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Novinky
spod Hradiska

Štvr ťročník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník X.

číslo 3/október 2016

Na Dušičky
Modlitby za zomrelých a zádušné omše boli a v mnohých lokalitách dedinského prostredia dodnes sú pevnou súčasťou
nášho života. Vo všeobecnosti máme pre našich drahých, ktorí
sa na nás pozerajú už z toho druhého brehu, vyhradené najmä
prvé novembrové dni. V tomto čase cintoríny zdobí množstvo
sviec, blikajúcich lampášikov, hroby „prekvitajú“ hromadami
plastových kytíc, mnohí svojim zomrelým blízkym prinášajú na
miesta odpočinku ozdoby a sošky všakovakého druhu.
No nebolo to vždy tak. Život ľudí bol kedysi skromný a taká
bola aj výzdoba na hroboch. Dekorácii sa nevenovalo až toľko
pozornosti. Ozdoby sa pripravovali výlučne z prírodných materiálov, zo vždyzelených rastlín, šišiek, šípok. Spoločným menovateľom všetkých bola skromnosť a striedmosť.
Okrem toho bolo množstvo hrobov v minulosti nepomenovaných, na krížoch chýbali mená aj dátumy. Dnes prevláda tendencia hroby jasne označiť, akákoľvek anonymita a skromnosť
sa stratila. Z okázalej dušičkovej výzdoby máme pocit, akoby
sme sa jeden pred druhým vo výzdobe hrobov predbiehali.
Prílišným zdôrazňovaním vonkajších prejavov úcty sa mnohokrát ochudobňujeme o duchovný rozmer, ktorý nám prvé novembrové dni ponúkajú. Nie je predsa také dôležité, koľko svietnikov na hrobe zapálime alebo aké pompézne budú kvetinové
dekorácie. Tie aj tak po odznení dušičkových sviatkov skončia
(keďže sú často z nerecyklovateľného materiálu) v preplnených
cintorínových kontajneroch.
Nedajme si vziať chvíle pokojných myšlienok, spomienok
a modlitieb na cintoríne, aj keď sú často sprevádzané mrazivým
či sychravým počasím. A hlavne tichom, ktoré v našom rušnom
svete často chýba.
Martin Lokša

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám niekoľkými slovami prihovoril aj v tomto čísle Noviniek spod Hradiska.
Hneď v úvode by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej organizácii
tohtoročných Dní obce. Hlavne pani
Danke Klincovej a členom kultúrnej
komisie, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, členom dobrovoľného hasičského
zboru, účinkujúcim a všetkým dobrovoľníkom. Veľká vďaka patrí aj vám, vážení spoluobčania, ktorí ste svojím aktívnym prístupom a vytvorením priateľskej atmosféry prispeli k bezproblémovému priebehu akcie. Ďakujem všetkým sponzorom, bez
ktorých by sme nemohli zorganizovať Dni obce v takom rozsahu. Ďakujem aj za peknú básničku s venovaním slečny Kobzošovej. Poteší.
Nebudem duplicitne spomínať pripravované a prebiehajúce
akcie a činnosti OcÚ a OZ. Sú spomenuté v nasledovnom článku

obecnej rady. No na základe vašich otázok spomeniem najviac
sa opakujúce témy.
V základnej škole prebieha realizácia opatrení pre úsporu
energií (výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému –
čerpadlá, termostatické ventily vykurovacích telies, snímače teploty, nastavenie synchronizácie kotlov, šetriče vody, umývačka
riadu). Termín ukončenia prác je 31. 12. 2016. Z tohto dôvodu
všetkých žiadam o tolerantnosť a zvýšenú bezpečnosť pri návšteve priestorov školy.
Do 31. 10. 2016 je z dôvodu rekonštrukcie kúrenia a komína
pozastavený prenájom obecných budov, a to bývalej dolnej školy v Zámostí a domu služieb v Dubovej.
V týchto dňoch pracovníci OcÚ začali osádzať chýbajúce
dopravné značenie na miestnych komunikáciách. Chceme takto
zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziká možných kolízií na našich cestách. Pevne dúfam, že si všetci dokážeme uvedomiť dôležitosť
dopravného značenia ako prostriedku ochrany zdravia a životov
nás všetkých. Verím, že nám vydrží čo najdlhšie a nebudeme si
ho zbytočne poškodzovať.
Veľa otázok a pripomienok dostávame aj v súvislosti s komunálnym odpadom, separáciou odpadu, s poplatkami za služby
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poskytované obcou a miestnymi daňami, využívaním verejného
priestranstva a s tým súvisiacimi poplatkami. Všetky novelizované a platné všeobecne záväzné nariadenia sú v plnom znení
zverejnené na internetových stránkach obce (www.nemecka.info),
tiež sú k dispozícii na nahliadnutie na obecnom úrade. V tejto
súvislosti chcem upozorniť občanov na VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, pri dlhodobom využívaní verejného priestranstva, parkovaní motorových vozidiel alebo skládkach
rôzneho materiálu. Často totiž vznikajú kolízne situácie pri odvoze komunálneho odpadu a s príchodom zimného obdobia môžu byť spomenuté prekážky problémom aj pri údržbe komunikácií.

Na vaše otázky, sťažnosti, pripomienky či kladné postrehy
budem reagovať aj prostredníctvom mailovej schránky starosta@nemecká.info.
Október. Slnečné dni sa pomaly, ale isto skracujú a vytrácajú,
mizne úroda z polí a príroda sa začína odievať do nádherných
farieb. Je jeseň. V týchto farebných dňoch si pripomíname aj jeseň ľudského života.
Vážené seniorky, vážení seniori! Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším ľuďom vám prajem v mene poslancov OZ, kolektívu
pracovníkov OcÚ aj v mene svojom pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ v kruhu svojich blízkych, veľa elánu a radosti zo života.
Branislav Čižmárik
starosta obce

