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ADRIM – NEMČIANSKY BEH V. ročník
Naša obec začala organizovať ADRIM – Nemčiansky beh od
roku 2013. Tieto preteky boli zaradené do seriálu Marathon BB
Tour. Ako po iné roky aj tento rok ADRIM – Nemčiansky beh
prilákal stovky bežcov / celkom 568 bežcov/, ktorí pretekali
v rôznych kategóriách na trati dlhej 1000 m, 3500 m a 9700 m,
malé deti / chrústi/ v dĺžke 200 m. Súčasťou ADRIM – Nemčiansky beh ako každoročne je aj beh Nemčanov na 1000 m.
Na hlavnej trati 9700 m bol v piatom ročníku najrýchlejší Dušan
Krajčovič súťažiaci za Svetielko nádeje, ktorý vytvoril rekord preteku v čase 35 minút a 38 sekúnd. Najrýchlejšou ženou na 9700 m
bola Barbora Šimanová z AK Zdravie v pohybe Lučatín s časom
45 minút 17 sekúnd. Na 3500 m trati bol najrýchlejší Jakub Škudla
zo Zvolena s časom 13 minút 44 sekúnd a na 1000 m trati zvíťazila
Linda Sýkorová z klubu Raja s časom 4 minúty 21 sekúnd.
Výsledky beh Nemčanov
na 1000 m muži:
1. Samuel Ježík
00:03:43
2. Matej Meško
00:03:47
3. Tomáš Kostiviar 00:04:04

Ženy:
1. Lívia Lietavová 00:05:14
2. Kristína Géciová 00:06:09
3. Lea Cabanová 00:06:17

Je potrebné sa poďakovať Marathonu BB, ﬁrme ADRIM a ďalším
sponzorom, ktorí ﬁnančne prispeli na toto podujatie, ako aj občianskym združeniam v Nemciach - Klub seniorov Nemce, Dobrovoľný
hasičský zbor, Stonožka, ZO SZPB, Klub mladých, poslancom OZ
a zamestnancom OcÚ, ktorí prispeli k zdarnému priebehu poVíťazi v jednotlivých kategóriách obdržali vecné ceny, poháre
dujatia.
-dm a diplomy, na ktoré prispeli sponzori podujatia a obec. Občianske
združenia v obci – Klub seniorov Nemce, Dobrovoľný hasičský
zbor, Stonožka, ZO SZPB, Klub mladých a obec navarili pre
športovcov šesť kotlov gulášu.

Súčasťou Nemčianskeho behu bolo aj vystúpenie skupiny
EXCELLENCE a prelet lietadiel nad obcou tzv. „ Očovskí bačovia “,
ktorých zabezpečil hlavný sponzor podujatia ﬁrma ADRIM.
Športovci vyjadrili veľkú spokojnosť s organizáciou a priebehom
podujatia, so stravou, ako aj kultúrnym programom. Podľa
vyjadrenia viacerých sa už tešia na 6. ročník Nemčianskeho behu,
ktorý sa medzi športovcami stáva čoraz populárnejším.

Fotogaléria na strane 4
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DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NEMIEC SI PO OKRESNEJ SÚŤAŽI UDRŽALI
MIESTO NA ŠPICI V OKRESE
Aj v tomto roku sa konali v rámci okresu Banská Bystrica
previerkové súťaže v hasičskom športe pre dobrovoľných
hasičov. Územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov
dospelých a hasičského dorastu sa konala dňa 27.5.2017 na
ihrisku v Selciach.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 16 dobrovoľných hasičských zborov .
Niektoré hasičské zbory mali svoje zastúpenie aj vo viacerých
kategóriách. V nasledovných kategóriách súťažilo: MUŽI - 16
zborov, MUŽI nad 35 rokov - 3 zbory, ŽENY – 3 zbory,
DORASTENCI – 2 zbory, DORASTENKY – 1 zbor. Naši hasiči
z Nemiec súťažili v najviac zastúpenej kategórii MUŽI.
Domáci usporiadatelia zo Seliec v spolupráci s Územnou
organizáciou DPO SR v Banskej Bystrici pripravili pre súťažiach
veľmi dobré podmienky, čo sa týka tratí pre štafetu 8x50 metrov,
požiarny útok, priebežnú výsledkovú tabulu, ale aj zabezpečenia
stravy a občerstvenia pre súťažiach, rozhodcov a divákov.
Naši hasiči súťažili v zložení:
veliteľ: Samuel Ježík, členovia družstva:
Rusko Erik, Janovec Michal, Janovec
Miroslav st., Filipko Erik, Kostiviar Tomáš,
Surovec Róbert, Chochula Martin a ako
dopravný vodič družstva Muránsky Ján.
Prvý požiarny útok sa nám nevydaril, pri
rozdeľovači sa Martin trochu pošmykol na
mokrom teréne a „B“ hadice , do ktorých
práve prišla voda sa už nedali rozložiť a tak
ostali prekrútené a znížili prietok vody cez
rozdeľovač do ľavého prúdu „C“ a nebolo
možné nastriekať potrebné množstvo vody
do terča. Prvý pokus sa nepodaril aj
niekoľkým iným družstvám, preto bolo
potrebné v druhom pokuse vsadiť na istotu.

