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VATRA 2022
Obec Nemce dňa 31.8.2022 na počesť 78.výročia Slovenského
národného povstania zapálila Vatru na kopci Stráža. Vatru vo svojom voľnom čase stavali naši hasiči, ktorým za to všetci veľmi
pekne ďakujeme. Boli to Mirko Janovec, Tomáš Kostiviar, Mário
Jackuliak, Milan Caban, Miško Janovec, Marián Tóth, Marek
Molnár, Branislav Lichý, Janko Madoš.
O 19.30 dorazila k nám skupina Šermiarov aj s ohňovou show z
Martina Bella Torres. Zo školy pre hendikepované deti. Pôvodne
mali prísť robiť ohňovú show deti z tejto školy. Ale nakoľko dostali
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COVID, prišli ich učitelia a niektorí žiaci. Krásnou ukážkou starých
zbraní, oblečenia zvykov a mojou popravou nás veľmi potešili
a pobavili. S deťmi, ktoré kričali, že „ áno popraviť “ si to ešte
vybavím☺, možno niečím sladkým ☺.
Deti pri tomto vystúpení ste boli perfektné. Po šerme nasledovala
ohňová show, ktorá bola krásna a v tme to malo atmosféru aká má
byť. Po ohňovej show nám šermiari zapálili vatru z vlastných úst.
Ľudí bolo neskutočne veľa a ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli.
Do samého rána sme sa zabávali, zatancovali, no jednoducho tak
to má byť , keď sa stretne veľa dobrých ľudí.
Chcem sa všetkým poďakovať za pomoc, hasičom, Majkovi
s Mirkom za ozvučenie a hudbu, Evke Tóthovej za pomoc a všetkým, ktorí ste prišli. Tešíme sa na vás o rok.
Alena Krajňáková

DEŇ OBCE
18.6.2022 sme sa všetci spoločne o 10-tej hodine stretli pred
obecným úradom, aby sme sa spoločne zabavili a pozreli si pekný
kultúrny program.

a krásne. Náhodná porota vybrala víťaza dievčatá TRIOMY – Lea
Cabanová, Anetka Mazuchová a Emka Matušková. Na 2. mieste
sa umiestnila Zuzka Kochanová a na 3. mieste Mária Tóthová. Ďakujem všetkým občianskym združeniam, ktoré navarili pre vás pre
občanov chutný guláš. Všetko nám to dobre dopadlo aj počasie a
ostáva mi len poďakovať sa vám za účasť a tešiť sa, že o rok sa
stretneme spolu na ďalšom ročníku tejto peknej akcie.
Alena Krajňáková

Od rána sa vám prihovárala moderátorka Marianka Kovačechová,
ktorá je v tejto svojej práci jednotka. Budete sa môcť s ňou stretnúť
aj 15.10. 2022 na Medzinárodnej súťaži vo varení kapustnice a zabíjačkového taniera. Ale poďme späť ku dňu obce. Vystúpenia ako
Svrčinovci, kde hrá na fujare aj pán Fodor z našej obce nemôžu
chýbať. Detský folklórny súbor Grajniarik bol výborný a skupina
Excellence na záver. Medzi tým sme si zasúťažili s deťmi, Zuzka
ich maľovala na tvár a prišli aj starostovia z okolitých obcí.
Pomedzi všetky tieto skvelé vystúpenia sme vyšli na pódium aj
s deťmi z nášho krúžku šikovných rúk a predstavili sa vám, aby ste
nás lepšie poznali. Predstavili sa aj naše ženy zo šikovných rúk,
ktoré doniesli ukázať svoje naozaj krásne ručne vyrábané výtvory.
Šikovné gazdinky nosili domáce koláče, torty, ktoré boli výborné
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DOBROVOĽNÍ HASIČI V NEMCIACH SI V SEPTEMBRI 2022 PRIPOMÍNAJÚ
UŽ 95 ROKOV OD SVOJHO ZALOŽENIA mimo domácich kúp. Jej životnosť bola veľmi krátka a po odsťahovaní menovaného občana do Radvane organizácia zanikla.
Museli ubehnúť ešte viac ako tri desaťročia aby znovu založená
organizácia hasičov začala trvalú činnosť. Tak vzniká 7. septembra 1927 Dobrovoľný hasičský zbor Nemce s predsedom
Ondrejom Kohútom, povolaním murár a jednateľom Jurajom Kostiviarom, Nemce č.7. Celkom v zbore začínalo 16 hasičov, väčšinou
z radov bývalých vojakov, ale aj mladších občanov. Nemalú
zásluhu pri zakladaní dobrovoľného hasičského zboru v obci mal aj
miestny učiteľ Ján Neman. Obec Nemce mala v tých časoch do
300 obyvateľov, ktorí pracovali prevažne v stavebníctve a v priemysle.

Prvá písomná zmienka v súvislosti s požiarnou ochranou
obce Nemce
V roku 1873 sa mestská rada v Banskej Bystrici zaoberala
myšlienkou založiť podľa vzoru iných miest v Uhorsku dobrovoľný
požiarny spolok, ktorý by na území mesta prevzal úlohu požiarnej
ochrany. Od roku 1874 pôsobil v Banskej Bystrici z poverenia
mestskej rady prípravný výbor pod predsedníctvom Bohumila
Štadlera, ktorý mal za úlohu vytvoriť administratívne i hospodárske
predpoklady pre formálne založenie požiarneho spolku. Prípravnému výboru sa podarilo sústrediť dostatočný počet dobrovoľníkov (60 zakladajúcich členov), zostaviť Stanovy Dobrovoľného hasičského spolku v Banskej Bystrici (pôvodný názov Die
Neusohler freiwillige Feuerwehr), ktoré Uhorské ministerstvo
vnútra schválilo 21. decembra 1875. Formálne bol spolok založený 11. marca 1877 na zakladajúcom valnom zhromaždení. Za
predsedu spolku bol zvolený Bohumil Štadler, za veliteľa zboru
Edmund A. Eisert. Výbor mal celkom 10 členov.

Hasičský stroj (bola to štvormužná ručná striekačka) sa nachádzal
v inventári zboru ešte v rokoch 1953-1959. Za hasičskú zbrojnicu
slúžila v tom čase dreváreň v miestnej ľudovej škole. Nemalú
pomoc získali hasiči pridelením podpory 1 000 Kčs od Krajinského
úradu v Bratislave v roku 1926 na zakúpenie hasičského náradia.
V roku 1928 bol už hasičský zbor v Nemciach pomerne dobre
vystrojený, čo je zrejmé aj z prvej spoločnej fotograﬁe zboru z tohto
roku.

V máji toho istého roku boli zostavené a schválené aj služobné
predpisy požiarneho spolku. Do oblasti jeho pôsobnosti patrilo
vlastné územie mesta a najbližšie okolie s obcami Kremnička,
Kráľová, Radvaň, Podlavice, Skubín, Tajov, Riečka, Jakub, Kostiviarska, Sásová, Nemce, Kynceľová a Majer. Spolu 13 obcí, ktoré
boli povinné prispievať ročnými príspevkami na požiarny zbor.
Zápisnica z „Výborového zasadnutia obce Nemce
– 21. Júna 1877“:
„Okresný notár predniesol, že podľa upovedomia Služnovského
úradu od dňa 12. júna pod číslom 1253 vydaného Banskobystrická
hasičská spoločnosť obec Nemce do svojho lonu vziať ráčila, pri
svojej neohrozenej usilovnosti ujisťuje, že v jakomkoľvek skrz
požiaru povstát mohúcom nebezpečenstve, chce obci tejto náhlou
pomocou prispievať, poneváč túto spoločnosť ohňohasičské
nástroje viac tisíc zlatých koštujú, žiada, aby obec táto dla svojej
okoličnosti a materiálnych pomerov nejaký príspevok určila a každoročne do ohno-hasičského spolku platit sa zaviazala. Po
dokonalom zvážení výbor obce rozhodol, že v každom roku obec
bude prispievať po 4 zlaté“. Obec v roku 1877 mala 30 domov
a 177 obyvateľov. To, že bolo nutné riešiť otázku požiarnej ochrany
aj priamo v obci, je zrejmé aj z protokolu vyšetrovania požiaru,
ktorý vznikol v obci o pol druha roka neskôr.

