadovali zmenu rozpočtu. Rozpočet bol zmenený spolu dvakrát:
– prvá zmena bola schválená dňa 31. 8. 2015 uznesením
č. 81/2015,
– rozpočet bol upravený k 31. 12. 2015 v zmysle § 14 ods. 1
zákona 523/2004 rozpočtovým opatrením v časti cudzích
zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas OZ.
V oblasti príjmov obec mala vlastné daňové príjmy a aj podielové dane od štátu v celkovej výške spolu 544 239,06 €.
Nedaňové príjmy dosiahli výšku 9 489,46 €. Ostatné príjmy
dosiahli v roku 2015 výšku 25 882,37 €. Cudzie príjmy boli
tvorené dotáciami hlavne na prenesený výkon štátnej správy,
transfery vo výške 417 421,72 €. Príjmy zo štátneho rozpočtu
boli účelovo viazané a boli použité v súlade s určeným účelom.
V našom prípade išlo o dotáciu na ihrisko pre ZŠ s MŠ vo výške
4 500,- € a na havarijný stav telocvične vo výške 50 385,76 €,
ktorý bol z prebytku vylúčený, nakoľko oprava sa uskutočnila
v roku 2016.
Kapitálové príjmy obec nemala. Bežné výdavky obce predstavovali 572 542,77 €. Kapitálové výdavky mala obec Nemecká vo výške 23 050,73 €. Boli použité na rekonštrukciu cesty
v ulici Pod Hrbkom a na opravu havarijného stavu ZŠ s MŠ.
Obec dosiahla v roku 2015 schodok 15 517,34 €, ktorý
vysporiadala prostriedkami z minulých rokov. Spomínaný schodok vznikol hlavne nutnosťou splatiť záväzky po lehote splatnosti z rokov 2013 a 2014 v celkovej výške cca 10 000,- €.
Bilancia aktív a pasív za rok 2015 je vypracovaná a podložená inventarizáciou majetku a záväzkov ku dňu 31. 12. 2015
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Inventarizácia
majetku na konci roku 2015 prebiehala oveľa intenzívnejšie ako
v minulých rokoch.
Aktíva, t. j. majetok obce spolu podľa účtovnej závierky
k 31. 12. 2015, predstavujú sumu 2 812 714,52 €. Pasíva, t. j.
vlastné imanie a záväzky obce spolu podľa účtovnej závierky
k 31. 12. 2015, predstavujú sumu 2 812 714, 52 €.
Z poskytnutých dotácií si všetky organizácie vyčerpali 100 %
z poskytnutej dotácie až na Jednotu dôchodcov, ktorej zostalo
0,90 €. Táto suma bola v súlade s platným VZN vrátená na konci roku do rozpočtu obce.
V súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný
kontrolór obce odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Nemecká za rok 2015
výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Tak sa aj stalo na zasadnutí OZ konanom dňa 10. 6. 2016. Pevne
verím, že v tomto kalendárnom roku budeme hospodáriť tak ako
doteraz, ba dokonca lepšie. Zo svojej pozície na to určite dohliadnem.
Ing. Marcela Kohútová

Záverečný účet obce
Vážení občania, ako som v poslednom vydaní Noviniek spod
Hradiska sľúbila, chcela by som sa v tomto vydaní venovať
problematike záverečného účtu obce, ktorý napovie veľa o hospodárení každej obce. Je to akási bilancia hospodárenia obce za
predchádzajúci kalendárny rok.
Priznám sa, že kým som nebola poslankyňou, táto téma ma
nikdy netrápila, ba poriadne som ani nevedela, o čo ide. Myslím
si, že tak by sa k tejto téme asi staval každý z nás. Situácia
v minulom volebnom období ma ale donútila rýchlo sa v danej
problematike zorientovať.
Celá problematika záverečného účtu obce je obsiahnutá
v zákone č. 583/2004 Z. z. pod názvom Zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v § 16. V skratke: obec po skončení rozpočtového roka súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení
do záverečného účtu obce. Tento dokument musí obsahovať
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. Záverečný účet obce obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho
územného celku.
Nevyčerpané prostriedky obec prevedie na osobitný účet
a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu
obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na
určený účel je výdavkom rozpočtu obce.
O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania
schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok rozpočtu vysporiada obec
predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov
alebo z návratných zdrojov financovania.
Záverečný účet obce musí byť zverejnený 15 dní pred jeho
prerokovávaním OZ. Schvaľovaný je jedným z nasledovných
výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak OZ malo k záverečnému účtu výhrady, musí obec prijať
opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokúva najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok.
Je dobré, keď obec má záverečný účet schválený, lebo niektoré banky pri vybavovaní úveru žiadajú uznesenie OZ
o schválení tohto dokumentu.
3
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
Za každú disciplínu deti dostali sladkosť z rúk neznámej tety, no
aj napriek tomu sú tieto cudzie tety našim deťom tak blízke.
Krajšie slovo ako „ďakujeme“ zatiaľ nepoznáme. Sme veľmi radi, že v priestoroch našej školy je prevádzkovaný denný stacionár pre seniorov, aj vďaka nemu majú deti krásny generačný
vzor – vzor dobra, pokory, skúseností a lásky.

Zo života školy
Stojíme na konci ďalšieho školského roka, ktorý sa niesol
v znamení mnohých zmien. Veríme, že všetky nové riešenia
povedú našu školu k správnej ceste za poznaním. Naďalej nadväzujeme na tradičné hodnoty našej školy. Jednou z nich je spolupráca školy s rodičmi našich žiakov. Aj touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojou ochotou a akoukoľvek pomocou podporovali našu školu. Vážime si to.
Žiaci našej školy dlhoročne pripravujú program pre svoje
mamičky, staré mamy a krstné mamy. Aj tento rok pod vedením
pani učiteliek pripravili kultúrny program ku Dňu matiek, s ktorým vystúpili v rámci spolupráce s Obecným úradom v Nemeckej. Veríme, že sme prispeli ku krásne strávenej chvíli v rodinách našich detí. Našou najväčšou a vlastne aj jedinou odmenou
boli slzičky dojatých mamičiek či radosť detí, ktoré pre svoje
mamičky s veľkou láskou program pripravujú.

Veľmi milé a dojemné akcie prebehli aj medzi našimi prvákmi a obyvateľmi DD a DSS Hron v Dubovej. Na jednej strane
naši prváci – neskúsení, túžiaci po vedomostiach a zážitkoch.
Na druhej strane starčekovia a starenky s vráskami, ktoré predstavujú skúsenosť, plač, radosť... Naši žiaci majú možnosť získavať skúsenosti od generácie, ktorá už toho zažila neúrekom. Je
úžasné sledovať, ako si navzájom odovzdávajú vedomosti a skúsenosti, ale aj milé slovo. Tieto aktivity sa konali pri príležitosti
Týždňa mozgu, Medzinárodného dňa detskej knihy a speváckej
súťaže Superstar. Vzájomná spolupráca bola obohatením pre
obidve generácie a veríme, že bude pretrvávať aj v nasledujúcom školskom roku.