Náš čas 21,16 bol tretí najlepší zo všetkých
v druhom pokuse. Ostávalo dobre zabehnúť štafetu, na ktorú boli tiež dva pokusy.
Prvý vyšiel na 85,84 sek., v druhom chlapci
ešte viac zabojovali a zlepšili svoj čas na
81,74 sek. Výsledný čas 102,90 nás dostal
na štvrté miesto, podobne ako v minulom
roku, napriek tomu že sme sa zlepšili o 5,73
sekúnd. Prekvapením súťaže boli mladí
chlapci z Povrazníka, ktorí zamiešali pohárové poradie, keď odsunuli na tretiu priečku
Šalkovú a tým aj nás o jeden stupienok
dole.
Pokračovanie na strane 3
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Napriek tomu, že nám medailové umiestnenie zase o nejaké dve
sekundy ušlo, naši hasiči podali na súťaži skvelý výkon a právom
im patrí popredné miesto v okrese Banská Bystrica. V Preteku
jednotlivcov okrem toho Erik Filipko získal II. výkonnostnú triedu
a Tomáš Kostiviar III. výkonnostnú triedu.

Dobrovoľným hasičom z Nemiec patrí poďakovanie za veľmi dobrú
reprezentáciu našej obce a hasičského zboru. Verím, že na budúci
rok si už nedáme ujsť miesto na niektorom pohárovom stupni.
Jarmila Hudecová - tajomníčka DHZ Nemce

V OBECNEJ KNIŽNICI NEMCE OCENILI NAJLEPŠÍCH
7. Muránska Alena
38 kníh
9. Šúriková Katarína
ČITATEĽOV ZA ROK 2016
8. Hudecová Jarmila

V priestoroch Obecnej knižnice Nemce sa dňa 12.7.2017
uskutočnilo po prvý krát v histórii ocenenie najlepších čitateľov za rok 2016. Obecná knižnica bola zriadená v roku 1993
a od tej doby mala v evidencii už veľa čitateľov hlavne z radov
mládeže a žien.

37 kníh

10. Beličková Vanda

31 kníh
30 kníh

Starosta obce Dušan Mydlo spolu s knihovníčkou Zlatou Slančíkovou odovzdali prvým trom najlepším čitateľkám vecné odmeny
a diplomy. V nasledujúcich rokoch bude obec naďalej oceňovať
najlepších troch čitateľov, ale už v mesiaci marec, ktorý je aj
mesiacom knihy.
Jarmila Hudecová

Máme viacej dobrých čitateľov, ktorí radi čítajú klasické knihy,
napriek tomu, že súčasná doba už pozná aj iné moderné spôsoby
čítania a získavania informácií pomocou čítačiek, mobilných
aplikácií, počítačov, ktoré využíva hlavne mládež. Staršia, alebo
skôr narodená generácia našich občanov, však naďalej uprednostňuje klasické čítanie kníh prostredníctvom výpožičiek z knižnice. Jej fond sa každoročne doplňuje o nové prírastky, či už sú to
rozprávkové knihy pre deti, dobrodružné a cestopisné knihy pre
mládež, beletria, detektívky, historické romány a pod. pre dospelých. Obecnú knižnicu každý rok navštevujú v rámci exkurzie aj deti
z tunajšej materskej školy, kde sa môžu oboznámiť s knihami, ktoré
sa v knižnici nachádzajú. Niektorí z nich sa so súhlasom rodičov
stávajú aj prvými najmladšími čitateľmi.
V súčasnosti knižnica eviduje 36 pravidelných čitateľov. Za rok
2016 sa na prvých 10-tich miestach vo výpožičkách dostali títo
čitatelia:
1. Chalupková Anna 80 kníh
2. Ďurčenková Emília 47 kníh
3. Šurjanská Anna
44 kníh