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Prierez uzneseniami Obecného
zastupiteľstva obce Nemecká
za obdobie od 10. 6. do 30. 9. 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká (ďalej len OZ) za horeuvedené obdobie zasadalo dvakrát, a to 26. júla a 22. septembra.
Pre lepšiu informovanosť občanov sme opäť vyhotovili prierez
uzneseniami z týchto zasadnutí s krátkym komentárom.
Na zasadnutí OZ dňa 26. 7. 2016 starosta obce predstavil
poslancom OZ a ostatným prítomným obecného právnika JUDr.
Tomáša Rosinu, ktorý zastupuje obec vo všetkých záležitostiach, a to pri príprave všeobecne záväzných nariadení, na súdnych pojednávaniach aj pri riešení trestnoprávnych sporov.
OZ zamietlo žiadosť p. Mariána Chamku o prenájom poľnohospodárskej pôdy (parcelné č. 1806/13) v lokalite Kejda v katastrálnom území Nemeckej s výmerou 1,08 ha. Na tento pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce, bol vypracovaný znalecký posudok. V budúcom období sa
plánuje na základe vypracovaného geometrického plánu
predať záujemcom ako stavebný pozemok.
Na tomto zasadnutí OZ
schválilo zámer rekonštrukcie
vykurovania v bývalej „dolnej škole“ v Zámostí, konkrétne náhradu zastaraných
plynových gamatiek ústredným kúrením. Táto rekonštrukcia zahŕňa výstavbu nového komína pre plynovú
pec, osadenie plynovej pece
a osadenie radiátorov.
Odtlačok pečatidla obce
OZ schválilo koncesnú
Nemecká z roku 1770
zmluvu o výmene okien, vyregulovanie kúrenia v ZŠ s MŠ
Nemecká, osadenie termostatických hlavíc na radiátoroch, osadenie umývačky riadu v školskej jedálni. Týmito opatreniami sa
v škole dosiahne značná úspora energií.
Ďalej bola vypracovaná a schválená smernica upravujúca
systém riadenia a finančnej kontroly, smernica o registratúrnom
poriadku a smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa
obce Nemecká pri verejnom obstarávaní.
Na zasadnutí OZ dňa 22. 9. 2016 starosta obce vyhodnotil
Dni obce Nemecká, ktoré sa konali 29. – 31. júla 2016. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa zaslúžili o zorganizovanie a bezproblémový priebeh podujatia. OZ schválilo príspevok na voľnočasové aktivity pre ZŠ s MŠ Nemecká vo výške 6000 € na obdobie 3. štvrťroka 2016.
Na tomto zasadnutí OZ prehodnotilo rozpočet obce a rozpočtovým opatrením č. 3 schválilo v rozpočte určité zmeny. Ďalej

schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o poplatkoch
za služby poskytované obcou. Jedná sa hlavne o tieto poplatky:
- prenájom domu smútku pre občanov s trvalým pobytom v obci 2 €/deň, pre cudzích občanov 3 €/deň,
- prenájom kultúrneho domu a pridelených priestorov pre akcie
predajných trhov bez kúrenia 50 €/deň, s kúrením 100 €/deň,
- prenájom ďalších priestorov (zasadačka pri ihrisku, dom služieb, „dolná škola“ Zámostie) pre spoločenské akcie s trvaním
do 3 hodín 5 €.
Starosta obce informoval poslancov o výmene zastaranej rozhlasovej ústredne, ktorá sa uskutočnila v auguste 2016. Stará ústredňa bola značne poruchová, jej oprava pre nedostatok
náhradných dielov bola náročná a neefektívna, tiež jej výkon už
bol pre potreby obce a vzhľadom na počet reproduktorov nepostačujúci. Nová rozhlasová ústredňa spĺňa všetky požadované
parametre a veríme, že jej zabudovaním sa značne zlepšila počuteľnosť vo všetkých častiach našej obce.
V mesiaci september sa na Obecnom úrade v Nemeckej
uskutočnilo stretnutie za účasti starostu obce Nemecká, spoločného stavebného úradu, okresného úradu životného prostredia
v Brezne, Železníc SR, krajského veterinára z Banskej Bystrice
a p. Mariána Chamku ohľadne nevyhovujúcich priestorov a nehnuteľnosti na Školskej ulici, ktoré p. Chamko ako samostatne
hospodáriaci roľník využíva na chov dobytka. O výsledku a rozhodnutí tohto stretnutia budeme občanov včas informovať.
OZ schválilo predaj pozemkov vo vlastníctve obce Nemecká.
Postup pri predaji obecného majetku, schválený zastupiteľstvom, je nasledovný:
- obec Nemecká označí majetok obce (nehnuteľnosti, pozemky
a iné), ktorý nemieni ďalej využívať, za prebytočný,
- OZ schváli kritériá, ktoré sa budú pri predaji majetku zohľadňovať,
- na verejnej tabuli, v periodiku, na internetovej stránke obce
formou verejnej súťaže obec zverejní oznam o predaji majetku, kde uvedie aj kritériá predaja,
- komisia vyhodnotí jednotlivé ponuky uchádzačov a na základe
kritérií stanoví ich poradie,
- obec písomne oboznámi jednotlivých uchádzačov o výsledkoch verejnej súťaže.
Z týchto skutočností jednoznačne vyplýva, že občan nemôže
žiadať obec o predaj obecného majetku, ktorý nie je vyhlásený
za prebytočný.
Týmito článkami, ktoré pravidelne vychádzajú v našich obecných novinách, sa snažíme informovať našich občanov o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa v obci stali, a zároveň je naším cieľom zvýšiť právne vedomie našich občanov. Boli by sme
veľmi radi, keby sa zasadnutí obecného zastupiteľstva zúčastňovalo viac občanov, v dôsledku čoho by reakcia na ich pripomienky, žiadosti či sťažnosti mohla byť rýchlejšia a efektívnejšia.
Obecná rada obce Nemecká
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Malé právne okienko
stalo na jeseň 2014. Poslanci zároveň určujú rozsah výkonu
funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľujú jeho odmeny.
Hlavný kontrolór obce je riadiacim zamestnancom obecného
úradu. Momentálne zastáva túto funkciu na štvrtinový úväzok
Mgr. Michal Vetrák, ktorý je zároveň zamestnancom právneho
oddelenia Mestského úradu v Brezne. Každý kontrolór má plán
kontrolnej činnosti určený na pol roka dopredu, zároveň ho však
obecné zastupiteľstvo môže poveriť aj konkrétnymi kontrolami
mimo tohto plánu. Naposledy bola napríklad vykonaná kontrola
efektívnosti využitia finančných prostriedkov na voľnočasové
aktivity v ZŠ s MŠ. Výsledky kontrol predkladá hlavný kontrolór poslancom písomne a na zasadnutí ich s nimi aj osobne
oboznámi. V poslednom období sú v našej obci pri každej kontrole prítomní aj poslanci. Je to u nás novinka, no zároveň ich
zákonné právo. Naši poslanci väčšinou uznesením určia, ktorí
z nich sa danej kontroly zúčastnia. Výsledky kontroly im neraz
pomôžu v rozhodovaní. Občas ma mrzí, že niekedy kontrolovaný subjekt vníma kontrolu ako niečo zlé. V takom prípade zmysel kontroly nebol pochopený správne. Zmyslom každej kontroly je v prípade zistených odchýlok vykonať nápravné opatrenia
a navrátiť sa k želanému stavu.
Oproti obecnému zastupiteľstvu stojí starosta obce, ktorý je
jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejná
funkcia. Jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu na tzv. ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak,
a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje
obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, vydáva pracovný a organizačný poriadok obecného
úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Tiež informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu.
Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je pre obec nevýhodné alebo odporuje
zákonu. V tomto prípade ho nepodpíše. Obecné zastupiteľstvo
má potom dva mesiace na to, aby predmetné uznesenie schválilo trojpätinovou väčšinou, čím sa uznesenie stáva platným. Ak
sú aj naďalej pochybnosti o právoplatnosti uznesenia, obracia sa
na Okresnú prokuratúru v Brezne, ktorá následne vydá k problému stanovisko.
Tretia časť tohto zákona pojednáva o spolupráci obcí, štvrtá
je o mestách, piata sa venuje poslancom a šiesta obsahuje záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia.
Mnohé témy z tohto zákona sú konkrétne rozpracované
v iných zákonoch, napr. v Zákone č. 253/1994 Z. z., v Zákone
Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v Zákone
č. 583/2004 Z. z., v Zákone o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Zákone č. 552/2003 Z. z. alebo v Zákone o výkone práce vo verejnom záujme. Hlavne ten posledný je dosť málo známy, ale o to
dôležitejší. Na Slovensku existuje obec na južnom Slovensku,
ktorá na jeho základe odvolala starostu obce bez toho, aby bolo
vyhlásené referendum. Najvyšší súd SR potom potvrdil právoplatnosť takéhoto rozodnutia a starosta stratil mandát.
Po necelých šiestich rokoch „poslancovania“ som sa naučila,
že zákony sú jedna strana mince a vzájomný rešpekt a úcta
medzi starostom a poslancami druhá. Bez toho je akákoľvek
spolupráca nemožná. Ak nefunguje, pre ľudí-voličov sú to potom stratené štyri roky. Ani dnes nemáme na celé dianie v obci
rovnaký názor, často sa stane, že si aj „skočíme do vlasov“, ale
nakoniec veci vydiskutujeme s chladnou hlavou a doteraz sme
vždy našli schodný kompromis. Pevne verím, že nám to vydrží
minimálne ďalšie dva roky.

