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SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE NOVÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
IVECO DAILY PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV OBCE NEMCE

V nedeľu 10. mája 2015 o 15,30 hod. sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla IVECO DAILY
pre hasičov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemce.
O tom, že aj naša obec bola vybratá z dlhého zoznamu
uchádzačov o túto novú techniku v rámci Slovenska, sme sa
dozvedeli telefonicky v utorok 5. mája, deň po sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov. V tej chvíli starostovi obce Dušanovi Mydlovi
a tajomníčke DHZ Nemce Jarmile Hudecovej prebehli hlavou
všetky povinnosti a úlohy, ktoré nás do nedele čakajú, aby
odovzdanie bolo na primeranej úrovni a zároveň dôstojným aktom
pre obidve strany. Naši dobrovoľní hasiči sa hneď nasledujúci deň
– v stredu dali dokopy a vyniesli z hasične všetky hadice, savice,
rozdeľovače, skrinky a iný materiál, aby sa priestory mohli očistiť
a vymaľovať. Kto videl našu hasičskú garáž pred maľovaním a po
vymaľovaní v sobotu, určite bol veľmi prekvapený výsledkom. Na
strope svietila žiarivo biela farba, stred bočných stien pretínal
ohnivočervený 20 cm pás a pod ním steny v svetlo šedej farbe,
rovnako ako podlaha. Police na výstroj, výzbroj a hasičský materiál
boli tiež očistené a čerstvo natreté. Nápad vymaľovať priestory v
tejto kombinácii napadol členovi výboru Mariánovi Tóthovi, ktorý
spolu s preventivárom DHZ Petrom Cabanom a predsedom
Braňom Lichým odviedli najväčší kus práce. Veľmi pomohli aj
mladší hasiči, ktorí sú v súťažnom družstve hasičského zboru a to
hlavne pri vynášaní materiálu z hasične pred maľovaním.
K celkovému novému vzhľadu priestorov určite tiež prispeli aj nové
červené rolovacie garážové dvere, ktoré zabezpečila obec
v súvislosti s celkovou rekonštrukciou a zateplením fasády
kultúrneho domu a obecného úradu.

Spoločné fotenie na pamiatku
Takmer presne o 15,30 hod. Lúčnou ulicou zaznela hasičská
siréna oznamujúca príjazd nového vozidla. Vo vozidle sedel na
mieste spolujazdca predseda parlamentu Peter Pellegrini a za
volantom osobne minister vnútra Róbert Kaliňák, ktorý doviedol
vozidlo až pred kultúrny dom. Tam už na nich čakali pripravení
naši dobrovoľní hasiči spolu s veliteľom Jánom Muránskym a
družstvom mladých hasičov pod vedením Oľgy Muránskej a Silvie
Jackuliakovej. Veliteľ DHZ po zavelení a podaní hlásenia prevzal z
rúk ministra vnútra kľúče od vozidla IVECO DAILY. Minister Kaliňák
potom prevzal z rúk starostu obce fľašu šampanského značky
Prezident a za veľkého potlesku prítomných pokropil kapotu
nového hasičského vozidla. Za nim v tomto akte pokračoval
predseda parlamentu Peter Pellegrini, ako aj veliteľ nášho
hasičského zboru Ján Muránsky. Na slávnostnom odovzdávaní
vozidla sa zúčastnili títo vzácni hostia:
minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, predseda parlamentu SR
Ing. Peter Pellegrini, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej
Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka, riaditeľ Okresného riaditeľstva
HaZZ v Banskej Bystrici pplk. Ing. Dušan Mlynárik, generálny
sekretár DPO SR Vendelín Horváth, vedúci sekretariátu DPO SR
Ing. Ján Parčiš, delegácia Okresného výboru DPO v Banskej
Bystrici na čele s predsedom JUDr.ImrichomKolpákom, hovorca
Ministerstva pôdohospodárstva SR Mgr. Peter Hajnala, PhD.,
starosta obce Selce Ján Kupec
Prítomní boli aj naši dlhoroční hasiči z kategórie seniorov, ako aj
občania obce a mládež.
pokračovanie na strane 2
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SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE NOVÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
IVECO DAILY PRE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV OBCE NEMCE
Starosta obce Dušan Mydlo privítal vzácnych hostí a odovzdal
slovo ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi. Ten pozdravil našich
hasičov aj prítomných občanov a povedal, že hasičom sa týmto
spláca dlh, ktorý má vláda voči dobrovoľným hasičom na
Slovensku, keď viac ako 40 rokov museli využívať na zásahy
a činnosť zboru starú hasičskú techniku, pretože nová je veľmi
drahá a obce ani zbory na to nemali potrebné ﬁnančné prostriedky.
Zároveň zaželal našim hasičom veľa úspechov v ich činnosti a tiež,
aby ostrých zásahov pri požiaroch mali čo najmenej. Za nim
vystúpil s krátkym príhovorom aj Peter Pellegrini, rodák z Banskej
Bystrice, ktorý tiež ocenil činnosť dobrovoľných hasičov a zaželal
im veľa úspechov pri ich práci. Slávnostnú udalosť spríjemnila
prítomným občanom a hosťom ľudová muzika Štefana Babjaka.
Po slávnostnom ukončení aktu si viacerí hostia prezreli
vymaľované priestory hasičskej zbrojnice a porozprávali sa
s prítomnými občanmi a členmi hasičského zboru. Veliteľ
hasičského zboru Ján Muránsky povozil v novom aute deti
z krúžku mladých hasičov po obci. Obec pripravila pre prítomných
hostí v sále kultúrneho domu malé pohostenie, kde pokračovala
vzájomná výmena informácií. Hostia tiež pripojili svoj podpis k
slávnostnému zápisu tejto udalosti do kroniky obce. Na záver
stretnutia pozdravil minister Róbert Kaliňák a predseda
parlamentu Peter Pellegrini ešte raz všetkých občanov obce,
starostu a poslancov, ako aj dobrovoľných hasičov a svoju
návštevu v našej obci ukončili. Neskôr sa rozlúčili aj ostatní hostia,
ktorí pred odchodom poďakovali za milé prijatie a pohostinnosť.