4. Slančíková Zlata
5. Gažová Elena
6. Michnicová Dáša

43 kníh
42 kníh
40 kníh

VÝLET DO DEMÄNOVSKEJ DOLINY A ČUTKOVSKEJ DOLINY
Krásny májový deň, počasie ako na želanie,sobota ako stvorená na výlet. Takto sa začal náš výlet. Ráno sme sa všetci
stretli pred obecným úradom a vyrazili sme do Demänovskej
doliny, kde sme navštívili Demänovskú jaskyňu slobody.

miesta. Bolo tam jazierko plné rýb, vodná nádrž,ktorá vyzerala ako
krásne jazero niekde na dovolenke. V lese bol vodopád, ku ktorému sme sa nedostali lebo bolo dosť horúco a deti strávili veľa času
pri ovečkách, diviakoch no a nakoniec najviac sa deti vyšantili na
detskom ihrisku, kde bolo množstvo rôznych vecí ako skákací
hrad, spúštanie na lane, hras vodou a množstvo ďalších. Je to
veľmi krásna dolina, ktorú vám odporúčam navštíviť hlavne s deťmi. Chcem ešte na záver pochváliť všetky deti lebo boli super aj
v autobuse, v jaskyni aj v doline.

Deťom sme zakúpili vstupné a mohli sme sa vybrať spoznávať krásu našich tajných podzemných jaskýň. Jaskyňa bola krásna, samé
po našom cencúle a rôzne útvary, ktoré sa podobali na malých
tajných trpaslíkov. Bolo tam aj jaskynné jazierko,do ktorého sme si
hodili mincu a niečo pre seba želali. Po odchode z jaskyne si mohli
deti kúpiť suvenír a mohli sme pokračovať vo výlete. Dorazili sme Bol to ozaj pekný výlet a dúfam, že nás takých čaká ešte veľa.
do Čutkovskej doliny, a keď sme vystúpili z autobusu, hneď sme
vedeli, že tam bude super. Najskôr sme sa išli najesť do krásnej Poďakovať by som sa chcela pánovi starostovi, ktorý toto všetko
dreveničky a potom šup spoznávať krásu tohto nádherného vymyslel a pomohol zorganizovať.
Alena Samuelčíková
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FOTOGALÉRIA: ADRIM – NEMČIANSKY BEH V. ročník

NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ OBCE SKALIČKA
Po prednáške pána Juráňa sme sa presunuli do Horných Tešíc
vzdialených od Skaličky 2 km a to do obory u Petra Kopča, ktorý má
v obore umiestnené veľké množstvo lesnej zveriny ako daniele,
srnky, jelene ale aj stádo diviakov. V obore aj keď pršalo si všetci
pozreli so záujmom chov a zaujala ich aj odborný výklad pána
Kopča.

Za účelom vzájomného rozvíjania priateľských vzťahov
a medzinárodnej spolupráce na úrovni obcí a na pozvanie
obce Skalička navštívili občania našej obce, členovia
občianskych združení, poslanci OZ a starosta obce družobnú
obec Skalička v okrese Přerov dňa 17. júna 2017.
Po privítaní so zástupcami obce sme sa presunuli do včelína pána
Juráňa v Zámrzkách, ktorý má včelárstvo s 350-timi včelstvami
umiestnenými na troch stanovištiach. Po dobrom guláši, občerstvení a koláčoch pán Juráň vysvetlil našim občanom všetko
o chove včiel. Menšiu časť včelstva má v stacionárnom včelíne
a ďalšie včelstvá sú umiestnené na špeciálnych prevážacích
rámoch a v kočovnom voze. Tieto včelstvá kočujú medzi ďalšími
dvomi stanovišťami. Počas kvitnutia včelstvá pristavujú k poľnohospodárskym plodinám a lesnom poraste. Včelárstvo sa zaoberá
produkciou rôznych druhov medu, vyrábajú sviečky, ﬁgúrky.

