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ADRIM NEMČIANSKY BEH
Dňa 8.8.2021 sa v našej obci konal Adrim Nemčiansky beh, ktorí
už všetci poznáte. Aj keď sme sa báli, že opatrenia nám to
nedovolia nakoniec sme ho mohli zorganizovať.
Celý team Adrim a chlapci Peťo Fabok a Mirko Štrba makali na
tom, aby všetko dobre dopadlo. Zúčastnilo sa 680 účastníkov, viac
ako 50 dobrovoľníkov. Všetkým patrí veľká vďaka za to, že všetko
prebehlo ako má byť. Počasie vyšlo na jednotku, nikto sa nezranil a
tých najlepších sme ocenili. Tombolu si pretekári tiež užili, popri nej
aj kopu srandy o ktorú sa postaral moderátor Adam Lehocký.
Poďakovať sa chcem aj vám občanom, ktorí ste tolerovali obmedzenia cestnej premávky a prispeli tak ku pokojnému priebehu
pretekov. Ďakujem hasičom Peťovi, Miňovi, Erikovi a samozrejme
pracovníkom Jankovi a Peťovi.
Alena Krajňáková, starostka

VATRA SNP
Tento rok na počesť 77.výročia Slovenského národného povstania
v Nemciach bola zapálená Vatra na kopci Stráža. Vatru sme
prekladali na iný deň, pre zlé počasie. Preložila sa na sobotu, čo
bolo veľmi dobré rozhodnutie, nakoľko bolo krásne počasie.
Vatru stavali naši hasiči, ktorí ako každý rok vo svojom voľnom
čase prídu a postavia ju pre nás chalani - Peťo Caban, Braňo Lichý,
Miško Novák, Miško Janovec, Mirko Janovec, Majko Jackuliak,
Marek Molnár, no a náš veliteľ Miňo Caban. Patrí vám veľké
ďakujem. O 20.00 hodine sme spoločne s hasičmi a protifašistami
zapálili vatru. Ešte pred tým sme spolu s Julkom Surovcom privítali
prítomných a popriali im pekný zážitok. Vatra krásne horela. Verím,
že všetci, ktorí ste tam boli, ste si to užili, zabavili sa a porozprávali
sa medzi sebou.

O občerstvenie a hudbu sa postaral Majko, Mirko a Saška, za čo im
ďakujeme. Ak ste si všimli prišli nás pozrieť aj chlapci zo Seliec,
ktorí boli oblečení vo vojenskom štýle. Keď som ich vyspovedala,
boli to chlapci od 15 do 18rokov a venujú sa téme ako protifašisti .
Veľmi ma potešilo, že aj takto mladí chalani sa venujú tejto téme
a dúfam, že sa dajú dokopy aj s chlapcami od nás, ktorí sa tiež na to
pýtali a vymenili si medzi sebou kontakt. Bolo to veľmi milé. Tak
vám nakoniec všetkým ďakujem za vašu účasť na vatre a tešíme
sa na vás aj o rok.
Alena Krajňáková, starostka

Naše detičky sa veľmi tešili zo svietiacich náramkov, ktoré sme im
rozdali a bolo to veľmi milé, keď majú naše ratolesti úsmev na tvári.
Niet nad detskú radosť a úprimnosť aj z maličkostí. Tento rok sme
mali rekordnú účasť vďaka návštevníkom zo Sásovej ale aj Seliec,
dokonca aj z Ľubietovej. Je to pekné, že sme sa takto stretli
a dokonca aj spoznali nových ľudí a porozprávali sa s priateľmi.

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ
nadávanie im a podobne, za to, že sa hrajú na detskom ihrisku tiež
INFRAŠTRUKTÚRY
nie je na mieste. Podotýkam detské ihrisko tam bolo čo ja si
Tento projekt potrápil niektorých občanov a trápi ich do dnes. Ale
myslím si, že ani to nie je dôvod na to, aby sme sa správali
poniektorí ako hulváti. A to teraz neberte ako, že sa ľutujem, alebo
sťažujem. Vyjadrovanie na moju osobu akože ty p.... a preklínam
ťa, celú tvoju rodinu, poslancov a dookola jeden, dva mesiace a vyjadrenia ako, že som spreneverila peniaze EÚ, ja aj môj otec.
Vyjadrenia na moju adresu, že som arogantná a kopa ďalších
obvinení a urážania.
Na upresnenie, peniaze z takýchto fondov sa spreneveriť nedajú,
nakoľko ľudia, ktorí robia s takýmito projektami a výzvami to vedia.
Všetko je pod veľmi prísnou kontrolou. Každá jedna vec, každá
veta, každá suma úplne všetko. A všetko musí sedieť tak ako to
prešlo cez kontrolu jednu aj druhú na ministerstve. A urážky detí,

pamätám celý život. A dokonca aj ja som sa tam chodila hrávať aj s
ostatnými kamarátmi z bytoviek. Skoro všetci máme deti ,mali sme
malé deti a vnúčatá, ktoré tam chodili a hrávali sa. Odpoveď
pánovi, ktorý písal mne osobne, že som arogantná a zradila som
obyvateľov bytoviek je, že nikdy som to nespravila ani nespravím.
Tí, ktorí ste spokojní s detským a športovým ihrisko ďakujem za
podporu a povzbudenie pri jeho budovaní. Ďakujem všetkým
občanom, že ste to vydržali počas dvoch mesiacov pokiaľ sa
dokončili práce.
Budem sa ďalej snažiť zveľaďovať našu obec. Som rada, že deti
majú nové ihrisko a že sa im páči. Veľa z nich mi osobne prišlo
povedať, že ďakujú za ihrisko. Nechcela som, ale nedalo mi to
a musela som to napísať.
Alena Krajňáková, starostka
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čo ja budem posúvať ďalej, keď budem vo vašom veku. Je krásne,
ako sa s vami dobre človek cíti.

Tento článok chcem venovať tým starším,
ktorí nám dali život. Ako chodím s vami na
výlety a stretávame sa čím ďalej viacej si
uvedomujem, akí ste v našom živote dôležití.

