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DOBROVOĽNÍ HASIČI POMÁHALI BRIGÁDAMI
PRI ZVEĽAĎOVANÍ OBCE
zvážala pokosená a pohrabaná tráva. Ostatný odpad zo záhrady
Rok 2020 nepraje organizovaniu kultúrnych, športových a
iných akcií pre pretrvávajúcu pandémiu coronavírusu, ktorý
sa dostal do Európy, a aj na Slovensko v jarných mesiacoch.
Jeho šírenie sa dodnes nepodarilo úspešne zastaviť, a zatiaľ
ani vyvinúť účinnú vakcínu proti COVID-19.
Z dôvodu zrušenia konania všetkých hasičských súťaží pre dobrovoľných hasičov v tomto roku, činnosť dobrovoľných hasičov v
našej obci sa preto zamerala na iné aktivity. V prvom rade bolo
potrebné na žiadosť starostky obce zabezpečiť opakovanú
dezinfekciu zastávok prímestskej dopravy v obci, kde sa zdržiava
obvykle väčší počet osôb, čakajúcich na príchod autobusu.
Podobne hasiči dezinﬁkovali vstupy do prevádzkových jednotiek v
obci, ako aj vchod do kultúrneho domu. Túto dezinfekciu počas
mesiacov apríl a máj vykonávali sprvu dva krát do týždňa, neskôr
jeden krát týždenne títo členovia zboru: Branislav Lichý, Peter
Caban, Milan Caban, Juraj Kochan, Michal Janovec, Peter Lamper, Miroslav Caban.
Vedľa príjazdovej cesty v areáli Záhradkárskej osady Preddoliny
II. bola obci v polovici mája nahlásená nelegálna skládka
pneumatík vo väčšom počte. Keďže sa nepodarilo zistiť pôvodcu
odpadu, dobrovoľní hasiči dňa 15. mája s hasičským vozidlom
IVECO CAS 15 a vozíkom pneumatiky z tejto lokality naložili a
odviezli do zberného miesta pneumatík v Banskej Bystrici.
Odstránenie tohto nelegálneho odpadu, ktorí vytvorili nezodpovední občania, možno aj z našej obce, zabezpečili hasiči Milan
Caban, Peter Caban, Michal Janovec, Miroslav Janovec ml. a
pomohol aj údržbár obce Peter Spodniak.
Najviac práce pre dobrovoľných hasičov čakalo v záhrade materskej školy, kde sa konala brigáda dňa 8. mája 2020. Od skorého
rána hasiči kosili celú záhradu škôlky, čistili priestor pri spodnom
prístrešku, kde sa odstránilo množstvo zhnitých drevených dosiek
a hranolov, ktoré boli zarastené v tráve, z kopy nepotrebných tehál
zhotovili ďalšie kompostovisko pri spodnej bráničke, kde sa