Ďalšia časť návštevy sa už konala v priestoroch Sokolovne, kde
občanov Nemiec privítala starostka obce Petra Kočnerová a starosta Nemiec Dušan Mydlo pozdravil občanov zo Skaličky a odovzdal vecné dary pani starostke. V kultúrnom programe vystúpili
deti z MŠ a ZŠ so svojim programom. Po krátkom občerstvení sa
občania Nemiec a Skaličky spoločne porozprávali o živote v jednotlivých obciach a nadviazali priateľské vzťahy.
Podvečer nasledovala zábava s Hudeckou kapelou pána Kopeckého a došlo i na tanec a spev. Občania obidvoch obcí sa spoločne
zabávali až do neskorého večera. Po nočnej rozlúčke sme
cestovali autobusom cez Vsetín na Slovensko. Do Nemiec sme
prišli ráno o 02.00 hod.

Okrem toho sa včelárstvo zaoberá aj prednáškovou činnosťou pre
začínajúcich ale aj skúsených včelárov. Vo včelárstve pomáha celá
rodina od mamy, dcéry a syna, ktorý má tiež veľké množstvo
včelstiev. V Skaličke majú otvorenú pri pošte predajňu s názvom
Medový obchudek, kde predávajú rôzne druhy medu, pleťovú a telovú kozmetiku z medu, propolis, rôzne sirupy a ponúkajú na predaj
aj plemenný materiál ako matky, včelstvá atď.

Všetci účastníci zájazdu vyjadrili spokojnosť a navrhli starostovi
obce, aby v roku 2018 pozval občanov Skaličky do Nemiec.
-dm -
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KLAMSTVO V PRIAMOM PRENOSE

so sebou nemal a nemal ani vôľu odpovedať, či ho nebodaj
objednal a uhradil. A tak poslanec rozhoduj!!!

Dňa 15.06.2017 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nemce. Jedným z bodom zasadnutia predloženým starostom obce bol Zámer Obce Nemce v zmysle § 9a
ods. 8 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci. V zámere
obce sa malo jednať o zámenu parciel, ktoré vlastní obce
(cesta na Pasienku a zadnú časť cintorína o celkovej výmere
300 m2) za parcelu vo vlastníctve Mgr. Petra Cabana vo výmere 96 m2.

Objednanie a uhradenie geometrického plánu polo popreté
ekonómkou a starostom aj nasledujúci deň, pričom na stránke
obce, na čo asi pani ekonómka obce zrejme pozabudla, alebo
opomenula, že do objednávok pod č. 27/2017 ju zaevidovala a div
sa svete aj pod č. f. 04/2017 uhradila vo výške 230,- €.
Je otázne ? Akú dôveru má občan v takého vedenie obce a či
je potrebné takéto objednávky bez odsúhlasenia zámeru od
poslancov objednávať a ich uhrádzať?

Zámer obce bol vyvesený dňa 30. 05. 2017 na obecnej tabuli,
v ktorom bolo uvedené, že na parcelu obce bol vyhotovený
geometrický plán zo dňa 24. 03. 2017. Starosta obce Nemce
poslancom obecného zastupiteľstva tento zámer predložil len
niekoľko dní pred zasadnutím a v materiáloch zasadnutia sa vôbec
nenachádzal zmienený geometrický plán. Na zasadnutí bol
poslancom a zúčastneným občanom miesto geometrického plánu
predložený len farebný nákres častí dvoch parciel. Na otázku,
kde je geometrický plán a kto ho dal vyhotoviť, starosta označil
zástupcu starostu. Zostalo to teda na zástupcovi starostu, aby sa
k tomu vyjadril, ale tento zo záhadných dôvodov geometrický plán

Poďakovanie patrí tým poslancom, čo nezdvihli ruku za tento
zámer a želáme si, aby obhajovali len rozhodnutia, ktoré majú len
„pravé dôvody osobitného zreteľa“ ako sa uvádza v predmetnom
zámere obce. Poďakovanie patrí aj tým občanom, ktorí prejavujú
záujem o veci verejné, zúčastňujú sa na zasadnutiach a vyslovujú
svoje pripomienky a návrhy. Keby sa občania nezúčastnili tohto
zasadnutia, tak pravdepodobne obec by prišla o ďalší majetok
obce.
Občania obce Nemce

VYJADRENIE STAROSTU OBCE K LISTU OBČANOV OBCE NEMCE
K tomu bol vypracovaný geometrický plán, ktorý bol potrebný na
vypracovanie zámeru obce. Tento geometrický plán som dal
vypracovať aj z dôvodu, že uvedená parcela bola vedená
v katastri nehnuteľnosti v registri „E“ a bolo potrebné uvedené
parcely zapísať na Katastrálnom úrade do registra „C“.

