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Reklama na ticho
K napísaniu týchto riadkov ma inšpirovalo zamyslenie, ktoré
som nedávno počul v Rádiu Devín. Jeho autor si spomínal na
koniec 80. rokov, keď rozhlasovým éterom znela pieseň v podaní Paľa Haberu a skupiny Team. Už v tomto období, tesne pred
pádom komunistického režimu, považoval textár Daniel Hevier
ticho za nedostatkový tuzexový tovar, na ktorý treba stáť v dlhých
radoch a ktorý sa dá zohnať len „pod rukou“.
A ako vnímame ticho a potrebu stíšenia dnes, po tridsiatich
rokoch? Máme o ticho vôbec záujem? Zdá sa mi, že v súčasnej
dobe ukričaných reklám ticho nie je príliš žiadaným tovarom.
Naša myseľ je neprestajne bombardovaná množstvom podnetov
rôzneho druhu. Niekedy mám pocit, akoby sme sa ticha báli.
Ten, kto počas chôdze mestom či cestou v dopravnom prostriedku nemá v ušiach slúchadlá, nie je „in“. Počúvať zvuky prírody
či vnímať ticho navôkol – to sa dnes veľmi nenosí. Akoby sme
potrebovali každú tichú chvíľu prehlušiť nejakým zvukovým
vnemom, akýmkoľvek. Niektorí vodiči „vypaľujú“ reproduktory
v aute takou intenzitou, že zabolia uši aj nás okoloidúcich a čudujeme sa, ako to dotyčný človek za volantom môže v takom
hluku vydržať. Učitelia a vôbec všetci, čo pracujú s mládežou,
mi určite tiež dajú za pravdu, aké je niekedy ťažké udržať skupinu školopovinných detí v pokoji a tichosti.
Aj ako susedia a spoluobčania by sme mohli byť pri hudobnej produkcii na svojom pozemku voči sebe ohľaduplnejší. Za
naším plotom alebo v susednom dome môže odpočívať chorý
človek alebo jednoducho sused, ktorý po namáhavej práci či
duševnom vypätí ocení na svojom dvore aj v izbách ticho, nie
nami produkované decibely.
Zotrvať v tichu sa považuje za prejav slabosti, ba až hlúposti.
A to napriek tomu, že ticho je dôležité pre pokojné a triezve
vyhodnotenie bežných či problémových situácií, ktoré nám
život denne prináša. Rovnako má veľký význam pre upokojenie
našej mysle a nevyhnutný relax. V tichu dokážeme citlivejšie
vnímať seba aj svoje okolie. Akoby sme neboli schopní jeho
význam doceniť.

Príhovor starostu
Vážení občania, človek sa často
ocitá v životnej situácii, v ktorej nevyhnutne potrebuje pomoc. Potrebuje
niekoho, kto mu podá pomocnú ruku,
pomôže nájsť najvhodnejšie riešenie
a tým začať, resp. ďalej žiť plnohodnotný a kvalitný život. Ľudia o pomoc
najčastejšie žiadajú obec.
Obec má záujem pomôcť každému,
kto to potrebuje. Sociálne služby sú činnosti, ktoré ľuďom pomáhajú zabezpečiť primerané životné podmienky a prispievajú k uspokojovaniu ich potrieb. Kritériom pri rozhodovaní
o poskytnutí konkrétnej sociálnej služby občanovi by mala byť
jeho konkrétna potreba a odkázanosť na pomoc druhých. Prostredníctvom metódy komunitného plánovania je možné naplánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal
špecifikám našej obce a potrebám jednotlivých občanov. Výsledkom je dokument pod názvom komunitný plán sociálnych služieb.

Ticho pod korunami stromov v Homôlke.
Foto: Martin Lokša (2005)

Príslovie „hovoriť striebro, mlčať zlato“ niektorí z nás chápu
najmä v tom význame, že je lepšie čušať, aby sme náhodou neprezradili nejakú našu chybu či poklesok. Život nám však prináša mnoho situácií, v ktorých je naozaj lepšie nereagovať a stíšiť
sa, hoci náš hnev a emócie nám kážu pravý opak.
Prišli mi na um známe slová z kresťanskej liturgie. „Ježišu,
tichý a pokorný srdcom, sprav srdce naše podľa srdca svojho“.
Počas bohoslužieb ich z času na čas vyslovíme, ale dokážeme
ich aj zvnútorniť, stotožniť sa s ich hĺbkou? Kristus vedel hovoriť, ba i kričať, ale hlavne vedel, kedy má zostať ticho. Stíšenie
a pokora v pravej chvíli totiž nie sú prejavom slabosti, ale, naopak, múdrosti a vnútornej hĺbky.
Martin Lokša

Práve preto som veľmi rád, že vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) obce Nemecká na roky
2018 až 2023 s výhľadom do roku 2025. Dokument na začiatku
sumarizuje, v akom rozsahu a aké sociálne služby sa v rámci našej
obce poskytujú dnes. Zároveň dáva odpovede na otázky, ktoré
služby občania očakávajú, ktoré je potrebné vytvoriť či rozšíriť
do budúcna. Tiež aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme
k dispozícii, resp. aké budeme musieť – v záujme priebežného
plnenia objektívnych požiadaviek našich občanov – vytvoriť. S kým
budeme vytvárať partnerstvá a spolupracovať. Verím, že sa nám
podarilo vytvoriť dokument, ktorý reflektuje problémy ľudí v našej
obci. KPSS bude zverejnený na webových stránkach obce.
Ďakujem všetkým, ktorí sa do procesu jeho tvorby aktívne
zapojili, poslancom obecného zastupiteľstva, inštitúciám a členom pracovnej skupiny. Je na nás, aby sme v nasledujúcom období postupne zabezpečovali ciele a opatrenia stanovené v tomto dokumente.
V závere mi dovoľte pripomenúť posledný júlový víkend, keď
ako každý rok organizujeme Dni obce Nemecká. Všetkých vás
srdečne pozývam.
Branislav Čižmárik

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Od vydania posledných obecných novín Obecné zastupiteľstvo
(OZ) obce Nemecká zasadalo trikrát, a to 23. marca a 28. mája
2018 na riadnom zasadnutí a 20. júna 2018 na mimoriadnom zasadnutí.
Na marcovom zasadnutí bolo prerokovaných 17 bodov.
V jeho úvode poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia
uznesení, ktorá bola prezentovaná hlavným kontrolórom obce,
a správu starostu obce o činnosti obecného úradu a hospodárení
obce. OZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ s MŠ Nemecká na spolufinancovanie grantového projektu „Zelená dobrovoľníkom“ vo výške 700 €, ktoré
budú použité na zakúpenie materiálu na dokončenie detského
ihriska. V bode 7 poslanci vzali na vedomie správu o výsledku
kontroly dodržiavania VZN č. 5/2015 so zameraním na dodržiavanie výberu dane z ubytovania, ktorá činí 0,50 € za osobu
a noc. Správa konštatovala, že poskytovatelia ubytovania v katastrálnom území našej obce v mnohých prípadoch túto daň
neodvádzajú, čím obec prichádza o nemalé finančné prostriedky. V ďalšej správe sa poslanci oboznámili s výsledkom kontroly procesu objednávania, výkonu a úhrady čerpania septikov
a žúmp, vykonávaných obcou Nemecká. Vzali na vedomie žiadosti o prenájom obecných priestorov (Mgr. Ťažkého za účelom
poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta a Mgr. Huliakovej
za účelom zriadenia lekárne). V bodoch 11 a 12 OZ prerokovalo
žiadosti Anny Svinčákovej a Dušana Škropeka, ktoré sa týkali
prenájmu a odpredaja majetku vo vlastníctve obce.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je obecné úžitkové vozidlo
v technicky nevyhovujúcom stave a jeho oprava by bola nerentabilná, OZ poverilo obecný úrad vykonaním verejného obstarávania na kúpu nového vozidla s objemom valcov do 2300 cm3.
V závere OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a sociálnu výpomoc vo výške 50 € pre Zdenku Štajerovú.
Májové zasadnutie zastupiteľstva malo na programe rokovania 22 bodov. Pevným bodom každého zasadnutia je tradičná
informácia starostu o činnosti obecného úradu. Informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na bankových účtoch, ktoré
sú nasledovné. Prima banka: bežný účet – 49 888,99 €, transferový účet – 3953,08 €, rezervný fond – 83 484 €. Účty v Slovenskej sporiteľni: bežný – 257 091,63 €, kamerový systém –
14 009,87 €.
Ďalšie informácie sa týkali dokončenia detského ihriska
v Zámostí, ktoré sa medzičasom teší veľkej obľube našich najmenších obyvateľov. Dokončené boli aj búracie práce na budove starého kina, verejné obstarávanie na zakúpenie úžitkového
vozidla a opravy sociálnych zariadení a kuchynky v kultúrnom
dome v Nemeckej (zmienené miestnosti boli v havarijnom stave). Starosta informoval aj o obnove kamerového systému,
ktorá by mala byť dokončená v najbližších dňoch. Obecný úrad
nechal vypracovať architektonický návrh obnovy našej obradnej
siene, ktorého rozpočet bude potrebné zohľadniť pri tvorbe
návrhu rozpočtu obce na budúci rozpočtový rok. Plánuje sa aj
riešenie prívodu elektrickej energie na futbalové ihrisko, ktorý
bude využívaný najmä počas Dní obce.
Poslanci sa zaoberali aj obecnými financiami. Bolo treba
uskutočniť niektoré zmeny medzi položkami rozpočtu. Jednalo
sa o navýšenie podielových daní od štátu o sumu 19 459 €, havarijný stav kultúrneho domu sa smie pokryť z rezervného fondu
predbežnou sumou 37 000 €. Na rekonštrukciu dvoch tried
v základnej škole poslanci schválili 10 000 € a na lízing nového
úžitkového vozidla 15 000 €.
Každá obec musí pred polovicou kalendárneho roka schváliť
aj záverečný účet za predchádzajúci rok. Tak sa stalo na odporučenie hlavného kontrolóra obce, ktorý konštatoval, že boli
dodržané všetky zákonné požiadavky a náležitosti. Odporučil
poslancom schváliť záverečný účet s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Obec dosiahla v roku 2017