vyvážal Marián Tóth na štvorkolke s vlečkou do kontajnera pred
budovou materskej školy. Z betónových platní a tehál hasiči
spevnili breh Nemčianskeho potoka v tomto úseku, ktorý vymýval
breh popri plote natoľko, že sa už tadiaľ ledva dalo prejsť. Vypíli a
vyrúbali sa náletové dreviny okolo plota škôlky, ktoré sa následne
posekali v novom zakúpenom drviči konárov z obce. Malé konáriky
sa na brehu potoka popálili a celé miesto sa vyčistilo a spevnilo.
Práce zabrali hasičom takmer celý deň. Na brigáde ich bolo celkom
14. Pri prácach pomáhali hrabaním trávy aj starostka obce Alenka
Samuelčíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva Evka Tóthová
a Marienka Tóthová, ktorá brigádnikom doniesla aj kávičku. Treba
spomenúť aj mladého brigádnika Dominika Surovca, ktorý spolu
s otcom aktívne pomáhal podávať spílené konáre do drvičky dreva.
Všetci účastníci si na záver pochutili na výbornom guľáši, ktorý pri
altánku navaril Ján Muránsky s pomocníkmi. Starostka obce
všetkým poďakovala za kvalitne vykonanú prácu. Za dobrovoľných
hasičov z našej obce sa tejto akcie zúčastnili: Miroslav Janovec
ml., Peter Caban, Tomáš Kostiviar, Milan Caban, Adam Filipko, Ján
Madoš, Jaroslav Surovec, Samuel Ježík, Erik Filipko, Jarmila
Hudecová, Marián Tóth, Peter Lamper, Ján Muránsky, Michal
Janovec.
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V lete minulého roku hasiči na cintoríne v obci pozvárali a osadili
zábradlie popri chodníku v úseku od spodných schodíkov po
prístrešok na náradie. Zo strany hlavne starších občanov však bola
požiadavka, aby bolo zábradlie až po koniec chodníka v hornej
časti cintorína. Za týmto účelom boli v dňoch 30.mája, 13. júna, 26.
júna a 28. júna t.r. vykonané práce pri zhotovení zábradlia, a to
vykopaním 9 jám na úseku v dĺžke 21 metrov, dovozom štrku,
cementu a jäklových tyčí, zabetónovaním stĺpikov, porezaním a
následne pozváraním jäklových tyčí na zábradlie. Práce sa ukončili
obrúsením zvarov, náterom základnej a vrchnej vrstvy farby
zábradlia a osadením plastových krytiek na otvorené konce tyčí.
Občania obce, ako aj iní návštevníci cintorína, tak môžu používať
ako oporu zábradlie v celej dĺžke chodníka. Na zhotovení zábradlia
sa podieľali títo dobrovoľní hasiči z obce: Milan Caban, Peter
Caban, Ján Madoš, Branislav Lichý, Miroslav Caban, Mário
Jackuliak, Miroslav Janovec, Jarmila Hudecová, Ján Hudec,
Marián Tóth, Ján Muránsky, Michal Novák. Pomáhal aj syn Milana
Cabana – Tomáš.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

Veľké ďakujem patrí našim hasičom, ktorí pomohli pri
vyriadení MŠ-záhrady, pri stavaní Vatry, doplnenie záPoďakovanie starostky patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili bradlia na cintoríne a ostatné. Je pravda, že stále chodia
a pomohli pri hrabaní cintorína. Klub seniorov Nemce is chlapci. Preto by bolo dobré, aby ste sa zapájali čo
opakovane ponúkol svoju pomoc a pomohli pri hrabaní najviac aj vy ostatní a hlavne mladší chlapci.
cintorína.
Ďakujem krásne☺

POĎAKOVANIE

Klub seniorov v spolupráci s Obcou Nemce
organizuje dňa 26.9.2020 / sobota / pre členov ale aj ostatných
občanov obce autobusový zájazd na východné Slovensko
s návštevou kaštieľa BETLIAR.
Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od OcÚ Nemce.
Poplatky členovia: 5 Eur /vstupenka/
Ostatní občania: 5 Eur doprava + vstupenka kaštieľ
Vstupenka ZŤP: 0 Eur / potrebný preukaz /
Deti do 6 rokov: 0 Eur, Dospelí: 8 Eur,
Dôchodcovia: 5 Eur
Prihlásiť sa môžete so zaplatením poplatku na zájazd u p. Bariakovej, Nemčianska cesta 119,
alebo na OcÚ v termíne do 14.9.2020.
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PIETNY AKT KLADENIA VENCOV PRI PRÍLEŽITOSTI
76. VÝROČIA SNP
Dňa 28. augusta 2020 sa uskutočnilo pri príležitosti 76. výročia SNP kladenie vencov k pomníku v našej obci.
Na kladení vencov sa zúčastnila pani starostka obce spolu s pani
kultúrnou referentkou v sprievode členov ZO SZPB Nemce. Po jej
krátkom príhovore sme si minútou ticha uctili pamiatku týchto
udalostí a hrdinstvo padlých, ktorí bojovali počas SNP za našu
slobodu a postavili sa proti fašistickej presile.
Po tomto akte sa pani starostka poďakovala všetkým zúčastneným za ich účasť.
Július Surovec

VATRA NA POČESŤ 76. VÝROČIA SNP
V sobotu 29. augusta sme sa
rozhodli, že aj napriek rôznym
opatreniam postavíme vatru na
kopci Stráža za našou obcou
Nemce.