IVECO Daily s vodičom Róbertom Kaliňákom a spolujazcom
Petrom Pellegrinim prichádza do obce Nemce

Odovzdaním nového vozidla IVECO DAILY sa pre našich hasičov
otvára nová kapitola v hasičskej histórii a činnosti zboru. Rovnako
sa týmto výrazne zlepšia podmienky a prostriedky na včasný
a účinný prvý zásah pri požiari a iných živelných pohromách,
nakoľko vozidlo sme dostali v plnej predpísanej výbave spolu s
rádiostanicami a zabudovanou nádržou s prenosnou striekačkou.
Jarmila Hudecová - tajomníčka DHZ Nemce

Členovia výboru DHZ Nemce

Slávnostný krst vozidla

Veliteľ zboru Ján Muránsky a minister vnútra Róbert Kaliňák
pri preberaní kľúčov od vozidla

Prvé minúty veliteľa DHZ v novom vozidle

Minister vnútra SR Róbert Kaliňák, starosta obce Nemce
Dušan Mydlo a predseda NR SR Peter Pellegrini pred novým
hasičským autom IVECO Daily
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VYKONANÉ PRÁCE V STAVEBNEJ OBLASTI
V MESIACOCH FEBRUÁR - MÁJ 2015
V rámci výsledkov verejného obstarávania bola vo februári
podpísaná zmluva s ﬁrmou IRES R+M s.r.o Košice na zateplenie
obecného úradu a kultúrneho domu. Termín realizácie prác je
stanovený do 31.5.2015. Po odovzdaní a prebratí prác bude
preplatená faktúra podľa zmluvy o dielo z úverových prostriedkov.
Pre kontrolu prác bola podpísaná zmluva na výkon stavebného
dozoru.

Uskutočnili sa rokovania s ﬁrmou HMB – Invest ohľadne výstavby
nájomných bytov. V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie na
vydanie stavebného povolenia pre výstavbu 22 nájomných bytov.
O tieto byty zatiaľ prejavilo predbežný záujem 32 občanov.

Na základe pripomienok občanov boli zaslané listy:
na BBSK ohľadne vybudovania chodníkov v obci
( zatiaľ žiadna odpoveď ).
na vyčistenie rigolu od otočky autobusu po betónku
( zrealizované )
na opravu zvodidiel od Šemšelov v dĺžke 60 m
( v pláne september 2015 )
list na Slovenské lesy – vyčistenie potoka ( zrealizované )
na Stredoslovenskú energetiku Žilina
k výpadkom elektrickej energie ( v prípade poruchy je
potrebné kontaktovať poruchová linka : 0800 159 000
a zákaznícke centrum domácnosti: 0850 111 468 ,
0906 252 525

V rámci Spoločného stavebného úradu sa konali rôzne stavebné
a kolaudačné konania. V súčasnosti prebiehajú stavebné konania
na výstavbu nájomných bytov a Športkomplexu, v príprave je
modernizácia zariadenia O2 na komíne pri Fitnes centre.

V obci sa v lokalite Ostredok začali malé pozemkové úpravy na
vysporiadanie pozemkov pod IBV. Predpoklad ukončenia
pozemkových úprav je v mesiaci júl 2015 a pozemky na výstavbu
IBV v I. etape budú všetky vysporiadané.

Na základe ponúk bola vybraná ﬁrma Pollux na dodanie
a osadenie novej hasičskej brány. Stará brána bola hasičmi
zdemontovaná a odovzdaná do Zberných surovín. Vybudovali
sme novú elektrickú prípojku do hasičskej zbrojnice. Naši hasiči
vymaľovali zbrojnicu a zhotovili nové osvetlenie.

V rámci programového obdobia rokov 2014 – 2020 v rámci
prioritnej osi Integrovaného regionálneho operačného programu
sa pripravuje dokument na úrovni Mesta Banskej Bystrici ako aj
jeho funkčného územia, kde bude zahrnutý konkrétny projekt
vybudovania cyklocesty medzi obcou Selce a Nemce.

V mesiaci marec obec spracovaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva
ﬁnancií na dokončenie odstavnej plochy pri bytovke č. 21 – 25.
V prípade schválenej dotácie, práce budú realizované v mesiaci júl
Dňa 25.2. sa uskutočnilo výjazdové zasadanie vlády SR v Banskej – august 2015.
Bystrici. Obci boli pridelené ﬁnančné prostriedky vo výške 11.000
Eur na zateplenie budovy materskej školy. V súčasnej je V apríli boli vykonané práce pri brúsení a lakovaní parkiet,
vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie materskej osadenie okrajových líšt v sále.
školy. Realizácia zateplenia troch obvodových stien sa
predpokladá v mesiaci jún 2015. Zadná stena materskej školy po Začiatkom mája zamestnanci VPP zhotovili zámkovú dlažbu pri
vstupe do cintorína. Budú tam zakúpené zberné nádoby na
odstránení vlhkosti bude zateplená na jeseň resp. v roku 2016.
separovaný zber. Boli vyčistené priestory cintorína a nanovo
V materskej škole sme zrealizovali práce po izolácii zadnej steny osadený kríž.
úpravou terénu so zatrávnením pozemkou. Zamestnanci na VPP
odizolovali prednú časť MŠ a v mesiaci máj bola natretá strecha V rámci rekonštrukcie kultúrneho domu a materskej školy boli
v priebehu apríla a mája natreté farbou obidve strechy.
materskej školy.

POZVÁNKA

S generálnym riaditeľom Telekomu začali rokovania pre vyriešenie
rekonštrukcie MTS Nemce na rozšírenie siete a následne
demontáž zo stĺpov bývalého miestneho rozhlasu.

OBEC NEMCE Vás pozýva

dňa 24.05.2015 ( nedeľa ) o 9.00 hod. na OBECNÝ DEŇ,
ktorý sa uskutoční v priestoroch parčíka pri kultúrnom dome
s nasledovným programom:
09.30 hod. Beh chrústov ( 200 m pre najmenších športovcov )
10.00 hod. ADRIM – Nemčiansky beh na 9700 m ( muži, ženy )
10.05 hod. Beh na 3500 m ( muži, ženy bez rozdielu veku )
12.00 hod. Beh Nemčianov na 1100 m ( s trvalým pobytom v obci )
11.30 - 13.00 hod. Vystúpenie folklórneho súboru Partizán Slovenská Ľupča
13.00 - 13,40 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaží, vyhodnotenie III. ročníka ADRIM behu
13.40 - 17.00 hod. Hrá ľudová hudba Jána Maka so sólistami
Guláš, občerstvenie, skákací hrad pre deti
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STRETNUTIE RODIČOV A NOVONARODENÝCH DETÍ V ROKU 2014
V nedeľu 26.4.2015 pripravila Obec Nemce v spolupráci so
sociálnou komisiou slávnostné uvítanie novonarodených detí do
života za rok 2014.Už o 12 hod.sa na Obecnom úrade stretli
poslankyne, pracovníčky obecného úradu a pán starosta, aby pre
túto príležitosť nachystali sálu, prichystali chlebíčky a pohostenie.
Slávnostné uvítanie začalo o 15.OO hod. príhovorom
predsedkyne sociálnej komisie Mgr .Danky Bugáňovej v ktorom
privítala rodičov, detičky a starých rodičov. Popriala, nech detičkám
sudičky len to dobré dajú, nech pre nich veľa lásky ,zdravia
a šťastia majú. Rodičia nech chránia, milujú svoje detičky, aby
z nich vyrástli čestné a čisté dušičky. Program otvorili detičky MŠ
našej obce. Recitovali, spievali. Predviedli to najlepšie čo sa naučili
pod vedením pani učiteľky a pani riaditeľky. Bolo to veľmi milé.
Nasledovali dievčatá zo ZŠ Trieda SNP 20,ktoré predviedli
aerobikový tanec a taktiež nám starší žiaci zarecitovali
a zaspievali. Sprevádzala ich pani učiteľka Žabková a Paučulová .
Po nich nasledovalo kúsok ľudového umenia. Pán Daniel Fodor
s Andrejkom Predajnianskym nám zahrali na fujare a píšťalke
.Bolo to veľmi pekné. Tiež pekná bola recitácia v podaní Alexandry
Janovcovej. Po programe odovzdal pán starosta Dušan Mydlo
rodičom novonarodených detí pamätné medaile a rodičia sa
podpísali do pamätnej knihy. Detičkám odovzdal plyšových
medvedíkov a mamičkám kvietok za lásku ktorú dávajú deťom.
Láska je prvá vec ktorú dieťatko potrebuje a mama vždy ostane