V tomto vydaní by som sa chcela povenovať menej náročnej
téme ako naposledy (pri záverečnom účte obce som sa aj ja trochu zapotila). Dnes upriamim pozornosť na zákon, ktorý tvorí
akýsi základ fungovania každej obce či mesta. Jedná sa o
Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. Je to už
pomerne starý zákon, bol však niekoľkokrát novelizovaný.
Pozostáva zo šiestich častí.
Prvá časť je venovaná obci samotnej, t. j. jej názvu, symbolom, zlučovaniu a rozdeľovaniu obcí, označovaniu ulíc, číslovaniu stavieb, samospráve obce, všeobecne záväzným nariadeniam,
vzťahu štátu a obce, financovaniu obce, majetku obce atď.
Druhá časť pojednáva o orgánoch obce, teda o starostovi
a obecnom zastupiteľstve. Vymedzuje ich kompetencie, nezlučiteľnosť funkcií, ale popisuje aj činnosť obecnej rady, komisií,
obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.
V minulosti často prevládal názor, že starosta obce je nadriadený ako obecnému zastupiteľstvu, tak aj obecnému úradu.
V skutočnosti sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo dva rovnocenné obecné orgány, ktorých jediným a zároveň spoločným
výkonným orgánom je obecný úrad. Každý z nich má vymedzené svoje vlastné kompetencie.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorí boli obyvateľmi obce zvolení v priamych voľbách
na štyri roky. Ich počet určujú poslanci pred koncom volebného
obdobia na nasledujúce volebné obdobie. V obciach, ako je tá
naša, je ich obvykle 9, ale zákon umožňuje v takýchto obciach
(s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000) určiť počet poslancov
v rozmedzí od 7 do 9. U nás je už roky zaužívaný počet 9. Nepárny počet má svoj význam najmä pri hlasovaní.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie
s ním.
Poslanci, samozrejme, schvaľujú rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolujú jeho čerpanie, schvaľujú záverečný účet obce
a rozhodujú aj o prijatí úveru alebo pôžičky.
V poslednom čase narážame na problém s územným plánom
obce, ktorý doteraz obec nemala. Starosta obce už podnikol týmto smerom prvé kroky, aby sa spomínaný nedostatok napravil.
Neexistujúci územný plán limituje obec pri prideľovaní finančných prostriedkov z eurofondov. Prednostne sú vybavené
žiadosti obcí, ktoré územný plán majú. Táto záležitosť bude pomerne zdĺhavá a hlavne finančne náročná. Predpokladáme investíciu približne 80-tisíc eur. Predbežne sa na to použijú prostriedky, ktoré zostali z minulých rokov. Schvaľovať územný
plán obce alebo jeho časti a koncepcie môže len obecné zastupiteľstvo.
Ďalšou kompetenciou obecného zastupiteľstva je určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku. Každoročne
sa tak deje najneskôr do 15. decembra. Zastupiteľstvo rozhoduje
o prijatí úveru alebo pôžičky. V roku 2013 využilo obecné zastupiteľstvo svoje právo a vyhlásilo referendum za odvolanie starostu obce. Vzhľadom na fakt, že referendu predchádzala platná
petícia občanov, bolo vyhlásenie referenda zároveň aj povinnosťou zastupiteľstva. V minulom roku som v tejto rubrike už písala
o plate starostu obce, ktorý tiež prerokúvajú poslanci minimálne
raz ročne.
Schvaľovanie všetkých povinných dokumentov obce, ako sú
napr. štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
zásady odmeňovania poslancov či zásady hospodárenia, je tiež
kompetenciou a zároveň povinnosťou obecného zastupiteľstva.
Poslanci môžu aj zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové
a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať
a odvolávať ich vedúcich.
Nie všetci občania vedia, že každá obec musí mať aj hlavného
kontrolóra, ktorého volia a odvolávajú takisto poslanci zastupiteľstva. Je volený na obdobie šiestich rokov. Naposledy sa tak