schodok hospodárenia vo výške 152 823 €, ktorý bol vyrovnaný rezervným fondom a dodávateľským úverom. Podotýkame,
že sa jedná o účtovný schodok spôsobený dodávateľským úverom na zateplenie a výmenu okien na budove školy. Obec ako
taká disponuje na svojich bankových účtoch dostatkom finančných prostriedkov. Správne hospodárenie obce následne potvrdila aj správa nezávislého audítora.
Na zasadnutí bolo nutné schváliť aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári. Toto VZN
súvisí so zriadením sociálnej služby – denného stacionára
a úhrad za túto službu, ktorú chce obec poskytovať od 1. 1. 2019.
Toto VZN je potrebné predložiť k registrácii sociálnej služby,
preto ho bolo nutné schváliť s predstihom.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí vyhovelo žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, oblastného výboru Brezno, a schválilo finančný príspevok vo výške 100 € na
prípravu a realizáciu regionálnych osláv 74. výročia SNP na
Krpáčove. Zastupiteľstvo sa nevyhnutne muselo zaoberať aj
majetkovoprávnymi vecami, ktoré bolo treba „dotiahnuť“ do
zdarného konca. Došlo k schváleniu predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorených pozemkov na parc. č. C-KN
230, E-KN 680/1 a E-KN 680/3 na ulici Pod Hrbkom pre
D. Škropeka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a aj k schváleniu prenájmu majetku vo vlastníctve obce – novovytvoreného
pozemku parc. č. C-KN 181/3 a C-KN 181/4 na Školskej ulici
pre A. Svinčákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bol
schválený aj prenájom nebytových priestorov za účelom poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta v budove domu služieb.
Zároveň bol zamietnutý odpredaj pozemku parc. č. C-KN
1545/2 (ostatné plochy) o výmere 3217 m2 vo vlastníctve obce
Nemecká, ktorý sa nachádza pri budove bývalej „dolnej“ školy
v Zámostí. Podobne nebol schválený ani prenájom pozemku
parc. č. E-KN 22/3 (ostatné plochy) o výmere 173 m2 vo vlastníctve obce Nemecká za účelom umiestnenia mobilného reklamného zariadenia. Blížiace sa Dni obce nútili zamyslieť sa aj
nad výškou poplatku za prenájom predajných miest pre toto
podujatie. Poplatok za predajné miesto bez pripojenia na elektrickú energiu bol stanovený vo výške 10 € a za miesto s možnosťou elektrického pripojenia vo výške 25 €.
Hlavným bodom mimoriadneho zastupiteľstva, konaného
v júni, bolo schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
obce Nemecká na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2025.
Tento dokument bol výsledkom niekoľkých stretnutí poslancov,
občanov rôznych skupín obce, riaditeľky domova dôchodcov
a sociálnych služieb v Dubovej a ďalších pracovníkov zo sociálnej oblasti. Platný komunitný plán v obci je podmienkou pre
poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov v sociálnej
oblasti. V bode č. 5 OZ schválilo obnovu interiérového osvetlenia v ZŠ s MŠ Nemecká formou koncesnej zmluvy na garantovanú energetickú službu na dobu 15 rokov. Výmenou pôvodného vnútorného osvetlenia v triedach a v telocvični dôjde k značnej úspore elektrickej energie. V ďalšom bode OZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
8600 € na riešenie havarijnej situácie v ZŠ s MŠ Nemecká,
konkrétne v priestoroch materskej školy. Na základe tejto skutočnosti zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
V závere tohto mimoriadneho zasadnutia poslanci v diskusii
riešili otázky týkajúce sa zabezpečenia Dní obce Nemecká,
ktoré sa budú konať v termíne 27. – 29. júla 2018.
Jozef Kliment a Marcela Kohútová,
členovia obecnej rady

Malé právne okienko
Susedské vzťahy II.

k nim aj činnosť (stavebná) na jednom pozemku, ktorá ohrozuje
statiku a oporu stavieb, ako aj charakter vedľajšieho pozemku.
Zásahom môže byť aj samotná nečinnosť vlastníka pozemku so
stavbou v schátranom stave, z ktorej odpadávajú časti stavebného materiálu na vedľajší pozemok. Jej prípadným zrútením by
mohlo dôjsť k škode na vedľajšej nehnuteľnosti. Za zásah považujeme aj vnikanie rôznych druhov nebezpečných živočíchov
z vedľajšej nehnuteľnosti, ako sú potkany, myši a pod., a to z dôvodu, že jej vlastník nekonal a nezabránil ich prenikaniu, ako aj
ich samotnému výskytu. K zásahu môže dôjsť aj prenikaním
chemikálií, odpadov atď. podzemnými cestami. Zásahy môžu
mať aj charakter nadmerného prenikania zvuku, tepla, svetla
a pod.
V súčasnosti sa často vyskytujú zásahy vo forme neadekvátneho, neslušného a amorálneho správania sa susedov. Sú nimi
rôzne druhy urážok, smerujúcich proti susedovi, opakované
močenie na susedovu stavbu a iné neprístojné správanie. Tento
druh správania môže mať súčasne znaky priestupku, za určitých
podmienok aj trestného činu, a zásahu do susedských práv podľa
OZ.
Pri posudzovaní podmienok pre poskytnutie ochrany podľa
§ 127, ods. 1 OZ treba pojem „nad mieru primeranú pomerom“
vykladať tak, že určuje hranicu medzi dovoleným a nedovoleným správaním. Miera primeraná pomerom sa rozdielne posudzuje na dedinách, v mestách, prípadne na samotách a pod.
Rozdielnosť treba posudzovať z hľadiska intenzity zásahu. Iný
stupeň intenzity bude mať prenikanie hydiny, štekot psov, hluk
a zápach na vidieku a iný v mestách.
Ochranu práv dotknutého vlastníka poskytujú rôzne štátne
orgány, najčastejšie súdy. Ochrana, ktorú si vlastník uplatňuje,
je výkonom jeho práva. Ten však musí byť v súlade s dobrými
mravmi a inými zásadami súkromného práva. Formulácia žaloby je tu veľmi dôležitá.
Neoprávnené zásahy do práv suseda sa môžu posudzovať aj
podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupkom je
podľa § 1, ods. 1 Zákona o priestupkoch zavinené konanie, ktoré
porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok
výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný
správny delikt, postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Podľa § 3 Zákona o priestupkoch stačí
zavinenie z nedbanlivosti. Za priestupok je možné uložiť podľa
§ 11 Zákona o priestupkoch tieto sankcie: a) pokarhanie, b)
pokutu, c) zákaz činnosti, d) prepadnutie veci.
Pri porušovaní susedských vzťahov najčastejšie prichádzajú
do úvahy priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, verejnému poriadku a majetku. Do úvahy prichádza aj vzájomné
poškodzovanie majetku susediacich vlastníkov.
Podľa § 50 priestupkového zákona:
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na
cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do
331 eur.
Sused, ktorý úmyselne spôsobí škodu na majetku druhého
suseda alebo sa o takéto konanie pokúsi, sa dopúšťa priestupku
proti majetku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky
331 eur. Je však potrebné dodať, že zo strany páchateľa musí ísť
o úmyselné konanie. Ak by škoda spôsobená na majetku prevyšovala sumu 266 eur, išlo by o naplnenie skutkovej podstaty
trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246
Trestného zákona. Ak podľa § 5 OZ došlo k zrejmému zásahu
do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany u obce. Tá
môže zásah predbežne zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený
predošlý stav. Samozrejme, každý má právo paralelne sa domáhať aj ochrany na súde.