Hasiči o 20.00 hodine zapálili vatru a už sme sa mohli kochať nad
jej krásou a príjemným pohľadom na plamene. Všetci sa uvoľnili,
porozprávali, deti vyšantili pobehali a niektorí aj opili, čo patrí k
tomu.
Som veľmi rada, že v tejto ťažšej dobe sme sa takto stretli a mohli
aspoň jeden večer byť spolu. Teším sa na vás všetkých, aj na ďalší
rok.

Vatru postavali hasiči, ktorí dva dni
pracovali na tom, aby vatra bola na
sobotu pripravená v plnej paráde.
Večer po celom dni strávenom na
futbalovom turnaji sme sa presunuli na kopec Stráža, kde pomaličky poprichádzalo veľa ľudí.

Ďakujem hlavne Braňovi Lichému, Miškovi Janovcovi, Jankovi
Madošovi, Erikovi Filipkovi, Milanovi Cabanovi, Jurajovi Kochanovi a všetkým vám ostatným, ktorí ste pomaháli ale nielen pri stavaní
vatry, ale aj pri nosení vecí na turnaj.
Alena Samuelčíková

KONSKY BOX ACADEMY

ocenení na národnej aj
medzinárodnej úrovni. Patrí medzi úzky výber slovenskej reprezentácie v
kickboxe a aktuálne 5.9.
2020 sa stal šampiónom Slovenskej MuayThai asociácie. Ostatní
chlapci tvrdo a odhodlane trénujú, aby sa už čoskoro mohli taktiež
zúčastniť na športových podujatiach a prezentovať tak aj našu
obec Nemce.

Obec Nemce sa môže pochváliť jedinečnou spoluprácou s
Konsky box academy. Zorganizovali sme športový krúžok,
kde sa deti od 7 rokov venujú všeobecnej pohybovej príprave
pod vedením odborníka v športe, trénera, profesionálneho
športovca ale najmä človeka s veľkým srdcom Bc. Vladimíra
Konského.
Popri svojej aktívnej športovej kariére študuje na KTVŠ UMB v
Banskej Bystrici učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo. Začali
sme s najmenšími od 7 do 10 rokov každý utorok a štvrtok 17.30 –
18.30h, no pre zvýšený záujem by sme chceli vyhovieť aj starším
deťom od 11 – 15 rokov, a preto otvárame ďalší termín v pondelok
a stredu 17.30 – 18-30h, aby si dievčatá a chlapci kvalitne zacvičili
v spoločnosti svojich rovesníkov.
Tréningy sú zamerané na všeobecnú telesnú zdatnosť, silu, vytrvalosť, obratnosť ale zároveň formujú aj morálno-vôľové vlastnosti detí ako napríklad trpezlivosť a disciplína. Učia sa prekonávať samých seba, spolupracovať v tíme, navzájom si pomáhať.
Tréner ide svojim zverencom príkladom a svojím láskavo-prísnym
spôsobom postupne dosahuje pozitívne výsledky v telesnej zdatnosti ale aj správaní svojich malých zverencov. Počas tréningov sú
občas zapájané aj prvky kickboxu. Tréner však deťom vysvetľuje a
primerane na ne apeluje, že to, čo sa na tréningoch naučia si
v žiadnom prípade nesmú skúšať na svojich kamarátoch a použiť
to môžu len v rámci svojej sebaobrany. Do pozornosti deťom dáva
aj KBA športový kódex, čo predstavuje tzv. „desatoro členov klubu“
, podľa čoho by sa mali správať aj mimo tréningov.