V duchu rodinných tradícií udržiavame spoluprácu s Denným stacionárom Impulz, ktorý má sídlo aj v priestoroch našej
školy. V marci sme privítali seniorov z tohto centra v našich
triedach. Tí s radosťou čítali našim žiakom rozprávky, možno aj
z ich detstva. Žiaci zase seniorom predstavili dnešné knihy
a súčasných literárnych hrdinov. V apríli žiaci prvého stupňa
spolu so seniormi zo stacionára tvorili krásne výrobky zo slaného cesta, spolu si zaspievali a jeden pre druhého si boli iskričkou lásky, porozumenia a spolupatričnosti.
Touto cestou ďakujeme našim seniorom zo stacionára aj za
to, že pre naše deti pripravili krásny športový deň ku Dňu detí.
Je až neuveriteľné, aké tvorivé úlohy si seniori pre naše deti pripravili. Naši žiaci s veľkou radosťou skákali vo vreci, hádzali
kruhy na terč, behali s loptičkou na lyžičke a riešili rôzne úlohy.

My učitelia sme s našimi žiakmi prežili jeden krásny deň.
Oslávili sme spoločne Medzinárodný deň detí. Po minulé roky
sme tento deň slávili v sobotu. Tento rok sme však oslavovali
presne vtedy, keď bol sviatok detí v kalendári, v stredu l. júna.
Žiaci l. stupňa cestovali vlakom do Brezna, kde v kine sledovali film O malom princovi. Niektoré deti si dojímavo poplakali a niektoré si v kine aj podriemkali. A poniektoré deti, neverili by ste, boli v kine úplne prvýkrát. Veríme, že nie posledný.
4
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Akákoľvek kultúra deti nesmierne obohacuje. Keď len trošku
môžete, milí rodičia, ponúkajte svojim deťom hodnotné kultúrne akcie, či už divadielko, kino, návštevu jaskyne alebo aj spoločnú vychádzku do blízkeho okolia. Mnohokrát nás to nič nestojí, len si treba nájsť spoločný čas. Čas, ktorý venujete svojim
deťom, sa vám určite vráti.
Žiaci 2. stupňa taktiež na deň detí cestovali vlakom, ale opačným smerom. Vybrali sa do Zvolena na Pustý hrad. Dojatie
niektorých detí bolo veľmi silné. Niektorí jednoducho prekonali sami seba. Bolo úžasné takto sa bližšie spoznať. Bolo úžasné
sledovať eufóriu niektorých detí, keď zdolali túto náročnú trasu
– výstup na Pustý hrad. Pohľad na Zvolenskú kotlinu bol pre
mnohých veľkou odmenou.

iným smerom ako rodič. Pokiaľ si pri výchove detí budeme všetci spolu klásť za najdôležitejšie dobro našich detí, určite sa nám
spolu podarí vychovať neskutočne dobrých a šikovných ľudí.
Mnohým deťom sa snažíme pomáhať tak, ako vieme. Mnohokrát
tolerujeme veľké sociálne rozdiely. V škole máme aj žiakov,
ktorí si napriek ťažkej sociálnej situácii v rodine uvedomujú
hodnotu vzdelania. Klobúk dole pred takýmito uvedomelými
rodičmi. Ale ako môžeme pomôcť deťom, ktoré v škole často
absentujú? Keď si budete, milí rodičia, pozerať vysvedčenie
vášho dieťaťa, pozrite si aj kolónku vymeškaných hodín. Nechýbalo to vaše dieťa často? Nestoja za neúspechmi vášho dieťaťa
práve vymeškané hodiny? Na jeseň sa môžete chopiť novej šance a ponúkať vašim deťom hodnotné vzory – napríklad aj to, že

Počas štúdia na pedagogickej fakulte nám neraz skúsení pedagógovia vravievali, že sa nepripravujeme na povolanie, ale
práca pedagóga je niečo viac. Práca pedagóga je poslanie. Z pedagogickej skúsenosti môžeme potvrdiť, že naša práca je naozaj
poslaním. Neraz sa ocitáme v situáciách, ktoré píše len sám život. Učíme, vychovávame, počúvame a načúvame detským dušiam. Mnohým deťom ukazujeme cestu, ktorou v živote kráčať.
Ak sa uberáme s rodičmi našich žiakov jedným smerom, je to
úžasné. Aj v nejednej rodine to občas býva tak, že mama dovolí a otec zakáže. Aj v našej škole to občas cítime, že učiteľ ťahá

vaše dieťa nebude zbytočne vymeškávať vyučovanie. Samozrejme, že vážne zdravotné problémy detí si nikto nevie naplánovať
ani umelo vyrobiť, ale takéto problémy vy s nami, učiteľmi, riešite.
Odovzdali sme vysvedčenia, pochvaly, odmeny... Nech v septembri privítame naše deti plné zážitkov z prázdnin, najmä zážitkov plných lásky. Užívajte si letnú pohodu v kruhu svojich
najbližších.
Učitelia ZŠ

Brezniansky slávik
Súťaž v speve ľudových piesní v podaní
detí materských škôl z nášho okresu sa
konala 13. apríla 2016 v Brezne. Pod vedením Zuzany Vaníkovej sa tejto prehliadky zúčastnila Veronika Šoučíková,
ktorá síce ocenenie nezískala, ale podala
skvelý výkon a dôstojne reprezentovala
našu materskú školu.

Enviroaktivity
V apríli sme v našej materskej škole zorganizovali dve besedy zamerané na poznávanie prírody. Odborná pracovníčka pre
environmentálnu výchovu Ing. Jana Kološtová a lesný pedagóg
Ján Zázrivec si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z prírody,
tvorivé hry a aktivity, vďaka ktorým naši škôlkari získali pekné
zážitky a cenné poznatky.

Deň matiek
Pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek deti s radosťou nacvičovali program a vyrábali darčeky pre svoje mamy a staré mamy. Prostredníctvom básní, piesní, tanca a divadielka im vyjadrili vďaku za lásku a starostlivosť, ktorou ich každý deň zahŕňajú.

Detské Chalupkovo Brezno
Dňa 26. mája 2016 sa konal X. ročník prehliadky tvorivosti
detí a pedagógov s názvom Detské Chalupkovo Brezno, ktorého
sa pod vedením Zuzany Vaníkovej zúčastnili aj deti našej materskej školy: Timur Boroš, Sofia Cimermanová, Lia Jessy Greter,
Linda Chromeková, Lukáš Kuna, Jakub Lokša, Pavel Oller, Matej Popovič, Sára Rakoncaiová, Nina Schüsserová, Erik Šagát,
5
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Šimon Šesták a Veronika Šoučíková. Deti prezentovali svoje herecké nadanie v inscenácii Janko Hraško a získali najvyššie ocenenie
– titul Laureát Detského Chalupkovho Brezna. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej materskej školy.

Ferdo Mravec
Príjemným spestrením júnových dní bola návšteva Štátnej
opery v Banskej Bystrici. Deti sa zúčastnili predstavenia baletnej rozprávky Ferdo Mravec o príhodách mravca a jeho kamarátov z mraveniska a susednej lúky.