Obec Nemce v roku 2016 získala od Ministerstva vnútra SR
aj protipovodňový príves pre potreby DHZO. Tento príves
bol umiestnený v súkromnej garáži.
Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo vnútra SR oznámilo obciam
možnosť získania ﬁnančných zdrojov na dostavbu, prestavbu,
rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, som ako starosta hľadal
vhodné pozemky na výstavbu objektu, kde by bolo možné
uskladniť tento protipovodňový príves.

Nezasahujem a nikdy som nezasahoval do kompetencie právomocí poslancom OZ a poslanci nikdy nezasahujú do mojej
kompetencie. Predložený zámer obce, ktorý som predložil
poslancom na OZ nebol prijatý uznesením č. 186/2017 na
rokovaní obecného zastupiteľstva. Plne rozhodnutie rešpektujem. Za mylnú informáciu ohľadne geometrického plánu som sa
poslancom a p. Molnárovej listom ospravedlnil.

Vzhľadom k tomu, že obec nevlastní pozemky vhodné na takúto
výstavbu, chcel som navrhnúť riešenie zámerom obce v zmysle
§ 9 ods. 8 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Malo sa
jednať o zámenu parciel, ktoré vlastní obec za parcelu vo
vlastníctve Mgr. Petra Cabana. Obec by získala pozemok na
výstavbu garáže a na pozemok obce, ktorý by bol vo vlastníctve
Mgr. Cabana by bolo zriadené záložné právo prechodu pre obec
Nemce.

Všetkým občanom, ktorí napísali uvedený list, môžem podať
podrobné informácie k uvedenému problému.
Dušan Mydlo, starosta obce

1982
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SKONČIL SA ROČNÍK 2016/2017 MINIFUTBALOVÝCH SÚBOJOV
V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
Extraliga – PYROBOSS BB

Naše prvoligové mužstvo pod trénerskou taktovkou Jara Brhlíka a
s kapitánskou páskou Milana Adama si počínalo veľmi úspešne a z
15 – ich mužstiev skončilo na peknom 3. mieste za Uniosom a
North Stars. Dokázali dokonca poraziť aj favorizované mužstvo
Skackavá – dlhoročného víťaza v I. lige.
Dobre obstáli aj naši útočníci v tabuľke strelcov – Ivo Varga so 45
strelenými gólmi na 2. mieste a Braňo Krajčír s 26 gólmi na 7.
mieste.

Martin Chochula, Michal Janovec, Miroslav
Janovec, Jozef Jamriška, Samuel Ježík,
Marián Krnáč, Tomáš Kostiviar a Erik Filipko

Milan Adam, Martin Chochula, Michal Janovec, Miroslav Janovec a
Jozef Jamriška

Nemce 2012 - III. liga

I. liga – NULOVÁ ŠANCA - Roman Hubáček

KÁ

BY

STR

FC Nemce - I. liga

BA

NS

I. liga - FC NEMCE

Naši mladí treťoligisti s hrajúcim kapitánom a trénerom v jednej I. liga – STOKA – Erik Muránsky
osobe Jaromírom Brhlíkom si tiež počínali vcelku úspešne a
II. liga – FK ZERO – Tomáš Cziczey
umiestnili sa v konkurencii 15 mužstiev na peknom 4. mieste.
Aj keď jednotlivci nevynikli medzi najlepšími strelcami, náš brankár
Matúš Kán pustil za svoj chrbát najmenej gólov zo všetkých III. liga – NEMCE 2012
gólmanov v III. lige.
Jaromír Brhlík, Ján Chrastina, Michal Dián, Matúš Kán, Tomáš
Kostiviar, Erik Filipko, Samuel Ježík, Marián Krnáč, Peter Hodál
Účasť nemčanov v minifutbalových ligách v ročníku
a Filip Lietava
2016/2017:
IV. liga – ADRENALÍN
Igor Medveď a Lukáš Handlovský;

Slovenská juniorská liga – MIBA BB
Samuel Ježík a Marián Krnáč
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FC NEMCE NA XIX. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO MINIFUTBALOVÉHO
TURNAJA NA DONOVALOCH
V sobotu dňa 24.06.2017 sa borci z FC Nemce zúčastnili XIX.
Ročníka prestížného medzinárodného minifutbalového turnaja na Donovaloch o Pohár starostu obce Donovaly pod patronátom Mareka Hamšíka.