Ak by sa Vám zdalo, že kickbox a MuayThai je šport pre chlapcov a
mužov, dievčatá a ženy, ktoré sa tréningov tiež zúčastňujú Vám
potvrdia, že nie je lepšieho odreagovania sa ako absolvovanie kondičného tréningu s prvkami úpolových športov. Precvičíte si celé telo od hlavy až po päty, poriadne si zamakáte, z tela sa vyplavia endorfíny a po tréningu pocítite skvelé psychické uvoľnenie a odreagovanie sa po namáhavom dni v práci.
Pokračovanie na strane 4

Konsky box academy sa venuje aj dorastencom a dospelým
športovcom, ktorí sa aktívne zúčastňujú športových podujatí.
Patria medi nich napríklad Erik Tóth, Andrej Janovec, Adam
Bartoš, Jozef Bartoš, Adam Olas, Filip Bielik a Jakub Jančo. Erik
Tóth je mimoriadne talentovaný športovec a v spolupráci s trénerom Vladom Konským sa mu už podarilo získať niekoľko
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Do budúcna sme pripravení na základe zvýšeného záujmu
dohodnúť s KBA aj cvičenie pre ženy a mužov, prípadne pohybové
aktivity pre seniorov z našej obce.
Ak sa Vám naše aktivity páčia a chceli by ste sa Vy alebo Vaše deti
pridať a stať sa členmi nášho klubu, neváhajte a príďte sa pozrieť
na ktorýkoľvek tréning, radi Vás medzi nami privítame. Referencie
máme tie najlepšie od detí, ktoré navštevujú naše tréningy a ich
veríme spokojných rodičov.
Eva Tóthová

„KORONANEKORONA“ - FUTBAL SA HRAŤ MUSÍ ........
V sobotu 29.08.2020 sa odohral už XXV. ročník turnaja o Pohár
starostky obce Nemce, so zaujímavou zmenou, nakoľko na turnaj
boli pozvaní iba mužstvá z 10 – ich obcí z mikroregiónu Pod
Pánskym dielom.

Nemčianski futbalisti aj napriek Korone dohrali v predošlých
mesiacoch Zimnú topligu v malom futbale a s najlepším
strelcom turnaja Braňom Krajčírom obsadili krásne 3. miesto.

Po celodennom boji na neúprosnom slnku si prvenstvo odnieslo
mužstvo Donovál.

Cenu za I. miesto prevzal najstarší hráč na ihrisku a zástupca
starostu Ing. Jozef Varga.

Dňa 27.06.2020 sa chlapci z Nemiec zúčastnili futbalového turnaja
FA CUP 2020, kde obsadili krásne 2. miesto a Jozef Jamriška sa
stal najlepším brankárom turnaja.

Cenu najlepšieho strelca turnaja si odniesol Peter Stacho taktiež z
mužstva Donovaly.

Pokračovanie na strane 5
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II. miesto v tomto ročníku obsadilo úspešné mužstvo Nemce 2012.

Cenu za II. miesto prevzal najvyšší hráč turnaja a kapitán mužstva Cenu za III. miesto prevzal z rúk pani starostky kapitán FC Nemce
Ing. Michal Janovec.
Ing. Tomáš Kostiviar.

Nemce 2012 mali aj najlepšieho brankára turnaja Martina
Na peknom IV. mieste sa zúčastnili futbalisti zo Slovenskej Ľupče,
Chochulu.
cenu si prevzal pán starosta Mgr. Roland Lamper.

Za najlepšieho hráča turnaja určila nezávislá komisia Mgr.
Úspešne si počínali aj chlapci z ďalších zúčastnených obcí, ako zo
Stanislava Václavíka z Nemce 2012.
Seliec (viď. foto), Balážov a Lučatína.

Cenu za obec Selce si prevzal sám pán starosta Ján Kupec.

III. miesto si vybojovali borci z mužstva FC Nemce, ktorým na
turnaji pre rodičovské povinnosti chýbal najlepší strelec miniligy
Mgr. Branislav Krajčír.