Marcela Kohútová
3
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Dni obce Nemecká 2016
Tak konečne nám to vyšlo. Počasie ako v slnečnej krajine,
príroda krásna, všetko nachystané, posledné prípravy a je to.
Pripravovaný XII. ročník Dní obce Nemecká sa mohol konať.
A aj sa konal v dňoch 29. – 31. júla 2016. Je už síce za nami, ale
patrí sa pripomenúť a hlavne poďakovať všetkým, čo sa o jeho
zdarný priebeh zaslúžili.
S prípravami sme začali už v jarných mesiacoch a postupným
prieskumom a získavaním informácií, ponúk, rozhodovaním,
vybavovaním povolení (vďaka patrí Braňovi Píšimu), zabezpečovaním sme rozplánovali toto podujatie na tri dni. Snažili
sme sa, aby jednotlivé podujatia na seba nadväzovali a program
mohol zaujať čo najviac návštevníkov. Všetko prebiehalo, ako
malo, zabezpečený program, účinkujúci, súťaže, ukážky, výstavy, stánky či občerstvenie.
Piatková ponuka určená súťažiacim na inline korčuliach sa
tešila veľkému počtu záujemcov z radov detí, i keď dospeláci
sa trošku zľakli a z ich radov sa prihlásili len traja. Preto nás
mrzí, že v Nemeckej na moste sa pretekárov nedočkali ich priaznivci, ktorí ich prišli povzbudiť. Aj občerstvenie-opekačka sa
vydarila. Poďakovanie patrí Marcelovi Macíkovi, Jane Macíkovej, Anne Starčokovej za sladké medaily, Márii Skladanej, Jane
Šagátovej, Marte Huttovej, Mariánovi Skladanému, Zuzane
Luptákovej, Kataríne Klincovej, Zuzane Píšiovej, Gabike Macíkovej aj našim hasičom za ochranu na priecestiach a križovatkách.

Petra Môcika, Daniela Mudroňa a Mareka Šušora pripravili
nezabudnuteľný zážitok pre malých aj veľkých priaznivcov
splavovania Hrona. Záujem o podujatie bol obrovský aj napriek
obavám kvôli výške hladiny Hrona, keďže do posledných chvíľ
nás počasie častovalo dažďom.
V Nemeckej na ihrisku sa súťažechtiví a odvážni občania
zišli, aby zmerali svoje sily v hádzaní „kluchtou“, presune pneumatiky či nosení bremena a triafaní na cieľ, ale i zatĺkaní klincov
na čas. Veru máme silných, rýchlych aj šikovných spoluobčanov.

Ani naši najmladší hasiči pod vedením Eleny Horváthovej sa
nedali zahanbiť, rozbalili to rýchlym zásahom a svojimi ukážkami zručnosti potešili prítomných divákov. Sú naozaj šikovní,
patrí im vďaka. Počas celého programu sa deti zabávali na nafukovacom skákacom hrade a trampolíne. Vymaľovali si tváričky
a polepili sa cukrovou vatou.
Veľkej pozornosti sa tešila aj výstava šikovných rúk našich
seniorov. Svoje výrobky a informácie o zariadeniach nám sprostredkovali denný stacionár Impulz z Nemeckej a Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron z Dubovej. Naši seniori sú aktívni a prekvapili nás utešenými výrobkami, ktoré
vlastnoručne vyrobili.
Sobota poskytovala množstvo športových, súťažných i relaxačných aktivít. V ZŠ s MŠ Nemecká sa odohrávali športové
súťaže. Stolný tenis pod vedením Dana Kalického sa teší veľkej
obľube – darmo, kto vie, ten vie. Ani volejbalisti sa nedali zahanbiť, pod taktovkou Pavla Halgaša s účasťou štyroch družstiev
si všetci dobre zahrali.

Hlavným programom nás sprevádzala naša konferencierka
Milena Grúberová, ktorá uvádzala jednotlivé programy, účinkujúcich i vyhodnotenia súťaží. Vďaka za jej originalitu i pohotovosť a milé slová. Veľká vďaka patrí aj všetkým účinkujúcim
– folklórnej skupine Kýčera z Čierneho Balogu s ľudovou hudbou Nátura, Timei Koštialovej, Adriane Kobzošovej, folklórnej
skupine Čierťaž z Nemeckej aj dixielandovej skupine Dixie
chips zo Slovenskej Ľupče. Hlavným účinkujúcim Ottovi

V Zámostí zas Ľubomír Kubuš za technickej pomoci Jaroslava Pančíka a za pomoci Danky Kubušovej, Martina Môcika,
4
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Weiterovi a Andrei Fischer sa podarilo rozprúdiť svojimi hitmi
divákov a zabezpečiť dobrú náladu, ktorá pokračovala v zábave
s pesničkami skupiny ZBM do skorého rána. Vyvrcholením
celého večera bol ohňostroj, ktorý zažiaril na oblohe a potešil
všetkých občanov.
Nedeľné dopoludnie sa nieslo v znamení slávnostnej svätej
omše slúženej za našu obec v kostole sv. Mikuláša v Dubovej,
kde sme obetnými darmi poďakovali a poprosili za ochranu,
pomoc a dobré spolunažívanie medzi nami. Poďakovanie patrí
nášmu pánovi farárovi Miroslavovi Kuricovi za povzbudivé slová, zboru Marcelino a zboru sv. Mikuláša, hasičom za čestnú

stráž. Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba. Popoludnie patrilo futbalu, futbalovým zápasom medzi FK Sokol
Nemecká a TJ Mladosť Lučatín prispeli naši športovci k úspešnému ukončeniu Dní obce Nemecká.
Poďakovanie patrí starostovi obce, kultúrnej komisii, poslancom, pracovníkom obecného úradu a hlavne sponzorom, bez
finančnej i materiálnej pomoci ktorých by sme v takom rozsahu
Dni obce neboli schopní zorganizovať:
• Equus Sport – Ján Pavlík,
• Dronte, spol. s r. o.,
• Banskobystrický samosprávny kraj,
• Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo
Nemecká,
• Belo Trade – Peter Belko,
• Motorest Nemecká – Michal Náther,
• Geo Sport, outdoorová predajňa Nemecká,
5
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• Hydináreň Zámostie – Ing. Ján Medveď,
• Pozemkové spoločenstvo Zámostie,
• Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová,
• Bartoš Stav, spol. s r. o.,
• Poľovnícke združenie Kopok Brusno,
• MO SRZ Podbrezová,
• VÚ 1043 Nemecká, pplk. Ing. Juraj Črepp,
• Ján Kindernay,
• Maroš Kohút,
• Ľuboš Kohútik,
• Dominik Kútik,
• Ing. Marcela Kohútová,
• Ján Kadúch,
• Marek Hlaváčik – kominárske služby,
• obchod u Dady – Drahomíra Huťová,
• obchod s rozličným tovarom Nemecká – Kristína
Furajtárová,
• STASO ĎZ, spol. s r. o.