Súčasnosť
V roku 2022 má hasičský
zbor 38 členov. Vo svojich
radoch má aj 3 ženy, z toho
dve sú vo výbore DHZ.
Medzi najaktívnejších členov patria: Milan Caban,
Mgr. Peter Caban, Ing. Erik
Filipko, Bc. Adam Filipko,
Jarmila Hudecová, Mário Jackuliak, Silvia Jackuliaková, Miroslav
Janovec st., Miroslav Janovec ml. Nc., Ing. Michal Janovec PhD.,
Ing. Tomáš Kostiviar, Peter Lamper, Branislav Lichý, Ján Madoš,
Ján Muránsky, Dušan Mydlo ml., Michal Novák, Jaroslav Surovec
a Marián Tóth. V marci t.r. sa konali nové voľby vo výboru DHZ.
Predsedom bol opätovne zvolený Branislav Lichý, veliteľom sa stal
Milan Caban, strojníkom Ing. Erik Filipko, tajomníčkou Jarmila
Hudecová, hospodárkou Silvia Jackuliaková, preventivárom Mgr.
Peter Caban a revízorom Peter Lamper. Ostatní zvolení sú členmi
výboru. Novozvolený výbor má 11 členov a 1 revízora.

Protokol dňa 8. decembra 1878 ohľadne vypuknutia požiaru
zo 7.-8. dec. po polnoci o druhej hodine:
„Predvolaní dľa vyznania povedali, že oheň vypukol či z nepozornosti alebo zlobivosti. Prítomní uvádzajú, že oheň vyšiel zo
štála Ďura Muránskeho pri Ondrovi Lichom, ležiaceho a domáci
len vtedy zbadali, když obidva štále v plameni boli. Na
menovaných domácich Ďura Muránskeho sa podozrenia brat
nemôže, ponevač všetci spali, ale když pukania okna počuli, sa
zobudili. Podpálit musel zlobivý človek. Zhoreli domy 24 Ďura
Muránskeho, 7a Ondra Lichého, 7b Jána Lichého zo všetkými
hospodárskymi stavisky a z domu č. 8 jedna komora a djelna od
Surovca Maca.“
V roku 1908 zastihol obec veľký požiar, v ktorom ľahlo popolom
približne 15 domov. Ak keď boli niektoré domčeky poistené,
poistné plnenie tvorilo len malú časť ﬁnancií, potrebných na
obnovenie domčekov. V roku 1926 vypukol v hornej časti obce
ďalší požiar, pri ktorom zhorelo 5 rodinných domov. Celkove v
období rokov 1900 – 1926 bolo v obci 13 požiarov. Aj z týchto
dôvodov sa rozhodli občania založiť v obci organizovanú požiarnu
ochranu.

Výborné výsledky súčasného hasičského družstva a jeho zloženie
na hasičských súťažiach v posledných rokoch sú zverejňované
v článkoch v Nemčianskych novinách, ako aj informácie o činnosti
zboru a rôzne odborné články v oblasti požiarnej prevencie pre
občanov obce.
Na jeseň dobrovoľných hasičov čaká vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v rodinných domoch a malých prevádzkach v obci po vyškolení kontrolných skupín preventivárom obce
Ing. Slovákom, brigáda pri preložení časti výzbroje a výstroja do
novej hasičskej garáže na sídlisku v obci a účasť na niektorých
kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcou do
konca roka.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

História dobrovoľného hasičského zboru v Nemciach
Podľa ústneho podania bola prvá hasičská organizácia v Nemciach založená okolo roku 1892 istým, vtedy bývajúcim občanom
Bercim. Organizácia nemala žiadne tzv. ohňohasičské náradie
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DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NEMIEC NA ÚZEMNEJ SÚŤAŽI DHZ OKRESU
BANSKÁ BYSTRICA ÚSPEŠNE OBHÁJILI 2. MIESTO
Územná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov okresu Banská
Bystrica sa uskutočnila dňa 25.6.2022 na futbalovom ihrisku v obci
Poniky. Organizátorom bola Územná organizácia Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Banskej Bystrici v spolupráci s Obcou Poniky
a Dobrovoľným hasičským zborom Poniky.
Súťaž sa konala v zmysle platného Súťažného poriadku DPO SR,
kde je uvedený popis disciplín súťaže, technické podmienky ako aj
pravidlá a spôsob ich vykonávania, technické podmienky merania
a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Súťaže hasičských
družstiev v okrese Banská Bystrica sú súčasťou výcviku dobrovoľných hasičských jednotiek a sú organizované s cieľom zvyšovania
fyzickej prípravy členov hasičských jednotiek, overenia akcieschopnosti hasičskej techniky a výzbroje, ako aj propagácie
činnosti DPO SR.
Do hasičskej súťaže sa zapojilo celkom 17 súťažných družstiev
z okresu Banská Bystrica, z toho: 8 hasičských družstiev v kategórii muži, 4 hasičské družstvá v kategórii muži nad 35 rokov,
2 hasičské družstvá v kategórii ženy, 1 hasičské družstvá dorastencov a 1 hasičské družstvo dorasteniek. Dorastenci sú vo veku
15-18 rokov. Po problémoch s koronavírusom v predchádzajúcich
dvoch rokoch sa súťaže v roku 2020 nekonali. V roku 2021 sa na
súťaži v rámci okresu zúčastnilo len niekoľko hasičských družstiev.
Pre pandemické opatrenia a riziko nákazy sme preto v roku 2021
na súťaž radšej nešli. Aj v tomto roku bola účasť súťažných
družstiev nie v plnom počte. Obec Poniky v spolupráci s DHZ
Poniky pripravili na ihrisku veľmi dobré podmienky na súťaženie.

v kategórii Muži. Lepší čas mali len Hronsek a Šalková. Naši hasiči
sa prihlásili hneď aj na druhý pokus v štafetovom behu, aby sa
potom už sústredili len na druhý požiarny útok. Všetko klaplo ako
malo, každý na svojom úseku pri plnení disciplíny dal zo seba
maximum. Výsledný čas 83,84 sek. bez trestných bodov nás
posunul na druhú priečku pred Šalkovú s časom 86,12 sek.
Najlepší čas v štafete dosiahli hasiči z Hronseka a to 78,26 sek.
Po dlhšom čakaní na poradie pre požiarny útok konečne nastal
čas ukázať, že druhé miesto z roku 2019 nebolo len otázkou
šťasteny. Napätie pred povelom na štart by sa dalo krájať. Maximálne sústredenie sa odrážalo aj na tvárach nášho súťažného
družstva. Celý druhý pokus bol neuveriteľne rýchly a celá táto
„spanilá jazda“ zohratého kolektívu skončila výborným časom
22,00 sek. Všetci si s úľavou vydýchli. Útočili sme takto už na druhú
priečku v celkovom hodnotení. Hronsek s časom 17,63 sek. v požiarnom útoku bol už jasným víťazom. Ostával ešte druhý pokus
Šalkovej, ktorá nás mohla predbehnúť. Po ich druhom pokuse
s časom 26,07 sek. však už nebolo čo riešiť. Celkový výsledný čas
z požiarneho útoku a štafety 105,84 sek. v kategórii Muži pre nás
znamenal len jedno. Opäť sme druhí v okrese!!! Radosť bola neopísateľná! Pri podmienkach, ktoré naši hasiči na nácvik v obci majú
– bez ihriska a bez zdroja vody je to opäť malý zázrak. Veď už štvrtý
krát za sebou naši hasiči na územnej súťaži boli na pohárových
miestach. Dva krát tretí a to v roku 2017 a 2018 a následne dva
krát druhí.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:
a) Požiarny útok s vodou
b) Štafeta 8 x 50 metrov
c) Pretek jednotlivca
Naše 8 členné družstvo hasičov sa zúčastnilo tejto súťaže v kategórii Muži v zložení:
Požiarny útok: veliteľ: Milan Caban
Nasávacie – prívodné vedenie: Mário Jackuliak, Erik Filipko
Obsluha mašiny PPS 18: Miroslav Janovec ml.
Dopravné vedenie „B“: Michal Janovec, Samuel Ježík
Útočné prúdy: pravý prúd: Martin Chochula
ľavý prúd : Adam Filipko
Okrem toho členka DHZ Nemce Jarmila Hudecová bola predsedom sčítacej komisie a zapisovala všetky časy do počítača a na
výsledkovú tabuľu.