Koncoročný výlet
Školský rok sme zavŕšili výletom na Hradisko, kde sme strávili príjemné dopoludnie za účasti rodičov. Pripravené boli
športové súťaže, hry, guláš a prekvapenie, ktoré rozžiarilo očká
každého dieťaťa – hľadanie pokladu plného sladkostí. K príjemnej atmosfére prispelo slnečné počasie a dobrá nálada všetkých
zúčastnených.

Rozlúčka s predškolákmi
Koniec školského roka prináša so sebou aj
rozlúčku s deťmi, ktoré
v septembri nastúpia do
prvej triedy základnej
školy. Dňa 30. júna 2016
sme sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi. Súčasťou programu
bolo vystúpenie budúcich

Športová olympiáda detí materských škôl
Naši škôlkari boli mimoriadne úspešní na XIX. ročníku Športovej olympiády pre deti materských škôl v Brezne. V behu na
30 m, v skoku do diaľky, v hode tenisovou loptičkou a v zmiešanej štafete v kategórii dievčat aj chlapcov súťažili Linda Chromeková, Sára Rakoncaiová, Martin Môcik a Róbert Parala.
Spoločne sa umiestnili na 2. mieste v zmiešanej štafete. Linda
Chromeková získala 1. miesto v hode, Martin Môcik 1. miesto
v skoku a Róbert Parala 3. miesto v hode. Všetkým deťom srdečne gratulujeme!

prváčikov, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, darčekových predmetov a spoločné posedenie. Všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave rozlúčky, ďakujeme a deťom prajeme veľa šťastia a úspechov v škole.

6
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Deň detí v Zámostí
Ako to už býva zvykom, ani tento rok naša obec nezabudla
na svojich najmenších a pripravila pre všetky deti obce slávnostné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Tento rok
sme opäť zmenili priestor a vrátili sme sa do „dolnej školy“ v Zámostí, ktorá tak bola po dlhom čase plná smiechu, hudby, veselosti a detského kriku.
Organizácia tohto dňa však bola v tomto
roku trochu iná ako po minulé roky, aj keď sa
na prvý pohľad zdalo, že je všetko také isté.
Po niekoľkých rokoch úspešnej spolupráce sa
tentokrát do organizácie osláv nezapojila ZŠ
s MŠ v Nemeckej, keďže sa rozhodla usporiadať vlastnú oslavu s výletmi pre žiakov.
Z histórie osláv tohto dňa vieme, že najnáročnejšou časťou je príprava stanovíšť – teda
výber témy, postavičiek, aktivít k jednotlivým stanovištiam, ich personálne zabezpečenie. V minulých rokoch boli stanovištia rozdelené napríklad aj medzi jednotlivé organizácie v obci, medzi aktívnych dobrovoľníkov
či členov komisií. Zmenou v tomto roku bolo
opäť aj tematické zameranie, a tak ste cestou

vstupe do nášho čarovného lesa ste mohli stretnúť aj J. Šagátovú a M. Skladanú, potom na jednotlivých stanovištiach
M. Klincovú (stanovište 1), Z. Vrbiarovú, M. Bačíkovú, I. Múkovú a M. Kubárovú (stanovište 2), D. Kalického, Ľ. Prečucha
a P. Sojaka (stanovište 3), G. Simanovú a J. Simana (stanovište
4), M. Rochockú a M. Králikovú (stanovište 5), H. Grílliovú

po lese mohli stretnúť vlka, včielky, poľovníkov, víly či hríbiky
a okrem dospelých aj aktívnych mladých ľudí a starších žiakov,
ktorí nabrali odvahu a pripravili si aktivity pre svojich mladších
kamarátov. Okrem nich sa na príprave osláv podieľali starosta
obce Branislav Čižmárik, J. Macíková, B. Klinčíková, K. Klincová, Z. Luptáková, M. Horváthová, M. Filipková, D. Klimentová, L. Čižmáriková, Ing. M. Huttová, P. Marčok ml., S. Vančová, DHZ Nemecká, VÚ 1043 Nemecká, OR PZ Brezno
a členovia kultúrnej komisie pod vedením D. Klincovej. Už pri
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Zorganizovať veľké podujatie, to chce veľa odvahy. Ale nielen to. Aj veľa ľudí s chuťou zapojiť sa a pomôcť, keď to najviac
treba. Počas celého dňa okrem ľudí, ktorých sme menovali,
pomáhali všetci tí, ktorým záleží na šťastí a veselom úsmeve
detí. Veď deti, to je naša budúcnosť. Čo im dnes dáme, čo ich
naučíme, to nám zajtra vrátia späť a na to budú spomínať. Ako

a M. Tomkovú (stanovište 6) a S. Kobzošovú a V. Motoškovú
(posledné stanovište 7). Počas celého dňa fotografovali Z. Kováčová a M. Leitner.
Žiadna veľká akcia sa nezaobíde bez sponzorov. Preto im na
tomto mieste chceme v mene všetkých detí a organizátorov
poďakovať za ich ochotu podieľať sa na finančnom aj materiálovom zabezpečení osláv. Aj vďaka nim sme mohli pre naše deti
zabezpečiť sladké odmeny, skákací hrad, trampolínu či maľovanie na tvár. Konkrétne ďakujeme týmto sponzorom:
EQUUS SPORT – J. Pavlík; PTCHEM, spol. s r. o., Dubová;
J. Beneš a M. Rochocká; Reštaurácia GRAJCIAR – R. Riečan;
M. Kohút; P. Halgaš; Kútik DKD, spol. s r. o.; M. Môcik st.; Pohostinstvo – Ľ. Kohútik; Ing. J. Črepp; J. Trnovský; J. Kindernay; P. Marčok.

sa my správame k sebe, ako spolupracujeme, ako si pomáhame
alebo, naopak, nepomáhame, to všetko deti vidia a učia sa od
nás. Teší nás, že sme aj tento rok mohli pripraviť pre deti zážitky, ktoré si budú ešte dlho pamätať, a že sme im ukázali, že
v tejto obci ešte žijú ľudia, ktorí nezabudli, že aj oni kedysi boli
deťmi.
Zuzana Kováčová