Dúfam, že sa budeme stretávať čím ďalej viac a bola by som rada,
keby sme skúsili spojiť vašu generáciu s tou najmenšou a spravili
spoločné výlety alebo krúžok, aby sa aj naši najmenší priučili vaším
múdrostiam a stretli s vašimi skúsenosťami.

Toľko skúseností, zážitkov, starostí a všetkého čo vy dávate nám je pre mňa niečo,

Takže ak by niekto z vás mal nápad ako by to mohlo fungovať, budem veľmi rada, keď sa mi ozvete.
Alena Krajňáková, starostka

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
PRI PRÍLEŽITOSTI 77. VÝROČIA SNP
29. august je významným medzníkom v našej histórii. Slovenský
národ dal najavo svoj odpor voči fašizmu a povstal za svoju
slobodu.
Pri tejto príležitosti sme 30.8.2021 popoludní položili pietne kytice
pri pomníku v obci. 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 týchto udalostí.
Július Surovec
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rozprávkové knižky, plyšového medvedíka a pamätnú plaketu.
Mamičkám aspoň peknú ružičku. Popriala som všetkým šťastie,
zdravie a veľa lásky počas celého života. Veď bez lásky to nejde.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Na uvítanie detičiek sme pozvali 13 detí a ich rodičov. Narodenie
dieťatka je tá najkrajšia vec ,čo sa môže stať dvom ľuďom, ktorí sa
milujú. Ten krásny pocit od samého začiatku, keď zistia, že stvorili
nový život je neopísateľný. Krásnych deväť mesiacov túto radosť
mamička nosí pod svojím srdiečkom . Keď ubehne tento čas, príde
na svet naše vysnívané dieťatko a my sme najšťastnejší na svete.
Je to dar, ktorí si my rodičia strážime a opatrujem po celý život.

Krásne strávený deň, s tými najmenšími našimi občanmi my dodal
veľa úsmevu, lásky a dobrej nálady. Ďakujem vám všetkým za
krásny deň.
Alena Krajňáková, starostka

Nakoľko sú to ešte maličké detičky, rozhodla som sa, že si ich
pekne postupne zavolám, aby sme ich neohrozili. Boli ste všetci
úžasní aj rodičia aj detičky. Na pamiatku som odovzdala detičkám

PREDŠKOLÁCI Z MŠ NEMCE
Krásny skoro posledný deň v škôlke. Deti, ktoré sa lúčili so
škôlkou, prišli pozrieť aj mňa na obecný úrad, aby sme sa rozlúčili.
Milé prekvapenie aj s krásnym darčekom, ručne vyrobené kvietky.
Predškoláci boli úžasní. Spoločne s pani učiteľkou a riaditeľkou
zaspievali krásne pesničky, povedali básničky, porozprávali svoje
zážitky a vystískali sme sa a popriali sme im všetko len to dobré
a hlavne veľa úspechov v škole.
Alena Krajňáková

DÔCHODCOVSKÝ GULÁŠ
30. júla ako každý rok sa v priestoroch parčíka pri Nemčianskej krčme konala pre členov Klubu seniorov Nemce akcia
„Dôchodcovský guláš“ s posedením a občerstvením. Dobrý guláš,
ktorý pripravil výbor klubu už od rána rozvoniaval pri Nemčianskej
krčme. Okolo 12.00 hodine sa tu stretlo 46 dôchodcov, ktorí si
pochutnali na guláši a pivku. Ženy doniesli rôzne pečivo a koláče.
Do neskorého popoludnia panovala medzi dôchodcami dobrá
nálada.
Veľké poďakovanie patrí aj našim sponzorom, ktorí podporili naše
podujatie a to RNDr. Tonkovi Hrnčárovi, Ing. Jankovi Slovákovi
a starostke obce Alenke Krajňákovej.
Dušan Mydlo
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NEMČIANSKA CYKLOMOTANICA
alebo: „na počiatku bolo blato a na konci to stálo za to“
Aby som vás, milí čitatelia, trochen vtiahol do zatiaľ len kratučkej
histórie našej Nemčianskej cyklomotanice, ktorej nultý ročník sa
odohral na nemčianskej pôde dňa 12.9.2021, musím vás zobrať
k samotným koreňom, ktoré sa vinú od jedného upršaného dňa na
konci leta 2020.
Léta páně 1.9.2020 sa vo vedľajších Selciach, ako každoročne,
konala Zelená stopa (horský cyklomaratón, na ktorom sa driapete
napríklad aj hore Čachovom). V ten deň bolo veľmi nevľúdne
počasie, pršalo a mrholilo (nie, žabiatko sa nenarodilo), na
teplomeri príjemných možno 12 stupňov Celzia, blata ako vo Fort
Knoxe zlata, no skrátka – také počasie, že by ste ani našich
politikov von nevyhnali... na asfalte pod Čachovom sme sa ťahali,
miestami i tlačili spolu s kamošom Tomášom, ktorého som tam
spoznal a ktorý mi nakoniec v zjazdoch za Fugeráčom ušiel,
pričom mi v cieli nadelil krásne manko dve aj niečo minútky.

Došlo nám, že zorganizovanie takéhoto podujatia človeka
poriadne vyskúša, je to slušná výzva a skladá sa z nespočetného
množstva detailov vrátane zaistenia zdravotnej služby, štvorkoliek,
uzávery ciest, značenia, označenia rizikových miest, zaistenia
občestvovačky, dostatku regulovčíkov a dobrovoľníkov, registrácie, štartových čísel, občerstvenia pre pretekárov i štáb a mnohé,
mnohé ďalšie.

Počas dlhej pandemickej zimy som mal, ako aj mnohí iní, viac času
na premýšľanie a okrem iného mi z nejakej vnútornej pohnútky
napadlo osloviť Tomáša, či spolu nezorganizujeme seriál
miestnych amatérskych závodov na horských bikoch, dajme tomu,
že 3 – 4 podujatia, ktoré by sa vyhodnocovali tak jednotlivo, ako aj
vcelku. Okrem iného som sa ho v správe spýtal, či si ma pamätá z
inkriminovanej Zelenej stopy. Odpovedal vcelku rýchlo, že si ma
samozrejme pamätá, že som ho údajne motivačne podporil a kvôli
tomu dané preteky dokončil, inak by sa bol na to v spomínanom
škaredom počasí vybodol. Kľúčovou skutočnosťou však je, že
s organizáciu pretekov súhlasil a povedal, že ide do toho.
Priatelia... a práve tu sa položili základy Nemčianskej cyklomotanice. Čiže, preto bolo na počiatku blato...