Touto cestou sa chcem za hasičskú organizáciu poďakovať súťažiacim chlapcom za úspešnú reprezentáciu obce a DHZ Nemce,
a Obci Nemce sa poskytnuté ﬁnančné prostriedky v rámci dotácií
občianskym združeniam na zakúpenie nových hadíc a sacieho
koša pre hasičské súťaže, ktoré je možné použiť aj v prípade zásahu pri požiari.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok malo k dispozícii cca
800 l vody. Nádrž na vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny
útok dopĺňala z cisternovej automobilovej striekačky. Družstvo
v počte 7 členov si pripravilo na základňu motorovú striekačku
a všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Čas na
prípravu základne bol maximálne 5 minút, začínal plynúť od výzvy
rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni bolo ľubovoľné, nesmelo však prečnievať cez okraj základne s výnimkou
nasávacích hadíc, ktoré môžu prečnievať najviac 100 cm a nesmú
sa dotýkať povrchu dráhy. Motorová striekačka sa v dobe prípravy
na základni nesmela štartovať. Pripravenosť základne k štartu
osvedčil rozhodca zdvihnutím zástavky.
Náš prvý pokus v požiarnom útoku sa začal veľmi zdarne až do
chvíle, keď sa pri nasavaní vody z nádrže uvoľnil zle dotiahnutý
závit na nasávacej hadici k mašine. Aj napriek pokusom o jeho
dotiahnutie sa to nepodarilo a tlak vody nebol v hadiciach v jednom útočnom prúde dostatočný, aby naplnil 10 litrovú nádrž v terči.
Rozhodcovia tento pokus označili ako neplatný zdvihnutím
červenej zástavky. Sklamanie v našich radoch bolo dosť veľké.
Ešte však ostával druhý pokus. Medzitým sa naše družstvo
rozhodlo ísť na štafetový beh 8 x 50 m. V prvom štafetovom behu
dosiahli čas 90,43 sek. bez trestných bodov, čo bol tretí najlepší
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SZPB Nemce

sa občerstvili pripraveným gulášom a nápojmi, ktoré všetkým
zachutili. Pri tejto príležitosti sme stretli známych, čo už k takejto
udalosti patrí, ako každoročne sme strávili čas v družnej debate a
po ukončení tohto podujatia okolo 15,00 hod. sme sa zišli pri
autobuse, ktorý nás dopravil domov.

Dňa 2.7.2022 sa konala výročná členská schôdza našej organizácie vo vonkajších priestoroch nemčianskej krčmy. Po oﬁciálnej časti, kde sa zúčastnila aj pani starostka, nasledovalo posedenie pri guláši.

Dňa 29.8.2022 pri príležitosti 78. výročia SNP sme pri pomníku
v obci položili pietne vence. Kladenia vencov sa zúčastnila pani
starostka obce v sprievode členov ZO SZPB Nemce. Minútou ticha
a poklonou sme si uctili tieto udalosti a vzdali úctu obetiam.

13.8.2022 sa členovia aj ostatní občania zúčastnili na stretnutí
generácií na Kaliští. Podľa záujmu sa niektorí zúčastnili ekumenickej pobožnosti. Potom nasledovala pietna spomienka, kde boli
položené vence k pamätníku premiérom pánom Hegerom a pánom predsedom parlamentu Kollárom. Kladenia vencov za našu
obec sa zúčastnil pán Mgr. Peter Caban. Potom nasledovali príhovory a pozdravy hostí.

Dňa 31.8.2022 pokračovali oslavy SNP vatrou na kopci Stráža nad
obcou, kde sme sa zúčastnili. Sprievodnou akciou bolo vystúpenie
historických šermiarov v dobových kostýmoch, ktorí svojim programom oživili toto stretnutie, a to aj ohňovou šou, pri ktorej zapálili
aj pripravenú vatru. Týmto sa chceme poďakovať aj našim
hasičom, ktorí túto vatru postavili.
Julo Surovec

Po skončení oﬁciálnej časti nasledoval kultúrny program na pódiu,
kde vystúpili viaceré folklórne skupiny a dychovka. Po tomto sme

VÝLET NA BOROVÚ HORU

nám presne vedela povedať, z ktorej lokality Slovenska boli sadeničky jednotlivých stromov, alebo kríkov privezené do arboréta.
Asfaltovým chodníkom sme od drevín pomaly prešli k záhonom
ruží. Všetkých nás zaujalo množstvo informácií o histórii pestovania ruží, aj to, že je to najväčšia zbierka ruží na Slovensku.

Ponuka akcií Klubu Seniorov v Nemciach na tento rok bola naozaj
bohatá a rozmanitá. V mesiaci jún bol naplánovaný jednodňový
vlakový zájazd do Hontianskych Tesár, kde sme si mali pozrieť
skalné izby v pieskovci a prejsť sa Tesárskou roklinou. Nakoľko
náučný chodník v Tesárskej rokline počas pandémie nikto
neudržiaval, a stal sa hlavne pre seniorov nebezpečným, zvolili
sme na výborovej schôdzi náhradný zájazd do Arboréta Borová
Hora vo Zvolene.

Vysadených je tu necelých 700 záhonových, popínavých, miniatúrnych a sadových odrôd najmä od československých, ale aj
významných svetových šľachtiteľov ruží. Zbierka ruží sa začala
budovať súčasne so zbierkou drevín a jej základ tvoril sortiment
odrôd, ktorý zhromaždil prof. Pravdomil Svoboda v Arboréte
Peklov a v Kostelci nad Černými lesy. Pôvodný návrh prof.
Svobodu - pestovať odolné parkové ruže - bol doplnený o myšlienku : pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého
Rakúsko-Uhorska a Československa. V roku 1979 vybudovali na
tento účel terasy, kde sú vysadené záhonové, miniatúrne, popínavé a sadové odrody ruží. Pri záhonoch ruží sme sa zdržali dosť
hodnú chvíľku, nakoľko sa viaceré členky zaujímali o problematiku
pestovania ruží. Na všetky nami kladené otázky týkajúce sa:
rozmnožovania, pestovania a ošetrovania ruží proti škodcom, nám
sprevádzajúca pracovníčka ochotne odpovedala.

Zájazd sa uskutočnil 14.júna 2022 a zúčastnilo sa ho 17 členov KS.
Po príchode vlakom do Zvolena sme čakanie na miestny autobus
využili na prechádzku po námestí, niektorí sa občerstvili rannou
kávou. Miestny autobus nás zaviezol priamo pod areál Arboréta
Borová Hora. Po zakúpení vstupeniek sa nás ujala odborná
pracovníčka, ktorá nám poskytla informácie o vzniku a úlohách
arboréta.

Po prehliadke záhonov ruží sa väčšina členov presunula ku
skleníkom, v ktorých sa nachádza viac ako 500 druhov kaktusov
a sukulentov. Niektorí členovia využili možnosť zakúpenia si sadeníc drevín na balkóny, resp. do svojich záhradiek. Malá skupinka
členov KS sa rozhodla prezrieť si časť arboréta, v ktorej sú vysadené rôzne druhy Rododendrónov. Kvitnúce obdobie Rododenrónov je prevažne v máji, ale niektoré druhy ešte kvitli aj v čase
našej návštevy.