V živote každého z nás majú nenahraditeľné miesto medziľudské vzťahy, komunikácia s najbližším okolím a spoločnosťou
okolo nás, teda aj so susedom. Našou prirodzenou snahou by
malo byť zachovanie korektných vzťahov, riadiac sa pravidlom
„nerobím iným to, čo nechcem, aby oni robili mne“. Toto by
malo platiť obzvlášť pri susedských vzťahoch.
Každý z nás buď zažil, alebo aspoň počul príbehy o tom, ako
si susedia dokážu vzájomné spolunažívanie znepríjemniť. Pri
kúpe nehnuteľnosti si susedov nevyberáme, resp. pri prvom kontakte nie sme vždy schopní ich následné správanie odhadnúť.
Susedia sú akousi „súčasťou“ našej nehnuteľnosti.
Možno sme sa na susedské vzťahy doteraz nepozerali z pohľadu práva, ale aj tu ide o právne vzťahy, ktoré majú súkromnoprávny charakter. Aj keď zákon pojem susedské vzťahy nepozná, existujú zákonné ustanovenia, ktoré považujeme za ich
právnu úpravu. Nachádzajú sa v Občianskom zákonníku (OZ),
konkrétne v časti ustanovení o vlastníckom práve.
Ako som už spomenula, susedské vzťahy sú právne vzťahy
medzi vlastníkmi a užívateľmi (nájomníkmi) susediacich nehnuteľností. Môžu nimi byť vlastníci nehnuteľností s bezprostrednou
spoločnou hranicou, ale aj vzdialenejší vlastníci nehnuteľností
s ohľadom na určitú miestnu súvislosť, v rámci ktorých výkon
práv jedného vlastníka môže zasahovať do práv iných vlastníkov.
Stretla som sa aj s názorom, že dobré susedské vzťahy robia
vysoké ploty. Hádam by tie ploty ani nemuseli byť také vysoké,
keby... keby sa na jednej strane trochu upustilo od egoizmu a na
strane druhej pridalo trochu vzájomného rešpektu a tolerancie.
A ako to s tými plotmi vlastne je?
Je to vždy na dohode medzi susedmi, iné pravidlá stanovené
nie sú. Kedysi občiansky zákonník (ešte z r. 1811) obsahoval
ustanovenie o tom, že v prípade plotov, resp. uzatvorenia svojej
parcely, platilo „pravidlo pravej ruky“, a to s orientáciou na
vchod. To znamenalo, že každý vlastník domu alebo záhrady
musel uzavrieť svoj priestor po pravej strane od hlavného vchodu. Od roku 1951 už táto povinnosť v Občianskom zákonníku
nie je.
Toto zaužívané nepísané pravidlo sa však medzi ľuďmi naďalej dodržiava a plot medzi susedmi zvykol stavať zvyčajne ten,
kto ho mal po pravej strane od svojho vchodu. Pri výstavbe plota je v nevýhode vždy ten stavebník, ktorý je v radovej zástavbe prvý, pretože musí udržiavať ploty z oboch strán. V každom
prípade je praktickejšie (aj keď drahšie) investovať do vybudovania vlastných plotov a mať tak rozhodovanie, ale aj údržbu
na sebe bez nutnosti dohadovať sa so susedom.
Každý vlastník má podľa § 123 Občianskeho zákonníka
právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho
plody a úžitky a nakladať s ním. Výkon vlastníckeho práva však
nesmie prekročiť zákonom stanovené medze. Musí byť medzi
vlastníkmi susedných nehnuteľností do určitej miery vzájomne
tolerovaný. Tolerancia však nesmie byť zneužívaná v prospech
jedného vlastníka na úkor ostatných susedov. Vždy by malo ísť
o určitú vzájomnú rovnováhu, tzv. „reciprocitu“.
Je vylúčené dosiahnuť úplné oddelenie, úplnú izoláciu výkonu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby jeden výkon
vlastníckeho práva nezasahoval do druhého.
Podľa § 127 OZ, ods. 1, prvej vety sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Občiansky zákonník presne vymedzuje povinnosti, ktorých
sa musí vlastník zdržať, aby nedošlo k zásahu do práv iných.
Tento výpočet zahŕňa skoro všetky situácie, ktoré v súčasnosti
môžu nastať. Zásahy môžu mať rôzny charakter. Môže ísť
o prenikanie pevných, tekutých, plynných látok, vnikanie organizmov a chovných zvierat, ako aj osôb na cudzí pozemok. Patrí

Marcela Kohútová
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Stručná informácia pre daňovníkov
obce Nemecká
Pokiaľ ste vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a vlastníkom či držiteľom psa, týka sa vás daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a k dani za psa. V tomto
prípade nie je rozhodujúce, či ste obyvateľom s trvalým pobytom v obci Nemecká, alebo máte trvalý pobyt mimo obce. Daňovú povinnosť k obidvom daniam ustanovuje zákon NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hlavnou
úlohou tejto stručnej informácie je, aby ste sa dokázali lepšie
zorientovať v tom, kedy vám vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť k obom spomenutým druhom dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti je nutné oznámiť správcovi dane, ktorým je obec.
Daňovníci si túto povinnosť splnia podaním daňového priznania
správcovi dane. Tlačivo platné pre príslušné zdaňovacie obdobie si daňovníci môžu vyzdvihnúť u správcu dane. Zdaňovacím
obdobím pre daň z nehnuteľností aj pre daň za psa je kalendárny
rok, ako to uvádza § 3 vyššie uvedeného zákona.
1) Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo
stavieb a daň z bytových a nebytových priestorov v bytovom
dome. Vznik a zánik daňovej povinnosti definuje § 18, ods. 1
a ods. 2 zmieneného zákona nasledovne.
Ods. 1 – Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia NASLEDUJÚCEHO po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká
31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Ods. 2 – Pri vyrubení dane z nehnuteľností je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým

dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej
nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.
Daňovník je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť (§ 99a,
ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. atď.). Ak v priebehu
zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (§ 99a,
ods. 3 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. atď.). Zákon pozná aj
čiastkové, opravné a dodatočné priznanie, o ktorých sa môžete
dočítať v § 99b a § 99c, ods. 1 spomenutého zákona.
2) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov,
chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Pes, ktorý zo
zákona nie je predmetom dane, je uvedený v § 22, ods. 2,
písm. a) až písm. c) dotyčného zákona NR SR č. 582/2004.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22, ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (§ 26 zákona
NR SR č. 582/2004 Z. z. atď.).
Ak daňová povinnosť k dani za psa vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti
(§ 99a, ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. atď.).
Anna Marková, pracovníčka OcÚ

Deň otvorených dverí v stacionári
Denný stacionár Impulz, ktorý má sídlo v priestoroch základnej školy, pripravil dňa 15. júna 2018 pre širokú verejnosť deň
otvorených dverí. Zvedavcov o činnosť stacionára prišlo hodne
v zastúpení rôznych vekových kategórií. Privítala nás pani vedúca a predstavila všetky milé sestričky, ktoré sa starajú o naše
mamy, staré i prastaré mamy. Oboznámila nás s tým, ako
prebieha všedný pracovný deň v zariadení, akými aktivitami
spestrujú deň svojim „dievčatám“. Zlepšujú fyzickú kondíciu
cvičeniami, precvičujú mozgové bunky rôznymi kvízmi či
pamäťovými cvikmi, vyrábajú krásne a zaujímavé darčekové
predmety, spievajú, recitujú, hrajú divadielka a aj si poklebetia.
Sú naozaj veľmi šikovné a hlavne šťastné. Veď tu žijú ako jedna
veľká rodina. Preto mi dovoľte vyjadriť poďakovanie za príjemne prežité popoludnie, pestrý program, pripravené občerstvenie,
ale hlavne za lásku, opateru a milé slová, ktoré zamestnankyne
zariadenia šíria vo svojom pracovnom prostredí, kde sa cítite
ako doma. Lebo my sme sa na dni otvorených dverí tak cítili.
Dana Klincová
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Jar 2018 v domove Hron v Dubovej
Príjemné chvíle so zaujímavými knihami prežili spolu s nami
žiaci nemečianskej školy 10. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. V nasledujúci deň – 11. apríla – sme
si pripomenuli Deň Zeme. Za pomoci študentov z gymnázia
a hutníckej strednej školy z Podbrezovej sme si vyčistili a zveľadili záhradu nášho zariadenia. Skvelú príležitosť na zaspomínanie na rôzne druhy ľudového umenia nám 17. apríla poskytol
Svetový deň umenia.

V pohybe sme 14. mája strávili Svetový deň pohybom k zdraviu, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o zdravom životnom
štýle založenom na dostatku primeraného pohybu, a to i v podmienkach nášho domova. Pri príležitosti Európskeho dňa susedov sme v záhrade zariadenia privítali susedov zo Speváckej
skupiny Chabenec pri Základnej organizácii Jednoty dôchodcov
Slovenska v Jasení. Potešili nás krásnym kultúrnym programom.
„Drahá je mi jak mať, krásna zem Slovenska, zem tisícich
tvarov, rodná i otcovská. Malebné hory má, vôňa lúk opája,
v dolinách svet ticha, idyla sťa z raja.“ S takýmto krásnym pozdravom nás 31. mája navštívili pracovníčky správy Národného
parku Nízke Tatry pri príležitosti Svetového dňa životného
prostredia.

Denné centrum Prameň a „dievčatá“ z tanečných skupín Zumba a Studnička nám pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca
25. apríla prišli zatancovať a popriať veľa príjemných chvíľ
a optimizmu. V spolupráci s Národnou transfúznou službou sa
26. apríla prostredníctvom mobilnej jednotky v našom domove
konal pravidelný odber krvi.
Ani tento rok sme neporušili dlhoročnú tradíciu v stavaní mája. Tento prastarý ľudový zvyk si naši prijímatelia sociálnej služby spríjemnili ľudovým spevom v záhrade zariadenia okolo vyzdobeného mája.
Krásny slnečný deň 4. máj využili naši klienti na to, aby si
arteterapeutickým posedením v záhrade spoločne pripomenuli
Deň slnka. Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek.
Všetky mamy v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron prišla 11. mája s krásnym kultúrnym programom pozdraviť skupina Rozmajrín z Občianskeho združenia zdravotne
postihnutých z Brezna.