V priebehu týždňa sme si trať najskôr označili farebnými sprejmi,
v piatok pred pretekmi sme si dali na Obecnom úrade poradu za
účasti starostky, Tomáša, Tomášovho otca Mariána a viacerých
regulovčíkov i dobrovoľníkov. V sobotu sme od svitu do mrku
značili trať a vtedy vznikol napríklad i zábavný „hadík“ vzniknutý
z drevených kolíkov a asi milióna metrov pásky na lúke za
bytovkami na Nemčianskej ulici, na ktorom sa pretekári počas
dvoch prejazdov dosýta jazdecky vyšantili.
Deň D bol zrazu tu.
V sobotu, v predvečer pretekov 11. 9. som si konečne sadol asi
o 21.30 hod a povedal som si, že sme urobili maximum a zároveň
všetko, čo je v našich silách, aby sa podujatie vydarilo a že nech sa
deje, čo sa má... Unavený som bol ako po polroku práce v bani.
Pred spaním som si musel udrieť dva poháre vínka, aby som si
aspoň na 3 – 4 hodinky pospal a ráno mohol zase ﬁčať.

Ako sa však blížila jar, došlo nám, že seriál závodov môže byť
priveľkým sústom a poďme si to preto najskôr vyskúšať na jednom
podujatí – u nás v Nemciach. Tomáš sa od začiatku s vervou pustil
do práce a neskutočne mi aj s jeho otcom pomohli. Bez nich by
som to nezvládol, čo by som sa aj poveľkopotrebil. Bleskovo dali
dokopy web stránku, registráciu, ochranu osobných údajov,
skrátka celú IT stránku a technické i praktické detaily, v ktorých my,
kreatívci, zvykneme plávať. Ešte predtým som sa však ohlásil
u starostky Alenky, ktorej sa tento nápad jednoznačne páčil a našli
sme u nej od počiatku úrodnú pôdu pre naše rodiace sa
cyklopodujatie, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Je skrátka
úžasné, keď sa stretávate s ľuďmi nastavenými „dá sa to“. Pri
leteckej mape Nemiec v jej pracovni sme sa pri plánovaní trate čoto natočili a nachodili sa hore-dole ako výťah.

V deň D, nedeľu 12.9.2021 to bolo tu. Od siedmej rána celý štáb
začal kmitať, samozrejme, aj vrátane pani starostky a obecných
poslankýň Katke Sedliakovej a Olinke Kostiviarovej, Tomáša,
Mariána s Tinkou a Domčou, Norikou, Monikou, Tomášom, hasičmi
Mariána Tótha, Milana Cabana, Michala Janovca, Adama Filipka,
Jána Madoša dievčatami Bartkovičovými, Aďkou, Maťom,
Nikolkou a ďalšími (prepáčte, ak som niekoho zabudol). Veľmi nám
pomohli i Peťo Bartkovič s rodinkou, ktorý nám u seba doma
vytvoril doslova záložné zázemie a nezištne pomohol, dá sa
kľudne povedať, že so všetkým po „F“ i neraz vytiahol tŕň z päty.
Spolu s Mišom Bartkom a štvorkolkármi Ivanom, Peťom
Medveďom, Mišom Bírešom a Tomášom Beňom nám tiež veľmi
pomohli pri prípravách podujatia, trate, s odvozom materiálu,
svojím regulovčíckym umením a podobne... Reč im ešte určite
bude venovaná v závere článku. Poviem Vám, na stupnici od 1 do
10 mal organizačný chaos ráno pred štartom hodnotu asi 17.
Vysoko oceňujem osobnú angažovanosť šéfa jedného z našich
hlavných partnerov a sponzorov made4bike pána Machalu, ktorý si
vyhrnul rukávy a kmital s nami od rána do samotného záveru
podujatia ako včelička. Klobúk dole.
Pokračovanie na strane 5

Ako plynulo leto, začínali sme pomaly s prípravami. Najskôr sme
pooslovovali sponzorov a úprimne nás dojalo, s akou pozitívnou
odozvou sme sa stretli. Hodnotné a krásne ceny, či už pre víťazov
alebo do tomboly, sa nám doslova hrnuli a na základe toho sme
vedeli, že (nielen) v tomto budeme vedieť konkurovať aj podujatiam, ktoré sú už dávno etablované a majú aj omnoho vyššie
štartovné. Pani starostka nás tiež príjemne prekvapila, keď trvala
na udeľovaní účastníckych medailí pre každého zúčastneného +
dala vyrobiť krásne poháre pre víťazov. Takisto sme do nemoty
najazdievali a ladili trať, aby bola čo najzaujímavejšia a primerane
náročná pre všetky skupiny pretekárok a pretekárov.
A potom nám došlo, do čoho sme sa to pustili...
Napätie a prípravy sa zintenzívňovali posledný týždeň pred
konaním pretekov a mne sa zároveň začali bezsenné noci, kedy
som od stresu nevedel zaspať a neraz ma v noci vyhodilo z
postele, čo ešte všetko je potrebné vybaviť, na čo sme zabudli a
podobne. Najskôr sme sa jednu nedeľu, presne týždeň pred
termínom cyklomotanice, pustili s vervou do práce na príprave
trate v zložení: 5 chlapov, 3 krovinorezy, nejaké tie hrable a tak...
Tomáš a obecní šikovníci i kutilovia Janko s Peťom, Marcel a ja
sme v ten deň vykonali neuveriteľné penzum práce. Zrazu bol môj
strach o 70 % menší, nakoľko za cca 5 – 6 hodín sme upravili
presne takú časť, resp. úsek trate.
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Zrazu sa stal zázrak. Za sprievodným vozidlom sme o 11.00 od
obecného úradu odštartovali a pri stúpaní na vatru mi doplo, čo sa
nám to podarilo. Hlavou mi išla dookola pesnička s názvom
a radostným tónom pod názvom „my sme odštartovaliiiii“. V tej
chvíli to začalo zo mňa padať a užil som si so skvelými nohami tú
polku trate, ktorú som si šiel odpretekať. Škoda inak, nakoľko som
odstupoval možno z 8. – 9. ﬂeku. :P Nad záhradkami ma pozitívne
šokovala občerstvovačka, keď Maťo vytiahol z kufra auta obrovský
reprák a mixoval hudbu pre pretekárov. Skrátka, atmosféra jak má
byť. Cestou domoderovať podujatie do cieľa, žiaľ, ešte bolo
potrebné riešiť nepríjemnú udalosť, a to úraz jedného z pretekárov,
ktorý nakoniec skončil na urgentnom príjme Rooseveltovej
nemocnice. Chvalabohu, je živý a zdravý a bude v poriadku. My
všetci mu želáme čo najskoršie zotavenie a veríme, že zanedlho sa
opäť bude preháňať na biku s vetrom o preteky.