Konečná tabuľka:
1.) Unios Banská Bystrica
2.) MIBA Banská Bystrica
3.) Sokol Donovaly
4.) FC Tomášikovo

V silnej konkurencii za účasti najlepších bystrických kanonierov sa
naši chlapci umiestnili po celodenných súbojoch na 5. mieste,
pričom pri troche športového šťastia v odohranej skupine mohli
hrať aj vo ﬁnálovom dueli.

5.) FC Nemce
6.) Autonovo Banská Bystrica
7.) FC Ortotech Banská Bystrica
8.) SK Hradčany

NEMČIANSKY MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 2017
Na sobotu 19. augusta 2017 je naplánovaný termín tradičného
minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce Nemce.
Žiadame vážnych záujemcov o účasť – či už jednotlivcov alebo celé
mužstvá, aby sa prihlásili u Ing. Jána Slováka – 0905 233 609
Podľa prejaveného záujmu určí organizačný výbor
obsadenie resp. zloženie blížiaceho sa turnaja.

PRECHOD LUČATÍNSKYM CHOTÁROM

prechod v dĺžke 11 km s prevýšením 300 m. Celá trasa viedla
najskôr náučným chodníkom ponad obec Lučatín a potom lesom
a lúkami s nádherným výhľadom na Nízke Tatry. Po absolvovaní sa
všetci účastníci stretli znovu na futbalovom ihrisku, kde ich už čakal
výborný guláš občerstvenie hradené z prostriedkov MOPPD.
Nechýbala ani muzika, ktorá pomohla vytvoriť medzi seniormi
dobrú náladu. Pre účastníkov po skončení podujatia čakali
autobusy, ktoré ich bezpečne doviezli do svojich obcí.

Združenie obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom každoročne pripravuje stretnutia seniorov obcí, ktoré patria do tohto združenia. V uplynulých rokoch to boli turistické pochody
na Šachtičku, Panský diel, Podkonické Pleše, Donovaly,
Špania Dolina, Selčiansky diel, Čachovo.
Tento rok Združenie MOPPD spoločne s obcou Lučatín pripravilo
podujatie v sobotu 13. mája pod názvom „ Prechod Lučatínskym
chotárom“. MOPPD zabezpečilo štyrmi autobusmi zvoz účastníkov z jednotlivých obcí do obce Lučatín. Po príchode účastníkov na
futbalové ihrisko dostal každý mapku s vyznačením trasy prechodu
a pokynmi o priebehu podujatia. Seniori si mohli na základe svojich
fyzických schopností vybrať trasy prechodu podľa náročnosti.
Krátky prechod bol v dĺžke 3 km as prevýšením 100 m a dlhý

Poďakovanie patrí všetkým občanom Lučatína, ktorí sa podieľali
na príprave tohto podujatia, ako aj starostom MOPPD. Finančnú
podporu na toto podujatie venoval aj Banskobystrický samosprávny kraj. Účastníci podujatia doporučili, aby sa budúci rok pochod
uskutočnil v katastri obce Slovenská Ľupča spojený s návštevou
hradu.
-dm -
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NA OBECNOM CINTORÍNE PRIBUDNE ZÁBRADLIE POPRI CHODNÍKU
Tí občania, ktorí navštevujú obecný cintorín v týchto dňoch,
si určite všimli prebiehajúce práce na budovaní kovového
zábradlia popri hlavnom chodníku. Stavebná komisia pri
Obecnom zastupiteľstve v Nemciach túto úlohu zaradila medzi tohtoročné priority obce v stavebnej oblasti.
Obecný cintorín na konci Lúčnej ulice slúži pre posledný odpočinok
občanov obce už veľa desaťročí. Podľa najstarších dochovaných
záznamov na náhrobných kameňoch sa tu pochovávalo už v rokoch 1928, ba s určitosťou aj skôr, len pozostatky starých hrobov
sú bez náhrobných kameňov.
Chodník zo zámkovej dlažby, ktorý obec vybudovala po ľavej
strane popri plote, je od roku 1995. Starší občania našej obce, ale
aj ďalší návštevníci cintorína, hlavne v období „dušičiek“, hovorili
už dlhší čas o potrebe osadiť popri chodníku aj zábradlie, nakoľko
terén je tu veľmi strmý a v zime aj šmykľavý.
postupne vyvŕtali a vykopali 22 jám, vyčistili okolie od vykopanej
zeminy a zabetónovali stĺpiky na zábradlie. V najbližšie dni cez
víkendy budú navarené kovové madlá na celú dĺžku až po
prístrešok na náradie a celé zábradlie bude po očistení natreté
farbou. Predpoklad dokončenia prác je v priebehu mesiaca júl
2017.
Jarmila Hudecová