Mnohí z nás nevedeli, že vznik arboréta siaha už do roku 1965,
kedy začali s výsadbou prvých drevín na ploche necelých 50 ha.
Arborétum patrí pod správu Technickej univerzity vo Zvolene
a bolo vybudované za účelom potreby výučby študentov lesného
inžinierstva a následného vedeckého výskumu, ako aj zhromažďovania a zachovávania druhového bohatstva dendroﬂóry stredoeurópskej oblasti, najmä však Slovenska. Je tu vysadených viac
ako 450 druhov ihličnatých a listnatých drevín a viac ako ich 1000
rôznych foriem a kultivarov. Sprevádzajúca odborná pracovníčka

Po prehliadke arboréta sme sa vrátili do Zvolena, kde si každý
spravil individuálny program. Občerstvili sme sa výbornou
zmrzlinou, niektorí si dali obed, pivko, kávu . V skorých popoludňajších hodinám sme sa vlakom vrátili do Banskej Bystrici
a následne do Nemiec. Myslím, že tento výlet sa všetkým zúčastneným členom KS páčil , a že v budúcnosti navštívime aj iné
arborétum.
Jarmila Moncoľová
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lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom voči nám.
Najlepšie, čo môžete svojmu dieťatku dať, je osobný príklad
rodičov, ako je výchova v podmienkach zdravej rodiny, v ktorej
vládne láska, vzájomné porozumenie a podpora. Malému drobčekovi prajem, aby sa mu na tomto svete páčilo, aby ho nepríjemné
veci v živote radšej obchádzali a čo je najdôležitejšie, aby bolo
zdravé.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
V NAŠEJ KRÁSNEJ OBCI
Na uvítanie detí do života sme pozvali ....detí a ich rodičov.
Narodenie bábätka a príchod nového člena do rodiny patrí medzi
tie najkrajšie okamihy každého človeka. Pri tejto príležitosti je
vhodné popriať rodičom i novorodeniatku všetko dobré do života.
Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol
ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri
pohľade na svoje dieťatko. Svojou láskou mu dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského rodu ďalšej generácie. Dali
ste život svojmu dieťatku, aby ste z neho vychovali zdatného,
vzdelaného jedinca pre našu vlasť. Dávajte mu svoju rodičovskú

Zo srdca vám všetkým ešte raz blahoželám, ja vaša starostka
Alena Krajňáková a sociálna komisia. Katka Sedliaková, Olinka
Kostiviarová a Evka Tóthová. Ďakujem dievčatám z krúžku Trio My
, Anetke, Emke a Lei za pomoc a s príhovorom pre rodičov.
Alena Krajňáková

ADRIM NEMČIANSKY BEH
Dňa 1.5.2022 sa v Nemciach už tradične organizoval Adrim
Nemčiansky Beh. Plno príprav, ktoré treba zabezpečiť a taktiež
ľudí dobrovoľníkov. To všetko je náročné, ale vďaka športu a dobrým ľuďom sa to podarilo. Na štart sa postavilo 800 pretekárov
a pre nich bolo treba navariť 800 porcií gulášov. Ďakujem veľmi
našim občianskym združeniam, ktoré zadarmo a na pekné slovo
prišli a pre obec navarili chutný guláš. Sú to občianske združeniaStonožka, Klub Seniorov, Hasiči, SPB. Na tejto akcií je viac ako 50

dobrovoľníkov, ktorí si zaslúžia poďakovanie. Počasie nám vyšlo,
bežcom sa behalo výborne, nikto sa nezranil a moderátor Adam
Lehocký všetkých celý deň zabával svojim humorom. Tombola sa
odovzdala a všetci odišli spokojne domov. Nemčiansky beh je
krásny hlavne tým, že sa beží cez našu okolitú prírodu na ktorú
nesmieme zabúdať a chrániť si ju. Víťazom sa stal Miroslav Hraško
0:36:17 ktorému srdečne gratulujeme .
Pri týchto akciách viem, že niektorí z vás sú nahnevaný, že je
uzavretá cesta, ale je to pár krát za rok tak vás touto cestou prosím
o zhovievavosť. Nakoniec poďakovanie patrí Peťovi Fabokovi,
Mirkovi Štrbovi a celému kolektívu za krásnu akciu u nás v Nemciach.
Alena Krajňáková

PYŽAMOVÁ PÁRTY S NAŠIMI KAMARÁTMI A KAMARÁTKAMI
sme hrali fľašu, ale samozrejme detskú .Pre mňa a Evku to bol
Z KRÚŽKU TRIO MY

jeden z najkrajších večerov s deťmi. Preto vám chcem touto cestou
milí rodičia povedať, že máte úžasné deti, ktoré vás ľúbia. Večer,
keď sme zaspávali ja a vedľa mňa Tamarka a Linduška držali sme
sa za ruky a po dlhej doma som zasa cítila, čo je to úprimné detské
srdiečko. Dievčatá aj chlapci boli dobrí, zodpovední, no a úžasní
spoločníci. Toľko pozitívnej energie sme nabrali, že už sa teším na
ďalší nočný krúžok.

Jedného dňa, taký nápad od nás, že deti poďte budeme spať na
obecnom úrade. Všetky deti nadšene odpovedali, že ááááno☺
Tak 29.8.2022 sme sa o 17.tej hodine stretli na obecnom úrade,
doniesli sme si spacák, niečo na spanie a zábava mohla začať. Na
začiatok sme sa zahrali hry podebatili, kto čo zažil cez prázdniny.
Potom nasledovala fajná večera, ktorú pripravili Vierka Mydlová
a Mária Tóthová za čo im veľmi pekne ďakujeme. Pri jedení fajnej
večeri sme si pustili rozprávku.,

Chcem sa vám všetkým rodičom poďakovať, že ste svoje deti
zverili nám a vám deti, že ste a veľmi vás ľúbime všetkých. Ďakujem Evke , Emke a Leuši za pomoc.
Alena Krajňáková

Potom sme si všetci posadali zahrali sa rôzne hry, porozprávali sa
pri nich, zasmiali. Všetky deti boli úplne super a najlepšie bolo, keď
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KRÚŽOK TRIO MY

Jednou z tých dôležitých bolo napríklad aj čistenie okolia
Nemčianskeho potoka v hornej časti popod záhradky. Deti boli
nemilo prekvapené, koľko bordelu sa tam nachádzalo. Budeme
pokračovať ďalej , pretože detí nám pribúda a páči sa im, že sa
môžu spolu stretnúť, porozprávať a tiež vznikajú nové kamarátstva.
Alena Krajňáková

Detský krúžok pokračuje a každý piatok od 18 do 19tej sa
stretávame s deťmi na obecnom úrade . Vždy si treba dopredu
overiť, či krúžok je buď u mňa alebo u Evky Tóthovej. S deťmi sme
sa stretávali celý rok a veľa sme toho spolu stihli.

MDD
Deň 4.6.2022 patril našim najmenším. Zorganizovali sme stretnutie s našimi deťmi pri bytovkách v obci. Medzinárodný deň detí je
dôkazom toho, že treba naše deti podporovať, vychovávať, aby
z nich vyrástli správny a dobrý ľudia.
Pripravili sme pre nich rôzne súťaže a ukážku záchranárskych
psov, ktoré predviedli svoju prácu. Nakoniec naši hasiči predviedli
krátku ukážku a deti dostali balík sladkostí, ktoré si zaslúžili hlavne
tým, že odsúťažili všetky stanovišťa súťaží.
Mickey mouse ich zabával celý deň, ktorému ďakujem, že prišiel.
Takže Peťo bol si super. Ďakujem všetkým, Zuzke za maľovanie na
tvár, Evke, Emke, Anetke ,Kristínke za ich pomoc pri tejto peknej
akcií.
Alena Krajňáková

BOJNICE A ŽARNOVICA
Výlet do Bojníc je naším tradičným, každý rok organizujeme
návštevu ZOO Bojnice a kúpaliska Čajka. Naplnili sme dva
autobusy nakoľko bol veľký záujem a výlet sa vydaril. Každý si išiel
po svojom, niektorí išli do ZOO, ďalší išli na kúpalisko, niektorí na
vyhliadku a zámok. Všetci sme si spravili pekný program, deti sa
vyšantili v bazénoch a my dospelí sme sa porozprávali o veciach
na , ktoré nemáme čas v bežné dni.