- vlastníkom a nájomcom pozemkov za umožnenie prejazdu trate
po ich pozemkoch;
- osobitná vďaka za všetku pomoc pri prípravách obecným
pracovníkom a veľkým šikovníkom Jankovi Madošovi a Peťovi
Spodniakovi – chlapi, bez Vás by to nešlo;
- spoločnosti made4bike Banská Bystrica za štedrosť, vieru v nás
a našu myšlienku a pánovi Machalovi za nezištnú osobnú pomoc
počas celého konania pretekov;
- spoločnosti Schnell Slovakia a Miškovi Bartkovi za krásne vecné
ceny i neoceniteľnú osobnú pomoc, ako aj osobný a morálny
vklad;
- STK NIGOL za vypeckované poukazy do tomboly;
- Peťovi Bartkovičovi a celej rodinke za všetko – pomoc,
oduševnenie, ochotu, nezištnosť a mnohé ďalšie;
- Yogi sportu a Petrovi Medveďovi za krásne a štedré ceny
pre víťazov i do tomboly;
V priestore štartu a cieľa všetko ﬁčalo ako malo, pódium stálo, - spoločnosti Fresh Horehronie, tie bagety chutili skvele;
hudba hrala a zúčastneným i divákom sa evidentne páčilo a užívali - Car rescue teamu za krásne vecné dary i parádne sprievodné
si atmosféru i trať so všetkými jej zákutiami. V čase niečo vyše 56 vozidlo s oranžovými majákmi;
minút prifrčali do cieľa prví dvaja pretekári Rado Drozd z Proefekt - Raňajkárni a pekárni Bottova za krásne vecné ceny;
tímu a Maťo Kučerka z tímu DTC Topoľčany, ktorí si od začiatku - Pizzerii Pizzalino za parádne poukazy do tomboly;
pekne bok po boku išli svoj pretek. Ako prvá žena preťala cieľovú - Discover cyclingu za krásne ceny pre víťazov i do tomboly;
pásku v čase 01:11:13 Jana Sýkorová z Young talent cycling teamu - Upratovacím strojom Zvolen za krásne vecné ceny do tomboly
a spolu s Radom Drozdom sa zároveň stali aj absolútnymi víťazmi a poskytnutie dezinfekcie a ochranných prostriedkov pre
i najlepšími vrchármi na mnohými nenávidenom Kopci pravdy 0. pretekárov i organizačný štáb;
ročníka Nemčianskej cyklomotanice. Najlepším Nemčanom sa v - Vlastovi Duzbabovi a Cyklistike Lučenec za krásne ceny
čase 01:18:16 stal Ján Ďurčenka, najlepšou Nemčankou v čase do tomboly;
01:33:40 Nikola Chovančeková. Veľká škoda, že sa nemohla - Erikovi Golianovi a Slovaktualu Brezno za krásne ceny
zúčastniť domáca pretekárka Marcelka Medveďová, ktorej účasť do tomboly;
na podujatí znemožnila náhla operácia „slepáka“. Ako však - Neonkám Ninke, Žofke a Ľudke za autentické dobro,
odkazuje, na budúci rok verí, že bude stáť na štarte a ako ju ktoré priniesli, ako aj za lekársku službu, ktorú zabezpečovali;
poznám, radil by som ostatným dámam, aby už teraz začali - fotografom Michalovi Tomečkovi (aj za hodnotnú prvú cenu do
trénovať, lebo rozhodne zamieša karty na stupňoch víťazov tomboly), Romanovi Adamjakovi, Martinovi Hoghovi za skvelé
v dámskej kategórii. Čo sa týka celkového počtu pretekárov, video i fotograﬁe;
zúčastnilo sa ich krásnych 48, za čo veľmi pekne ďakujeme. Viac - Norike Medveďovej, Monike Deckmannovej, Nikolke Chovančeinformácii nájdete na www.mtbliga.sk i na Fb stránkach Nemčian- kovej Tinke Sihelskej, Domči Dandulovej, Mišovi Bírešovi, Peťovi
skej cyklomotanice.
Medveďovi, Tomášovi Beňovi, Maťovi Ruttkayovi, Aďke Džurňákovej, Marcelovi Kočovi za skvelé regulovčícke schopnosti, doPo dojazde posledného pretekára do cieľa sme pristúpili k vy- brovoľnícku pomoc a ochotu pomôcť pri zabezpečení skvelého
hodnoteniu, tombole a všetkým sa chceme veľmi pekne poďako- výsledku tohto podujatia;
vať tiež za to, že prispeli ťažko zdravotne hendikepovanému - štvorkolkárovi Ivanovi Midriakovi za to, že bol vždy pripravený
Oliverovi Hanesovi na kúpu nového bicykla sumou krásnych pomôcť a zaisťoval prepravu pre lekársku pomoc i kontrolu
211,49 €. Ste úžasní a opäť raz ste ukázali, že cyklisti i samotní a dolaďovanie trate;
obyvatelia Nemiec sú komunitou ľudí s veľkým srdcom a skutoč- - obyvateľom obce Nemce za úžasné fandenie a vytvorenie
nými morálnymi hodnotami.
neopakovateľnej atmosféry ako málokde;
- každému jednému zúčastnenému pretekárovi, lebo kto vyhrá
Suma sumárum, aj podľa reakcií, ktoré nám dodnes chodia mailom sám nad sebou a prekoná sám seba, nikdy neprehráva...
alebo na fórach, sme spolu dokázali usporiadať jedno krásne
podujatie plné slnka v doslovnom i prenesenom vyjadrení. Aj ... a na konci to stálo za to... Nedali sme ľuďom dokonalosť, dali
počasie bolo ako na objednávku. Značenie a nedostatky zlepšíme sme im dokonalú emóciu a presne o toto nám išlo – malý kúsok
a muchy vychytáme a už teraz vieme, že o rok Nemčianska ľudskosti, dobra, svetla v tejto neľahkej dobe. S krásnym pocitom
cyklomotanica pokračuje svojím prvým ročníkom. Stále mi totiž na duši a chuťou do ďalšej práce i záväzkom smerom k ďalšej
chodia veľmi pozitívne ohlasy, niektoré typu, že takúto atmosféru budúcnosti Nemčianskej cyklomotanice vám všetkým želám
ešte nezažili a išlo o výborne zorganizované podujatie, na ktoré sa príjemnú jeseň prežitú v zdraví, láske a pokoji.
určite o rok vrátia. Takéto slová dojmú, prihrejú pri srdci a motivujú i
zároveň zaväzujú do ďalšieho pokračovania, ladenia a vylepšo- Vidíme sa o rok na Nemčianskej cyklomotanici 2022.
vania nášho krásneho preteku v rodinnej atmosfére, v nádhernom Do skorého cyklomotania priatelia.
prostredí dedinky Nemce pod Panským dielom, rozlohou možno
malej, no duchom, ľuďskou kvalitou a srdcom dediny veľkej. P.S.: Ak som niekoho nespomenul, prepáčte mi to, prosím.
V neposlednom rade sa mi opäť raz potvrdilo, že keď niečo robíte
srdcom, a hoc sa aj neraz aj bojíte, ako to celé dopadne cesta sa
Juraj Žemba, alias Žolta košuľka
vždy nakoniec ukáže, riešenie sa nájde a ono si to nakonec nějak
sedne.
Ako som už v úvode spomínal, obrovské ĎAKUJEM patrí
sponzorom, podporovateľom, dobrovoľníkom i ďalším, ktorí sa na
podujatí podieľali a aj kvôli nim to vypálilo celé tak skvele, ako to
vypálilo:
- Tomášovi a Mariánovi Adamjakovi i adamjaknetu za... za
VŠETKO, bez vašej pomoci by som to nedal, chalani;
- Obci Nemce, starostke Alenke, poslankyniam Katke Sedliakovej
a Olinke Kostiviarovej za neoceniteľnú podporu a vytvorenie
zázemia po každej stránke, taktiež miestnym hasičom za nenahraditeľnú pomoc pri regulovaní premávky počas pretekov;
poslancovi Majovi Jackuliakovi za DJ – ing a ozvučenie celej akcie
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UŽ SME ZAČALI ...
Jaj, vy to asi ešte neviete, ale Stonožkári už začali putovať po
našom Slovensku! Po nevydarenom minulom roku sme sa po
uvoľnení opatrení začali púšťať do boja s kilometrami a veríme, že
oslovíme aj vás, ktorí by ste sa radi pridali, ale ešte váhate. Môžem
vám dať dobrú radu. Kým to neskúsite! - Nebudete vedieť.
A nestačí skúsiť raz, ale aspoň dva až trikrát, lebo sa môže stať, že
ste sa vybrali na menej zaujímavú túru, nemusí vyjsť počasie,
alebo na túre bol aj sused, s ktorým sa hneváte. Ale to nevadí, veď
sú tam aj iní. Tak sa bavte s nimi. Aj tento rok sme pripravili celkom
zaujímavé túry. Začali sme výročnou členskou schôdzou s chutným záverom, o ktorý sa postaral váš krčmár Andrej. Už sme
zbrázdili rokliny v Slovenskom krase - Zádiel a Hájske vodopády
s Turnianskym hradom. Objavovali sme zákutia nad naším Hronom medzi Novou Baňou a Žarnovicou s vyhliadkovými skalami
a rozhľadňou. Potom máme dovolenkový útlm, ale koncom
augusta opäť vyrazíme na východ do pohoria Branisko. Tu nás