O dobrého priateľa treba dbať neustále. Deň najlepších priateľov si prijímatelia sociálnej služby pripomenuli 7. júna na
reminiscenčnom posedení. Pred letnými prázdninami sa s nami
prišli rozlúčiť deti zo ZŠ v Nemeckej. Spoločne s nami strávili
predpoludnie a ukázali nám, čo nové sa počas školského roka
naučili.
Náš domov v Dubovej od svojho vzniku každoročne pre svojich klientov organizuje ples. Tento rok nemohol byť výnimkou
a 25. júna sa konal v poradí už XVII. Jánsky ples seniorov. Počasie nám prialo, a tak sme podujatie mohli pripraviť v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady. Vyzdobená záhrada, stoly plné
nachystaných dobrôt a dobrá muzika v podaní Denného centra
Prameň podporili dobrú náladu všetkým zúčastneným. Tohtoročná účasť bola takmer stopercentná.
Margita Šurábová, riaditeľka DD a DSS Hron
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
Druhý polrok v škôlke
V druhom polroku školského roka 2017/2018 sme v materskej škole pripravili rôzne akcie. Deti tvorili, súťažili, nacvičovali programy pri rôznych príležitostiach.
Veľkonočný jarmok sa koná v našej materskej škole každoročne. Deti po príchode rodičov a starých rodičov zaspievali
a predniesli veľkonočné vinše. Potom už spolu s rodičmi nakupovali výrobky, ktoré vyrobili spolu s pani učiteľkami.
Dňa 10. apríla sa uskutočnil 18. ročník podujatia Brezniansky slávik. Pätnásť predškolákov z okresu Brezno v krojoch za
sprievodu akordeónu, huslí či heligónky súťažilo v speve ľudových piesní. Pod vedením Zuzany Lokšovej sa tejto súťaže zúčastnila aj Alžbetka Petríková, ktorá podala skvelý výkon a hrdo
reprezentovala našu školu.
Počas celého dňa zápisu do materskej školy sa budúci škôlkari mohli oboznamovať s prostredím materskej školy. Už teraz
sa tešíme na ich prvé krôčiky, ktoré do našej škôlky povedú.
Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si deti pre svoje mamičky
a staré mamy pripravili pekný program. Každá mamička a babička dostala na záver od svojho dieťaťa darček. Deti z triedy
Včielok okrem toho spestrili program pripravený žiakmi ZŠ
v školskej telocvični.
Dňa 16. mája 2018 sa uskutočnil XII. ročník detského Chalupkovho Brezna, ktorého sa pod vedením Evy Pocklanovej,
Ivany Štellerovej a Zuzany Vaníkovej zúčastnili aj deti našej
materskej školy. Reprezentovali nás Stella Simanová, Terézia
Kološtová, Zuzana Cimermanová, Ela Paláriková, Alica Sylvestrová, Natália Chváliková, Vivien Laurincová, Vanesa Margetová, Viliam Kliment, Roman Rojík, Marko Giertl, Matúš
Murgaš, Tomáš Murgaš, Adam Belko a Matúš Muránsky. Deti
vystúpili s divadielkom „Lúčni kamaráti“. Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

V piatok 1. júna sme v našej materskej škole oslavovali sviatok všetkých detí. Pani učiteľky pripravili športové aktivity, za
ktoré boli deti odmenené čokoládovou medailou a diplomom.
Predškoláci Adam Belko a Ela Paláriková sa pod vedením
Ivany Štellerovej zúčastnili akcie Eko predškoláčik, ktorú pripravila Materská škola profesora Sáru v B. Bystrici v spolupráci
s Pedagogickou fakultou v B. Bystrici. Pre deti boli pripravené
rôzne environmentálne hry a aktivity.
V predškolskej triede sa uskutočnil Týždeň bicyklovania.
Deti sa učili vykonávať údržbu bicykla, spoznávali dopravné
značky a predpisy cestnej premávky.
Koniec školského roka prináša so sebou aj rozlúčku s deťmi,
ktoré v septembri nastúpia do prvej triedy základnej školy. Dňa
28. júna sme sa s našimi predškolákmi slávnostne rozlúčili.
Súčasťou programu bolo vystúpenie detí, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, darčekových
predmetov a spoločné posedenie. Budúcim prváčikom prajeme
pri plnení školských povinností veľa šťastia a úspechov.
Školský rok sme ukončili výletom na Hradisko, ktorého sa
deti zúčastnili so svojimi rodičmi. Pre deti boli pripravené športové súťaže a ekohry, prekvapenie, chutný guláš a medaily, ktoré deťom odovzdal rozprávkový Janko Hraško.
Naši najmenší už môžu využívať detské ihrisko, ktoré sa
nám podarilo dokončiť vďaka projektu „Aj my sa chceme hrať“.
Náš projekt podporila Nadácia Volkswagen Slovakia sumou
500 €. Veľkú vďaku chceme vyjadriť pánovi starostovi Branislavovi Čižmárikovi a obecnému zastupiteľstvu, ktoré prispelo

Športová olympiáda detí materských škôl sa uskutočnila
dňa 23. mája 2018 na zimnom štadióne v Brezne. Deti súťažili
v behu na 30 m, skoku, hádzaní a štafete. Našu škôlku reprezentovali dvaja chlapci Marko Giertl a Matúš Muránsky a dve dievčatá Natália Chváliková a Alica Sylvestrová. Marko Giertl získal 2. miesto v skoku. K úspechu mu srdečne blahoželáme.
1. mája zavítal do našej škôlky lesný pedagóg Ing. Miroslav
Šuch, ktorý mal pre deti pripravené rôzne aktivity. Spoločne
sme zasadili malé smreky, jedle a borovice, o ktoré sa s láskou
staráme.
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sumou 700 €. Vďaka patrí aj základnej škole
s materskou školou, ktorá projekt dofinancovala sumou 500 €. Teší nás, že spolupráca
s obcou na rozširovaní detského ihriska a na
plánovanej výstavbe dreveného altánku ako
jeho súčasti bude aj naďalej pokračovať.
Osobitne sa chceme poďakovať rodičom
a starým rodičom, ktorí sa zúčastnili na rekonštrukcii detského ihriska. Najväčšou odmenou a poďakovaním za vynaloženú námahu všetkých zúčastnených je neopísateľná
radosť v očiach našich škôlkarov po jeho opätovnom otvorení. Každé dieťa si tu nájde svoj
kútik, či už v pieskovisku, na preliezačke,
hojdačke, či pocitovom chodníku.
Veríme, že brigád plánovaných v blízkej
budúcnosti sa zúčastní čím väčší počet rodičov. Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí materskú školu finančne
podporili prostredníctvom 2 % z daní. Veríme, že v ďalšom školskom roku sa ich rady
rozšíria.
Petronela Kútiková

VÁŽENÝ PÁN STAROSTA, VÁŽENÍ POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA!
Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru, za spoluprácu so školou, ako aj za pomoc a finančnú
podporu zo strany obce.
Do pozície riaditeľky som nastúpila v čase, keď mala škola
závažné finančné problémy. Preto bolo mojím hlavným cieľom školu ekonomicky stabilizovať a pomaly ju začať rozvíjať, obnovovať a revitalizovať. V prvom roku sa mi aj s vašou pomocou podarilo vysporiadať sa s dlhmi, ktoré škola
v tom čase mala. V ďalšom roku sa obec postarala o výmenu
okien v celej budove, vyregulovanie kúrenia, čím prispela
k zníženiu výdavkov spojených s prevádzkovými nákladmi.
Vyčlenili ste finančné prostriedky na žalúzie a zrekonštruovali sociálne zariadenia, šatne a sprchy pri telocvični. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré ste nám v rozpočte vyčlenili, sme v tomto roku mohli kúpiť konvektomat do školskej