Dňa 6.8. a 9.7. 2022 sme organizovali výlety za krásou prírody
a zvierat. Dňa 9.7.2022 sme organizovali výlet do Žarnovice do
zveroparku. Autobus sa rýchlo zaplnil a my sme mohli ísť na výlet.
Počasie nám prialo. Pani, s ktorou som vybavovala vstupné sme
sa dohodli a bola veľmi milá a ochotná. Porozprávala nám, ako sa
starajú o zvieratká a koľko aj voľného času im venujú. Vybavili sme
zadarmo skákacie hrady, nižšie vstupné a aj jazdu na traktore
s vlečkou cez ich les, v ktorom žije vysoká zver. Pre deti je tam veľa
atrakcií ,zvierat, ktoré môžu nachovať a aj rozprávkový les. Boli
sme prekvapený, aký krásny priestor a areál tam vznikol. Myslím,
že aj najmenší ale aj najstarší si prišli na svoje.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí s nami chodíte a verím, že sa na
spoločných výlet vidíme aj ďalšie roky.
Alena Krajňáková

Poďakovanie
Poďakovanie od obce patrí Vladkovi Valentovi, Dušanovi Molnárovi za to, že pomáhajú obci vo
svojom voľnom čase. Vyčistili kopec stráža, pomohli poodvážať bordel, pomohli pri osádzaní aj
s Peťom Cabanom lavičiek a stolov pri krčme. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí
pomáhate, Klub seniorov, SPB, Stonožke, Hasičom. Veľké ďakujeme.
Alena Krajňáková
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PREDŠKOLÁCI NA OBECNOM ÚRADE
Prešli rôčky, prešli dníčky,
Chodíme už do školičky.
Do školičky zavčas rána,
otvára sa školská brána.
Volá na nás abeceda:
Vitaj, vitaj prvá trieda.
Naši predškoláci sa prišli ku mne
na obecný úrad rozlúčiť, kde
nám krásne zaspievali a zarecitovali. Sedeli sme spolu a rozprávali sa o škôlke a škole. Milí
predškoláci, všetkým vám želáme, aby školský rok, ktorý je už
v plnom prúde a váš prvý ročník
boli úspešné .
Alena Krajňáková

KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK

Po takmer dvoch pandemických rokoch začali chodiť aj 3 mladé
dievčatá, ktoré sa naučili základy háčkovania a zvládli aj prvé svoje
výrobky. Uháčkovali si pekné taštičky a pokúsili sa vytvoriť aj pekné
hračky. My staršie sme boli veľmi prekvapené ako ich táto ručná
práca oslovila. Sú to Emka Matušková, Lea Cabanová a Anetka
Mazúchová. V tomto školskom roku im zatiaľ školské povinnosti
nedovolili aby prišli medzi nás. Dúfame, že časom sa im podarí
znova zavítať do nášho krúžku.

Tak ako v septembri sa zahajuje nový školský rok, tak aj my po
letných prázdninách obnovujeme svoju činnosť. V súčasnosti
pravidelne navštevuje krúžok 10 šikovných žien.

Týmto chcem osloviť aj iné šikovné ženy a dievčatá , ktoré sa chcú
naučiť niečo nové prípadne naučiť niečo aj nás staršie, aby prišli
medzi nás. Ukážky našej činnosti ste mohli vidieť aj v našom
stánku na Dni obce Nemce.
Krásne hračky, ktoré tvorí pani Livka Kováčová a Marienka
Fedorová urobili radosť mnohým deťom. Vianoce sú ešte ďaleko
ale v našom krúžku už pomaly začíname s tvorením vianočných
ozdôb na stromček. K pani Marienke Fedorovej už doleteli domov
takéto krásne háčkované anjeliky.
Ing. Jarmila Kmeťová

WELDTITE NEMČIANSKA CYKLOMOTANICA 1. ROČNÍK
WELDTITE Nemčianska cyklomotanica 1. ročník – tento rok nás
už zastihol pripravených.V čase, keď píšem tento článok, ešte stále od dojatia márne hľadám slová. Preto sa vopred ospravedlňujem, ak budem stručnejší. Podarilo sa nám niečo nádherné a do
budúcna je rozhodne na čom stavať.
Dňa 18.9.2022 sa v našich krásnych Nemciach konal 1. ročník
nádherného podujatia pod názvom WELDTITE Nemčianska
cyklomotanica. Na rozdiel od minulého roku sme sa na podujatie
pripravovali dlhšie, svedomitejšie a rozhodne poctivo. Prípravy
začali už v zime, keď sme sa na obecnom úrade stretli s pani starostkou Alenkou Krajňákovou a zástupcom nášho generálneho
partnera made4bike s.r.o. Josefom Machalom, aby sme dohodli
termín konania prvého ročníka. Musím však povedať, že už minulú
jeseň sme si začali prechádzať kopce, chodníčky, lúky a všetky
možné zákutia nášho chotára, aby sme pre pretekárov naladili ten
najlepší traťový mega bike mix. Časom sa ukázalo, že to vyšlo.

stal asi až týždeň pred pretekom, čo však možno rozhodne považovať za normálne. Ak som minulý rok písal, že sa podarilo položiť
základy skvelej komunity, tak tento rok sa komunita začala naplno
rozvíjať. Pozitívna delová guľa valcovala ďalej a toho roku sme boli
svedkami nielen krásnych športových výkonov, ale aj zomknutia sa
celej obce, dobrovoľníkov i priateľov pre spoločné dobro, vrátane
ukážkovej vzájomnej spolupráce za spoločným cieľom – pripraviť
to najkrajšie športové podujatie s hrejivou rodinnou atmosférou.
Nie moje, ale NAŠE a VAŠE športové podujatie, NAŠU WELDTITE
Nemčiansku cyklomotanicu. Postavili sme medzi sebou mosty, nie
ploty. Takto sa to robí, do psej matere! Začali nám vznikať krásne
priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky, ktoré sa budú rozprávať ešte
dlhé roky. Skrátka komunita, pričom rozhodne len začíname.

Pred letom som sa na mojich milovaných pretekoch v Lučenci
stretol zoči-voči s tvrdým terénom, čo vyústilo v zlomenú kľúčnu
kosť s rebrom, operáciu a 6-týždňovú pauzu od cyklistiky i bežného života. Povedal som si však, že tento čas využijem na to, aby
sme tohoročné preteky pripravili čo najlepšie, nakoľko za iných
okolností by som takýto veľkorysý časový priestor nedostal.
Jednoruč som preto žhavil telefónnu linku, ťarbavo písal maily
a pochopil som, že nejde len o pretekanie, ale milujem tento krásny
šport menom cyklistika ako taký z oboch strán barikády, t. j. tak
súťaženie, ako aj všetko okolo toho. Pri prípravách sa stávali
postupne zázraky. Nenarastal chaos, nestúpal adrenalín (s výnimkou posledného týždňa). Ľudia a veci sa postupne spájali, rébusy
riešili, ceny kopili a preteky sa stále viac blížili. Ozajstný stres na-

Trať sme vyznačili tak, aby sa na nej nestratili ani osoby so základným cyklistickým vzdelaním, regulovčíci pretekárov posielali vždy
správnym smerom, chalani z made4biku
Pokračovanie na strane 8
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sa blysli parádnym servisným stanom i zázemím, vychýrený
guľášmajster p. Mydlo so svojou družinou pripravili fantastický
guľášik, nemčianske gazdinky napiekli skvelé koláče, sponzori darovali nádherné a hodnotné ceny pre víťazov i do tomboly, obecní
poslanci a pracovníci predviedli bravúrne výkony pri chystaní
podujatia a išli ako mašiny – celý čas na plný výkon, plnou parou
vpred. Naše podujatie, jeho atmosféra, vrátane občerstvenia sa
stalo predmetom debát celoslovenskej športovej obce. Na známom portáli sme zožali pomyselné komentárové standing ovations
a stali sme sa päťhviezdičkovým podujatím. Práve pre toto sa to
oplatilo, pre tieto krásne momenty, ktoré sa nedajú kúpiť žiadnymi
peniazmi a predsa sú neoceniteľné. Dali sme ľudom emócie a rodinnú atmosféru.