Z duchovného života
Prvá blahoslavená Slovenka
Tohto roku uplynie sto rokov od narodenia prvej blahoslavenej Slovenky, rehoľnej sestry a mučenice Zdenky Cecílie
Schelingovej. Blahorečil ju svätý pápež Ján Pavol II. v nedeľu
14. septembra 2003 na sviatok Povýšenia Svätého kríža v Petržalke. Sestra Zdenka sa narodila na Štedrý deň v obci Krivá na
Orave. Pri krste dostala meno Cecília a vyrastala v dobrej kresťanskej rodine.
V roku 1929 prišli do Krivej Milosrdné sestry Svätého kríža.
Ich život a pôsobenie vo farnosti oslovili Cecíliu do tej miery,
že ako pätnásťročná požiadala o prijatie do ich rehole. Najskôr
si doplnila školské vzdelanie a potom získala odborné vzdelanie
na ošetrovateľskej škole v Bratislave. V roku 1937 zložila prvé
rehoľné sľuby ako sestra Zdenka. Pracovala ako ošetrovateľka
v štátnej nemocnici v Bratislave, neskôr v Humennom a potom
opäť v Bratislave na röntgenologickom oddelení až do svojho
zatknutia v roku 1952. Dôvodom zatknutia bolo, že pomohla
utiecť z nemocnice istému kňazovi, ktorý sa tam liečil pod dozorom tajnej polície. Sama o tom hovorí:
„Ja som si to uvedomila, že teraz už je na mne rad. Ešte pokiaľ som mohla, utekala som do väzenskej kaplnky a tam som
kľakla pred obraz, pred kríž Ukrižovaného a prosila som ho:
8
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Pane, prosím ťa, zachráň toho kňaza, zachráň mu život a za jeho
život ti dávam svoj, vezmi si ho“.
Sestru Zdenku následne podrobili vyšetrovaniu, ktoré bolo
spojené s krutým mučením. Bola odsúdená za údajnú velezradu
na dvanásť rokov straty slobody. Väznená bola v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, Brne a vo väzenskej nemocnici v Prahe na
Pankráci, kde sa stretla s pani Helenou Wildeovou-Kordovou,
ktorej jedinej zverila dôležité podrobnosti, predovšetkým o utrpení vo vyšetrovacej väzbe.
Svedectvo pani Heleny Wildeovej-Kordovej sa stalo známym až po jej príchode na Slovensko v roku 1994. Podľa neho
boli súčasťou krutého vyšetrovania kopance, topenie v koryte so
studenou vodou, vyväzovanie spútaného nahého tela povrazom
na skobu a surové šľahanie obuškami. Takéto vyšetrovanie, ktoré vlastne ani nebolo vyšetrovaním, ale neľudským týraním
a ponižovaním ľudskej dôstojnosti, sa opakovalo aj viackrát za
deň.
Sestra Zdenka Schelingová umrela krátko potom, ako ju prepustili z väzenia v beznádejnom zdravotnom stave, a to 31. júla
1955 v Trnave. Jej odsúdenie bolo podrobené preskúmaniu
v roku 1970, pričom Najvyšší súd zrušil rozsudok v celom rozsahu a tak umožnil jej občiansko-právnu rehabilitáciu. Jej telesné pozostatky boli prevezené z Trnavy do Podunajských Biskupíc v roku 1979 a sú tam uložené v kostole Svätého kríža. Sestre
Zdenke sa podarilo v jej živote naplniť slová Pána Ježiša, ktoré
poznáme z Evanjelia podľa svätého Jána: „Nik nemá väčšiu
lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“

slávnosti sv. Juraja v Lopeji. V máji sa spolu s ostatnými veriacimi zúčastnil svätej omše a púte na Staré Hory. Tu sme mali
možnosť prežiť vzácne duchovné spojenie a blízkosť aj spolu
s našimi hosťami – zapálenými mladými ľuďmi z breznianskej
farnosti. Spoločne sme si zaspievali duchovné piesne a mohli
sme sa zúčastniť aj modlitby sv. ruženca, ktorú sa spoločne
modlili všetci účastníci tohto krásneho podujatia cestou k soche
Panny Márie.
V júni sa v mnohých kostoloch po celom Slovensku otvárajú
brány chrámov aj večer. Tohtoročná Noc kostolov sa konala
10. júna. Preto sme sa rozhodli, že sa netradične stretneme pri
nočnej adorácii a pri sviečkach v tichu noci piesňami, tichom či
modlitbami podporíme duchovné prežívanie veriacich aj svoje
vlastné. A bol to veru hlboký duchovný zážitok!
Veľkou zmenou, ktorou prešiel zbor v tomto období, je rozšírenie členov o ďalšieho hudobníka. Vďaka príspevku poslancov obecného zastupiteľstva sme si mohli dovoliť kúpiť cajon (to
je ten „bubon“, ktorý sa začal v kostole ozývať) a privítať medzi
nami nášho nového člena Ivana Haľaka z Dubovej. Touto cestou
sa preto chceme zo srdca poďakovať poslancom Ivanovi Kováčikovi a Danke Klincovej, ktorí nás pri jeho zaobstaraní podporili.

Miroslav Kuric, správca farnosti

Spievame, hráme, modlíme sa...
Tohtoročná jar bola pre mladých zo speváckeho zboru Marcelino plná aktivít a zmien, ktoré si určite všimli všetci tí, ktorí
v nedeľu o desiatej navštevujú náš kostol v Dubovej. Každú nedeľu tam totiž rozdávajú svoju lásku k spevu a k Bohu mladí
ľudia, ktorí tentoraz vyšli aj za bránu nášho kostola a snažili sa
spríjemniť slávnostnú omšu aj iným ľuďom v okolí. Krátko po
Veľkej noci sa zbor zúčastnil slávnostnej omše pri príležitosti

Aj počas letných mesiacov sa budeme pravidelne v nedeľu
stretávať na omšiach a aj keď to nebude vždy v plnej zostave,
pretože mnohí z nás pracujú alebo budú dovolenkovať, radi
prispejeme svojou troškou k intenzívnejšiemu a hlbšiemu duchovnému zážitku na bohoslužbách. Okrem toho sa zúčastníme
popoludnia venovaného rodinám v našej farnosti, tradičného
Dňa rodiny, ktorý sa aj tento rok uskutoční v auguste.
Zuzana Kováčová

Mládežnícky zbor Marcelino
pri kostole sv. Mikuláša
v Nemeckej
„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
(sv. Augustín)
Ak máš chuť, príď medzi nás!
Stretávame sa v nedeľu
o 9.30 na fare

9
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Jar v Domove dôchodcov a domove
sociálnych služieb HRON
Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Je to deň,
kedy by si ľudia mali uvedomiť dopady ničenia životného prostredia a hľadať možnosti, ako ich riešiť. 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 sme si Deň Zeme pripomenuli
6. 4. 2016. Spolu so študentkami zo SGŽP z Podbrezovej sme si
vyčistili a zveľadili záhradu zariadenia.

prišli 13. 5. 2016 poďakovať a pozdraviť s krásnym kultúrnym
programom deti a učitelia zo ZUŠ Valaská.