Realizáciu tejto úlohy si zobrali na svoje plecia dobrovoľní hasiči
z Nemiec. Obec zabezpečila železné jäklové tyče, piesok a cement
na betónovanie. Počas niekoľkých víkendových brigád hasiči

O
Z
N
A
M

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica od 1.7.2017 mení nasledovné ceny:
- Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom ...................................................................1,2010€/m3
- Maximálna cena za výrobu a disribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné a iné vodárenské subjekty, ktoré sú
v zmysle zákona tiež regulovaným subjektom ..........................................................................................................0,6797 €/m3
- Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou .................................................. 1,1615 €/m3

NÁVŠTEVA AQUAPARKU A MESTA EGER
Klub seniorov Nemce zorganizoval dňa 1.7.2017 výlet pre
svojich členov do starobylého mesta Eger v Maďarsku. Počas
celej cesty bolo nepriaznivé počasie – pršal veľký dážď. Po
príchode sme dostali informáciu, že v Egri do rána bola búrka
a aquapark je asi zatvorený No nebola to pravda. Aquapark
otvorili a my sme mohli využiť jeho služby.

veľa múzeí. Z hradu je nádherný výhľad na mesto Eger a minaret,
ktorý je najväčší v Európe a je pozostatkom z doby tureckej
nadvlády. Vysoký je 40 m a schodište je také úzke, že sa tam ani
dve osoby nevyhnú. Škoda však, že minaret bol z dôvodu
rekonštrukcie zatvorený pre verejnosť. Seniorom sa v meste páčila
hlavne bazilika – druhá najväčšia v Maďarsku postavená v rokoch
1831 – 36. Schodište, ktoré ku nej vedie dekorujú sochy sv.
Štefana, sv. Ladislava, sv. Petra a Pavla. V bazilike je najväčší oltár
v Maďarsku.

Tí, ktorí v Egri boli pred dvadsiatimi rokmi, areál skoro nepoznali.
Celý areál prešiel veľkou rekonštrukciou. K dispozícii sú tam rôzne
bazény - veľký bazén, plavecký bazén, vodný hrad, detský bazén,
liečivý bazén, termálny bazén s teplotou vody 37o C. Sú tam aj
turecké kúpele, kde v bazéne priamo pod zlatou kupolou vyviera
radónová voda vhodná na liečenie pohybového ústrojenstva
a reumatizmu. Poobede sa počasie umúdrilo, prestalo pršať a
vyšlo slniečko. Hneď sa to odrazilo na nálade kúpajúcich sa ľudí.
Škoda len, že bufety v aquaparku boli z dôvodu nepriazne počasia
zatvorené a bol problém, sa niekde najesť.

Pekným zážitkom bolo aj hlavné námestie a barokový kostol
minoritov s dvomi vežami – najkrajšia baroková stavba v strednej
Európe. Mimochodom mesto Eger má 33 kostolných veží.
Jednoducho povedané, bolo čo v Egri pozerať a to sme nestihli
múzeum skupiny The Beatles ani múzeum marcipánu. Snáď
nabudúce. Večer sme z Egru odchádzali plný zážitkov, unavení ale
spokojní.