Adamjákovcom za technické zabezpečenie podujatia, prípravu
web stránok, zaistenie registrácie, časomiery i prípravu krásnych
originálnych cien pre víťazov.
Osobitné poďakovanie patrí nášmu ambasádorovi Jardovi Pazúrovi. Jaro, veľké ďakujeme za srdce, zanietenosť a energiu, ktoré si
príprave preteku venoval. Si skutočným príkladom a tým najlepším
reprezentantom nášho podujatia i športu. A ďakujem, že si ma hnal
do príprav a nedal mi dýchať posledné týždne. Osobitné poďakovanie patrí tiež Erikovi Golianovi, Danke Golianovej a spoločnosti
Slovaktual okná a dvere Brezno za úžasnú pomoc pri stavbe a značení trate, odovzdanie neoceniteľných skúseností, ako aj za štedrú
sponzorskú podporu a zabezpečenie krásneho modrého štartového oblúka. Dušanovi Mydlovi, Vierke Mydlovej a Márii Tóthovej –
mančaftu zaisťujúcemu občerstvenie pre pretekárov i všetkých
ľudí dobrej vôle na obecnom úrade. Dámy a pán, o vašom guľášiku
a domácich koláčoch sa bude v športovej obci ešte mesiace
rozprávať. Peťovi Bartkovičovi a rodinke Bartkovičovej za nezištnú
pomoc a ťahanie tŕňov z päty pri všetkom a vždy, keď to bolo
potrebné. Každý musí mať anjela strážneho a Peťo bol so svojimi
praktickými riešeniami vždy pripravený pomôcť. Ivovi Bartkovičovi
za ochotnú pomoc a poskytnutie „tereňáku“ pre potreby podujatia,
pri značení a za skvelé sprevádzanie pelotónu do terénu. Miškovi
Bartkovi a jeho spoločnosti Schnell Slovakia za zabezpečenie
Schnell feed zóny a krásnych cien pre víťazky i do tomboly. Norike
Medveďovej, Evke Schvantnerovej, Eni Máslikovej a Kike
Bartkovičovej za tú najlepšiu občerstvovačku. Ivovi Midriakovi
s jeho štvorkolkou za veľkú pomoc pri zabezpečení transportu
regulovčíkov, pomoc pri značení a pomoc pri zabezpečení
bezpečnosti pretekárov i podujatia ako takého. Vydavateľstvu
CBS, spol. s r. o. za nádherné a štedré knižné dary pre pretekárov.
STK Nigol za štedré sponzorské dary. Urpineru za fajnový pitný
režim. Freshu Horehronie za poskytnutie mäsa do guľášu a dotáciu
horskej prémie. Car Rescue Teamu za krásne sprievodné auto,
kuželky a pekné sponzorské dary. Yogi športu Brezno za kolíky do
„hadíka“ a štedré sponzorské dary. Spoločnosti Lieky24.sk za krásne sponzorské dary. Discover cyclingu za krásne sponzorské dary.
Mestu Banská Bystrica za výdatnú pomoc s propagáciou podujatia. Centru funkčného tréningu a CFT Body & Soul za krásne
sponzorské dary. Pizzalinu za poukážky na fajnovú pizzu do
tomboly. Neonke a neonkám za poskytnutie zdravotnej služby
a prinesenie príjemnej energie na naše podujatie. Dobrovoľníkom
a regulovčíkom Igorovi Medveďovi, Martinovi Hoghovi, Katke
Fogelovej, Ivke Gondovej, Táničke Hunákovej, Sárke Tarnociovej,
Peťovi Múkerovi, Janke Murgašovej, Nikolke Chovančekovej,
Maxovi Bradovi, Maxovi z Coolbiku, Inge Pazúrovej, Klaudii Pazúrovej, Janke Vengrínovej, Dušanovi Luptákovi, Mirovi Drdošovi,
Radovi Drozdovi, Mišovi Murgašovi, Mišovi Bírešovi za skvelú pomoc pri príprave podujatia a vzorné regulovanie pretekárov na trati,
obzvlášť v sychravom počasí, ktoré počas preteku panovalo.
Danke Karabovej za zdravotnícky dohľad okom skúsenej záchranárky. Fotografom Monike Gazarekovej, Romanovi Adamjákovi,
Maťovi Hoghovi a Kike Bartkovičovej za krásne fotograﬁe zachytávajúce jedinečnú atmosféru podujatia. Srdečne pre vás Juraj
Žemba

Tento rok nám stúpol aj napriek sychravému počasiu počet pretekárov zo 44 na 62, najlepšími sa stali medzi mužmi Dominik Dupej
a Janka Sýkorová, na trati sa zišla skvelá konkurencia vrátane
zástupcov užšej slovenskej špičky. Najlepšou Nemčankou sa stala
Maca Medveďová, druhá celkovo medzi ženami. Medzi Nemčanmi
prvenstvo obhájil válečník na pevnej vidle bez pruženia (za čo teda
klobúk dole), Ján Ďurčenka. O rok tú stovku už dáme a basta!
Čiže šťastie, zázraky? Možno. Skôr však kombinácia srdca, výbornej partie, tvrdej driny a poctivej prípravy ako základné ingrediencie
úspešného podujatia. To, čo sa stalo tento rok však zaväzuje, a my
musíme byť o rok ešte lepší a každý rok posúvať latku o kúsok
vyššie. Už sme mnohokrát dokázali, že na to máme. Taký bol 1.
ročník WELDTITE Nemčianskej cyklomotanice.

Na záver poďakovanie sponzorom, pomocníkom a všetkým, ktorí
sa na podujatí podieľali a vopred sa ospravedlňujem, ak som na
niekoho zabudol. Obci Nemce - pani starostke Alenke Krajňákovej,
Evke Tóthovej, Marošovi Tóthovi, Majovi Jackuliakovi, Jankovi
Madošovi, Vierke Spodniakovej, Peťovi Spodniakovi, Janke
Fukacsovej, Petrovi Cabanovi za neoceniteľnú pomoc pri organizácii, štedrú podporu, poskytnutie zázemia a celkovo za to, že
veria myšlienke tohto krásneho podujatia. Pánovi Machalovi
z made4bike za... všetko. Od začiatku roku, kedy nás oslovil s ponukou generálneho partnerstva, spojil svoju značku s naším podujatím a sme úprimne vďační za štedrú podporu, ústretovosť a ľudský prístup. Pán Machala, klobúk dole (nielen) za to, ako ste sa
osobne starali o nanášanie čistiacich prostriedkov na bicykle
pretekárov pred ich umytím. Rovnako veľká vďaka Vašim
chalanom za skvelé zázemie a pomoc. Tomášovi a Mariánovi

P.S.: Nemčianky a Nemčania, verím, že na budúci ročník prídete
a budete fandiť v hojnom počte. Vaše povzbudzovanie a fandenie
tento rok veľmi chýbalo.

OZNAM
KLUB SENIOROV NEMCE ORGANIZUJE
AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO DIVADLA JGT
VO ZVOLENE, KTORÝ SA USKUTOČNÍ
DŇA 26. OKTÓBRA 2022 / STREDA /
NA DIVADELNÚ VESELOHRU POD NÁZVOM
„ VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA “
BLIŽŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV
BUDÚ VYHLÁSENÉ OBECNÝM ROZHLASOM.
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MALOM FUTBALE 2022
Počas prvého júlového víkendu privítal nový Mestský mládežnícky
štadión v Banskej Bystrici – Radvani najlepšie tímy Slovenska
v malom futbale. Po ﬁnále Niké Superligy v Trnave, historických
Majstrovstvách Európy v Košiciach, sa tentokrát športová verejnosť presunula aj na stred Slovenska do Banskej Bystrice. Práve
v čase, kedy malý futbal v tomto meste oslavuje 40 rokov.

Titul majstra Slovenska obhájili hráči ASGuard – Bodva Sport
Club Košice, ktorí vo ﬁnále porazili Atletico Trnava F.C. 4:1.
Oranjes a Kemada to dotiahli do štvrťﬁnále, Bianconeri vypadli
v osemﬁnále a FC Nemce nepostúpili z ťažkej skupiny H, kde ich
potrápili favorizované tímy z Bratislavy, Trnavy a Pezinka.
Viac o celkovom priebehu turnaja sa dozviete na stránke
majstrovstvaslovenska.sk.

Až 77 tímov bojovalo počas soboty 2. júla a nedele 3. júla o tituly
v troch kategóriách na Niké Majstrovstvách Slovenska v malom
futbale 2022, ktoré boli počtom účastníkov najväčšie v histórii.
V hlavnej kategórii mužov si to o titul majstra Slovenska rozdalo 56
mužstiev, v kategórii 40+ 16 mužstiev a v kategórii žien 5 tímov.
Na domácom turnaji chceli triumfovať aj banskobystrické tímy.
V hlavnej kategórii Banskobystrický zväz malého futbalu reprezentovali prvoligové mužstvá Bianconeri, Oranjes a FC Nemce.
V kategórii 40+ domáci priaznivci držali palce banskobystrickej
Kemade a medzi päticou ženských tímov futbalistkám MFK Dukla
Banská Bystrica.
FC Nemce sa predstavili v tejto zostave: Ján Slovák, Jozef
Jamriška, Michal Janovec, Martin Chochula, Tomáš Kostiviar, Erik
Filipko, Stanislav Václavík, Adam Šimiak, Jakub Bartkovič, Róbert
Kútik a Lukáš Ševčík.