Medzinárodný deň detskej knihy sme si pripomenuli 25. 4. 2016
spoločným čítaním detí zo ZŠ s MŠ v Nemeckej a našich prijímateľov sociálnej služby v obývačke DD a DSS HRON.
Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku a bolo
sprevádzané muzikou, tancom a spevom. Zvyčajne v predvečer
prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod oknami máje. Ani tento rok sme neporušili dlhoročnú tradíciu v stavaní mája. Tento prastarý ľudový
zvyk si naši prijímatelia sociálnej služby v DD a DSS HRON
spríjemnili krásnym ľudovým spevom pred budovou zariadenia
okolo vyzdobeného mája.
Svetový deň pohybom k zdraviu sme strávili v pohybe 17. 5.
2016 pred budovou ZSS. Vyskúšali sme si množstvo športových disciplín a ukázali, čo všetko ešte dokážeme. Športu sme
sa venovali aj 27. 5. 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa
akcií pre zdravie žien a spolu s inštruktorkou pilatesu sme si
ukázali základné cvičenia.
8. 6. 2016 sme v záhrade DD a DSS HRON pripravili našim
prijímateľom veselé posedenie pri príležitosti Medzinárodného
dňa piknikov. Vlastnoručne pripravené pohostenie chutilo najlepšie a všetkým sa páčilo.
Na Svetový deň hudby sme sa zodpovedne pripravili. Pre
prijímateľov sociálnej služby DD a DSS HRON, pre klientov
DC Impulz Nemecká a pre žiakov I. ročníka ZŠ Nemecká sme
zorganizovali 16. 6. 2016 I. ročník SuperStar. Podujatie sa všetkým zúčastneným páčilo a veríme, že sa o rok stretneme znova.
Náš domov v Dubovej od svojho vzniku každoročne organizuje ples pre prijímateľov sociálnej služby. Tento rok nemohol
byť výnimkou, a tak sa 21. 6. 2016 konal v poradí už XV. Jánsky
ples seniorov. Počasie nám prialo, a tak sme mohli pripraviť ples
v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady. Zaspievať, zahrať, ale
aj zabaviť humornými príbehmi nás tento rok prišli hudobníci
z OZ KOSODREVINA.
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.

Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, sme oslávili spolu
s DHZ Nemecká. Pochválili sa novou technikou a prijímateľom
sociálnej služby porozprávali zaujímavosti z ich činnosti. Na
záver stretnutia nám aj prakticky predviedli, čo všetko dokážu.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Byť
mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek
je špeciálna príležitosť povedať našim mamám, ako ich máme
radi a čo pre nás znamenajú, vyjadriť im našu vďačnosť za
všetko, čo pre nás urobili. Všetkým mamám v DD a DSS HRON
10
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Čierťaž Nemecká
Na remeselnom festivale v Kežmarku

Z Lupčianskyho zámku...
(Čierťaž na heľpianskom festivale)

Mesto Kežmarok bolo kedysi jedným z najväčších remeselníckych stredísk Spiša. Aj z tohto dôvodu sa každoročne začiatkom júla toto mesto stáva dejiskom veľkého festivalu ľudových
remesiel. Vedenie občianskeho združenia Čierťaž Nemecká sa
rozhodlo pre svojich členov aj pre ostatných záujemcov
zorganizovať v sobotu 9. júla 2016 autobusový zájazd na jeho
26. ročník.

Z Lupčianskyho zámku chlapci pozerajú,
či sa v Podkoniciach bučke rozvíjajú.
Nerozvíjajú sa, iba jedon hrabec,
z Lupčianskiho zámku ušiou jedon chlapec.
Tohtoročné Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe boli v poradí 51. Konali sa v dňoch 24. – 26. júla 2016, od piatku do nedele. Slávnosti v piatok podvečer na amfiteátri otváral scénický
program pod názvom z Lupčianskyho zámku..., ktorý pripravil

Oficiálny názov podujatia znie Európske ľudové remeslo –
Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry Kežmarok.
Pre potreby podujatia bolo uzatvorené celé historické centrum
mesta. Remeselníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a iných krajín
svoje výrobky nielen predávali, ale priamo na uliciach predvádzali ich výrobu. Na viacerých pódiách v historickom jadre,
pod mestským hradom alebo v hradnom areáli mohli návštevníci festivalu vidieť vystúpenia folklórnych či divadelných kolektívov, historických skupín či rôznych hudobných zoskupení.
Občerstvenie ponúkali výrobcovia tradičných slovenských
špecialít či jedál z iných európskych krajín. Osobitnú pozornosť
organizátori venovali detským návštevníkom, pre ktorých boli

Martin Lokša. Jeho cieľom bolo
priblížiť rozmanitosť tradičnej
kultúry na území bývalého Ľupčianskeho panstva. V jeho osadách, dedinách a mestečkách žili
kedysi ľudia, ktorí sa živili rôznymi spôsobmi: roľníci, valasi,
čipkári, remeselníci, baníci, drevorubači či uhliari. Jednotlivé
programové čísla mali v skratke

pripravené divadelné predstavenia, tvorivé dielne, rozprávková
prechádzka hradom či detský tábor s historickými atrakciami
a aktivitami.
Bola to pastva nielen pre oči, ale pre všetky zmysly. Nepokazili ju ani dažďové prehánky, ktoré sa počas tejto príjemnej
soboty niekoľkokrát prehnali mestom.

charakterizovať spôsob života obyvateľov a kultúru vybraných
obcí regiónu. Folklórna skupina Čierťaž sa predstavila piesňami
a tancami z Medzibrodu, baladu zo Sv. Ondreja zaspieval Jozef Šarina. Ďalej v programe vystúpili dedinské folkloristické
kolektívy z Priechoda, Strelník, Ľubietovej, Čierneho Balogu
a Bacúcha. Spoluúčinkoval aj folklórny súbor Urpín z Banskej
Bystrice a gajdoš Ľubo Tatarka zo Slovenskej Ľupče.
ml

ml
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Kňaz – národovec
Pri južnej stene nášho farského kostola sa zachovali tri staré
pomníky z hrobov patriacich kňazom, ktorí pôsobili v Dubovej
a sú tu aj pochovaní. Celkom vpravo stojí pieskovcový kríž venovaný pamiatke dubovského farára Michala Fodora, ktorý tu
pôsobil v rokoch 1806 – 1847 a bol aj čestným kanonikom a vicearchidiakonom kapituly. Michal Fodor bol tiež členom Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva, teda v tej dobe
patril medzi pokrokových slovenských kňazov-národovcov.
Text v dolnej časti pomníka je už nečitateľný. Dá sa prečítať len
meno Michael Fodor.
Z histórie vzniku brusnianskych kúpeľov podľa monografie obce Brusno sa dozvedáme, že
dubovský farár Michal
Fodor zohral výraznú
úlohu pri ich založení.
Predtým bol totiž farárom v Sklených Tepliciach, kde už takéto kúpele fungovali. Bol mu
teda známy charakteristický zápach vody zo
sírnych liečivých prameňov v Brusne, a preto
naliehavo presviedčal
banskú komoru aj ľupčianske panstvo, aby boli sírne pramene
v Brusne využité na liečenie chorôb ľudí na Horehroní. Banská
komora síce v roku 1833 výstavbu kúpeľnej miestnosti schválila, tá sa však oddialila. Ľupčianske panstvo túto výstavbu podporovalo, pretože hlavne zo strany inteligencie sa ukázal rastúci záujem o kúpele. Požiadavku potvrdil tiež vykonaný chemický rozbor tejto vody, ktorý preukázal jej mimoriadne liečivý
účinok. Zistilo sa, že zložením je podobná sliačskej. Potvrdzovali to aj mnohí chorí zámožnejší občania, ktorí si vraj túto vodu
vozili domov, kde si ju zohrievali na kúpanie. Pre nedostatok