jeho prvou láskou. Potom sa všetci presunuli do vedľajšej sály, kde
bolo pre rodičov prichystané občerstvenie /prípitok, chlebíky,
koláče/.Bolo to príjemné popoludnie, kde sme oslavovali ten
najvzácnejší dar ,narodenie. Ako sa hovorí nesmelým bozkom
začína sa rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka. No toto
už nie je rozprávka, je to život sám, ešte raz nech veľa šťastia
,zdravia prinesie dieťatku i vám.
Jana Mydlová

MAŠKARNÝ PLES
Chystajte si deti masky bude smiech a špás.
Fašiangový karneval prišiel medzi nás.
Kráľ s šašovia, všetci sú už tam,
detský karneval, práve prišiel k nám.
Tak ako po minulé roky, tak aj tento, sa v našej obci Nemce,
konal tradičný maškarný ples pre deti.
Prišlo veľa krásnych masiek, veľa detí a rodičov, tak sme mohli
začať. Na začiatok sme všetkým detičkám rozdali čísla, ktoré
súviseli aj s našou tombolou. Nádherné masky ako
lienka,kostra,medvedík,motýľ,princezné,čarodejnice,krokodíl,psí
k,mačička a rôzni bojovníci až po strašiakov. Všetky detičky si ples
naozaj užili, pretože po celý večer ich sprevádzal neuveriteľne
šikovný, zdatný, usmiaty a stále veselý šašo. Spoločne tancovali,
zabávali sa súťažili.Za každú súťaž dostali detičky odmenu
v podobe cukríka, lízatiek a tí najlepší boli vždy odmenení peknou
cenou. Detičky si mohli oddýchnuť a občerstviť sa teplým čajíkom,
ktorý sme im pripravili. Po krátkej prestávke sme začali losovať
sľúbenú tombolu, v ktorej boli veľmi pekné ceny. Niektoré z nich
nám doniesla pani riaditeľka
Murínová a jej asistentka
pani Lipnická z Raifeisen
banky, ktoré nám mimochodom pomohli aj s fúkaním
balónov. Ozaj veľmi milé
žienky. Týmto sa im chcem
poďakovať za ich podporu na
našej akcií. Po ukončení
tomboly sme si z detičkami
ešte zasúťažili, zatancovali a
zaspievali. Musím pochváliť
aj rodičov, oteckov aj maminky, ktorí pretancovali celý
večer so svojimi deťmi.
No ani jedno z detičiek neodišlo naprázdno, pretože všetci
mali krásne masky, či už
kúpené alebo doma vyrobe-

né, či krásne namaľované. Každý dostal odmenu. Na ples prišlo
veľa detí aj dospelých. Ples sa niesol v duchu radosti, smiechu,
tancovania a spievania. Deti boli veľmi spokojné a každé z nich si
domov odnieslo nielen darček, ale i dobrú náladu. Na záver chcem
hlavne poďakovať všetkým deťom, ktoré boli úžasné a cítila som
sa v ich spoločnosti veľmi príjemné. Ďakujem Danke Bugáňovej,
Andrejke Verešovej, Janke Mydlovej, Evke Tóthovej a pánovi
starostovi za pomoc pri tejto super akcií.
O rok sa milé deti tešíme na vás.
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Nový SLOVENSKÝ REKORD
v „Zbierke zvončekov z celého sveta“
je už tretím v poradí
Zvony a zvončeky sú odpradávna nástrojom komunikácie.
Oznamovali dôležité správy svojmu okoliu. Pre kresťanskú
civilizáciu je typické, že sa začali šíriť prostredníctvom kláštorov, kde
oznamovali okoliu aktuálny čas, zvolávali na sviatočné a slávnostné
udalosti. Svoj pôvod a cinkot majú vo fyzikálnych vlastnostiach
niektorých kovov a zliatin. Ich vysoký kovový zvuk sa pri zvonení
nesie široko ďaleko. Svoje uplatnenie našli v rôznych oblastiach.
Upozorňovali pastierov na pohyb ich stáda, na jeho činnosť
a rozmiestnenie. Inde bol súčasťou odevov žien a mužov a neskôr
slávnostných krojov. Drobné kovové platničky sa pripevňovali na
lem odevov. Grécki bojovníci nosili zvonček na stráž, aby pri chôdzi
zvonili a dali vedieť okoliu o tom, že stále strážia. Zvončeky na odeve
upozorňovali tiež na dôležitosť ich nositeľa a tak nie je prekvapujúce,
že sa dostali aj do výbavy najvyšších kňazov. Predpokladalo sa tiež,
že kovový zvuk zaháňa zlých duchov, veľké búrky, blesky
a podobne.
Od Japonska cez celú Áziu až po Európu a neskôr Ameriku, majú
zvony podobný tvar. Vznikol uzatvorením plechu do valcovitého
tvaru – najviac podobnému včeliemu úľu. Neskôr sa väčšie zvony
začali odlievať. Postupom času sa najbežnejšiou zliatinou na ich
výrobu stal cínový bronz. Nakoľko pretrvávali rôzne povery
súvisiace s ich zložením, preto sa ako veľká obeť pridávalo do
zvonoviny aj zlato, striebro, drahokamy.
Tvar liateho zvonu je vždy zosilnený v spodnej časti – tam kde sa
naň udiera. To mu prináša charakteristický a jedinečný zvuk, ktorý
všetci poznáme. Najbežnejšími európskymi zvonmisú zvony
s ladením v molovej stupnici, ktorý znie tak trochu melancholicky.
Keď je zvonov viac, napríklad vo veži, hrajú spolu v akordoch
jedného ladenia. Zvuk, ktorý vydávajú zvony pri vyzváňaní však nie
je vhodný na hranie hudby. Preto zvonkohry majú zvonky
s univerzálnejšími akordmi, ktoré umožňujú hrať melódie vo
viacerých stupniciach a pritom ich zvuky nepôsobia navzájom
rušivo.