kuchyne. Okrem toho sa obec podieľa na revitalizácii detského ihriska v materskej škole a zabezpečuje oplotenie
školského areálu. Počas tohtoročných letných prázdnin zrekonštruujeme dve triedy v základnej a jednu v materskej
škole, tiež s vašou finančnou pomocou, opravíme kanalizáciu v materskej škole, vymeníme svietidlá.
Pred sebou síce máme ešte kopec práce, ale aj napriek tomu
si nesmierne vážim všetku vašu doterajšiu pomoc. Tak ako
ja oceňujem váš aktívny prístup ku škole, tak ho – dovolím
si tvrdiť – oceňujú aj zamestnanci školy a istotne ho ocenia
aj naši žiaci či ich rodičia. Na záver vám chcem preto v mene všetkých zamestnancov školy poďakovať a uistiť vás, že
urobím všetko pre to, aby sa škola pod mojím vedením naďalej rozvíjala.
Anna Petrášová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Nemeckej
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Medzinárodný deň detí
Prvý jún býva tradične venovaný deťom. Aj my sme sa snažili pripraviť pre ne zaujímavý program. Na potulkách prírodou
sme sa zišli v sobotu 2. júna. Deti na siedmich stanovištiach absolvovali rôzne súťaže či skúšky zručnosti. Počasie nám vyšlo
akurát, detí sa zišlo hojne a malí i veľkí sa radovali z pekného
dňa. Po absolvovaní celej trasy ich v dolnej škole v Zámostí čakali zábavné atrakcie i rôzne aktivity. Najskôr vyskúšali a pokrstili novovybudované detské preliezačky a hojdačky, ktoré
postupne pribudnú aj do ďalších častí obce. Veríme, že používatelia si ich zachovajú, aby sa z nich mohli tešiť čo najdlhšie. Deti
s vymaľovanými tváričkami sa vyskákali na trampolíne i skákacom hrade. Nadrotmajster J. Fronc a vojak 2. stupňa J. Fronc ml.
predviedli a ukázali, aké je byť vojakom v plnej zbroji. Tie najmenšie deti sa povozili na koníkoch, ktoré nám poskytol Ranč
(stanovište č. 1), M. Klincová a P. Bulko (stanovište č. 2),
D. Kalický, Ľ. Prečuch, P. Sojak, J. Beneš, T. Kliment, A. Řičánek (stanovište č. 3); S. Pavlík, P. Oller, B. Ollerová, T. Orošová, L. Murgašová, N. Kútiková (stanovište č. 4), M. Rochocká,
M. Králiková a Ľ. Čellárová (stanovište č. 5), B. Gogolová,
E. Holubčíková, B. Benešová, J. Králiková (stanovište č. 6),
M. Dunajská a L. Môciková (stanovište č. 7). Poďakovanie patrí
M. Klačanovej za moderovanie, M. Minaroviechovi za poskytnutie fotografií, obecným pracovníkom pod vedením P. Oroša,
M. Leitnerovi aj M. Skladanému. Takisto vám všetkým za pochvalné slová a za z roka na rok väčšiu návštevnosť. Veľké
ĎAKUJEME patrí sponzorom: Mirka Rochocká a Jaroslav
Beneš; Komunálna poisťovňa, a. s.; Ranč Olivero Nemecká;
COOP Jednota Brezno; Reštaurácia Grajciar Radko Riečan;
Pohostinstvo Ľubomír Kohútik.
Dana Klincová

Olivero Nemecká. Zahanbiť sa nedali ani zlaňovači, ktorí pripravovali deti na zlaňovanie. Najväčšiu radosť však spôsobil príchod motorkárov z Chopper clubu Banská Bystrica, ktorí deti
povozili na vyleštených motorkách. Srdiečka zažiarili aj rodičom. Deti sa tešili i z ukážky zásahu nášho dobrovoľného hasičského zboru, hlavne z tzv. balónovo-vodovej vojny. Počas
celého dňa bolo k dispozícii občerstvenie, D. Klimentová,
K. Klincová a Z. Luptáková podávali deťom párok v rožku
i sladké balíky za absolvovanie celej trasy. Po celom areáli
rozvoniaval guláš, ktorý navarili J. Trnovský a J. Črepp s pomocníkmi (Z. Grúber, J. Klinec, L. Čižmáriková, A. Trnovská,
I. Čreppová). Osvieženie nám poskytol i bufet Pohostinstva
Ľ. Kohútika.
Poďakovanie patrí všetkým ochotným ľuďom, ktorí pri prípravách a organizácii celej akcie obetovali osobné voľno pre potešenie iných. Na stanovištiach pomáhali: G. a J. Simanovci

Foto: Zuzana Kováčová
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O živote jedného kina...
Písal sa rok 1946. Bolo krátko po vojne a na mnohých miestach v republike ešte bolo cítiť a vidieť hrôzy, ktorými si občania
mladého štátu prešli. Po celej krajine sa však opätovne začalo
budovať, stavať, rozvíjať. Aby v duchu novonastupujúcej garnitúry ani jeden kúsok zeme nezaostal za pokrokom, ktorý vtedy
nový spoločenský systém, ľudová demokracia, akýsi hybrid medzi demokraciou a totalitou, prinášal. A jedným z tých novátorských krokov bolo trvalé zakotvenie národných výborov ako
nových foriem riadenia s volenými zástupcami z miestneho
obyvateľstva. Dialo sa v tejto dobe všeličo – v politike, v poľnohospodárstve, v priemysle, v bankovníctve, no práve miestne
národné výbory mali možnosť aspoň sčasti ovplyvniť život
a smerovanie vývoja priamo v obciach.
Ako sa píše v Pamätnej knihe obce Dubová, miestny národný výbor začal práve v tomto čase zo svojej novej pozície pripravovať výstavbu nového kultúrneho stánku v Dubovej. V roku
1946 sa začali chystať prvé stavebné plány na novovymeranom
pozemku Na Lúčkach. V novej budove kultúrneho domu plánovali postaviť veľkú sálu s balkónom, javisko, dve šatne, kinokabínu, chodby, malú sálu, dve výčapné miestnosti, kompletný byt

A čo sa to teda vlastne postavilo? Spočiatku bola vybudovaná predsieň s pokladňou a bufetom, sála, javisko s murovaným
pódiom, ktoré malo vpredu drevenú španielsku stenu, balkón
s premietacou kabínou na filmy, miestnosť pre pretáčanie filmov, miestnosť pre akumulátory a elektrická rozvodňa. Ako
každá stavba, aj táto mala svojho stavbyvedúceho, ktorým bol
Matej Mistrík, staviteľ z Predajnej. Nový kultúrny dom nemal
byť len obyčajným kinom, mal slúžiť ako kinosála, divadelná
sieň a tiež miesto pre tanečné zábavy. Len pre zaujímavosť, v roku, keď sa tento kultúrny stánok začal stavať, bol natočený aj prvý povojnový slovenský film Varúj!, ktorý režíroval Martin Frič.
Práce na úpravách kultúrneho domu pokračovali aj v ďalšom
roku 1948. Obec investovala vlastné prostriedky do vyloženia
vnútorných stien heraklitom, aby sa zabezpečila lepšia zrozumiteľnosť zvukových filmov a akustika. Úpravy priestorov kina sa
konali v júli 1948 a hneď v nasledujúcom mesiaci sa začali stavebné práce na zadnej prístavbe, v ktorej plánovali zriadiť zasadaciu sieň pre obecné a spolkové schôdzky a miesto pre verejnú
knižnicu. Bolo tiež potrebné pristaviť šatne pre hercov, „hasičňu“ so skladom, toalety, dreváreň. Stavba pokračovala až do
konca roka 1948. Ako to už pri mnohých stavbách v tých rokoch
bolo, ak sa niečo malo postaviť rýchlo, väčšinou sa veľmi rýchlo po dokončení objavili chyby a nedostatky. Inak to nebolo ani
pri novostavbe kina. Už aj v tomto roku sa opravovalo a rekonštruovalo, dvíhalo sa pódium, bočné steny sa obkladali drevom
do výšky 1,5 m, maľovalo sa. So stavbou sa pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch – upravovalo sa okolie, montovalo nové javisko. Ozaj, nové javisko stálo podľa zápiskov v Pamätnej knihe

Kolektív ochotníkov z hry Srdiečko z lásky v r. 1946

pre hostinského, dve úradné miestnosti, čitáreň verejnej obecnej
knižnice, hasičňu, dve obchodné miestnosti. Takéto boli plány.
Už z nich vidieť, že toto miesto malo byť centrom kultúrneho
i spoločenského diania. K tomuto treba poznamenať, že v obci
už veľa rokov predtým fungovali rôzne ochotnícke skupiny, ktoré pod vedením dobrovoľníkov a učiteľov pripravovali duchovnú potravu pre verejnosť v podobe divadelných predstavení.
Stretávali sa a hrávali na rôznych miestach v Nemeckej aj
v Dubovej. Historické zápisy hovoria o premiérach jednotlivých
hier, ktoré sa hrali napríklad v ľudovej škole v Dubovej, v hostinci u Friškov a v izbe u Štandov v Nemeckej či v drevenom
baraku v Dubovej. Len v roku 1946 malo premiéru celkom šesť
hier – Číslo 35 a 36, Srdiečko z lásky, Jozefka z malej krčmičky, Hlúpy Jano v zakliatom zámku, Hanička z podlesia, Za frontom. Divadlo a kultúra odjakživa dokázali aspoň na chvíľu spojiť ľudí z Dubovej, Nemeckej aj Zámostia, keďže mnohí spolu
ako ochotníci hrali. A možno aj to bol jeden z podnetov, prečo
sa o stavbe kultúrneho domu vôbec začalo uvažovať. Nový kultúrny stánok sa teda už v nasledujúcom roku (1947) začal naozaj
stavať, aby v ňom (nielen) „Dubovčani“ našli osvieženie tela
a hlavne duše. No a povedzme si otvorene (dnes už môžeme),
jedným z cieľov, prečo toto miesto vzniklo, bola aj snaha mať
„slušný príbytok pre ľudovýchovnú činnosť“ ako jeden z politických cieľov vtedajšej doby.