Samozrejme, ďakujeme všetkým ochotným spoluobčanom,
ktorí priložili ruku k dielu. Aktivační pracovníci pod vedením
Petra Oroša pomáhali pri stavbe i skladaní pódia, prípravných
prácach. Ivan Kováčik s Jožkom Potančokom a Paľom Luptákom uvarili guľáš. Simona Vančová a Pavol Marčok ml. pripravili posedenie s občerstvením pre hostí a zabezpečili príjemnú
obsluhu. Poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníkom Adamovi
Žugecovi a Jurajovi Kľačanovi za pomoc pri zabezpečení a udržiavaní poriadku. Za množstvo fotografií a záberov z akcií ďakujeme Zuzane Kováčovej (vďaka aj za tortu ako obetný dar)
a Sandre Kováčovej.
Počasie bolo nádherné, nálada tiež, aj pár nedostatkov vyskočilo, tie sme šťastne vyriešili. Nabudúce to bude ešte lepšie. Určite, ak aj vy prispejete svojou pomocou, radou, nápadom,
dobrou náladou či dobre mienenou kritikou.
Dana Klincová

Leto v DD a DSS HRON v Dubovej
Letné počasie a našu záhradu sme toto leto využili naozaj
všestranne. Prijímatelia sociálnej služby sa počas jedného týždňa v júni venovali arteterapii. V rámci nej si vymaľovali krásne hodvábne šatky a za pomoci vodových farieb a prírodných
materiálov vyrobili zaujímavé obrázky.
Posledný júlový víkend sa uskutočnili Dni obce Nemecká
2016. V zasadačke pri futbalovom ihrisku v Nemeckej mal DD
a DSS HRON príležitosť prezentovať svoje aktivity. Túto šancu
sme patrične využili a priestory vyzdobili našimi prácami.
Návštevníci mali možnosť prelistovať Kroniku domova, všetky
vydania nášho časopisu Hlásnik domova a k dispozícii mali aj
naše propagačné materiály.

V auguste sa tiež v našom domove uskutočnil v poradí už
XV. Športový deň seniorov. Tento rok sme si pozvali aj súperov, a to prijímateľov sociálnej služby z DD a DSS Sénium
z Banskej Bystrice. Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach – kolky, šípky, hod do koša, hod do diaľky. Niektorí súťažili, iní povzbudzovali, ale všetci spoločne strávili príjemné
dopoludnie. Vďaka prijímateľom sociálnej služby nášho domova
boli víťazi ocenení nielen sladkou odmenou, ale aj ručne vyrobenými medailami. Prijímatelia sociálnych služieb opäť dokázali, že všetko sa dá, len treba chcieť.

6
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V septembri prebiehal Týždeň dobrovoľníctva. Všetci tí, ktorí majú srdiečko na správnom mieste, mali príležitosť zapojiť sa
do dobrovoľníckych aktivít. Prišli tí, ktorí chceli zažiť povznášajúci pocit z nezištnej pomoci druhým a ktorí venovali kúsok
svojho času a schopností v prospech prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili študenti zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie z Brezna a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Všetkým,
ktorí sa dobrovoľníckych aktivít zúčastnili a spojili sa tým pre
dobrú vec, patrí veľké poďakovanie. Tým, ktorí to nestihli, patrí

odkaz, aby sa prišli presvedčiť, že konať dobro nie je ťažké, stojí
za to a nemusí to byť len počas Týždňa dobrovoľníctva.
DD a DSS Hron sa tiež zúčastnil podujatia „Žijeme tu spolu“,
ktoré organizovalo mesto Brezno s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom tohto podujatia je zlepšiť integráciu zdravotne postihnutých odstraňovaním bariér a oceniť
všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu života hendikepovaných.
S cieľom zlepšiť informovanosť zdravotne postihnutých, ich príbuzných a širokej verejnosti sa prezentovali organizácie a inštitúcie, ktoré sa problematikou zdravotne postihnutých ľudí
zaoberajú. DD a DSS Hron vo svojom stánku prezentoval výsledky prác prijímateľov sociálnej služby a poskytoval základné
informácie o svojej činnosti.
Margita Šurábová

Naša škôlka

Jozefínka prichádza so susedou Adelkou. Adelka toho veľa nenahovorí, ale je to naše šikovné usmievavé slniečko. Zato Jozefínka využije každú možnosť niečo povedať a na vedomostných
súťažiach nás prekvapuje svojím postrehom a znalosťami. Mať
tak jej myseľ i silu v 92 rokoch!
Miestnosť sa nadnes naplnila, začína sa program. Milenka
predvádza rozcvičku na stoličke a všetky klientky cvičia. Samozrejme, podľa svojich možností – veď nie každej sa dajú
zodvihnúť ruky hore či predkloniť až k zemi. Ale ak zmenou
programu rozcvička odpadne, už reklamujú: „Včera sme necvičili.“ A najobľúbenejšie cviky? Milenkina graciózna „baletka“ a cvičenie s tyčou. Ňou sa príjemne narovnáva chrbát, však,
Julka? Telo je rozcvičené, na rad prichádzajú hlasivky. Spev je
rozcvička na inej úrovni, ale rovnako žiadaná. Aj keď… Niekedy je pomenej speváčok a nie je to celkom ono. Snaha by bola
u všetkých, ale zdisciplinovať hlasivky je už ťažšie.
Cvičenia pokračujú rozhýbaním mozgových závitov.
Vedomostné súťaže, hry na postreh, pamäťové cvičenia... Všetci
sa snažia, veď zachovať si aktívnu hlavu je veľmi dôležité pre
každú z nich.
Obed je príležitosťou porozprávať sa a kávička po ňom je
oddychom pred ďalšími aktivitami. Pokračuje sa totiž v pracovni, kde už Evka prichystala materiál na tvorivé dielne. Tu dostávajú príležitosť šikovné ruky, ktoré má každá. Dielka, ktoré
naplnili hrdosťou svoje tvorkyne, už zaplnili steny i poličky pracovne.
Už len poumývať ruky, dolepené od lepidla, prezuť sa a pomaličky domov. Usmiate a spokojné odchádzajú, aby zajtra zasa
prišli do svojej „škôlky“, ako si svoje zariadenie samy pomenovali. Naše „dievčence“, ako sme si ich zasa pomenovali my.