To, čo vlastním v mojej zbierke v súčasnosti sa začalo náhodným
zbieraním, kupovaním, darmi od priateľov, rodiny a známych asi
pred 17-timi rokmi. Prišiel deň, keď som si uvedomila, že mám
v obývačke na poličkách niekoľko pekných kúskov, na schodišti tiež
nejaké a vo verande tiež už niečo viselo na háčiku. Napadla ma
myšlienka zavesiť ich na háčiky na steny schodišťa. Myšlienka
nebola zlá, ale výsledok vŕtania a skrutkovania háčikov do stien bola
malá katastrofa. Nemalo to hlavu ani pätu, jeden vyššie, druhý
nižšie, sem tam sa manželovi podarilo odlúpiť aj kúsok muriva.
Spomenula som si na majstrov stolárov, ktorých sme mali v našej
obci v tej dobe štyroch, tak som sa poradila a našli sme riešenie,
ktoré používam dodnes. Takmer celé schodište nášho rodinného
domu až po dvere na povalu je v súčasnosti zaplnené dubovými
latkami, na ktorých sú háčiky buď väčšie, alebo menšie, podľa
veľkosti zvončekov. Namiesto štyridsiatich,alebo aj viac dier
v jednom rade, sú len dve, alebo tri na hmoždinky a skrutky, ktoré
latky držia.
Najdôležitejšie však je to, čo visí na nich. A čo sa týka počtu, ten
narastal hlavne posledné roky doslova raketovým tempom. Určite
k tomu prispelo aj množstvo známych a kamarátov, ktorí nezabudli
pri svojej ceste po Slovensku, alebo v zahraničí na moju záľubu
a vždy mi niečo priniesli. Pre zaujímavosť uvediem pár čísiel.
V januári 2010, keď som sa po prvý krát uchádzala o zápis do knihy
Slovenských rekordov, mala moja zbierka 302 zvončekov z 32 krajín
sveta. Svoj druhý rekord som v roku 2013 vylepšila už počtom 1566
kúskov zo 77 krajín sveta a začiatok roka 2015 som uvítala s počtom
2015 kusov v mojej zbierke, kde mám zastúpených 88 krajín sveta
a 24 rôznych druhov materiálov, z ktorých sú zvončeky vyrobené. Či
už je to zliatina rôznych kovov, hliník, plech, keramika, porcelán,
kryštál, sklo, kôra, slama, drevo, každý má svoj malý osud a cestu,
akou sa ku mne dostal.Certiﬁkát Slovenský rekord 2015 s názvom
„Zvončeky z celého sveta z rôznych materiálov“ v počte 2015 kusov
už visí zarámovaný na schodišti nášho rodinného domu.
Aby som nikdy nezabudla na mojich prispievateľov a darcov, vediem
si podrobnú evidenciu o každom prírastku. V prvom rade je to
fotodokumentácia zvončekov v albumoch, kde je zaznamenaná
krajina pôvodu, prípadne aj mesto, veľkosť zvončeka, mesiac a rok
kedy som ho dostala do zbierky, od koho zvonček mám a ak sa mi
podarí zistiť, tak aj zhotoviteľ – či už ﬁrma alebo súkromný výrobca.

Moderná doba pri výrobe zvonov zapojila do spolupráce fyzikov,
akustikov, zvonolejárov aj odborníkov na výpočtovú techniku.
V Holandsku – materskej krajne zvonkohier, vyvinuli zvony
v durovom ladení. Nemajú síce klasický tvar a krásu pôvodných
zvonov, no ich zvuk je jasavý a väčšina poslucháčov ich kvôli zvuku
rýchlo prijala za svoje.
Zvony a zvončeky, ktoré obsahuje moja zbierka, nedosahujú
veľkosť kostolných zvonov, ale svojim nádherným zvukom sa
niektoré k nim veľmi približujú. A ako som sa k tejto záľube alebo
koníčku dostala? Patrím ku generácii, ktorá počas svojej mladosti
zbierala veľa predmetov. Či už to boli servítky, odznaky, známky,
obaly zo žuvačiek, u chlapcov rôzne miniatúry autíčiek, zápalkové
krabičky, nálepky a pod. Svoj prvý zvonček, alebo lepšie zvonec,
som dostala ešte ako žiačka základnej školy v Banskej Bystrici od
môjho otca k 15-tim narodeninám. Bol plechový, na koženom
remeni s veľkou kovovou prackou. Možno sa mu ako darček zapáčil
preto, že vyrastal v malej dedine na Považí, kde sa chovali ovce,
kravy, kone, husi, sliepky a iné zvieratá a hydina. Mala som ho
zavesený vo svojej izbe niekoľko rokov, až som ho raz darovala
jednému svojmu priateľovi na chalupu. Takže o ten prvý som vlastne
prišla.

pokračovanie na strane 6
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Nový SLOVENSKÝ REKORD v „Zbierke zvončekov z celého sveta“
je už tretím v poradí
Hlavne zo Slovenska sa mi darí získavať informácie o keramikároch
a zvonkároch, z ktorých už viacerých poznám aj osobne z rôznych
jarmokov, výstav, alebo návštevou u nich v dielni. Je mi veľmi ľúto, že
hlavne starší šikovní zvonkári odchádzajú a nemá ich kto nahradiť.
Preto sa snažím získavať od nich čo najviac zvončekov, ktoré
odlievajú spolu s prackami podľa starých vzorov vo svojich
dielničkách a s veľkou trpezlivosťou a zručnosťou k nim vyrábajú
a zdobia remienky. Pán Dušan Peťko z obce Predajná na Horehroní
má už vyše 70 rokov, ale stále odlieva nové a nové zvončeky
rôznych veľkostí. Od neho mám v zbierke aj niektoré jubilejné kúsky,
čo sa týka počtu v zbierke a to od kamarátov, dobrovoľných hasičov,
nakoľko hasičina je moja druhá veľká záľuba už takmer 30 rokov.
Môžem spomenúť aj krajiny okrem Slovenska, z ktorých mám
zastúpenie v zbierke a ktoré sú pre mňa exotické alebo veľmi
vzdialené, hoci niektoré som osobne navštívila ako turista
s manželom alebo kamarátkami. Zo severských krajín alebo štátov
je to Island, Škótsko a jeho ostrovy, Nórsko, Kanada, Aljaška,
Estónsko, na juhu niektoré africké štáty ako Juhoafrická republika,
Keňa, Maroko, Egypt na Americkom kontinente niektoré štáty USA
napr. Hawaii, Florida, Illinois, Severná Karolína, New York, na juhu
sú to Nový Zéland, Austrália, Antarktída, Peru, Argentína, Brazília,
na východe Tibet, Čína, Libanon, Thajsko, Turecko, Japonsko
a samozrejme takmer všetky štáty strednej Európy.Týmto sa moja
zbierka odlišuje od iných zberateľov, ktorí zbierajú napr. len
pastierske a kravské zvonce.
Cez mojich priateľov prof. Ing.Tónka Osvalda, CsC. a Ing. Evky
Mračkovej– hasičov, ktorí sa tomuto povolaniu venujú nielen
dobrovoľne, ale aj ako profesionáli – profesori na vysokej škole
v odbore Požiarna ochrana vo Zvolene a v Žiline, som sa dozvedela
aj o Klube sběratelůkuriosit v Prahe, kde sú obidvaja registrovanými
členmi ako zberatelia obalov z čokolád. Od roku 2013 som sa stala
členkou aj ja a pravidelne sledujem nielen rôzne informácie, ale aj
články o úspechoch iných zberateľov, ktoré sú publikované
v časopise Sběratel. V januári 2015 som sa prihlásila do súťaže
„Pozoruhodná sbírka 2015“, ktorú každé tri roky vyhlasuje tento
pražský zberateľský klub. Komisia o víťazovi rozhodne do konca
mesiaca máj. Verím, že zberateľstvo je koníček, ktorý prináša pocit
spokojnosti, rozširuje obzory a túžbu hľadať informácie o krajinách
sveta, výrobe týchto predmetov a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Veď pekná
a zaujímavá zbierka nie je len o množstve, ale aj o kvalite,
zaujímavých a jedinečných kúskoch, zbierka, kde sú zastúpené
nielen unikáty ale aj „srdcovky“ každého zberateľa.
Jarmila Hudecová