peňazí sa ani v roku 1835 nepodarilo kúpeľnú izbu s potrebným
vybavením dokončiť, hoci sa na tento účel zbierali peniaze aj od
darcov. Istý postarší farár (ide určite o dubovského Michala Fodora) daroval na tento účel 20 zlatých. Z uvedeného vyplýva, že
farár Fodor patril nepochybne medzi hlavných iniciátorov
vzniku brusnianskych kúpeľov. Na stavbu prispeli aj ďalší farári,
učitelia a úradníci z okolia. Sám Michal Fodor ako vzdelaný
človek mal určite vplyv aj na svetskú vrchnosť. Prvá kúpeľná
budova v Brusne bola postavená v rokoch 1834 – 1837 a bola
už vybavená kotlom na ohrev vody a kúpeľnými vaňami. Drevo
na vykurovanie kotla poskytol erár. Kúpele Brusno sú dosiaľ
jediným kúpeľným zariadením v horehronskom regióne.
V Pamätnej knihe obce Dubová sa nachádza aj záznam o tom,
že v roku 1810 sa zrútil celý kostol okrem sanktuária. Tento zápis nie je asi celkom presný, lebo pravdepodobne sa zrútila len
strecha kostola a vplyvom zatekania strechy možno došlo aj
k porušeniu jeho zaklenutia. Celková oprava bola ukončená
v roku 1812 s nákladom 3753 zlatých, z čoho patrón – Ľupčianske panstvo – venoval 1389 zlatých a časť prostriedkov na
opravu vložil farár Michal Fodor zo svojho. Kostol bol pokrytý
šindľom. Je možné, že v tom čase mohlo dôjsť k porušeniu statiky kostola aj kvôli ťažkým zvonom, ktoré boli pôvodne vo veži
kostola. Pôvodná dubová stolica zvonov sa dosiaľ vo veži farského kostola zachovala.
Farár Fodor teda prežil medzi naším ľudom vyše štyridsať
rokov a určite podrobne poznal ťažký život svojich farníkov. Tí
museli popri povinnej robote na panskom obstarávať aj živobytie pre svoje rodiny a okrem čipkárov žili väčšinou z poľnohospodárstva. Mnohých súčasníkov história nezaujíma a zabúdajú, že pred nami tu žili naši predkovia, bez ktorých by sme tu
dnes neboli. A povedzte, nepotešilo by nás to, keby niekedy
o sto rokov naši praprapravnuci o nás ľubozvučnou slovenčinou
(dúfam, že nie angličtinou ) povedali: ,, Ej, bisťu, ako sa vraj tí
naši starí tešili, keď mali robotu, mobilný telefón a či internet!“
Či nemám pravdu?
JTu

Rodáci z našej obce vo svete
V Nemeckej sa narodil a prežil v nej 25 rokov. Pred dvanástimi rokmi však odišiel do
Anglicka, kde získal certifikát z angličtiny
na prestížnej univerzite v Cambridge. Následne sa odsťahoval do Českej republiky,
kde býva a pracuje až dodnes. Stanislav
Franek.
Ako si spomína na obec, ktorá ho inšpirovala v divadelnej
sfére? „Počas môjho detstva sa v dedinke Nemecká odohralo
množstvo divadelných predstavení a mne sa to veľmi páčilo
a vždy to vo mne niečo vyvolávalo. Nevynechal som ani jedno
predstavenie. Obdivoval som ochotníkov, s akou chuťou a nasadením hrávali divadlo.“
Jemu sa to podarilo v roku 2012, kedy si našiel partiu nadšencov z Rychnova nad Kněžnou. Dohodli sa spolu na nacvičení
divadelnej hry. Podarilo sa im dokonca presadiť hru od Erstna
Bryla a Katerzyny Gartnerovej Maľované na skle, pôvodom
z Poľska. „Dali sme dohromady stanovy a požiadali o zapísanie
do databázy neziskových organizácií. Stal som sa predsedom
spolku s názvom RAS – Rychnovský amatérsky spolok. Trvalo

rok usmerniť 27 ľudí na pódiu. Ale pod vedením režiséra p. Hofmana sa to podarilo premiérou 13. 11. 2012 v Rychnovskom
divadle, ktoré bolo vypredané.“ Hra zožala veľký úspech. „Nikdy som si nepomyslel, že sa postavím na javisko pred toľkých
ľudí a budem spievať a hrať divadlo. Potlačil som v sebe strach.
Pomyslel som si na ochotníkov z Nemeckej. Teraz si to na pódiu
užívam, nemám žiadnu trému a stále si opakujem slová Karla
Gotta: Tlieskajte mi, mám to rád. Ešte rok sme túto hru hrávali
po okolitých mestách.“
12
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Potom ale prišla odmlka, po ktorej spolok
nečakane kontaktoval režisér pôsobiaci 25 rokov v Mestskom divadle
v Mostě. Požiadal ich
o spoluprácu. „Na jeho
žiadosť alebo skôr prosbu o nadviazanie tradície
Tylákov v Rychnove, ktorí skončili pred 25 rokmi,
sme zmenili názov spolku
na TYL. S novým menom
sme uviedli hru Madam
zvoní.“ Stanislav v nej ale
osobne nehral. Na spolupráci sa podieľal viac finančnou podporou. Hra

sa udržala v repertoári až dodnes. „Nechceli sme zaspať na
vavrínoch. Pustili sme sa do ďalšej veľkej výzvy s názvom Limonádový Joe aneb Koňská opera. Premiéra bola 12. 11. 2015
a plán ďalších repríz siaha až do decembra 2016.“
Momentálne spolok pripravuje novú hru Hostinec u kamenného stolu. Okrem toho sa Stanislav angažuje tiež v ochotníckom divadle v Žamberku.
„Touto cestou sa chcem poďakovať hlavne svojim rodičom,
ktorí mi umožnili vycestovať do sveta a ktorí ma vychovali obrazu svojmu. Ďalej sa chcem poďakovať ochotníckym hercom
z Nemeckej za to, že aj vďaka nim sa aj ja venujem ochotníckemu divadlu.“
Lea Šagátová