Milí čitatelia, nedávno sme vám predstavili denný stacionár v Nemeckej z pohľadu sociálnej práce – aká je to
služba a komu je určená. Tentoraz sme pre vás pripravili
pohľad na bežný deň v stacionári očami našej pani
psychologičky Marcelky.
Ráno ako prvý prichádza Tonko. Nie, on si nesadá do kresla,
on iba sprevádza klientky z Predajnej. Do kresla si sadá Marianka. Hneď si vykladá nohy na podložku, aby mala pohodlie,
a dokončieva debatu, začatú v aute s Julkou. Pani Elena nezaháľa ani chvíľu a obsadzuje svoje miesto za stolom v pracovnej
miestnosti. Musí dokončiť niečo, čo začala doma počas bezsennej noci. A hlavne musí hýbať rukami, aby si v nich udržala cit
a pohyblivosť. Pred Veľkou nocou vyrobila stovky háčkovaných
kuriatok, teraz využíva zvyšky vĺn a svojich starých výšiviek
a dekoruje nimi fľaše. Práca, vyžadujúca tvorivosť a trpezlivosť.
Oboje má, a tak plní poličky svojimi dielkami, ktoré nájdu
adresátov v narodeninové dni. Vráťme sa však do klubovne. Tu
už svoje miesto pri Julke zaujala pani Helenka. Julka je jej – hm,
bolo by treba povedať pravou rukou, ale nie – je jej očami
a ušami. Pani Helenka nepočuje a zle vidí, tak jej Julka interpretuje všetko, čo sa v priebehu dňa okolo nej deje. Ďalšiu Julku
dovezie dcéra na vozíku. Nohy ju veľmi neposlúchajú, zato ruky
má veľmi šikovné a tvorivé.
Potom už prichádzajú skupinky. Anička, naša speváčka, tvorí
nerozlučnú dvojicu s Milkou. Obe majú zmysel pre humor
a horlivo sa zapájajú do každého diania. Aha, ešte jedna speváčka – ďalšia Milka sa práve dokyvkala na svojich boľavých
nohách. Ešteže to má blízko, inak by mala problém prísť. A komuže by doma spievala svoje krásne králické piesne? Najstaršia

Marcela Škultétyová
Renáta Liptaiová
7
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Keď zapískala mašina
V tomto roku si pripomíname 132. výročie otvorenia prevádzky na železničnej trati Banská Bystrica – Podbrezová. Celých 30 rokov trvalo expedovanie koľajníc vyrobených v Podbrezovej do Štúrova konskými povozmi, kde ich preberali
Uhorské kráľovské železnice. Neskôr vozili furmani koľajnice
z Podbrezovej na najbližšie železničné stanice do Zvolena
a Banskej Bystrice.
V roku 1873 po spojení Banskej Bystrice so Zvolenom sa riaditeľstvo železiarní rozhodlo za každú cenu spojiť fabriku s odbytiskami a tiež so zdrojmi surovín pre výrobu, hlavne ložiskami čierneho uhlia v Ostrave. Po úspešných rokovaniach vo Viedni sa rokovalo aj so všetkými obcami medzi Banskou Bystricou

Zaujímavosťou je aj to, že celá táto trať bola štyri roky prevádzkovaná Štátnymi železiarňami a až v roku 1888 ju odovzdali Uhorským kráľovským železniciam. Tiež je zaujímavé, že
keď bola Podbrezová konečne spojená železnicou s Banskou
Bystricou, železiarne prestali vyrábať koľajnice. Za povšimnutie
stojí tiež fakt, že v našej obci pri súčasnom začlenení máme aj
vlakovú stanicu Dubová, aj železničnú zastávku Nemecká, čo
zvyčajne majú len mestá.
Je nepochybné, že význam vlakovej dopravy poklesol. Kdeže
sú časy, keď železnice prepravovali veľké množstvá nákladu,
ale aj cestujúcich. Na tejto preprave stálo zásobovanie závodu
Petrochema ropou aj expedícia hotových výrobkov. Železnica
prepravovala materiály pre fabriky na Horehroní, prevážalo sa drevo či stavebný materiál vo veľkých objemoch.
K rozhodnutiu štátu v tridsiatych rokoch
minulého storočia postaviť rafinériu v Dubovej či vojenské sklady v našej obci určite
dopomohol fakt, že mohli byť napojené na
železničnú dopravu. Avšak prvými podnikateľmi v našej obci, ktorí využívali služby
železnice, boli majitelia vápenky v Zámostí
a Antalovej tehelne v Nemeckej. Pomocou
lanovej dráhy nazývanej šodroňka dopravovali z vápennej pece nad Zámostím výrobcovia pálené vápno na stanicu v Dubovej.
Dodnes sú viditeľné betónové základy
dvoch drevených stožiarov lanovky. V Nemeckej to bol tehliar Ján Antal, ktorý dostal
výnimku na zriadenie odbočky na šírej trati
a mohol tak svoje výrobky expedovať do
sveta vlakom. Cez túto železničnú prípojku
neskôr boli na železnicu napojené aj vojenské sklady v Nemeckej.
Parné lokomotívy však priniesli aj riziko
vzniku požiarov od iskier z lokomotív, a to
hlavne v obciach, kde železnica prechádzala blízko domov, v mnohých prípadoch
ešte drevených. Aby sa požiarom predišlo,
Ján Antal, majiteľ tehelne v Nemeckej a traťmajster železnice na začiatku
niektoré domy priamo susediace s traťou
20. stor.
železnica na vlastné náklady prekryla nea Podbrezovou. Boli vytýčené pozemky a po rokovaniach s ob- horľavou krytinou. Takto bola šindľová strecha nahradená za necami bolo treba určiť rozmiestnenie železničných zastávok. horľavú na starej škole v Nemeckej a tiež na dodnes stojacej
Dohodlo sa, že zastávky budú v Šalkovej, Slovenskej Ľupči, drevenici pri trati na Ulici SNP, ktorá bola pokrytá plechom aj
Lučatíne, Medzibrode, Brusne, Nemeckej, Zámostí a v Lopeji. na štíte domu. Počas žatvy boli obce povinné zabezpečiť popri
Dohoda nenastala o umiestnení tzv. nácestných železničných trati protipožiarne nočné hliadkovanie.
staníc. Tak sa nazývali stanice, kde bolo možné križovanie vlaŽeleznici v súčasnosti silne konkuruje automobilová dokov a nakladanie tovaru. Napriek odporu Ľupče a Ľubietovej prava, ktorá vie zabezpečiť rýchlejšiu prepravu cestujúcich
bolo rozhodnuté, že nácestné stanice s kompletným vybavením a prostredníctvom nákladných áut či kamiónov dovoz materiálu
budú vybudované len v Lučatíne a v Zámostí. Nakoniec však do dvora bez jeho prekladania. Bez stopy zmizla železničná zaspo dvoch rokoch od začatia prevádzky trate a po veľkých távka Ľubietová, ktorá bola vždy plná cestujúcich až z piatich
peripetiách bola otvorená aj železničná stanica v Slovenskej spádových obcí. Len nostalgicky si môžeme zaspomínať na plné
Ľupči. Značnú časť nákladov na jej výstavbu však musela vlaky cestujúcich, keď bol za každou lokomotívou zaradený
uhradiť obec. Neskôr bola v štyridsiatych rokoch minulého sto- ,,pakelvoz“ na prepravu batožiny cestujúcich, či na pískanie
ročia vybudovaná železničná stanica v Medzibrode s vodoje- či trúbenie vlakvedúceho na železničných zastávkach. V stanici
mom pre zásobovanie parných lokomotív a bola tu tiež postave- Dubová dlhé roky zastavovali rýchliky premávajúce medzi
ná kolónia domov pre zamestnancov železnice. Stanica v Luča- Bratislavou a Košicami.
tíne postupne stratila na význame a stala sa zastávkou. V ďalších
Kdeže sú už časy, keď naši predkovia začali chodiť na „marokoch si rozhodnutie postaviť cementáreň v Banskej Bystrici šinu“ a na „štácii“ si museli kúpiť „kartičku“, ktorú potom vo
vynútilo vybudovanie železničnej stanice Šalková, odkiaľ bola vlaku od nich žiadal „kalaus“. Alebo keď si zo stanice mohli
napojená aj železničná vlečka do cementárne. Jedinou pôvod- telefónom privolať zdravotnú pomoc. Nič sa nedá robiť, je nová
nou železničnou stanicou medzi Podbrezovou a Banskou Bys- doba a ekonomika, tá už na nostalgiu žiadne ohľady neberie.
JTu
tricou zostala stanica Dubová, ktorá niesla pôvodne názov Zámostie.
8
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Z duchovného života
Púť k Sedembolestnej