majú čakať nejaké retiazky, možno rebrík a Lačnovský kaňon.
Vzápätí skontrolujeme bratov Čechov z hraničného hrebeňa
Javorníkov, či poctivo dodržiavajú nariadenia EU. Ak nie, tak ich
oznámime! Veď to sa musí! Potom nás čaká okolie Podkriváňa
a pohorie Javorie a v októbri majestátny Kľak v Malej Fatre aj
s vodopádom. A samozrejme nezabudnite, že kalórie nazbierané
počas Vianoc najlepšie spálite Na Nočnom výstupe na Panský diel.
A kedy? No na Štefana.
No čo poviete? Už len od písania ma bolia nohy, aj kilá sa búria,
roky už ani nehovorím. Ale keď vyjdete hore a pozriete okolo seba,
zistíte, že to stálo za to. Viem, že v obci okrem nás aktívne pracuje
klub dôchodcov, hasiči, športovci, mládežníci, odbojári, ale aj my
sme vaši. Tak neváhajte, šup – šup kúpiť turistické topánky,
šiltovku, ruksak a skontrolovať na stránke obce, kedy je ďalšia túra.
Radi vás privítame.
Karol Kubanda
a aj sa občerstvili. Keď sme prišli na Španiu dolinu , čakal na nás
výborný guláš, pivko, kofola a aj hudba. Videli sme aj miestny Orloj
a niektorí z nás aj múzeum. Zábava a nálada bola vynikajúca. My
sme po ceste podávali dole aj značenie, teda červené stužky
a poviazali si ich kde to šlo a tomto výlete sa zúčastnili obce Nemce,
Špania dolina, Slovenská Ľupča, Lučatín, Donovaly, Podkonice,
Priechod, Kynceľová, Baláže a Selce. Toto sú obce MOPPD.
Ďakujeme vám všetkým za účasť a príjemne strávený deň s vami.
Alena Krajňáková, starostka