Plán dubovského kultúrneho domu zakreslený
v Obecnej kronike II. (s. 403, autor Ján Roštár)
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ešte viac. Na predstavenia chodilo čoraz menej ľudí a už nestačilo ani to, aby sa traja ľudia zložili na vstupenku navyše, aby sa
vôbec mohlo hrať. Až prišiel čas, keď už ani tí traja ľudia neprišli a prevádzka kina sa z dôvodu nerentabilnosti skončila. Posledným klincom do rakvy starého kina v Dubovej bol aj fakt, že sa
prestali vyrábať 16-milimetrové filmy a všetky kiná postupne
prechádzali na 35-milimetrové filmy, na ktoré kino v Dubovej

obce Dubová 280 000 Kčs. Je to pomerne veľká suma aj na tú
dobu a nebolo možné ju uhradiť iba z rozpočtu obce. Časť tejto
sumy bola uhradená z prostriedkov MNV, časť z Okresného
národného výboru v Brezne. A čo je najpodstatnejšie, veľká časť
sumy sa splatila z divadelných predstavení a tanečných zábav.
Naplnila sa tak prvotná myšlienka vybudovať kultúrny stánok
pre širokú verejnosť, ktorý by slúžil niekoľkým generáciám – od
filmových a divadelných predstavení pre mladších aj starších po
tanečné zábavy a karnevaly pre všetkých.
Po dokončení a opravách nedostatkov stavby sa konečne kultúrny dom v Dubovej mohol dať do užívania. Zo zápiskov a spomienok občanov sa dozvedáme, že prvá divadelná hra na novom
javisku bola Radúz a Mahuliena, ktorú s divadelnými ochotníkmi pripravil Ján Roštár a bola uvedená 28. októbra 1950. Ďalšie
hry, ktoré sa na divadelných doskách premiérovali, boli Morálka pani Dulskej (hrali ochotníci z rafinérie, premiéru mala v novembri 1953) či Margaret zo zámku (hrali ochotníci z Dubovej
a Nemeckej, režíroval Ján Roštár, premiéru mala v roku 1977).
Samozrejme, divadelný priestor prijal a prezentoval aj mnohé
iné divadelné súbory a hry, no postupne s rozvojom kinematografie na Slovensku sa čoraz viac na úkor divadla dostávalo do
popredia premietanie filmov. Divadlo sa situačne prenieslo do
kultúrneho domu do Nemeckej. Budova kultúrneho domu v Dubovej bola známa ako kino či staré kino, hoci oficiálny názov
bol Kino Sloboda. V časoch, keď budova patrila pod Okresné
osvetové stredisko v Banskej Bystrici, niesla názov Miestne
kultúrne stredisko.

Budova kina v r. 1985
nemalo technické zariadenie. Investícia do novej premietačky sa
zdala byť nerentabilná a tak, ako odišiel „starý režim“ do zabudnutia, odišlo aj staré kino v Dubovej. Obrovská budova, do ktorej sa roky neinvestovalo, postupne chátrala. Z času na čas sa
objavili snahy využiť aspoň priestory priľahlých miestností.
V rokoch, keď bol starostom Ing. Ján Turčan, sa v najväčšej
časti za kinom akosi prirodzene sformoval klub, v ktorom sa
stretávala mládež zo všetkých častí obce. Mládež a deti boli súčasťou tohto priestoru úplne prirodzene. Jednak práve pre nich
sa premietalo veľa filmov, patrili im tiež nedeľné rozprávkové
popoludnia a aj priestor za kinom úplne samozrejme ponúkal
možnosti športového vyžitia. Hrával sa futbal, stolný tenis,
neskôr, po vybudovaní tenisového kurtu, aj tenis. Dnes môžeme
povedať, že tu vyrástli celé generácie mladých ľudí, a je veľká
škoda, že tie ďalšie už nič podobné nezažijú. Dnes už dospelí
a aj tí skôr narodení s úsmevom spomínajú, ako celá ulica ožila,
keď sa blížil podvečerný čas premietania, ako sa popred kino
prechádzal riaditeľ školy a sledoval, či deti náhodou nejdú na
neprístupný film, alebo ako z recesie večer po premietaní filmu
chlapci pískali pred domom p. Ďurčíka, aby ho napaprčili.

Kolektív ochotníkov z drámy Margaret zo zámku
na dubovskom javisku v r. 1975

Aj kino malo svoje lepšie aj menej úspešné obdobia. V tých
lepších časoch tu panoval živý spoločenský ruch, dokonca sa tu
začas konali aj schôdze miestneho národného výboru, a to v čase, keď sa jeho sídelná budova rekonštruovala. Pamätníci spomínajú, že v tomto období na zasadnutia chodilo omnoho viac ľudí
ako dnes, dokonca sa stalo, že sála bola plná a niektorí museli
stáť. Ako však ľudia starli a vymierali, postupne odchádzali
generácie, ktoré ešte pamätali zašlú slávu tohto kultúrneho stánku. V 70. či 80. rokoch bolo veľmi cítiť, že budova potrebuje
rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu, ako sa hovorí – od podlahy až po strop. Doba rýchlo pokročila a spoločenské zmeny
v roku 1989 okrem otvorených hraníc priniesli aj kontrastný
pohľad na to, čo nám priniesla západná demokracia, a pohľad na
to, čo sme si desaťročia budovali. Odrazu bolo všetko naše šedé,
nezaujímavé, potuchnuté, niečo nemoderné, k čomu sa neoplatí
ani len priznávať. Pamätníky minulej doby sme sa snažili spoza
tmavých okuliarov nevidieť a farebná krikľavosť 90. rokov so sebou priniesla aj tú nešťastnú chuť vyťažiť z nich i to posledné.
Avšak technický pokrok a vymoženosti, ktoré so sebou otvorenie hraníc prinieslo, spôsobili, že ľudia prestali tráviť svoj čas
v spoločnosti iných. Ich pozornosť častejšie priťahovali videá
a pestré televízne programy a kino v Dubovej pustlo a chradlo

Posledný pohľad na premietaciu stenu kina, pod ňou
poloblúková „šopkáreň“ (jar 2018)
Foto: Alexandra Kováčová
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V 90. rokoch 20. storočia sa chvíľu zdalo, že priestory prístavby by mohli ožiť s príchodom podnikateľských aktivít rodiny Tomengovej. V zadnej časti otvorila pekáreň a veru lepšej
v tom čase nebolo široko-ďaleko. Vôňa čerstvého chleba a jedinečných bosniakov sa niesla celou ulicou a opäť sem lákala starých aj mladých. No aj tieto časy sa rýchlo skončili. Posledným
pokusom využiť tieto priestory bolo umiestnenie posilňovne,
ktorú postupne budoval V. Végh. Aspoň načas sa tu mohla stretávať partia mladých ľudí, ktorí mali blízko k športu. Avšak budova už bola v takom dezolátnom stave, že ďalej nebolo možné
využívať ju na akékoľvek účely.
Roky chátrania časom spôsobili, že strecha na mnohých
miestach zatekala, múry boli mokré a plesnivé, azbestová strecha nebezpečná, jednotlivé časti sa postupne rozpadávali.

V roku 2017 napokon padlo rozhodnutie, že sa budova kina so
všetkými jej súčasťami bude musieť z bezpečnostných dôvodov
odstrániť, nakoľko investície do jej obnovy by boli privysoké.
K zbúraniu starého kina, niekdajšieho centra kultúry pre všetkých obyvateľov Nemeckej, Dubovej a Zámostia, došlo napokon na jar v tomto roku. Navždy tak odišiel jeden zo symbolov
minulej éry, jeden z pamätníkov socializmu, ktorý tak veľa pre
tunajších ľudí znamenal. A ako mnohí hovoria, je to nielen škoda, ale aj hanba nás všetkých, že sme sa o toto dedičstvo nedokázali lepšie postarať.
Zuzana Kováčová (vnučka od Lukáčov z Dubovej)

PS: Tento článok nie je historickým faktografickým exkurzom do minulosti, ani ho, prosím, nechápte ako oslavu a patetické spomínanie na tie skvelé veci, ktoré nám tu zanechal socializmus. Vznikol preto, aby sme si spoločne pripomenuli
jednu éru života nás všetkých, ktorá sa spája s „naším kinom“.
VEDELI STE, ŽE...
• kino oficiálne sídlilo na adrese 1. mája 19 v miestnej časti Dubová a premietnuté filmy bolo potrebné priniesť
v stanovenú hodinu k vlaku do Dubovej?
• najznámejším premietačom, na ktorého si každý spomína, bol Ivan Kolenič, ktorého mladí návštevníci kina
na prelome 80. a 90. rokov prezývali Filmárik?
• v 70. rokoch bolo na pláne spolu s plynofikáciou obce aj
vybudovanie detského ihriska za kinom? Ihrisko sa dodnes nepostavilo, ale deti a mládež sa tam schádzali aj
bez neho.
• pred každým predstavením v zimnom období sa muselo
kino najprv poriadne vykúriť? Kúrilo sa v dvoch železných pieckach uhlím a drevom z malej prístavby.