Oprava fasády farského
kostola ukončená

Aj tohto roku sa uskutočnila tradičná pešia púť na kalváriu
v susednej obci Predajná. Skupina pútnikov sa vydala na cestu
vo sviatočné popoludnie slávnosti patrónky Slovenska. Spoločné putovanie bolo príležitosťou nielen na vzájomné rozhovory
a milé spomienky, ale aj na modlitbu svätého ruženca i krížovej
cesty. Vďaka tomu sa vytvorila duchovná atmosféra, ktorá bola
ešte umocnená posvätnosťou miesta na vŕšku, kde stojí kaplnka
Sedembolestnej. Aj ona svedčí o úcte, ktorá sprevádza slovenský národ už celé stáročia. Pripomenuli sme si to zvlášť v roku
2014, kedy uplynulo 450 rokov od udalosti, ktorá dala podnet
k osobitnému uctievaniu Sedembolestnej v Šaštíne.

Na základe rozhodnutia členov farskej ekonomickej rady sa
po štyroch rokoch pristúpilo k dokončeniu opravy fasády farského kostola. V mesiaci máji bolo vypísané výberové konanie
na akciu Oprava kostola v Dubovej – II. etapa. Súťaže sa zúčastnili tri stavebné firmy. Komisionálne bol urobený výber uchádzačov o realizáciu diela. Podľa podmienok súťaže komisia ako
víťaza určila firmu Stavo Ďuriš z Brezna. K realizácii prác dal
súhlasné stanovisko stavebný úrad, Pamiatkový úrad SR a biskupský úrad v Rožňave. Projektovú dokumentáciu spracovala
p. Ľudmila Sojaková, technický dozor investora zabezpečil
p. Ing. Ján Lendácky.

Na začiatku tejto úcty bol príbeh uzdravenia vzťahu manželov Angely a Imricha Coborovcov. Z vďačnosti za toto uzdravenie bola postavená prvá kaplnka so sochou Sedembolestnej
Panny Márie. Neskôr tam vyrástol nádherný chrám, ktorý sa stal
cieľom pútnikov zo širokého okolia. V roku 1864 na trojsté výročie dovolil pápež Pius IX. korunovať milostivú sochu Panny
Márie a o sto rokov pápež Pavol VI. povýšil šaštínsky chrám na
baziliku minor. Mnohí máme ešte v živej pamäti návštevu Jána
Pavla II. v roku 1995, počas ktorej prišiel aj do národnej svätyne
v Šaštíne. Pri tej príležitosti okrem iného povedal: „Je dobre,
keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti a žiale.
Je dobre, keď máte vo svojej vlasti Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky svoje bolesti a nádeje.“
Tieto slová viedli aj kroky spomenutej skupiny pútnikov na
kalváriu v Predajnej. Je to miesto, ktoré môže navštíviť ktokoľvek, aby tam v tichu starobylých líp mohol pocítiť duchovnú
blízkosť našej nebeskej patrónky i lásku jej materinského srdca,
ktoré objíma všetkých synov a dcéry tejto krajiny.

V júni bol urobený náter strechy z pozinkovaného plechu na
kostole a zvonici a na strechu kostola boli nainštalované dva nové bleskozvody, nakoľko súčasný stav už nevyhovoval platným
normám. Na konci mesiaca júla dodávateľ prác v zmysle podmienok zmluvy odovzdal ukončené práce na oprave fasády kostola, ktorý sa po rokoch opäť zaskvel v plnej kráse. Náklady na
opravu boli uhradené zo zbierok veriacich a sponzorov. Spokojnosť so stavom farského kostola vyjadril pri jeho návšteve
15. augusta aj náš bývalý farár d. p. Cyril Revák, ktorý tu pôsobil v rokoch 1983 – 1989.
Na záver tohto príspevku sa patrí úprimne poďakovať nášmu
p. farárovi, d. p. Miroslavovi Kuricovi, za jeho príkladnú starostlivosť o našu kultúrnu pamiatku. A vďaka patrí aj všetkým
farníkom a sponzorom, ktorí svojimi milodarmi prispeli k zachovaniu tohto diela našich otcov pre ďalšie generácie.