PRECHOD DÔCHODCOV MOPPD
Akcia prechod dôchodcov MOPPD - Mikroregiónu pod pánskym
dielom. Tento rok sme sa dohodli, že prechod bude pod záštitou
obce a pani starostky zo Španej doliny. Všetci starostovia MOPPD
sme sa dali dokopy a zorganizovali toto krásne podujatie. Stretli
sme sa na Šachtičkách o 10.00 a tam pani starostka privítala
všetkých a vybrali sme sa smerom na Španiu dolinu.
Krásna príroda, dopredu vyznačená trasa, ktorú sme boli spolu
dopredu značiť červenými stužkami. Dobrá nálada, skvelí ľudia,
krásna príroda. Po ceste sme zažili kopu srandy, porozprávali sa
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STRETNUTIE
GENERÁCIÍ
NA KALIŠTÍ
Dňa 14.augusta sa uskutočnil 15.ročník spomienkového podujatia Stretnutie generácií v bývalej vypálenej obci Kalište.
Nemci si uvedomovali, že
je koniec vojny. Kalište sa
pokúsili niekoľkokrát dobyť, padlo tam asi 30 nemeckých vojakov pri potýčkach s partizánmi. Okrem pomsty chceli ešte niečo nakradnúť, zobrať
zásoby potravín, tí vojaci už boli zverskí. Ich taktika bola rovnaká
vo viacerých obciach po celom Slovensku. Keď sa pripravoval útok

oslobodzujúcich armád, partizáni dostali príkaz stiahnuť sa, aby
nedošlo medzi nimi k prestrelke. Nemci to vedeli, že vtedy tam nie
je nikto, kto by dedinu bránil.,,
Za našu obec Nemce ale aj za MOPPD, ktorého som predseda a aj
moji kolegovia starostovia položili vence na počesť ich pamiatke.
Alena Krajňáková, starostka

VÝLET SENIOROV - ZA KRÁSAMI NAŠEJ VLASTI
Dňa 26. júna zorganizoval náš Klub seniorov Nemce v spolupráci
s obcou autobusový zájazd na Oravskú priehradu, ktorého sa
zúčastnilo celkom 49 osôb. Po príchode na Oravskú priehradu
sme si dali občerstvenie v hoteli pri prístave lodí. A potom už bola
plavba loďou po Oravskej priehrade, ktorá má rozlohu 35 km2
a objem vody 375 miliónov m2. Počas plavby loďou sme mali
zastávku na Slanickom ostrove nazývanom aj Ostrov umenia
a Vtáčí ostrov. Ostrov je pozostatok zaplavenej obce Slanica so
zachovalým Kostolom Povýšenia sv. kríža.

Po plavbe loďou, ktorá trvala 1,5 hodiny sme sa autobusom presunuli do Zuberca kde sme navštívili skanzen Múzeum oravskej
dediny. V skanzene je umiestnených viac ako 50 stavieb ľudovej
architektúry, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. V čase našej
návštevy tam prebiehalo aj natáčanie historického ﬁlmu o Jozefovi
Makovi.
Treťou našou zastávkou bola návšteva Evanjelického dreveného
artikulárneho kostola vo Svätom Kríži. Je to najväčšia drevená
stavba v strednej Európe, ktorá sem bola prenesená v rokoch 1974
– 1982 z Paludze pri napustení priehrady Liptovská Mara. Pôdorys
kostola má 43 m a má podobu kríža. Veľmi nás zaujal aj výklad
pána farára, ktorý nás oboznámil s celou históriou kostola. Unavení
ale plní zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili zdraví do
našej obce.
Dušan Mydlo

VÝLET SENIOROV - TURISTIKA V POHORÍ MALÁ FATRA
Hovorí sa – do tretice všetko dobré.
A tak Klub seniorov obce zorganizoval v spolupráci s obcou Nemce
pre členov, ale aj ostatných občanov autobusový zájazd do pohoria
Malej Fatry. Na programe bola Vrátna dolina, lanovka na Snilovské
sedlo, turistika a Múzeum Jánošíka v Terchovej.
Tohto zájazdu sa zúčastnilo 46 občanov. Po príchode do Vrátnej
doliny sme zakúpili lístky na lanovku a už o 9.15 hod. sme sa
vyviezli lanovkou na Snilovské sedlo. Bolo krásne, nádherné
slnečné počasie a tak sme sa rozhodli pre pešiu turistiku na Veľký
Kriváň, ktorý je najvyšším vrcholom Malej Fatry a dosahuje výšku
1709 m.n.m.
Prevažná časť účastníkov zájazdu tento vrchol zdolala, niektorí aj
s vypätím všetkých síl. Ale s pocitom hrdosti, že vystúpili na
najvyšší vrchol po zostupe
Pokračovanie na strane 8
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so Snilovského sedla sme sa lanovkou vrátili do
Vrátnej doliny. Tam sme od sponzora dostali veľa pol
litrových ﬂiaš tonikového nápoja a autobusom sme
sa zviezli na starý dvor do Vrátnej doliny, kde si
viacerí dali obed a občerstvenie.
Po obede sme si prezreli Múzeum Juraja Jánošíka
v Kultúrnom stredisku v Terchovej a betlehem
v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej.
Po krátkej zastávke na salaši Syrex nad Terchovou,
kde si účastníci zájazdu mohli zakúpiť výrobky
z ovčieho mlieka sme sa vrátili domov a večer sa
niektorí zúčastnili aj pri zapálení vatry, ktorú
zorganizovala obec na počesť výročia SNP.
Všetci účastníci navrhli, aby sme aj v ďalšom období
organizovali výlety do prírody.
pekné divadielko, keď im strihali nechty a hrali sa s vodou. Potešili aj
medvede a všetky ostatné zvieratá.
Potom sme sa presunuli na kúpalisko,
počasie bolo krásne. Väčšina z nás sa
stretla v bazéne ale aj na pive. Deti
z vody skoro vôbec nevyšli a až do
poslednej minúty sa šantili skákali do
vody. Ostatní, ktorí boli na vyhliadke
a zámku si pochvaľovali krásny výhľad. Národná zoologická záhrada
Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na
Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jednoducho je
krásna.