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH ČÍSEL
• hodnota stavby kina – 621 706 Kčs
• počet sedadiel v kinosále – 251
• výška miestností v prístavbe za kinom – 3,5 m
• veľkosť spoločenskej miestnosti v prístavbe – 8,30× 6,15 m
Pôvodný oznam z chodby kina

Zo spomienok obyvateľov

nech nás pustí. Hrali Vlčicu (filmový horor inšpirovaný legendami o vlkolakoch – pozn. red.). Počkali sme, kým odišli tetky,
čo predávali lístky, a prešmykli sme sa. Strašne sme sa báli.
Vtedy som pochopila, prečo sú filmy neprístupné. A potom hrali
stále dokola Perinbabu, na ktorú sme tiež chodili.
Janka Š.:
Mám krásne spomienky na toto kino, chodila som tam ako
dieťa do kina, hlavne na Winnetoua, a aj ako puberťáčka s prvou
láskou... Chodilo tam veľa chlapcov – Východniarov, ktorí pracovali v Petrocheme, a my dievčatá sme sa chodili sem predvádzať. Pre mňa to bolo ako veľký sviatok, keď sme išli do kina...
cez prestávku dozadu do krčmy kúpiť nejaký keksík, zemiakové
lupienky... bolo to krásne.
Marek B.:
Ja si pamätám trochu kino, pekáreň bola super, no pamätám
si aj keď sme pekárenské stroje sťahovali a Vlado Végh tam rozbehol posilňovňu, do ktorej sme chodievali roky posilňovať.
Vladino, vďaka, že si to tam roky držal a dal si možnosť mladým
aj starým trochu si zamakať... a ešte za kino chodili kolotoče –
to sú už tiež len spomienky...

A. Štofková:
Aj keď boli dáke oslavy, štátne sviatky, to sa všetko v tom kine robilo, lebo to v Dubovej nebolo, iba táto kinosála. Bola voľakedy v Petrocheme dychovka. Boli aj zábavy, divadlá, aj ja
som hrala. Pamätám si maškarné plesy, ktoré tam bývali. Plno
ľudí tam chodilo. Tetky chodili hore na balkón sledovať, čo sa
robí, a dole sa tancovalo.
R. Lukáčová:
Posledné tri roky som tam predávala lístky, striedali sme sa
s Maňou Ivanovou. Bola tam taká maličká miestnosť, všade
zarámované fotky, diplomy. Škoda toho... veľké fotky z predstavení, potom už boli len na hŕbe nahádzané, nikto to nechcel...
Štefan N.:
Škoda! My, čo sme vtedy nemali smartfóny, internet, WiFi
a iné... To kino pre nás znamenalo veľa, tam sme žili a bolo nám
fajn, veľká škoda, že to naše deti nezažijú. Česť jeho pamiatke!
Grétka S.:
Pamätám si, ako sme sa raz dostali na neprístupný film. To
hore na balkóne bola naša teta Matila, tak sme ju prehovorili,
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Zmeny na našej fare
Na konci júna sme sa rozlúčili s doterajším správcom našej farnosti. PhDr. Ing. Miroslav Kuric,
PhD., u nás pôsobil od októbra 2010, keď nahradil
dovtedajšieho farára Jozefa Okkela. Za administrátora do Nemeckej prišiel ako pedagóg z katedry filozofie v Kňazskom seminári v Badíne. Počas svojho pôsobenia mal M. Kuric okrem iných povinností na starosti vyučovanie náboženstva v miestnej
základnej škole a popri svojich farárskych povinnostiach sa naďalej venoval výchove kňazského
dorastu v Badíne. V období jeho pôsobenia prebehla rekonštrukcia fasády na farskom kostole a zvonici, bola tiež ukončená obnova kostolíka v Ráztoke.
Dubovský kostol bol doplnený o päť vitrážových
okien a v roku 2014 bola v jeho interiéri umiestnená zrekonštruovaná socha sv. Jána Nepomuckého,
ktorá dlhé roky stála v sklade farského úradu. V roku 2013 sa uskutočnili ľudové misie, ktoré sa v našej farnosti konali naposledy v roku 1939.
Z iniciatívy pána farára sa konali každoročné
prechádzky farníkov k studničke sv. Anny v dubovskom chotári a veľkopiatočné krížové cesty k jubilejnému krížu v Nemeckej. Bola tiež založená farská pobočka
katolíckej charity a zriadená internetová stránka farnosti. Počas
jeho pôsobenia sa vo farskom kostole niekoľkokrát za rok konali koncerty vážnej či sakrálnej hudby.
Od začiatku júla tohto roka prešiel M. Kuric z Rožňavskej do
Banskobystrickej diecézy za správcu farnosti do Kremnice.
Rozlúčka s ním sa konala dňa 29. júna, na sviatok apoštolov
Petra a Pavla, v závere bohoslužieb. Rozlúčil sa s ním starosta

Pohľad na dubovský kostol a Nízke Tatry
(maľba Mareka Kocku)
našej obce, zástupcovia farnosti aj všetci prítomní veriaci. O dva
dni privítali nového pastiera Mons. ICLic. Rastislava Suchého,
doterajšieho správcu farnosti v Štóse, ktorý svoje prvé sv. omše
u nás slúžil v nedeľu 1. júla.
Martin Lokša

POĎAKOVANIE NÁŠMU KŇAZOVI
PHDR. MIROSLAVOVI KURICOVI, PHD.
Každá farnosť, ktorá má kňaza, má aj veľké požehnanie.
Veď je to človek, prostredníctvom ktorého Pán Boh žehná
kolísku, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú
svoje najväčšie tajomstvá, pred ním vylievajú svoje slzy. Je
človekom, ktorého slovo padá do sŕdc s váhou Božej autority a preniká duše silou viery.
Drahý náš duchovný otec,vyslovujeme Vám úprimné Pán
Boh zaplať za Vašu kňazskú službu v našej farnosti, za zapálenie veriacich, povzbudenie, presvedčenie k obeti, za vysluhovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše, no a aj za vľúdnosť, láskavosť i úsmev. Nech Vám to všetko náš Nebeský
Otec mnohonásobne vynahradí.
Do ďalšej kňazskej služby v novej farnosti Vám z úprimného
srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi
milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste bol hodný stáť bez úhony pred Pánovým oltárom,
hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posväcovať a obnovovať Vám zverený Boží ľud.
Nech Vás naďalej ochraňuje naša nebeská Matka Panna Mária, kráľovná kňazov.
Obec Nemecká
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Z činnosti dobrovoľných hasičov
v Nemeckej

V sezóne 2018 si svoj hasičský útok s vodou oprášilo aj družstvo mužov nad 35 rokov (v zložení: Marián Rusnák, Ľubomír
Šrot, Martin Horváth, Ján Pavelka, Pavel Šrot, Martin Leitner,
Michal Leitner). Svoje sily si zmerali s rovesníkmi na okrskovej
súťaži v Predajnej, kde sa umiestnili na 3. mieste. Už spomínané miešané družstvo, tiež súťažiace v kategórii mužov, obsadilo
4. miesto. O týždeň neskôr na Územnej súťaži hasičských družstiev a dorastu v Michalovej si naši muži nad 35 rokov vybojovali krásne 1. miesto a miešané družstvo mužov sa umiestnilo na
11. pozícii. Za opakovanú výpomoc nášmu miešanému družstvu
by sme sa prostredníctvom tohto článku chceli poďakovať Andrejovi Martincovi, členovi z Jasenia. Obom družstvám na nasledujúcich ligových aj neligových súťažiach držíme palce.
Naši malí dráčikovia odštartovali tohtoročnú sezónu na jarnom kole hry Plameň v Braväcove, kde svojimi silami dosiahli
krásne 2. miesto. Získali sme putovný pohár za najlepší požiarny útok s vodou.

V sezóne 2018 sme sa, bohužiaľ, Horehronskej hasičskej ligy
zúčastnili už len s jedným miešaným hasičským družstvom,
súťažiacim v kategórii mužov. Je smutné, že z takého početného
dobrovoľného hasičského zboru, ako je ten náš, už nedokážeme
zložiť jedno kompletné hasičské družstvo. Samozrejme, okrem
našich malých dráčikov, na ktorých sme patrične hrdí.
Prvé kolo Horehronskej hasičskej ligy naše miešané družstvo
(v zložení: Ľubomír Šrot, Katarína Marčoková, Natália Hrušková, Pavel Šrot, Dominika Motošková, Markus Báthovský
a výpomocná členka z Medveďova) odštartovalo vo Valaskej,
kde sme sa umiestnili na 9. mieste. Na druhom kole v Drábsku
sme obsadili 7. pozíciu. V tejto lige nás čakajú ešte štyri súťažné kolá, a to v Ratkovskom Bystrom, v Gašparove, v Závadke
nad Hronom a finálne kolo v Brezne.

Pavel Marčok ml., Katarína Marčoková ml.