UPOZORNENIE
Nakoľko sa na sídlisku pri bytovkách v ranných a popoludňajších hodinách potuluje líška, žiadame občanov, aby zo svojich
bytov nevyhadzovali zvyšky potravy a nechovali vo vonkajších
priestoroch bytoviek mačky.
Slovenský poľovnícky zväz sa vyjadril, že pokiaľ budú občania
chovať mačky v priestoroch bytoviek, ktoré nie sú zabezpečené
oplotením bude sa stále divá zver pohybovať v týchto miestach,
kde ľahko príde k potrave.
Preto upozorňujeme aj rodičov, aby dávali pozor na svoje deti
a zabezpečili im dozor, keď sa hrajú v priestoroch bytoviek.
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DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE NEMCE STAVANIE MÁJOV
Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok –
Deň matiek. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju
mamku. Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej
postieľke a ofúkla „boľačku“. Bola si to ty, mama, ktorá si nás
pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Bola si to ty mama,
ktorá si sledovala prvé naše krôčky a vedela dať slovám najkrajšiu
podobu. Tvoje boli vždy najláskavejšie, plné nehy. Patrí ti za ne
vrúcna vďaka a uznanie.

Máj, alebo májka, bol pôvodne mladý stromček, najčastejšie
smrekový, jedľový, alebo brezový, ktorý mal symbolický význam
a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so
životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody.
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred
1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu
pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický
prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda
mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček.
V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku
plodov a krmiva a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa
najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Už niekoľko mesiacov vopred, ešte v zime, si zaľúbený mládenec
vyhliadol v hore vysokánsku, štíhlu jedličku či smrečok, ktorý mienil
obetovať svojej vyvolenej. Potom v noci pred 1. májom ho spolu
s kamarátmi postavil pred ten dom, kde bola vydaja súca dievčina
– jeho milá. Niekedy sa máj staval len jeden pre obec. Väčšinou ide
o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba horná časť sa
ponecháva s vetvami.
V nočnej tme mládenci ticho vykopali hlbokú jamu a stromček
predtým pekne obielený, iba na vrcholci s troškou zelene a s
popriväzovanými rôznofarebnými mašľami, tajne do nej zasadili.
Jamu zahádzali kamením, aby stromček pekne rovno stál
a prihrnuli zeminou.
To bolo ráno prekvapenie, keď pred domom dievčaťa zrazu stál
pekne vyzdobený, vysoký máj. Celá dedina sa tak dozvedela, že
v dome je dievča súce na vydaj.
Krivý, alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre
dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred
ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome.
Tanečnice ponúkali pálenku a vyberali peniaze za máj.
Niekedy sa zaujímali o dievča aj viacerí mládenci, ktorým nerobilo
problém zvaliť máj svojho soka a namiesto neho postaviť ten svoj.
Napokon sa aj tak všetko dobre skončilo počas nastávajúcich
veselíc.
JH

Z lásky k svojim mamám si aj deti z MŠ usilovne nacvičovali
bohatý, pestrý program plný piesní, básní, tancov, divadielka.
Oslava sviatku sa konala 12. 5. 2015 o 16,00 hod. v kultúrnej sále
OÚ. Slávnostne poobliekané deti netrpezlivo čakali na začiatok
vystúpenia a plní očakávania vítali svoje mamičky aj ostatných
rodinných príslušníkov. Deti zožali úspech a rodičia svoje ratolesti
odmenili veľkým potleskom. Po vystúpení svoje mamky potešili
vlastnoručne zhotoveným darčekom.

Klub seniorov Nemce
organizuje dňa 11.7.2015 ( sobota )
pre svojich členov ale aj nečlenov
tematický poznávací zájazd na
východné Slovensko a Vysokých Tatier.

Záverom tohoto krásneho sviatku sa konala diskotéka. Atmosféru
nám spríjemnili tanečnými pesničkami Majo Jackuliak a Miro
Janovec. Počas slávnosti mali deti možnosť pohostiť sa na rodičmi
pripravenom občerstvení.
Už zo samotných fotograﬁi je zrejmé, že atmosféra besiedky bola
skvelá a deti s rodičmi odchádzali domov spokojní a plní dojmov.

Program zájazdu

162 km ( 3 hod.)

6.00 hod. – odchod autobusom z Nemiec
od kultúrneho domu
9.00 hod. - Skanzen pod hradom
10.00 hod. - Prehliadka hradu Stará Ľubovňa
14.00 hod. - Starý Smokovec ( 51 km - 1 hod. ),
preprava zubačkou na Hrebienok
Možnosť turistiky ( Reinerova chata,
Studenovodské vodopády, Bilíkova chata )
17.00 hod. - Štrbské Pleso
18.30 hod. – Odchod domov
21.30 hod. - Návrat do Nemiec

Kolektív MŠ Nemce

Základná cena zájazdu
Dospelí člen

Skanzen + hrad
Stará Ľubovňa
Doprava
Základná cena zájazdu

6€
5€
11 €

člen klubu

Deti do 12 rokov

4,50 €
1,50 €
6€

3€
3€
6€

K cene zájazdu treba počítať s ﬁnančnou čiastkou na zubačku
zo Starého Smokovca na Hrebienok a späť:
Dospelí - 9 Eur Dôchodcovia - 8 Eur Deti do 12 rokov – 6 Eur
( Nie je povinné )
Prihlásiť sa na zájazd môžete u p. Márii Lichej , Lúčna 24 so
zaplatením základnej ceny zájazdu najneskôr do 20.6.2015.
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Dobrovoľní hasiči Nemce na výročnej
členskej schôdzi hodnotili rok 2014.
Dňa 21. februára 2015 sa v Kultúrnom dome Nemce uskutočnila
výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Nemce.