Pokračovanie na strane 6
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Za obec Baláže si prišiel pre ocenenie bývalý pán starosta Mgr.
Jozef Chaban.

Po cenu si prišiel za mladých Nemčanov večne usmiaty Mirko
Balog.

Na turnaji sa nestratili a svojím bojovným výkonom obecenstvo
presvedčili aj naši juniori z Nemiec.

Celý turnaj sa snažili spravodlivo rozhodovať dvaja najstarší a najskúsenejší miniligoví rozhodcovia z Banskej Bystrice p. Vladimír
Kosec (vľavo) a p. Peter Dírer.

ADRIM NEMČIANSKÝ BEH 2020

venstvo v kategórií muži od 30 -39 rokov, sa postaral – Vajs Roman
s časom 38min. 12 sek. Vo vekovej kategórií muži 40 – 49 rokov sa
na prvom miesto podarilo umiestniť s časom 39 min.2 sk. –
Melicherčíkovi Marianovi. V kategórií muži 50-59 rokov si s časom
41 min. 13. sek. odniesol prvé miesto – Furár Milan a v poslednej
kategórií muži 60 rokov a viac to bol s časom 46 min. 48 sek.
Valocka Milan.

Tento rok sa ako každý rok v našej obci uskutočnil Adrim beh v
trochu netradičnom čase a za netradičných podmienok. Keďže od
obdobia Korony, boli mnohé akcie prerušené, tak bolo na uvážení,
či a kedy sa Adrim beh uskutoční . Nakoniec sme sa rozhodli 8.
ročník behu pri dodržaní bezpečnostných opatrení uskutočniť. 23.
08. 2020 v nedeľu. Začiatok odštartovali behom na 1000m deti od
6 do 12 rokov. Potom nasledoval beh na 3500 m , kde sa mohli
prezentovať rôzne vekové kategórie. Nakoniec sa odštartoval beh
na 9700 m.

No aj v kategórií ženy do 29 rokov, sa podarilo s časom 46 min. 56
sek. prvenstvo Liptákovej Miroslave. V kategórií 30 – 39 rokov, to
bola s časom 45 min. 44 sek – Resslová Kristína. V kategórií 40-49
rokov si prvé miesto zaslúžila s časom 43 min.28 sek. – Furáková
Iveta, ktorá ani tento rok nesklamala. V kategórií 50-59 rokov, s
časom 57 min 50 sek – Adamelková Dáša a v kategórií 60 rokov a
viac si prvé miesto odniesla s časom 1 hod. 5 min.37 sekúnd Rafanidesová Izabela.

Prvé miesto, v kategórii behu na 1000 m – chlapci od 11 do 12
rokov vyhral - Gajdošovci Oliver, ktorému sa to podarilo za 3
minúty, 58 sekúnd. V kategórií behu na 1000 m – chlapci od 8 do 10
rokov vyhral - Borguľa Ondrej, s časom 4 min. 7 sek a v poslednej
kategórií chlapci od 6 do 7 rokov si prvenstvo zaslúžil - Havloník
Partik, s časom 4 min, 51 sekúnd.

No aj ostatným bežcom patrí veľká vďaka, že ani tento rok nesklamali a zúčastnili sa v hojnom počte 834. Samozrejme vďaka patrí aj
všetkým organizátorom , ktorí sa postarali o príjemný a bezpečný
priebeh podujatia do poslednej chvíle.
Eva Tóthová