Časť účastníkov zájazdu išla pozrieť aj pamiatky Egru. Navštívili
stredoveký hrad, ktorý zažil boje s tureckým vojskom. Pod hradom
je rozsiahly systém podzemných chodieb, kde je umiestnených

Už teraz sa tešíme na ďalší zájazd nášho klubu v septembri do
Zakopaného v Poľsku.
- dm -

7

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

MDD V NEMCIACH
Dňa 11.6.2017 sa v Našej obci konalo MDD pre všetky deti,
ktoré sa chceli zabaviť, zasúťažiť si a povoziť sa na krásnych
koňoch, ktoré nám požičal kamarát Mirko Ilčík zo Seliec. Tiež
povoziť na hasičskom aute, ktoré šoféroval náš poslanec
Braňo Lichý.
Ale poďme pekne od začiatku. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže
a o tretej hodine popoludní sme mohli začať. Deti sme privítali
a vysvetlili sme im pravidlá hier. Ale keď zbadali koníky, ktoré prišli,
boli to dve kobyly aj so svojimi malými žriebätkami, no boli úžasné,
krásne. Bolo ťažké deti udržať pri nás. Ale pomaly deti začali
súťažiť v rôznych disciplínach ako hádzanie loptičkami do
pyramídy, behanie s vodou s deravým pohárom, hádzanie do

Hurá MDD
Bola to najväčšia akcia pre deti v našom mikroregióne ale aj
širokého okolia, ktorú navštívili tisícky návštevníkov. Do tohto
podujatia sa zapojilo Združenie obcí Mikroregiónu Pod
Panským dielom, generálny partner spoločnosť BCF s.r.o.
a hlavný partner AKCENT NOVA s.r.o. a ďalšie občianske
združenia a partneri, ktorí zabezpečovali programy a zábavy
pre deti.
Na Fuggerovom dvore, Selčianskom diely a Čachove v nedeľu
4. júna bol pre deti pripravený bohatý celodenný program. No
nezabudlo sa ani na ich rodičov, ako aj všetkých, ktorí sa tohto
krásneho podujatia zúčastnili. Podujatie slávnostne otvorila Erika
Kárová / BCF/, predseda MOPPD Dušan Mydlo, starosta obce
Selce Ján Kupec a starosta obce Baláže Jozef Chaban. Po slávnostných príhovoroch vystúpil detský folklórny súbor Matičiarik
s krásnym programom.

Vývoz komunálneho odpadu: 21.7.
27.10.

4.8.
10.11.

Vývoz triedeného odpadu:

8.9.

zavesených kuželí, beh okolo kuželí s veľkou drevenou varechou
a loptou a hádzanie polienok do vreca. Každý jeden dostal pri
súťaži sladkú odmenu a mohli sa ísť povoziť na hasičskom aute,
ktoré bolo plne vyťažené. A ostatní sa zatiaľ vozili na koňoch, ktoré
boli nádherné. Na konci všetky deti dostali balíček za odmenu.
Dúfam že sa vám všetkým páčilo a o rok sa stretneme znovu.
Chcem sa poďakovať pánovi starostovi, Andrejke Verešovej,
Mirkovi Adamovi, Danke Bugáňovej, pánovi Kvakovi, Jankovi
Madošovi, Mirkovi Ilčíkovi, Braňovi Lichému za veľkú pomoc pri
tejto akcií. Ďakujem.
Ďakujeme za všetky usmiate tváre detí, je to pre nás odmena.
Alena Samuelčíková
Najdôležitejšou časťou pre deti bol rozprávkový les, ktorý privítal
rôzne detské legendy, ako zlatovlásku, princeznú z mlyna, popolušku. Deti mali jedinečnú možnosť stretnúť svojich obľúbených
rozprávkových hrdinov prostredníctvom hercov. Po úspešnom
absolvovaní cesty lesom, ako aj rôznymi inými stanovišťami, kde
museli deti plniť rôzne úlohy, dostali všetky deti krásnu medailu ako
pamiatku na toto podujatie. Pre zábavu detí boli pripravené aj
skákacie hrady, rôzne tvorivé dielne či účasť šermiarov. Deti si
najviac užili letecké prekvapenie, ukážky polície a hlavne zábavu
tzv. „ penovej párty “. Pre všetkých účastníkov podujatia sa o skvelú
atmosféru postarali folklórne súbory Vánok zo Seliec, DFS
Matičiarik, Dancestudio a tiež skupina Maduar spolu s Ivanou
Bagovou a mnohí ďalší. Ukončením podujatia bolo divadelné predstavenie „ Králiky z klobúka “. Celý deň moderoval toto podujatie
Binďo.
Je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí
akokoľvek podieľali.
-dm -

18.8.
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1.9.
8.12.

15.9.
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29.9.

3.10.

3.11.

1.12.

29.12.

13.10.

Narodili sa ......
Barborka Spišiaková

11.8.
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