v obci, kde sa nedarí už niekoľko rokov zo strany obce zabezpečiť
ich opravu, alebo ich uzavretie pod úrovňou terénu a odstránenie
nadzemnej časti hydrantov. Tiež hovoril o absencii nejakej hasičskej
nádrže v obci, kde by sa v prípade požiaru dala čerpať voda na
hasenie. Vyslovil nádej, že sa nášmu zboru podarí cez MV SR získať
na obec nové hasičské auto, pretože Avia z roku 1976, ktorú zbor má
už dávno presiahla limit životnosti a len ťažko sa udržuje v
pojazdnom stave. Spomenul aj prácu s mládežou, aby sa vedúce
krúžku nevzdávali a aj napriek súčasným nepriaznivým
podmienkam na prácu s mládežou, hľadali možnosti, ako udržať
záujem mládeže o požiarnu ochranu. Hovoril tiež o potrebe vytvoriť
klubové priestory, ktoré by slúžili len hasičskému zboru.

Rokovanie výročnej členskej schôdze otvorila a privítala prítomných
členov tajomníčka DHZ Hudecová Jarmila. Rovnako privítala hostí
a to starostu obce Dušana Mydlu, ktorý je tiež členom DHZ vo funkcii
revízora, za ZO SZPB Nemce predsedu Mgr. Otta Gregora, ktorý je
tiež členom DHZ, za Klub seniorov Nemce Pavla Hiadlovského, za
Spolok ochrancov prírody Stonožka Nemce predsedu Dušana
Mydlu, preventivára obce Ing. Jána Slováka a tiež delegáta za OV
DPO Banská Bystrica Petra Zaušku, ktorý je zároveň predsedom
DHZ Selce.

Mgr. Gregor Otto hovoril o sťažených podmienkach pri práci s
mládežou z dôvodu absencie základnej školy v obci a tiež
trávnatého ihriska. Treba sa obrátiť na Mgr. Bugáňovú, ktorá je
poslankyňa obecného zastupiteľstva, ale tiež zástupkyňa riaditeľky
ZŠ Tr. SNP 20, kde chodí väčšina školopovinných detí z našej obce.
Hľadať spoluprácu aj cez túto školu. Spomenul tiež činnosť ZO
SZPB v Nemciach a pripravovaný zájazd do Skaličky na Morave,
ktorého by sa mali zúčastniť zástupcovia všetkých občianskych
združení a spolkov pôsobiacich na území obce Nemce. Tento zájazd
má byť spojený aj s návštevou Slavkova pri Brne. Tiež navrhol, aby
sa využili priestory parčíka so sochou sv. Floriána na prezentáciu
nášho zboru a techniky. Poďakoval hasičom za pomoc pri
organizovaní a zabezpečení nohejbalového turnaja a tiež pri stavaní
Vatry SNP.

Správu o činnosti DHZ Nemce za rok 2014 predniesol predseda
Branislav Lichý. V správe zhodnotil jednotlivé úseky činnosti
v uplynulom ročnom období a to oblasť školenia, výcviku, prevencie,
práce s mládežou, kultúrna oblasť, súťaže. Vyzdvihol dobré
výsledky nášho súťažného družstva na súťažiach v Medzibrode
a Badíne. Taktiež spomenul, že počas roka 2014 hasiči absolvovali
základný kurz hasičských jednotiek v rozsahu 40 hodín a tiež
skúšky na získanie odznaku odbornosti VH III. stupeň. Ocenil tiež
prácu s mládežou aj napriek tomu, že počet členov v krúžku Mladých
hasičov Nemce oproti predchádzajúcim rokom poklesol. Spomenul
tiež v uplynulom ročnom období. Pripomenul aj niektoré hlavné
úlohy, ktoré zbor čakajú v roku 2015, najmä v súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu spojeného s výmenou dverí na
hasičskej zbrojnici, nutnosť vykonať preventívne protipožiarnej
kontroly v malých prevádzkach na území obce a zabezpečiť
potrebnú údržbu hasičskej techniky.

Hiadlovský Pavel predseda Klubu seniorov Nemce hovoril o
aktivitách ich občianskeho združenia. Spomenul, že pri niektorých
akciách je problém naplniť objednaný autobus na zájazd, alebo
kultúrne podujatie a preto ponúkol možnosť zúčastňovať sa týchto
akcií aj zo strany hasičského zboru. Hovoril aj o zvyku z minulosti,
kedy hasiči chodili „vypaľovať komíny“ v rodinných domoch
pomocou zapálenej slamy. Túto možnosť však už nedovoľuje
súčasná legislatíva a predpisy. Komíny môže kontrolovať len
kominár, ktorý má na to odbornú spôsobilosť.

Správu predniesla pokladníčka zboru Silvia Jackuliaková, ktorá
podrobne prítomných oboznámila s príjmami a výdavkami za rok
2014, ako aj so stavom na účte a v pokladni organizácie.
Za revíznu komisiu stanovisko k hospodáreniu predniesol revízor
Dušan Mydlo, kde konštatoval, že pokladničné a bankové doklady
sú vedené na predpísaných tlačivách a súhlasia s evidenciou vo
ﬁnančnom denníku.Zostatkyv pokladni aj v banke súhlasia podľa
príjmových, výdavkových dokladov a výpisu z účtu na konci roka
2014. Odporučil hospodárenie zboru uvedené v Správe o hospodárení schváliť.

Zauška Peter delegát OV DPO Banská Bystrica pozdravil rokovanie
výročnej členskej schôdze. Hovoril o protipovodňovom pláne, kde
majú byť obce vybavené prívesmi s technikou pri povodniach. Aj v
ich obci – Selce majú problém s hydrantmi, kde z 36 sa pri kontrole
zistilo viac nefunkčných. Kontrolu robili za pomoci zamestnanca
vodární, ale bez oﬁciálneho povolenia.
Hudecová Jarmila odpovedala na viaceré diskusné príspevky
vznesené zo strany členov zboru, alebo hostí. Vyjadrila
presvedčenie že spolky na území obce budú viacej a užšie
navzájom spolupracovať a niektoré akcie robiť spoločne. Diskusné
príspevky, ku ktorým nebolo možné zaujať jednoznačné
stanovisko, budú riešené na najbližších zasadnutiach výboru DHZ.
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Mgr.
Caban Peter. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