KAŽDOROČNÝ VÝLET DO BOJNÍC
Výlet pre deti a rodičov organizujeme každý
rok a stal sa už takou našou tradíciou. Hneď
ako dáme na vedomosť, že sa organizuje
výlet do Bojníc s kúpaním na kúpalisku Čajka,
zaplní sa autobus vo veľmi krátkom čase. Ja
som veľmi rada, že to tak je pretože aj pre
mňa je ZOO v Bojniciach najkrajšou na
Slovensku. Neviem čím to je ale má svoje
čaro. Ráno o 9.00 sme boli už na mieste
a rozdelili sme sa každý svojim smerom.
Niekto išiel do ZOO, niekto hneď na kúpalisko
a niektorí na vyhliadku a do zámku.
V zoologickej záhrade bolo ešte málo ľudí a
preto sa nám veľmi dobre prešla celá. Nový
pavilón slonov je krásny. Slonice Maja
a Gula majú svoj nový domov, ktorý pre nich
pripravil naozaj nádherne. Spravili nám aj

Ďakujeme všetkým, ktorí boli s nami,
ste super. Budeme sa tešiť na vás
v Bojniciach 2022.
Alena Krajňáková, starostka

SOCIÁLNA KOMISIA A VÝLET NA FUGGEROV DVOR SO SENIORMI
A STAROSTKOU OBCE
Na výlet na Fuggerov dvor sa nás prihlásilo 32. Od obecného
úradu sme sa vybrali na pešo cez našu dedinu popod
záhradkársku oblasť. Pomaličky po ceste sme sa rozprávali, smiali
a ponúkali koláčikmi, ktoré upiekli ženy doma.
Krásne počasie, dobrá atmosféra úžasní ľudia. Oľga Kostiviarová
s manželom išli vpredu a ja s Evkou Tóthovou posledné, aby bolo
všetko v poriadku. Prešli sme krásnou prírodou až na Fuggerov
dvor, kde nás čakal čašník a doniesol nám každému pivko, kofolu
a výbornú kapustnicu a guláš. Ku káve domácu štrúdľu.
Cestou naspäť sme si zaspievali a šťastne sa vrátili domov. Bol to
krásne strávený deň s úžasnými ľuďmi, ktorým ďakujeme za
spoločnosť.
Alena Krajňáková, starostka
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VÝLET SENIOROV - KULTÚRNE PAMIATKY SLOVENSKA
Ďalší výlet Klubu seniorov Nemce sa uskutočnil 17. júla za spolupráce s Obcou Nemce na východné Slovensko. Aj na tomto
zájazde bola veľká účasť. Zúčastnilo sa ho až 50 osôb. Prvou
zastávkou bola obce Vrbov, kde sa 16 ľudí ostalo kúpať v aquaparku. Ostatní sme pokračovali do starobylého mesta Levoča.
Zaujali nás historické budovy na námestí, ako aj klietka hanby.

Po obede sme vyzdvihli v aquaparku Vrbov účastníkov zájazdu,
ktorí už boli vykúpaní a pokračovali sme do Kežmarku. Prevažná
časť si so záujmom pozrela artikulárny drevený kostol s krásnou
výzdobou a nový evanjelický kostol. Všetci sme sa nakoniec stretli
pri Kežmarskom zámku, ktorý stojí na mieste kostola z 13. st. Ten
bol v roku 1462 prestavaný na hrad a v 17. st. na zámok. Prehliadka
Kežmarského hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky
a vyhliadkovej veže. Uvideli sme radničnú miestnosť, expozíciu
zbraní, lekáreň, hladomorňu, ako aj veľa o histórii hradu.

Naše kroky potom viedli do Baziliky sv. Jakuba, ktorá tvorí dominantu Námestia majstra Pavla. Bazilika bola v roku 2009 zapísaná
do zoznamu svetového dedičstva UNRSCO. V bazilike sa nachádza aj hlavný oltár majstra Pavla, ktorý je vysoký 18,62 m / najväčší
gotický krídlový oltár na svete / a je široký 6,21 m. patrí k najväčším
umeleckým dielam v Európe.

Po opustení hradu nasledovala už len cesta domov a všetci sa tešili
na ďalší výlet klubu.
Dušan Mydlo

Po prehliadke baziliky sme po 216 schodoch vystúpili do veže sv.
Jakuba odkiaľ bol nádherný výhľad na okolie Levoče a Mariánsku
horu s Bazilikou navštívenia Panny Márie, kde sú každoročne
púte.

STRETNUTIE GENERÁCIÍ
KALIŠTIE 2021

VATRA PRI PRÍLEŽITOSTI
77. VÝROČIA SNP

Dňa 14.8.2021 sa konalo stretnutie generácií na Kališti, kde sa
zúčastnilo 20 členov ZO SZP a ostatných občanov z našej obce.
Ráno sme sa zišli pred obecným úradom, autobusom sme boli
prepravení do miesta stretnutia, aby sme si pripomenuli tragické
udalosti, ktoré sa tu odohrali a vzdali úctu obetiam tejto tragédie.
Podľa záujmu sa niektorí zúčastnili ekumenickej pobožnosti.
Potom nasledovala pietna spomienka, kde boli položené vence
k pamätníku, ktorého sa zúčastnila aj naša pani starostka. Potom
nasledovali príhovory a pozdravy hostí.