Obecná kronika a kronikári
Pre mnohých súčasníkov sa písanie kroO to, že máme v našej obci zachovanú
niky zdá nepodstatné, veď udalosti, ktoré sa
kroniku, sa zaslúžili títo kronikári:
stali nedávno, sú všetkým známe. ZabúdaĽudovít Hankó, obvodný notár
jú však, že pre tých, čo prídu po nás, je kro1934 – 1937
nika nenahraditeľným zdrojom cenných inTeodor Kindernay, obvodný notár
formácií a poučenia. Samozrejme, len pre
1935 – 1941
tých, ktorí sa o históriu svojej obce aspoň
Július Trnovec, obvodný notár
sčasti zaujímajú.
1942 – 1943
Úlohou kronikára je pravdivo zapísať
František Mitterpach, správca školy
udalosti, ktoré sa v obci stali, prípadne tie,
1944 – 1959
ktoré sa jej bezprostredne dotkli. Kronikár
Jozef Douda, bezpečnostný technik
vo svojom zápise neuvádza žiadne vlastné
1960 – 1964
názory či hodnotenia udalostí, lebo tým by
Mgr. Jana Štandová, učiteľka
sa mohol zápis stať nehodnoverným. Zápis
1965 – 1977
do kroniky sa robí vždy po ukončení kalenAnna Simanová, úradníčka
dárneho roka. Pred zapísaním do knihy zá1978 – 1980
pis v nečistopise schvaľuje obecné zastupiIng. Ján Turčan, projektant
teľstvo, čím sa zabezpečí objektivita zápi1981 – 1990
Titulný list kronikárskeho zápisu
su. Je veľmi dôležité, aby kronikár viedol
Ján Roštár, učiteľ
za rok 1944 v Pamätnej knihe obce
knihu v ažurite, teda súvisle bez prerušenia.
1991 – 1998
Dubová
Zapisovať totiž udalosti po niekoľkých
PhDr. Martin Lokša, učiteľ
rokoch, v ktorých sa stali, je veľmi náročné
od 1999
a môže to spôsobiť nedôveryhodnosť zápisu. Zápis do kroniky sa
Dubovskú Pamätnú knihu viedol od roku 1944 Ján Roštár.
robí ručne dokumentačným atramentom, ktorý nepodlieha zme- Mená ďalších kronikárov sa mi nepodarilo jednoznačne zistiť.
ne farby.
V roku 1987 bol z podnetu kronikára ako príloha obecnej
Najstaršími kronikami sú farské kroniky, ich riadne vedenie kroniky vytvorený fotoalbum fotografií obce z minulých a súpatrilo k povinnostiam farárov. V roku 1934 štátna moc notá- časných čias. Autorom fotografií bol Štefan Palárik a zostavil
rom nariadila povinné písanie obecných kroník pod názvom ho Ján Roštár.
Pamätná kniha obce. Od toho času sa zachovali kroniky obcí
Obec Zámostie si zrejme po strate pôvodnej kroniky od roku
Dubová, Nemecká a Ráztoka. Osud Pamätnej knihy obce Zá- 1973 zaviedla novú kroniku, ktorá sa viedla samostatne aj po
mostie je neznámy. Pri pričlenení Zámostia k obci Nemecká pričlenení k Nemeckej. Prvým kronikárom bol RNDr. Zoltán
kronika nebola na MNV v Nemeckej odovzdaná a je možné, že Kohút, stredoškolský profesor a riaditeľ gymnázia v Banskej
sa dosiaľ nachádza v nejakej ,,súkromnej“ zbierke v Zámostí.
Bystrici. Viedol ju až do svojej predčasnej smrti v roku 1987. Po
Pamätné knihy – kroniky obcí patriacich do Notárskeho ňom prevzal vedenie tejto kroniky Milan Čižmárik, technický
obvodného úradu v Nemeckej začal viesť notár Ľudovít Hankó, úradník v Strojárňach na Piesku. Po jeho smrti v roku 1989
ktorý tu v tom čase pôsobil. Tento notár k povinnosti písať kro- pokračoval v písaní kroniky Zámostia Anton Vincúr, dôchodca.
niku pristúpil veľmi zodpovedne. Podarilo sa mu spätne zapísať Po jeho smrti sa písanie tejto kroniky ukončilo.
aj udalosti z minulých čias a je veľmi pravdepodobné, že čerpal
Okrem obecnej kroniky je podľa mojich vedomostí v súčaszo zápisov farskej kroniky a hlavne z tzv. kanonických vizitácií nosti vedená Historia domus, kronika rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Dubová. Tieto vizitácie boli vlastne opakované návšte- a kronika Dobrovoľného hasičského zboru v Nemeckej.
vy farnosti, ktoré vykonávali hodnostári biskupstva. V zápisoch
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa o písanie kroník
z nich sa uvádzali dôležité informácie o farnosti. Boli to hlavne v našej obci zaslúžili. Zachovali tak pre nás a tých, čo prídu po
informácie o správcovi farnosti, o počte veriacich (duší), o stave nás, cenné informácie o živote v obci.
JTu
kostola a fary, o hospodárení s majetkom cirkvi, o vybavení
bohoslužobnými predmetmi, o počte zvonov a podobne.
13
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Futbalová jar v Nemeckej

O putovný pohár starostu

FK Sokol Nemecká pôsobil v jarnej časti v I. triede Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Keďže po polovici
súťaže bolo mužstvo na 12. mieste, ktoré znamenalo vypadnutie
zo súťaže, získalo len 7 bodov a malo len malú nádej na záchranu. Počas zimnej prestávky však došlo k zmene trénera i niektorých hráčov v zostave a predovšetkým pravidelný tréning zmenil
klímu v mužstve. Hoci začiatok odvetnej časti nám nevyšiel,
postupne sa hra zlepšovala a hlavne koniec súťaže bol bodovo
veľmi dobrý. Z posledných 5 zápasov chlapci získali 13 bodov
a zaslúžene ostali v súťaži. Hoci celkovo skončili až na 10. mieste, bol to po zbabranej jeseni úspech. V utorok 5. júla sa uskutočnil oblastný aktív, na ktorom sme sa dozvedeli vyžrebovanie
na nový súťažný ročník.
Okrem dospelých hrali svoju súťaž aj mladší žiaci, ktorých
viedol R. Chromek. V súťaži sa stretávali s mužstvami z okolia
Banskej Bystrice a boli veľmi úspešní, nakoľko prehrali len jeden zápas. Hlavný sponzor klubu, obec Nemecká, dáva na jeho
činnosť ročne 4150 eur. Stačí to na dve tretiny rozpočtu. Ostatné
financie je potrebné získať od iných sponzorov, čo je niekedy
dosť ťažké. Aj preto sa chcem poďakovať nášmu druhému najväčšiemu sponzorovi, rodákovi z Nemeckej, Jankovi Kadúchovi, ktorý nám pomáha vo finančnej oblasti nášho klubu. Okrem
neho nám v jarnej časti finančne pomohli P. Halgaš, D. Kútik,
M. Kohút. K finančne najnáročnejším položkám patria rozhodcovia a doprava na zápasy.
Počas letnej prestávky možno dôjde k menším zmenám
v mužstve, tie ale závisia od financií. Hráči by ako súčasť prípravy mali odohrať 3 – 4 zápasy, hoci v dovolenkovom období je
to niekedy ťažšie, najmä vzhľadom na náš úzky káder. Nová súťaž sa začína 7. augusta. Fanúšikovia budú informovaní prostredníctvom plagátov a obecného rozhlasu.

Dňa 30. apríla 2016 sa v športovej hale ZŠ s MŠ Nemecká
uskutočnil 3. ročník stolnotenisového turnaja O putovný pohár
starostu obce Nemecká. Turnaja sa zúčastnilo 77 hráčov, ktorí
boli rozdelení do 16 základných skupín. Po odohraní skupín
hráči z 1. a 2. miesta v skupine postúpili do hlavnej súťaže a hráči z 3. až 5. miesta do súťaže útechy.