S plánom činnosti na rok 2015 oboznámil prítomných člen výboru
Michal Novák. Plán obsahuje činnosti na úseku školenia, výcviku,
súťaží, prevencie, kultúrne aktivity a pod.
Z dôvodu pracovnej neprítomnosti veliteľa DHZ Jána Muránskeho
Rozkaz č. 1/2015 o povýšení hasičov v skupine výkonných hasičov
prečítala členka výboru Oľga Muránska. Povýšenie hasičov bolo do
hodnosti starší hasič, vrchný hasič, rotník a nadrotník. Všetkým
povýšeným k povýšeniu zablahoželala.
V diskusii vystúpili niektorí členovia zboru, ako aj prítomní hostia.
Surovec Róbert sazaujímal, či budú aj v roku 2015 ﬁnančné
prostriedky na pracovnú obuv a výstroj zo štátu a či dostaneme novú
techniku, na ktorú sme si dali žiadosť.
Novák Michal hovoril, že hasičské zásahové družstvo musí mať
predovšetkým povinné vybavenie podľa kategórie „C“, kde sme
zaradení v zmysle rozmiestnenia síl a prostriedkov.
Ing. Slovák Ján ako preventivár obce hovoril o zlom stave hydrantov

Na záver rokovania výročnej členskej schôdze Hudecová Jarmila
poďakovala prítomným za ich účasť, za podnetné diskusné
príspevky, hosťom za ich prijaté pozvanie a rokovanie ukončila. Po
oﬁciálnom programe bolo všetkým prítomným poskytnuté
občerstvenie, ktoré pripravili členovia výboru DHZ Nemce.
HudecováJarmila - tajomníčka DHZ Nemce
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Okresný úrad Banská Bystrica,
pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva

stiach už v rokoch 2005 až 2014 ( EU SILC 2005 - 2014 ). Cieľom
tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu
štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach
domácnosti. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom
vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého
hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na
Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci
Európskej únie.

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy,
aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne – každý vlastník,
nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer
500 obcí, medzi nimi aj naša obce. Do zisťovania je zaradených
cca 6 000 domácností.

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu
a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch,
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby
nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná
funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho
evidenciou v katastri.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 5. júna 2015.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácností poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na
štatistické účely. Ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa
môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo
telefonicky na t. č. 048/4323 287 – Ing. Mária Vozárová.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v
blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy
dopustí sa priestupku ( fyzická osoba ) alebo správneho deliktu
( právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ) podľa § 25 a §
26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto
správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky
33 200 Eur.

UPOZORNENIE
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2015 prerokovali
poslanci podnet viacerých občanov na majiteľov psov, ktorí
nedodržiavajú VZN Obce Nemce o podmienkach držania a chovu
psov. Upozornili, že niektorí majitelia venčia psov na verejných
priestranstvách, zanechávajú exkrementy po svojich miláčikoch
v priestoroch kde sa hrajú deti, nedodržiavajú hygienické predpisy a
niektorí aj voľne púšťajú psov bez vôcky mimo chovného priestoru.
Je potrebné rešpektovať VZN obce v zmysle § 3 a § 4 spomínaného
nariadenia. Text nariadenia je zverejnený na webovej stránke Obce
Nemce.
Zároveň informujeme majiteľov, ktorí majú evidovaných psov na
Obci Nemce, aby si od 1.6.2015 po predložení dokladu o zaplatení
dane za psa na rok 2015 vyzdvihli vrecká na psie exkrementy.

V roku 2015 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych
predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované
dôsledky.
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR
zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných
podmienkach domácností ( EU SILC ) v rámci projektu európskych
štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje
na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácno-

ROZDELENIE POSLANCOV PRE PRIPOMIENKY, NÁVRHY, DOPORUČENIA ZO STRANY OBČANOV
PODĽA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV V OBCI NA ICH RIEŠENIE V OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE
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Divadelné predstavenie Statky-Zmätky
Sociálna komisia v spolupráci s obcou Nemce zorganizovala
divadelné predstavenie hlavne pre občanov s ťažko zdravotným
postihnutím. Aby sme si ich uctili prišli k nám divadelníci
z Medzibrodského kočovníckeho divadla, ktorí nám všetkým
zahrali hru Statky-zmätky od Jozefa Gregora Tajovského. Trpko
smiešny príbeh o slovenskej posadnutosti neustále hromadiť
a pritom ničiť ľudské hodnoty a zničiť vzťahy v rodinách. Na toto
predstavenie prišlo veľa ľudí, od tých najmenších až po tých
najstarších. Predsedníčka komisie Danka Bugáňová privítala
prítomných a uviedla divadlo. Počas predstavenia som pozorovala
tváre ľudí, ktorí tam sedeli a vypadalo to tak, že sa im táto hra
páčila, uvoľnili sa a zasmiali. Naši diváci sa účinkujúcim poďakovali
veľkým potleskom. Veď nakoniec, keď si človek uvedomí, že všetci
títo ľudia z divadla si v dnešnom uponáhľanom svete vedia nájsť
voľný čas na úkor rodiny či práce, aby vytvárali hodnoty potešujúce
srdce i dušu diváka. Práve preto chceme poďakovať ,všetkým
divákom, ktorí prišli a to, že bola plná sála bolo pre divadelníkov
najväčšou odmenou. No keďže v tento deň bol aj sviatok všetkých
žien, každá z nich dostala od pána starostu voňavý kvietok.
Občania s ťažko zdravotným postihnutím dostali kvietok a sladké
pokušenie. Veľmi sa budem tešiť, keď u nás bude ďalšie takéto
divadelné predstavenie, na ktoré príde aspoň toľko ľudí ako teraz.
Alebo dokonca ešte viac. Veď najlepšou odmenou pre hercov je
účasť a potlesk diváka.
Poďakovanie patrí všetkým, tým občanom, ktorí prišli aj napriek
tomu že bojujú so svojimi chorobami.
Alena Samuelčíková

Nemčiansky minifutbal
Nemčianski chlapci v súčasnosti dohrávajú zápasy jarnej časti
ročníka 2014/2015:
prvoligové mužstvo „FC Nemce“ si stabilne drží 5. miesto v tabuľke s 18 mužstvami a mužstvo „Nemce 2012“ pravdepodobne
preruší postup z V. ligy a pobudne si nejaký ten čas v III. lige.
Čo najviac trápi „vedenie“ oboch klubov je veľa zranených hráčov
po operáciách nôh a nezodpovedný prístup niektorých hráčov
k dochádzke na jednotlivé zápasy.
Počas letných turnajov bude dosť času na premyslenie si ďalšej
taktiky a rázne prehodnotenie všetkých jednotlivcov v účasti
MÚMF Banská Bystrica.
Našou snahou je udržať hlavne udržať dobré meno nemčianskeho futbalu a aj touto cestou vzorne reprezentovať našu
obec.
Viac informácií o úspechoch našich futbalistov nájdete na
www.mumfbb.sk.