Dňa 4.9.2021 sa vo večerných hodinách konalo zapálenie vatry na
kopci Stráža za obcou. Toto podujatie bolo stretnutím nielen občanov našej obce všetkých vekových kategórií ale aj iných občanov
a dôstojným aktom úcty k tejto udalosti. Už pred zapálením vatry
sa na mieste zhromaždilo početné množstvo účastníkov, čo bolo
potešujúce vzhľadom na minuloročný výpadok z dôvodu pandémie. Na úvod sa zúčastneným prihovoril člen výboru ZO SZPB
Nemce p. Surovec, ktorý privítal všetkých zúčastnených a potom
pani starostka tiež poďakovala za hojnú účasť a tiež všetkým tým,
ktorí sa podieľali na príprave vatry a to predovšetkým členom
hasičského zboru ako aj ostatným, ktorí ochotne obetovali svoj čas
a sily, aby bolo všetko pripravené na úrovni.

Po oﬁciálnej časti nasledoval kultúrny program na pódiu, kde
vystúpili viaceré folklórne skupiny. Po tomto sme sa občerstvili
pripraveným gulášom a nápojmi, ktoré padli vhod v horúcom počasí.

Po slávnostnom zapálení vatry, ktoré urobilo radosť hlavne najmenším, sa rozdebatovali hlúčky ľudí, ktorí si mali po dlhšom čase
čo povedať, ozvala sa harmonika Paľka Lichého, pri ktorej sme si
zaspievali. Nad miestom lietal aj svietiaci dron, pani starostka rozdala deťom svietiace náramky. Počasie nám prialo a tak ukončenie tohto podujatia bolo až v neskorších hodinách. Július Surovec

Postretali sme veľa priateľov a známych, čo už k takejto udalosti
patrí, v družnej debate sme strávili čas do ukončenia tohto podujatia a okolo 15,00 hod. sme sa zišli pri autobuse, ktorý nás dopravil
domov.
Július Surovec

9

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

XXVI. ROČNÍK NEMČIANSKEHO MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTKY OBCE NEMCE
V sobotu 28.08.2021 sa na „otočke“ MHD v Nemciach uskutočnil
už XXVI. ročník tradičného nemčianskeho minifutbalového turnaja
o Pohár starostky obce Nemce, ktorého sa zúčastnilo 6 prihlásených mužstiev z 5 – ich obcí z Mikroregiónu Pod Pánskym
dielom.

2. FC Nemce – 10 bodov, kapitán – Ing. Michal Janovec;

3. Obec Donovaly – 10 bodov, kapitán – Ing. Jozef Varga;

Hralo sa systémom „každý s každým“ a odohralo sa spolu 15
vzájomných zápasov. Každý duel trval 2 x 12 minút. Zápasy
spoľahlivo rozhodovali uznávaní ligoví rozhodcovia Peťer Dírer
a Michal Béreš.

4. Nemce 2012 – 5 bodov, kapitán – Ing. Tomáš Kostiviar;

Po odohratí všetkých zápasov sa sčítali body a vyšla nasledovná výsledková listina:
1. Obec Kynceľová – 13 bodov, kapitán – Mgr. Stanislav Václavík;

5. Obec Baláže – 4 bodov, kapitán – Mgr. Róbert Chaban;

Pokračovanie na strane 11
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6. Obec Špania dolina – 0 bodov, kapitán – Peter Samuelčík;

Novinkou v tomto ročníku nemčianskeho turnaja bolo jeho sledovanie zo vzduchu prostredníctvom dronu.
Všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme za pekný športový zážitok, obecenstvu za vytvorenú atmosféru, pani starostke a sponzorom za pekné vecné ceny.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tradičného minifutbalového
turnaja. Športu zdar a futbalu zvlášť.

Cenu najlepšieho brankára tohto roku získal Michal Bobor
z mužstva obce Donovaly, ktorému sa sieť za jeho chrbtom
rozvlnila symbolicky len 1 krát počas celého turnaja a aj napriek
tomu jeho mužstvo skončilo „až“ na treťom mieste.

BANSKOBYSTRICKÝ ZVÄZ
MALÉHO FUTBALU
Do súťažného ročníka 2021/22 sa prihlásilo celkovo 58 mužstiev,
ktoré sú rozdelené do štyroch líg (1., 2., 3. A a 3. B). Medzi 14 – imi
mužstvami v 1. lige ﬁgurujú aj naše dve nemčianske mužstvá – FC
Nemce a Nemce 2012, ktorých súpisky po personálnych rošádach
na začiatku súťaže vyzerajú nasledovne:
FC Nemce:
1. Milan ADAM – kapitán,
6. Adam FILIPKO – hráč,
2. Jozef JAMRIŠKA – brankár,
7. Mgr. Branislav KRAJČÍR – hráč,
3. Ing. Michal JANOVEC – hráč,
8. Daniel KIEDŽUCH – hráč,
4. Miroslav JANOVEC – hráč,
9. Lukáš KAMENSKÝ – hráč,
5. Mgr. Sergej ČABALA – hráč,
10. Patrik PODKONICKÝ – hráč.

Cenu najlepšieho strelca turnaja získal hráč z obce Kynceľová
Mgr. Stanislav Václavík.

Nemce 2012:
1. Ing. Tomáš KOSTIVIAR – kapitán,
2. Martin – CHOCHULA – brankár,
3. Ing. Erik FILIPKO – hráč,
4. Samuel JEŽÍK – hráč,
5. Jakub BARTKOVIČ – hráč,

6. Viliam ŠVANTNER – hráč,
7. Mgr. Ivan VARGA – hráč,
8. Daniel BABJAK – hráč,
9. Mgr. Stanislav VÁCLAVÍK – hráč,
10. Milan BLAŠKO – hráč.

Nezávislá komisia vyhodnotila aj najlepšieho hráča turnaja, ktorým
sa stal člen mužstva FC Nemce Miroslav Janovec.

Jesenná časť súťaže začala už prvým kolom dňa 03.09.2021. Dňa
17.09.2021 sa naši chlapci predstavia pred domácim publikom
v Nemciach vo vzájomnom derby, ktoré sľubuje pekný súboj dvoch
„odvekých rivalov“.
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Narodili sa: Eliška Luptáková Kristián Vasil Ondrej Kaluža Viktor Vladovič
Martin Hromada Lukáš Let

Odišli z našich radov .....
Anna Sršňová Miroslav Svitáč Ján Moncoľ
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