Poradie v hlavnej súťaži:
1. Michal Glejtek (Podbrezová)
2. Peter Stano (Východná)
3. Dalimil Machander (Komorní Lhotka)
4. Tomáš Žaloudek (Karlovka)
5. Pavol Červeň (Bernolákovo)
6. Miroslav Plecho (Podbrezová)
Súťaž útechy:
1. Ivan Hraško (Ľubietová)
2. Marek Farbák (Východná)
3. Ján Krajči (Východná)
4. Peter Stračár (Nitra 08)

Rudolf Chromek

Konečná tabuľka 2015 – 2016
Klub

Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1

Jakub

26

18

5

3

90:22

59

2

Bacúch

26

18

4

4

76:30

58

3

Slov. Ľupča

26

18

3

5

77:34

57

4

T. Č. Balog

26

16

4

6

68:42

52

5

Poniky

26

13

2

11

66:47

41

6

Šalková B

26

12

3

11

60:78

39

7

Hronec

26

10

7

9

54:50

37

8

Osrblie

26

10

5

11

63:60

35

9

Valaská

26

10

5

11

47:47

35

10 Nemecká

26

8

4

14

41:62

28

11 Michalová

26

7

4

15

37:77

25

12 Jasenie

26

6

5

15

35:67

23

13 Lučatín

26

4

4

18

35:84

16

14 Strelníky

26

3

3

20

35:84

12

Organizátor turnaja Stolnotenisový klub Iskra Dubová
ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tejto akcie, a to
hlavne Obecnému úradu Nemecká, Danovi Kalickému, Pavlovi
Chromekovi a STK Predajná, rozhodcom P. Sojakovi a J. Hrončekovi, kuchárkam z kuchyne ZŠ s MŠ v Nemeckej za chutný
obed a aj bufetárkam za príjemnú obsluhu. Už sa tešíme na ďalší
ročník na budúci rok.
Vedenie STK Iskra Dubová
14
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B lahoželáme
70-ročným
Ing. Jánovi Turčanovi (Nemecká)
Jánovi Urbanovi (Dubová)
Jánovi Sojakovi (Dubová)
Magdaléne Rekeňovej (Nemecká)

60-ročným
Tomášovi Koštialovi (Nemecká)
Ing. Jánovi Banasovi (Zámostie)
Jánovi Grolmusovi (Zámostie)
Milanovi Peťkovi (Zámostie)
Edite Kenickej (Nemecká)
Daniele Kochanovej (Dubová)

75-ročným
Ľudovítovi Chladnému (Nemecká)
Mgr. Kazimírovi Petríkovi (Dubová)
Helene Šušovej (Dubová)

65-ročným
Pavlovi Kupcovi (Dubová)
Jurajovi Štandovi (Nemecká)
Jozefíne Kamzíkovej (Nemecká)
Marte Farkašovej (Nemecká)
Drahomírovi Hrbáňovi (Dubová)
Petrovi Horvátovi (Dubová)
Petrovi Orošovi (Nemecká)
Ondrejovi Bartošovi (Nemecká)
Janke Hlaváčikovej (Zámostie)
Pavle Vincúrovej (Dubová)
Janke Debnárovej (Nemecká)

Narodili sa

80-ročnej
Marte Vodálovej (Zámostie)
85-ročným
Ladislavovi Klimekovi (Nemecká)
Štefánii Lenártovej (Nemecká)
90-ročnému
Antonovi Simanovi (Nemecká)

Uzavreli manželstvo

Emma Pavlovská (Nemecká)
Samuel Mudroň (Dubová)
Nina Chváliková (Nemecká)
Kiara Melišová (Nemecká)

Lucia Rejzingerová a Michal Filo
Zuzana Sojaková a Miroslav Hirka
Mgr. Zuzana Michalcová a Ing. Pavel Kučerák

Opustili nás
Helena Živorová (Dubová, 89 r.)
Janka Zajačková (Dubová, 55 r.)
Pavel Tomenga (Zámostie, 65 r.)
Štefan Štofko (Dubová, 83 r.)
Veronika Kolečányová (Nemecká, 85 r.)
Juraj Lokša (Zámostie, 65 r.)
Viera Čakanišinová (Dubová, 67 r.)
Zuzana Halgašová (Nemecká, 74 r.)
Ján Pavelka (Nemecká, 79 r.)

15
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Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Vás srdečne pozývajú na

XII. ročník

Dni obce Nemecká
29. – 31. júl 2016
Piatok 29. 7.

Sobota 30. 7.

17.00 – 20.00

09.30 – 12.00

16.00 Hlavný program

10.00

Splav Hrona

(ihrisko Nemecká)

(nástup Dolná škola Zámostie,

Folklórna skupina Kýčera
a ľudová hudba Nátura
z Čierneho Balogu

Slávnostná svätá omša
za našu obec
v rímskokatolíckom
kostole v Dubovej

Folklórna skupina Čierťaž
z Nemeckej

Priateľský futbalový zápas

In-line korčule pre malých
i veľkých
Preteky detí do 6 rokov
na detských odrážadlách,
trojkolkách a kolobežkách
(na ceste od mostíka cez Hron pri
Dolnej škole do Zámostia)

Pre starších účastníkov
bude pripravená trasa
Zámostie – Nemecká
a späť
Po ukončení bude
v Dolnej škole v Zámostí
opekačka pre súťažiacich
s detskou hudbou

výstup Dronte Nemecká)

09.00 – 13.00
Športové dopoludnie
volejbal, stolný tenis
(areál ZŠ s MŠ Nemecká)
13.00 – 15.00

V piatok 29. 7. 2016
v čase trvania súťaží
od 17.30 – 18.45 hod.
bude cesta III. triedy
vedúca cez obec Nemecká
uzavretá.

17.00

Dixielandová skupina
DIXIE CHIPS zo Slovenskej
Ľupče

(ihrisko Nemecká)

Súťaže pre dospelých
(ihrisko Nemecká)

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

15.00
Upozornenie!

Nedeľa 31. 7.

Výstava Šikovné ruky
našich seniorov z Denného
centra Impulz Nemecká,
DD a DSS Hron Dubová
(zasadačka nad hasičňou pri ihrisku

Otto Weiter a Andrea
Fischer so známymi
melódiami
Počas hlavného programu sú pre deti
pripravené sprievodné akcie, ako
napr. skákací hrad, cukrová vata,
maľovanie na tvár, či trampolína.

20.00 – 03.00
Zábava – hrá skupina
ZBM z Brezna
21.45
Ohňostroj

v Nemeckej)

www.nemecka.info
EQUUS
SPORT
Ján Pavlík

Spolok
bývalých
urbarialistov,
pozemkové
spoločenstvo
Nemecká

Motorest
Nemecká
Michal
Náther

BELO TRADE
s .r. o.
Nemecká
Danka
Barthová

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

DRONTE
s. r. o.
Nemecká

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

Hydináreň
Zámostie
s. r. o.
Ján Medveď

Poľovnícke
združenie
KOPOK
Brusno

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