Obec Nemce na facebooku.
Na začiatku tohto kalendárneho roka sa pár nadšencov elektronickej komunikácie rozhodlo založiť „facebookovskú“ stránku
s príznačným názvom „NEMCE“ za účelom väčšej propagácie
akcií rôzneho druhu ako aj informovanosti občanov, priateľov
a priaznivcov tejto malebnej obce Nemce v mikroregióne pod
Pánskym dielom.
Táto stránka bola založená najmä pre Vás, občanov Nemiec, preto
ak máte čokoľvek, s čím by ste sa chceli s ostatnými podeliť,
prípadne sa chcete k niečomu vyjadriť, niečo sa opýtať, na niečo
reagovať, okomentovať, o niečom ostatných informovať, nech sa
páči, je tam na to priestor.
Tešíme sa Vaše príspevky, fotky, nápady, postrehy, horúce
aktuality, otázky

OBEC NEMCE
a občianske združenia v obci organizujú dňa 13. 6. 2015
stretnutie občanov Nemiec a Obce Skalička okr. Přerov
6.30 hod. - Odchod z Nemiec do Obce Skalička okr. Přerov
11.30 – 13.30 hod. - Prehliadka Obce Skalička ( veterný mlyn, zvonička z 18. storočia,
Múzeum námorníka Vítka, požiarna zbrojnica, kaplnka v zámockom parku,
základná a materská škola, Sokolovna, športový areál ).
13.30 hod. - Obed
14.30 hod. - Kultúrny program zo Skaličky. V rámci kultúrneho programu vystúpi „ Selčianka “
Posedenie občanov Nemiec a Skaličky
18.00 hod. - Ukončenie, návrat na Slovensko asi o 22.30 hod.

Prihlásiť sa môžete na zájazd na obecnom úrade so zaplatením 5 Eur ( v cene je doprava, obed, program ) najneskôr do 7. júna 2015.
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NAJLEPŠIE AKCIE MIKROREGIÓNU OBCÍ
POD PANSKÝM DIELOM V ROKU 2015
S finančnou podporou
spoločnosti BCF

dodávateľ elektriny
a zemného plynu

www.bcf.sk

9.máj
23.máj
31.máj
13.jún
18.júl
25.júl
2.august
15.august
19.september
14.november

PODKONICE

Turistický prechod Donovaly / Špania Dolina
Turíčny jarmok - 765. výročie založenia obce / Slovenská Ľupča
Tonkovičove slávnosti - folklórne vystúpenie ľudových súborov / Podkonice
Kutliarsky deň - X.ročník súťaže vo varení držkového gulášu / Selce
Deň obce - I. ročník "Hod budzogáňom" / Lučatín
Fizolňový deň - 580. výročie prvej písomnej zmienky obce / Kynceľová
Čuô sa stauô v tom Priechode - folklórne popoludnie / Priechod
Deň obce - IX. ročník v pílení dreva bruchačkou / Baláže
Slivková paráda / Špania Dolina
IX. ročník celoslovenskej súťaže vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera / Nemce

SLOVENSKÁ ĽUPČA

ĽUČATÍN

NEMCE

BALÁŽE
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STONOŽKA OPÄŤ NA VÝCHODE
Ako sme si v Spolku ochrancov prírody Stonožka Nemce v roku
2014 sľúbili, že sa na východné Slovensko opäť vrátime, slovo sme
dodržali. Od 1. do 3. mája sme cestovali za spoznávaním našej
vlasti. Okrem prírodných krás sme sa zamerali aj na historické
udalosti spred 70 rokov, kedy prebiehali oslobodzovacie boje, ale
pozreli sme si aj kaštieľ v Humennom, hrad v Starej Ľubovni,
skanzeny ľudovej kultúry v Humennom a v Starej Ľubovni.
Spoznávanie po dlhej ceste sme začali v kaštieli v Humennom.
Pani sprievodkyňa nás povodila po celom komplexe a mohli sme
spoznať všetkých majiteľov od Pethenyiho, cez Zichyovcov až po
Csákyovcov. Už nám aj vyhladlo aj pani sprievodkyňa musela
dovárať obed, tak sme sa pekne rozlúčili. Ešte sme si odskočili do
skanzenu ľudovej architektúry, ktorý je v areáli kaštieľa. Tu nás
zaujali bežné ľudské obydlia, domy remeselníkov ale aj drevený
kostolík z Novej Sedlice. Teraz sme už mohli ísť niečo zjesť. Na
námestí pred kaštieľom prebiehali Švejkové pivné dni. Takže
o občerstvenie nebola núdza. Potom sme nabrali smer do Kalnej
Roztoky, kde nás privítal pán farár a po družnej debate o kostolíku,
zvykoch, obradoch sme sa prepracovali až k tomu, že nám na
pamiatku venoval drevorezbu s kostolíkom. Asi sme mu boli
sympatickí. Ďalej sme pokračovali do Ruskej Bystrej, kde sme si
pozreli ďalší prekrásny drevený kostolík len s chudobnejším
výkladom. Na záver dňa sme zakotvili v lome s vodnou nádržou
a každý si našiel svoju veľrybu, delfína, či iný obrázok. Ubytovali
sme sa pri Vinianskom jazere. Večer začalo kropiť. Na ďalší deň sa
to nezlepšilo. Napriek tomu sme zamierili na Morské oko. Všetko

Narodili sa .....
Krimm Logan Milan, Buda Šimon, Cziczey Oliver Tomáš

bolo smaragdovo zelené, svieže a potichu pršalo. Rozhodli sme
sa, že nastúpime na túru a na Sninskom kameni sa dohodneme
ako budeme ďalej pokračovať. Kráčalo sa dobre, vzduch bol
svieži, len čím ďalej tým viacej turistov povedalo, že sa vrátia k
Morskému oku. Ani výhľady zo Sninských kameňov sa nekonali.
Polovica sa vrátila na Morské oko a ďalší bojovali s terénom
a počasím. Nakoniec vyhralo počasie a na Vihorlat nikto z nás
nevystúpil. Trápili sme sa ako naši hokejisti.
Ďalší deň bol ako vymaľovaný. Viacerí z nás so povzdychli – že
takto malo byť včera. Po raňajkách sme nabrali kurz smer Stará
Ľubovňa. Tu sme sa s milou sprievodkyňou opäť prehryzovali
stáročiami. Bojovali sme s Jagelovcami, kazematmi, schodmi,
úzkymi priechodmi a časom. Po ukončení prehliadky hradu sme
pokračovali v skanzene, kde určite najkrajší bol drevený kostolík
z Matysovej. Po rýchlom občerstvení sme si ešte chceli uctiť
pamiatku padlých vojakov, ktorí sa pred 70 rokmi snažili ukončiť
vládu fašizmu. Oni sa už konca vojny nedočkali, ale my sme im
vďační, že neváhali položiť to najcennejšie pre lepšiu budúcnosť.
Na cintoríne je pochovaných 1386 vojakov 1. Československého
armádneho zboru. Pamätníkom Háj – Nicôvo sme ukončili
tohtoročné putovanie.
Už teraz sa opäť ľudia pýtali, či bude obdobná akcia aj na budúci
rok. Zatiaľ sme si sľúbili, že bude, ale zamierime na západné
Slovensko. Veď treba poznať všetky kúty našej prekrásnej vlasti.
Kaštieľ v Humennom

Odišli z našich radov .....
Paško Ľudovít, Kmeťová Helena
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