No ani dievčatá, v kategórii behu na 1000 m nesklamali a v kategórií dievčatá od 11 do 12 rokov vyhrala prvé miesto - Čermanová
Lujza , s časom 4 min. 7 sek . V kategórií dievčatá od 8 do 10 rokov
vyhrala prvenstvo - Bieliková Parícia , s časom 4 min. 15 sek. A v
kategórií dievčatá od 6 do 7 rokov si prvenstvo odniesla, s časom 5
min. 17 sek. – Klučiarová Lenka. V kategórii behu 3500 m – chlapci
od 13 – 15 rokov si prvenstvo zaslúžil s časom 14 min. 45 sek. Valent Dominik . V kategórií dievčatá od 13 – 15 rokov sa prvenstvo
zaslúžila s časom 16 min. 39 sek - Selecká Terezka. V kategórií
behu muži 16- 39 rokov, sa na prvé miesto umiestnil - Martinusík
Kamil s časom 13 min. 55 sek. A zo žien v tejto kategórií sa na
prvom mieste umiestnila s časom 16 min. 58 sek. Urgelová
Viktória. V poslednej kategórií behu 3500 m muži od 40 rokov a
viac si prvenstvo odniesol s časom 14 min. 34sek. - Melicherčík
Ján a zo žien sa to podarilo v čase 17min. 38sek. - Véghovej Emilii.
V kategórií behu na 9700 m muži do 29 rokov, si ako každý rok prvé
miesto odniesol s časom 35 min. 58 sek. – Rusina Martin. O pr-

OZNAM

Príjme do zamestnania pracovníčku
na miesto referentky samosprávy.
6

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

OPEKAČKA S DEŤMI V ZÁHRADE MATERSKEJ ŠKOLY
Deti z krúžku TRIO-MY, sa rozhodli, že pôjdeme opekať do MŠ.
Zakúpila som deťom všetko potrebné na opekanie, zaobstarali
sme rodičia ražne a ostatné veci.
Stretli sme sa pred obecným úradom a pomaličky sme sa presunuli
na miesto činu. Spravili sme si ohnisko pekne z tehál. Narezali
špekačky a deti si posadali okolo ohňa a opekali. Pomedzi to sa
náš maskot naša Kawaii pekne krmila trávičkou. Kawaii je, teda
bolo morské prasiatko, ktoré nám bohužiaľ už umrelo. Deti sa
najedli a potom sa už len hrali naháňali a kecali spolu. Naša
opekačka sa potiahla až do samého večera. Bol to deň, kde si
človek uvedomil, že sa nám takýmto spôsobom darí vrátiť naspäť
naše detské časy. Deti spolu začali viac a viac chodiť von,
rozprávať sa, kamarátiť atď.
Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí chodíte a pomáhate, hlavne
deťom a babám, ktoré sa starajú o to, aby krúžok fungoval. Takže
Lea, Anetka a Emka ďakujem.
Alena Samuelčíková, starostka

Na cesto potrebujeme :
- 55 dkg hl. múka
- 2,5 dcl pšeničné otruby
- 1 droždie
- 3,5 dcl mlieka
- 1,5 dcl olej
- soľ
Plnka :
3/4 Hera - rozpustiť ,
primiešať 2 žĺtky,
nechať vychladnúť,
aby to bolo jemné.

DÔCHODCOVSKÝ GULÁŠ

OTRUBOVÉ
PAGÁČE

Kto išiel do obchodu s potravinami ráno 7. augusta cítil vône z
varenia gulášu v záhrade Nemčianskej krčmy.

Postup:

Ako každý rok, tak aj v čase „ korony “ sme zorganizovali stretnutie
svojich členov Klubu seniorov s posedením a dôchodcovským
gulášom, ktorý nám pripravil náš predseda Dušan s členmi výboru.
Každý, kto prišiel na túto akciu dostal občerstvenie, guláš a koláče,
ktoré doma napiekli naše členky klubu.Akcie sa zúčastnilo celkom
46 členov. Chcem sa touto cestou v mene všetkých členov klubu
poďakovať p. starostke Alenke a p. Slovákovi za pomoc a sponzorstvo, ktoré nám veľmi pomohlo pri zabezpečovaní tejto akcie
pre dôchodcov našej obce.
Dušan Mydlo