Deň matiek
V rozkvitnutom jarnom mesiaci máji je druhá nedeľa venovaná sviatku matiek. Silu materinskej lásky možno prirovnať k sile
jarnej prírody, z ktorej vychádza nový život, nová nevyčerpateľná energia, slnko a teplo. Aj mama žiari rozjasnenou tvárou,
láskavou hladkajúcou rukou, hojivými slovami i povzbudivým
úsmevom. Mama si zaslúži nielen našu úctu, ale predovšetkým
našu lásku, aby sme sa starali o jej šťastie a vrátili jej obetavosť
a istotu, ktorou nás obklopovala od nášho narodenia. Nezabúdajme, že aj ona nás na sklonku života potrebuje tak, ako sme
ju od narodenia potrebovali my. Chyťme do dlaní matkinu ruku.
Láskajme ju tak, ako ona kedysi v detstve hladila, milujme ju
tak, ako ona celý život miluje a zahŕňa svojou bezodnou láskou.
Ochraňujme a hlaďme ju v čase jej plnohodnotných rokov života, veď je naším najväčším bohatstvom. Deň matiek je príležitosť
toto všetko si pripomenúť, za všetko poďakovať a vyjadriť svoje
city.

Dbajme na to, aby ich sviatok vydržal v našich mysliach
a v srdciach celý rok. Aj my sme prišli pozdraviť a spríjemniť
sviatočné nedeľné popoludnie s pekným programom, ktorý pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ Nemecká a ZUŠ Brusno pod vedením
J. Šagátovej, D. Skladanej, I. Štellerovej, I. Koštialovej, M. Novotníka, A. Sojakovej, Z. Vaníkovej, E. Pocklanovej. Na záver
pán starosta obdaroval prítomné matky darčekom, ktorý vyrobili v dennom stacionári Impulz v Nemeckej.
Ďakujeme!
Poďakovanie patrí organizátorom,
účinkujúcim a M. Leitnerovi.
Dana Klincová
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Memoriál Petra Roštára
V sobotu 16. júna 2018 sa v areáli Základnej školy s materskou školou v Predajnej konal v poradí už 3. ročník volejbalového turnaja amatérskych zmiešaných tímov, ktorý nesie meno
nášho rodáka a niekdajšieho riaditeľa školy v Predajnej Petra
Roštára. Turnaja sa v tomto roku zúčastnilo celkom 8 súťažných
tímov, medzi ktorými nechýbalo ani družstvo Nemeckej. To
súťažilo v zložení M. Vágner, M. Štubňa, J. Turčan, D. Turčanová, S. Grúberová, I. Šnírer, P. Húsenica, B. Čižmárik, M. Tištian a G. Gašperíková. Zvíťazila ZŠ s MŠ Predajná, na 2. mieste skončilo družstvo ZVJS Sučany a tretie miesto obsadilo AVK
Predajná. Nemecká napokon skončila na 4. mieste. Hráčom
ďakujeme za reprezentáciu obce a držíme palce v ďalšom ročníku.
Zuzana Kováčová
Foto: Alena Roštárová

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár
starostu obce Nemecká

Celkové poradie:
1. miesto: Pilarčík, Jozef (Východná)
2. miesto: Plecho, Miroslav (Podbrezová)
3. miesto: Glejtek, Michal (Podbrezová)
4. miesto: Lamper, Ľubomír (Brezno)
5. – 8. miesto: Vajs, Marek (Selce), Slašťan, Dušan (Lokomotíva BB), Martiak, Filip (Liptovský Hrádok), Kollárik, Filip
(Liptovský Hrádok)

Dňa 21. apríla 2018 sa v športovej hale v Nemeckej uskutočnil 5. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostu
obce Nemecká. Turnaja sa zúčastnilo 50 hráčov, ktorí boli rozdelení do 8 základných skupín. Po odohraní základných skupín
hráči umiestnení na 1. až 4. mieste tabuľky postúpili do hlavného pavúka a hráči z 5. a 6. miesta do pavúka o ceny útechy. Za
podporu tohto tradičného turnaja vedenie stolnotenisového
klubu ISKRA Dubová ďakuje starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

Cena útechy:
1. semifinále: Toncr, B. – Dančo, P.
2. semifinále: Živor, Š. – Kuna, Ľ.
o 3. miesto: Toncr, B. – Kuna, Ľ.
finále: Dančo, P. – Živor, Š.

Vedenie STK ISKRA Dubová

Výsledky:
1. semifinále: Lamper, Ľ. – Plecho, M.
2. semifinále: Glejtek, M. – Pilarčík, J.
o 3. miesto: Lamper, Ľ. – Glejtek, M.
finále: Plecho, M. – Pilarčík, J.

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

Poradie ceny útechy :
1. miesto: Dančo, Peter (Podbrezová)
2. miesto: Živor, Šimon (Dubová)
3. miesto: Kuna, Ľubomír (Predajná)
4. miesto: Toncr, Branislav (Šintava)
5. – 8. miesto: Ivanič, Ján (Dubová), Jančiar, Radoslav (Podlavice), Kohút, Peter (Braväcovo), Jarina, Peter (Cobra BB)

0:3
0:3
0:3
0:3

Futbalová jar

Naše jarné výkony boli kolísavé a opäť platilo, že hlavná sila
klubu spočívala v domácich zápasoch, kde sme stratili len 4 body. Naopak, z ihrísk súperov sme nepriniesli ani jeden bod.
Opäť to bol boj do posledného kola, v ktorom sme si domácim
víťazstvom nad ŠK Hronec zabezpečili miesto zaručujúce udržanie sa v súťaži.
Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom, ktorí prispeli
k naplneniu nášho jarného cieľa, a takisto funkcionárom a všetkým, ktorí nezištne prispeli a naďalej prispievajú k fungovaniu
celého klubu počas majstrovských zápasov, tréningov či predsezónnej prípravy. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nám
finančne alebo prostredníctvom materiálnych darov umožnili
hrať futbal počas uplynulého ročníka.

Jarná časť futbalovej sezóny je pre futbalové kluby vždy napínavejšia ako tá jesenná. Rozhoduje sa v nej o konečnom
umiestnení v súťažiach, čo určuje osud klubov v ďalšej sezóne.
Výsledky nášho klubu v jesennej časti ho predurčili na boj o zotrvanie v súťaži vo veľmi vyrovnanej druhej polke tabuľky.
Počas zimnej prestávky do realizačného tímu pribudla nová
posila na pozícii trénera v osobe Vladimíra Vaníka. V tomto období opäť došlo k relatívne veľkým pohybom v kádri. Hlavne
z pracovných dôvodov odišlo 5 hráčov, takže sme náš pôvodný
zámer stabilizácie a doplnenia kádra opäť museli cez zimu zmeniť a sústrediť sa na zaplátanie dier po odchodoch hráčov zo
základnej zostavy. Táto situácia sa nám opakuje pravidelne
každý rok.

Juraj Lokša
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B lahoželáme jubilantom
Jánovi Frčovi
Pavlovi Bahýlovi
Mariánovi Tomengovi
Ivanovi Gubančokovi
Emílii Šnírerovej
Janke Belkovej
Oľge Môcikovej

Danici Michelčíkovej
Anne Filipkovej
Milene Simanovej
Jánovi Rekeňovi
Božene Karásekovej
Jarmile Sarvašovej

Pavlovi Giertlovi
Jánovi Sokáčovi
Daniele Andrejčákovej
Terézii Bučkovej
Jane Štandovej
Anne Jankulovej
Anne Prístašovej

Helene Lopejskej
Edite Murínovej
Anne Málikovej
Anne Plavcovej

U zavreli manželstvo

Narodili sa

Lenka Simanová
Michaela Müllerová
Jakub Balco
Sophie Jurkovcová
Liliana Snopková

Opustili nás
Margita Fusková (Nemecká, 84 r.)
Štefan Pivarči (Nemecká, 68 r.)
Marta Vodálová (Zámostie, 82 r.)
Anna Martincová (Nemecká, 95 r.)
Miroslav Sojak (Nemecká, 57 r.)
Verona Vetráková (DD a DSS Dubová, 85 r.)

Daniela Tokárová a Lukáš Turan
Monika Horvátová a Juraj Klačan

Oznam pre čitateľov

OZNAM OBCE NEMECKÁ

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) a s platnou
legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov
informujeme našich čitateľov, že v štruktúre spoločenskej rubriky v našich novinách sme urobili nasledovné zmeny.
V rubrike Blahoželáme, Narodili sa a Uzavreli manželstvo neuverejňujeme vek, bližšie určenie bydliska
ani akademické tituly dotknutých osôb, nakoľko ide
o osobné údaje. Netýka sa to rubriky Opustili nás, nakoľko údaje zomretých osôb nie sú považované za
osobné a z pôsobnosti GDPR sú vylúčené.
Údaje o osobách uvedených v spoločenskej rubrike
redakcii pravidelne poskytuje Matričný úrad v Nemeckej, ktorý je poverený ich spravovaním.
V Novinách spod Hradiska sú pravidelne uverejňované aj fotografie, bez ktorých si informovanie čitateľov
o dianí v obci nevieme v súčasnej dobe predstaviť. Pokiaľ niekto so zverejňovaním svojej fotografie v našich
novinách nesúhlasí, musí túto skutočnosť písomne
oznámiť na Obecnom úrade v Nemeckej. Naša redakcia bude jeho rozhodnutie v plnom rozsahu akceptovať.

Vážení čitatelia!
Ak máte záujem o zasielanie noviniek,
aktualít či oznamov z našej obce
prostredníctvom e-mailu, zaregistrujte sa
na internetovej stránke

www.nemecka.info
(vpravo v časti Informácie e-mailom)

Redakcia Noviniek spod Hradiska

Kantorovie dom v Dubovej
(maľba Mareka Kocku)
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