BANSKOBYSTRICKÝ ZVÄZ
MALÉHO FUTBALU
Začal 41. ročník malého futbalu
v Banskej Bystrici.
V piatok 02.09.2022 začala 1. kolom jesenná časť súťažného
ročníka 2022/23 v malom futbale. Do 41. ročníka sa prihlásilo
spolu 50 mužstiev, ktorí boli rozdelení do štyroch líg - I., II., III. A
a III. B. V I. lige si úspešne počínajú aj naši futbalisti v dvoch
nemčianskych mužstvách – FC Nemce a Nemce 2012.
Bližšie informácie o malom futbale v Banskej Bystrici si priaznivci
tohto športu môžu nájsť na www.bbzmf.sk.
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XXIII. ROČNÍK TURNAJA V MALOM FUTBALE NA DONOVALOCH
V sobotu 25. júna 2022 sa na Donovaloch uskutočnil XXIII. Ročník
turnaja v malom futbale o Superpohár starostu obce Donovaly
a Mareka Hamšíka.

Na turnaji sa predstavili 3 mužstvá z 1. ligy Banskobystrického
zväzu malého futbalu, konkrétne Hančurka Team Liptovská Lužná,
FC Nemce a Simacek. Šesticu zúčastnených mužstiev doplnili
futsalisti Ridop MIBA Banská Bystrica, ktorí získali v uplynulej
sezóne najvyššej slovenskej futsalovej súťaže striebro, domáci tím
Sokol Donovaly a banskobystrické Autonovo.
Aj keď chlapci z Nemiec sa neumiestnili na pomyselnej bedni,
určite si hanbu svojimi výkonmi neurobili a neprerušili každoročnú
účasť na tomto prestížnom podujatí vo skvelom prostredí pri
pohostinnom usporiadateľovi.

XXVII. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTKY
OBCE NEMCE - 27.08.2022

Pokračovanie na strane 11
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Na 3. mieste sa zaslúžene usadili prvoligisti z FC Nemce.

1. miesto na turnaji obsadili prvoligisti – Hančurka Liptovská Lužná.

Kynceľová sa musela tohto roku zmieriť so štvrtým zemiakovým
miestom.

Na 2. mieste sa prekvapivo umiestnili juniori z Nemiec v bráne
s Dodom Jamriškom.

Na 5. mieste skončili Baláže a na 6. chlapci zo Sparty Fončorda.

Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Dodo Jamriška
z mužstva Nemce juniori. Najlepším strelcom turnaja bol Mgr.
Stanislav Václavík z mužstva Kynceľovej. Nezávislá komisia
ocenila aj najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa stal Oliver Patrnčiak
z mužstva Nemce juniori.
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OBYČAJE A HISTÓRIA NA MORAVE
Pod týmto názvom sa uskutočnil zájazd Klubu seniorov za
spolupráce obce Nemce dňa 29.5.2022 na Moravu za účasti 36
osôb. Počas celého dopoludnia sme navštívili obec Vlčnov, kde sa
konala „ Jazda kráľov “. Vo Vlčnove je táto jazda od roku 2011
zapísaná na zozname UNESCO ako nehmotné dedičstvo. Počas
dňa sme videli sprievod mladých mužov tzv. Legrútov oblečených
v nádherných krojoch na vyzdobených koňoch. V priebehu podujatia bolo vo Vlčnove vystúpenie súborov na miestnom amﬁteátri,
jarmok ľudových remesiel, ako aj sme sa mohli občerstviť v stánkoch. Popoludní sme navštívili archeoskanzén v Modré pri
Uherskom Hradišti, ktorý stojí na pôvodnom mieste bývalej keltskej osady. V skanzene sme uvideli viac ako tridsať rôznych
stavieb domov, poľnohospodárskych budov a svätýn, ktoré kopírujú vykopávky z obdobia Veľkej Moravy. V skanzene sme videli aj
kláštor pre mníchov, dom rybárov, historický kamenný kostol,
vyhliadkové veže a mnoho ďalších objektov. Po prehliadke skanzenu sme navštívili Baziliku Na Nebevzatie Panny Márie vo
Velehrade. Bazilika je postavená v baroku na románskych
základoch pôvodného kostolíka. V jej podzemí je sprístupnené aj
lapidárium. Bazilika je najvýznamnejším pútnickým miestom
v Česku. Vo vnútri sme uvideli nádherný oltár z bieleho mramoru,
krásne stĺporadie s maľbami. Zaujímavosťou je, že na vežiach
baziliky je súbor šiestich zvonov, najstarší váži 5,3 tony. V bazilike
je celkom dvanásť kaplniek s oltármi. Pri prehliadke vnútorných
priestorov sme zažili v bazilike aj orgánový koncert so skladbami
Bethovena a ďalších významných hudobných majstrov. Potom už
nasledovala trojhodinová cesta autobusom cez Uherské Hradište
– Trenčín až domov.
dm

OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa 29. októbra 2022 od 7.00 hod do 20.00 hod.
sa budú konať Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do samosprávnych krajov
v sále Kultúrneho domu v Nemciach.
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TURISTICKÝ PRECHOD SENIOROV MOPPD
Mikroregión pod Pánskym dielom organizoval turistický prechod
pre seniorov na Vrch Zvolen. Všetky obce mikroregiónu prihlásili
svojich seniorov a stretli sme sa všetci na Donovaloch, kde táto
obec, pán starosta Mirko Daňo bol na rade, aby nás previedol po
jeho krásnej prírode. Všetci dostali tričká. Na vrch sme sa vyviezli
lanovkou a potom už aj keď po náročnom úvodnom chodníku sme
sa prešli krásnou prírodou.
Po tejto peknej menšej turistike sme sa stretli všetci dole, kde nás
už čakal výborný guláš a pivko. Zábava bola výborná a naša
občianka Mária Fedorová darovala nám, všetkým starostom
krásne ručne vyrobené srdiečka, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Aj za výborný koláč, ktorý od nej nikdy nechýba.
Náš mikroregión, ktorého som predsedníčka funguje výborne je
nás desať obcí a každý rok sa vystrieda iná obec na takéto krásne
podujatie. Sú to obce Nemce, Baláže, Lučatín, Slovenská Ľupča,
Donovaly, Podkonice, Priechod, Špania Dolina, Kynceľová, Selce.
Starostovia si vždy na jednej akcií v roku odovzdávame putovnú
varechu, ktorú vždy donesie starosta u ktorého bola posledná
akcia. Preto vás všetkých pozývam na toto odovzdanie tejto
varechy u nás 15.1.02022 na Medzinárodnej súťaži vo varení
kapustnice a zabíjačkového taniera.
Alena Krajňáková

FUGGEROV DVOR
Už druhý rok sme sa vybrali na ľahkú turistiku , ktorú navrhla Oľga
Kostiviarová naša poslankyňa pre sociálnu komisiu. Ráno sme sa
stretli s našimi seniormi pred obecným úradom. Všetci sme sa

spoločne vybrali pomaličky cez krásnu prírodu. Cestou vládla
výborná nálada . Porozprávali sme sa , zabavili, posrandovali a vychutnali si krásu nášho okolia v ktorom žijeme. Okolo obeda sme
dorazili na Fuggerov Dvor, kde pre nás navarili fajný obed a dali
sme si aj pivko.
Posedeli sme si a po doplnení síl sme sa vydali na cestu domov.
Celý čas sme sa smiali, kráčali tempom, ktoré vyhovovalo
každému a zišli sme pekne až do našej obce. Potom sme sa po
dlhej ceste zastavili na malé pivko a všetci sme s peknými zážitkami išli domov plný dobrej nálady. Tento nenáročný výlet
budeme organizovať každý rok. Preto budeme radi, keď sa k nám
pridáte. Ďakujeme všetkým za ich perfektnú spoločnosť.
Alena Krajňáková
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ZA PRÍRODNÝMI A KULTÚRNYMI
ZÁŽITKAMI NA MORAVU
Klub seniorov za spolupráce s obcou Nemce koncom augusta
zorganizoval zájazd pre členov na Moravu do mestečka Štramberk
a Moravsko-Slezských Beskýd za účasti 36 osôb.
Naša cesta na Morave začala cez obec Bečvu až do mestečka
Štramberk. V historickom mestečku nemal kde autobus zaparkovať a tak nás vyložil pod námestím, čo bolo pre nás veľmi výhodné.
Po výstupe na námestí sa nám ukázali krásne domčeky, ktoré
vyzerali ako v Zlatej uličke v Prahe. Po krátkej pauze sme sa vybrali strmými schodami hore až k dominante mesta hradu Štramberk
s výhliadkovou vežou Štramberskou Trúbou. Výstup na Štramberskú Trúbu do výšky 42 m bol dosť náročný. Na vežu vystúpalo po
165 schodoch len 27 účastníkov zájazdu. Z vyhliadkovej plošiny
boli nádherné výhľady na Moravsko-Slezské Beskydy.