Keď cesto vykysne rozdeliť na
2 -3 časti, vyvaľkať do obdĺžnika, natrieť krémom, posoliť ,
zrolovať a vykrajovať. Potrieť
vajcom, posypať sezamom a
dať piecť do vyhriatej rúry.
Mária Tóthová

ného katolicizmu. Šopronský snem v roku 1681 povolil evanjelikom postaviť dva kostoly v Hronseku a Ostrej Lúke v jednej stolici.
Podmienky boli veľmi ťažké. Kostol musel byť postavený v priebehu jedného roka, musel byť celý z dreva bez použitia kovových
prvkov, nesmel mať vežu, vchod nesmel byť z ulice. Kostol začali
stavať 23.10.1725 a na jeseň 1726 bol hotový. Súčasne s kostolom bola v tom roku postavená aj zvonica. Celková kapacita kostola má 1100 miest na sedenie. V roku 2008 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

NÁVŠTEVA OBCE HRONSEK
Klub seniorov Nemce zorganizoval pre svojich členov dňa 15.
júna 2020 vlakový zájazd za účelom poznať historické
pamiatky v obci Hronsek.
Vlakového zájazdu sa zúčastnilo 20 účastníkov. Hneď keď sme
vystúpili z vlaku nás privítal starosta obce p. Ostrihoň. Prvou zastávkou, kde sme sa zastavili boli objekty vodného hradu. Dozvedeli sme sa, že tzv. „ vodný hrad “ goticko-renesančný kaštiel bol
postavený v 14. storočí a do súčasnej podoby bol prestavaný na
konci 16. storočia. Patril Géczyovskému rodu a neskôr hrad
vlastnili aj iné šľachtické rody. V súčasnej dobe kaštieľ a priľahlé
objekty tvoriace súčasť opevnenia postupne prechádzajú náročnou modernizáciou a komplexnou obnovou, ktorá je realizovaná
od roku 2002. S podrobným výkladom o histórii hradu nás
oboznámil p. starosta Hronseku. Uvideli sme zrekonštruované
vnútorné priestory, sály, ale aj apartmány a izby pre hostí. Celý
hrad je možné si prenajať na akcie / svadby / za cenu 3 500 Eur.

Treťou významnou pamiatkou Hronseku je Soosovsko- Geczyovský kaštieľ postavený v roku 1775 v barokovom slohu. V súčasnom
období začala obec s rekonštrukciou tohto kaštieľa aj zámockej
záhrady, kde rastie vyše 206 ročná lipa, ktorá má obvod takmer 500
cm. Viacerí dôchodcovia boli prekvapení aké vzácne kultúrne
pamiatky má obce Hronsek.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať starostovi Hronseku za
veľmi zaujímavý výklad o histórii kultúrnych pamiatok, ako aj o príprave prác na rekonštrukcii a ich obnove. Všetci, ktorí sme sa
zúčastnili tohto vlakového zájazdu sme uvideli veľa z histórie a súčasnosti Hronseku.
Dušan Mydlo

Ďalšou našou zastávkou bol drevený artikulárny evanjelický
kostol. História vzniku kostola so zvoncov zapadá do obdobia sil-
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Krásny nápad od troch kamarátok Ley, Anetky a Emky, ktorý mi poslali v liste s veľa nápadmi,
ma potešil. Som rada, že sme spoločne vytvorili krúžok šikovných rúk s názvom TRIO-MY.
Dievčatám veľmi pekne ďakujem, aj Evke Tóthovej za spoločnosť a pomoc.

LIST STAROSTKE

TRIOMY
Lea, Aneta a Ema sa rozhodli zaplniť voľný čas deťom z našej
obce. Naše kurzy bývajú v piatok od 17:30 do 19:00 hod. Deťom sa
kurz páči. Kurzy bývajú v kultúrnom dome. Budeme rady ak sa k
nám zapojíte.
Triomy

KAWAII
Kawaii bola náš obecný maskot. Bolo to morčiatko. Dobre sme sa
o ňu všetci starali. Bývala na obecnom úrade. Pred pár dňami
bohužial umrela. Umrela kvôli starobe.
Triomy

Narodili sa: Veronika Cimermanová

Patrik Kamenský

Odišli z našich radov ..... Mária Lichá

Alexander Németh

Ing. Juraj Nagy
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