Miroslav Kuric

JTu
9
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Septembrové
stolnotenisové turnaje
V mesiaci september sa v športovej hale našej základnej školy uskutočnili až dva turnaje v stolnom tenise.
3. septembra 2016 sa konal 2. ročník stolnotenisového turnaja trojčlenných družstiev. Zúčastnilo sa ho spolu 24 družstiev.
Z celkového víťazstva sa po celodennom boji tešilo družstvo
Iľanova, ktoré si v napínavom finále poradilo s družstvom Nitry.
Finále Nitra 08 – Iľanovo skončilo s výsledkom 3 : 5. V boji
o 3. miesto zvíťazila Podbrezová A nad družstvom Moravy 5 : 1.
Domáca ISKRA Dubová, ktorú reprezentovali Šimon Živor,
Jakub Marčok a Lukáš Halgaš, skončila na delenom 17. – 24.
mieste.
Konečné poradie :
1. Iľanovo
2. Nitra 08
3. Podbrezová A
4. Morava
5. Podkonice
6. Lokomotíva BB
1. ročník stolnotenisového turnaja družstiev neregistrovaných hráčov o pohár horehronských obcí sa uskutočnil 24. septembra 2016. Družstvo Nemeckej nastúpilo v zostave Branislav
Čižmárik, Marcela Kohútová a Peter Sojak. Zostava družstva
Dubovej bola nasledovná: Daniel Kalický, Jaroslav Beneš ml.
a Timotej Kliment.
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Výsledné poradie:
1. Brezno
2. Nemecká
3. Polomka
4. Dubová
Peter Sojak
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Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec hasičskej súťažnej
sezóny. Za posledné dva mesiace sme sa zúčastnili na hasičských súťažiach s nasledovným umiestnením.
V soboru 3. septembra 2016 sa konal Memoriál Eduarda Majera v Jasení. Súťaže sa zúčastnilo družstvo hasičského dorastu
z Nemeckej. Družstvo muselo v požiarnom útoku súťažiť v kategórii muži, kde sa im s časom 22,68 s podarilo umiestniť na
šiestom mieste.
V sobotu 10. septembra 2016 sa konala hasičská súťaž v obci
Bystrá. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou na dva pokusy.
Prvý útok sa družstvu dorastencov (v kategórii muži) podarilo
ukončiť s časom 23,41 s, druhý pokus sa im, žiaľbohu, vylepšiť
nepodarilo. S výsledným časom sa družstvo z Nemeckej umiestnilo v tabuľke na dvanástom mieste.
Posledný septembrový víkend už tradične organizuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici
spolu s Dobrovoľným hasičským zborom v Brusne jesenné kolo
hry Plameň, ktoré sa koná v priestoroch kúpeľov Brusno. A my
sme každoročne jeho súčasťou. Po svedomitej príprave nás na
konci súťaže čakali skvelé ocenenia. Starším dievčatám sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvá, čím definitívne získali putovný pohár starostu obce Lučatín. Starším aj mladším chlapcom sa podarilo umiestniť na druhom mieste.
Prvý októbrový víkend sa konalo jesenné kolo hry Plameň
v Predajnej pod záštitou Okresného výboru Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Brezne a Dobrovoľného hasičského zboru
obce Predajná. Súťažilo sa v súťažných kategóriách mladší chlapci, mladšie dievčatá, starší chlapci a staršie dievčatá. Dobrovoľný hasičský zbor Nemecká mal zastúpenie v každej súťažnej
kategórii. Mladším dievčatám a mladším chlapcom sa podarilo
vyhrať svoje kategórie, za čo boli odmenení zlatými medailami
a putovnými pohármi. Starším chlapcom sa podarilo umiestniť
na šiestom mieste a starším dievčatám len o pár sekúnd ušlo
víťazstvo, no aj tak sa umiestnili na krásnom druhom mieste.
Chcem sa poďakovať mladším aj starším hasičom za úspešnú
reprezentáciu Dobrovoľného hasičského zboru Nemecká v našom, ale aj susednom okrese. Vďaka patrí všetkým, ktorí nás

podporujú, a dúfame, že v nasledujúcej sezóne sa budeme môcť
pochváliť skvelými výsledkami.
Pavel Marčok
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Kultúrna komisia pripravuje...
Lampiónový sprievod
Srdečne pozývame malých i veľkých na pochod do lampiónového sprievodu, ktorý sa bude konať 28. 10. 2016 o 16.00 od
pamätníka na Ulici SNP v Nemeckej smerom na železničnú
stanicu až do športovej haly v ZŠ s MŠ Nemecká, kde si spolu
zasúťažíme. Pripravte si lampióny, vyzbrojte sa dobrou náladou
a hurá na pochod večernými ulicami Nemeckej.

Redakcia Noviniek spod Hradiska
oznamuje svojim čitateľom
a prispievateľom,

Adventný koncert
Pozývame vás na adventný koncert speváka Maroša Banga,
ktorého nazývajú slovenským Bocellim. Uskutoční sa 26. 11.
2016 (v sobotu) v kostole sv. Mikuláša v Nemeckej o 16.00.
Príďte si vypočuť nádherné piesne svetoznámych skladateľov
a podporiť hendikepovaného umelca svojím potleskom.
Mikuláš
Nezabúdame ani na naše ratolesti a v mesiaci december
určite príde aj Mikuláš. Konkrétny termín oznámime v miestnom rozhlase. Balíčky pre deti v hodnote 2 eurá si môžete
nahlásiť na OcÚ v Nemeckej, ale i v ZŠ s MŠ Nemecká u zástupkyne riaditeľky Renátky Klimekovej do 20. 11. 2016.

že príspevky a postrehy
nám môžu posielať
na staronovú mailovú adresu:
novinkyspodhradiska@gmail.com

Dana Klincová

B lahoželáme
60-ročným:
Miroslavovi Jahodovi (Zámostie)
Ing. Helene Klimekovej, CSc. (Nemecká)
Ing. Anne Sojakovej (Nemecká)
Márii Čižmárovej (Dubová)
Marte Kováčikovej (Zámostie)

80-ročným:
Vladimírovi Sojakovi (Nemecká)
Jarmile Vestfálovej (Dubová)

65-ročným:
Anne Kaliskej (Nemecká)
Ing. Ľubici Lokšovej (Nemecká)
Ľubici Šrotovej (Nemecká)

90-ročnej:
Helene Leitnerovej (Nemecká)

70-ročným:
Vladimírovi Véghovi (Nemecká)
Františkovi Holasovi (Nemecká)
Ivanovi Žabkovi (Dubová)
Igorovi Andelovi (Dubová)
Pavlovi Plškovi (Dubová)
Ing. Anne Belkovej (Zámostie)
Magdaléne Jakubcovej (Nemecká)
Margite Sojakovej (Dubová)
Matilde Romančíkovej (Dubová)
Irene Ťažkej (Zámostie)
Márii Priesolovej (Zámostie)
Magdaléne Bartošovej (Nemecká)
Antonovi Belkovi (Zámostie)
Marianovi Rusnákovi (Nemecká)

85-ročnej:
Emílii Humajovej (Dubová)

95-ročnej:
Márii Klimekovej (Zámostie)

Opustili nás
Samuel Caban (Dubová, 87 r.)
Anton Siman (Nemecká, 90 r.)
Ján Romančík (Brezno, 77 r.)
Eleonóra Barányiová (Nemecká, 62 r.)
Ing. Mária Štandová, CSc. (Bratislava, 76 r.)

75-ročným:
Jánovi Sarvašovi (Dubová)
Valérii Šarinovej (Nemecká)
Zoltánovi Sojakovi (Nemecká)
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