Po zostupe zo Štramberskej Trúby sme s ostatnými účastníkmi
zájazdu zišli na námestie uličkami popri drevených zrubových
domčekoch z 18. – 19. storočia, vďaka ktorým sa Štramberku
hovorí „ valaský betlehem “. Po prehliadke námestia si väčšina
účastníkov zakúpila aj štramberskú špecialitu „ Štramberské uši “.
Ide o cukrovinku z medovníkového cesta v tvare uší. Niektorí
ochutnali aj pivo z mestského pivovaru, ktorý je na námestí. Potom
sme už zišli na dohodnuté miesto, kde po nás prišiel autobus. Po
odchode zo Štramberku sme sa naobedovali v obci Bečva v reštauráci Valašský šenk. Naša cesta viedla na Pustevny odkiaľ sme
mali mať výstup na kopec Radhošť.
Vzhľadom na nepriazeň počasia, vystúpila na Radhošť iba menšia
skupina účastníkov zájazdu. Ostatní ostali na tzv. Pustevnách, kde
navštívili turistické chaty Maměnka a Libušín. Po zostupe turistov
z Radhošťa sme nasadli do autobusu a pokračovali sme všetci
domov, kde sme prišli vo večerných hodinách.
dm

VÁS POZÝVA NA XIV. ROČNÍK

MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE
VO VARENÍ KAPUSTNICE
A PRÍPRAVE ZABÍJAČKOVÉHO TANIERA
ktorá sa uskutoční dňa 15.10.2022
v parčíku pred Kultúrnym domom v Nemciach
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VLAKOVÝ ZÁJAZD DO KOŠÍC
Vlakového zájazdu do Košíc sa zúčastnilo 10 dôchodcov v termíne
20.-21. apríl. Z Banskej Bystrice sme cestovali vlakom do Zvolena
as odtiaľ vlakom cez Lučenec do Košíc.
Počas cesty sme zažili aj vlakovú výluku, keď nás z Lučenca cez
Fiľakovo previezli autobusmi a ostatnú časť sme cestovali vlakom
do Košíc. Po príchode sme sa ubytovali v Tele Dom hoteli asi 150
m od centra Košíc. Po prechádzke asi 1,5 km sme vo Východoslovenskom múzeu na námestí Maratónu mieru navštívili Košický
zlatý poklad.
Košický zlatý poklad je uložený v podzemí v trezore múzea. Je to
komplex 2920 zlatých mincí, troch zlatých medailí a zlatej renesančnej reťaze, objavený pri kopaní základov budovy Finančného
riaditeľstva na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach v roku 1985. Po
prehliadke Košického zlatého pokladu sme sa po Hlavnej ulici
premiestnili k Dómu sv. Alžbety. Prezreli sme si vnútorné priestory,
ako hlavný oltár, krídlový oltár Navštívenia Panny Márii, bočné
oltáry, maľby, gotickú kalváriu, plastiky a oltár Klaňania kráľov.
Výstavba Dómu sv. Alžbety sa začala okolo roku 1378 a prebiehala
vo viacerých etapách. Počas prehliadky štyria naši členovia
vystúpili aj na severnú vežu baziliky tzv. Zigmundovu vežu po 165
schodoch do výšky 60 m, odkiaľ sú nádherné výhľady na celé
Košice.
V podvečerných hodinách sme si pozreli Kaplnku sv. Michala,
Župný dom, Košické divadlo, Andrášsyho palác, hotel Slávia.
Druhý deň pobytu v Košiciach sme navštívili na Hlavnej ulici
Slovenské technické múzeum Košice, ktoré poskytuje ucelený
pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. V múzeu je 36.306
kusov zbierkových predmetov zo všetkých oblastí nášho života.
Z Košíc sme odchádzali veľmi spokojní, plní zážitkov a nových
poznatkov vlakom o 14.00 hodine do Vrútok a potom do Banskej
Bystrice a Nemiec.
dm

GULÁŠOVÉ POSEDENIE
Klub seniorov Nemce ako každý rok zorganizoval dňa 5. augusta
akciu „ Gulášové posedenie klubu “ v priestoroch pri Nemčianskej
krčme.

členovia klubu stretli, aby ochutnali guláš, koláčiky a dali si
občerstvenie v podobe piva alebo kofoly. V ten deň bolo veľmi
teplo, viac ako 30 stupňov C a tak nám dobre padli prístrešky od
obce, aby nás chránili pred slnečnými lúčmi.

Partia chlapov spoločne s predsedom spolku už od rána pripravovala z hovädzieho mäsa „ Nemčiansky guláš “. Niektoré členky
klubu doma pripravili aj koláčiky a iné pochúťky a potom sa 57

Veľká vďaka všetkým členom, ktorí pomáhali pri tomto podujatí a
zvlášť poďakovanie patrí našim sponzorom, ktorí podporili naše
podujatie.
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ZÁJAZD KLUBU SENIOROV ZA POZNANÍM HISTÓRIE SLOVENSKA
V sobotu 23.7.2022 zorganizoval Klub seniorov v spolupráci s
obcou Nemce autobusový zájazd za poznaním života Milana
Rastislava Štefánika, Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka za
účasti 40 osôb.
Cesta z Nemiec až na kopec Bradlo nám trvala 3 hodiny. Po
vystúpení z autobusu, peší výstup k Mohyle M.R. Štefánika zvládli
všetci účastníci zájazdu. Mohyla je monumentálna hrobka –
mauzóleum na vrchole kopca Bradlo. Táto pamiatka bola postavená v rokoch 1927-8. Je to stavba dlhá 96 m a široká 70 m. Je
symbolom samostatnosti a slobody nášho národa. Z vrchola
kopca Bradlo boli nádherné výhľady na celú Myjavskú pahorkatinu. Po skončení prehliadky na Bradle sme navštívili aj múzeum
M.R.Štefánika v Košariskách, kde sme sa dozvedeli všetky významné etapy jeho života a uvideli sme veľa zbierkových predmetov.

Expozícia zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra, ktorý
bol mysliteľom a politikom, ako aj spoluzakladateľ spisovnej
slovenčiny. O 106 rokov sa v tom istom dome narodil aj Alexander
Dubček, významný náš aj európsky politik. Výklad a ﬁlm o týchto
politikoch nás veľmi zaujal a dozvedeli sme sa veľa o ich života.
A ešte, aby toho nebolo počas dňa dosť, tak sme navštívili aj
pamätník SNP na blízkom kopci Jankov vŕšok.
Pamätník je v tvare obrovského pylonu vysoký 15 m v pôdoryse
päť ramennej hviezdy. Pri pamätníku sú hroby partizánov – symbolický cintorín padlým v SNP. Po celodennom putovaní nám dobre
padla večera aj s občerstvením v motoroste pri Novákoch. Domov
sme prišli unavení ale plný nových vedomostí a zážitkov.
dm

Počas prehliadky sme sa tiež dozvedeli aj všetko o živote štátnika
a diplomata generála Štefánika ale aj ako znalca umenia s veľa
záľubami. Naša cesta potom viedla do Piešťan a to na návštevu
historického vojenského múzea pri letisku, kde je sprístupnená
stála expozícia / výzbroj čsl. armády v rokoch 1945-1992/.
Expozícia sa nachádza na ploche väčšej ako 41.000 m2 a je
členená na vnútornú a vonkajšiu. V múzeu je umiestnených viac
ako 400 kusov vojenskej techniky, zbraní a lietadiel. Po prehliadke
múzea sme sa presunuli do obce Uhrovec, kde sme navštívili
rodný dom A. Dubčeka a Ľ. Štúra, ktorý je národnou kultúrnou
pamiatkou.

Narodili sa:
Matúš Galanko Michaela Šúriková Rebeka Marcineková
Zaira Zbranková Matúš Kamzík

Odišli z našich radov .....
Dušan Lichý Ing. Silver Priehradník Juraj Slezák Karin Uramová
Marián Lamper Irena Budovcová Gizela Muránska
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