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DEŇ OBCE
20.9.2019 sa v našej obci konalo podujatie pri príležitosti 3.
ročníka dni obce Nemce, počas ktorého nás po celý deň
sprevádzala moderátorka Marianka Kovačechová.
Od rána nám príjemne svietilo slniečko. Usilovne pre nás varili
rôzne dobroty naše občianske združenia. Guláš nám navarili naši
hasiči a OZ mravce. Výborné držky nám navarila Stonožka.
Kapustnicu klub Seniorov a kyslé krumple spolok protifašistických
bojovníkov. Čiže každý si mohol prísť na svoje. Občerstvenie
zabezpečil , krčmár Andrej a celý deň nám hrali Majo a Miro.
Podujatie bolo obohatené kultúrnym programom, vďaka naším
domácim. Ako prvý nám krásne zaspieval a zahral na gajdách
a píšťalke Andrej Predajnianský. Na fujare nám zahrali selčiansky
Svrčinovci s pánom Danom Fodorom a nakoniec nám na gitare
a harmonike zahrali a zaspievali pán Otto Gregor spolu s
Richardom Datkom.

Andrej Predajniansky
(od Lamperov) sa predstavil
s hrou na gajdy

Výtvarný kú k s Mirkou Korinekovou zo Sliača.

a vytvoriť si krásne obrázky . Veľmi sa potešili aj tombole, ktorá bola
taká nezvyčajná. Každé dieťa si mohlo vybrať z rôznych hračiek,
práve tú, ktorá sa mu páčila a tak každý odchádzal spokojný s
darčekom. Samozrejme ako každý rok ani tento nemohla chýbať
pri tejto príležitosti súťaž o najlepší koláč. Tento rok ich bolo
jedenásť. Výborné boli všetky, ale nakoniec aj tak po okoštovaní
rozhodla porota, z piatich náhodne vybraných ľudí. Prvé miesto
získali koláč p. Oľgy Kostiviarovej a p. Anny Lichej. Druhé miesto
obsadili koláč p. Žofky Serákovej a p. Anny Lichej. Na treťom
mieste sa umiestnilo až päť koláčov a na štvrtom mieste sa
umiestnili dva koláče. Všetky pekárky boli za snahu odmenené
malým darčekom. Chceme sa im týmto veľmi poďakovať.

Daniel Fodor a Selčianski fujaris - Svrčinovci

Na svoje si prišli aj detičky, pre ktoré boli pripravené rôzne súťaže
na ktorých si mohli zasúťažiť aj spolu s rodičmi. Za každú súťaž
dostali deti sladkú odmenu. Mohli si skúsiť aj kreatívne maľovanie

Evka Lamperová, Zuzka Kochanová a Jarka Borsodiová pri
preberaní cien za III. miesto v súťaži o najlepší koláč obce Nemce.

Pre zúčastnené de boli pripravené pekné ceny, ťažko si bolo vybrať po vylosovaní tú
najzaujímavejšiu.

Pokračovanie na strane 2
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Vynikajúce tvarožníky sme si mohli kúpiť od p. Ilčíkovej zo Seliec.
Krásne ručne vyrobené výrobky predávala p. Eva Tomášovská
a výborné štrúdle a rôzne sladké dobroty sme si mohli kúpiť od p.
Majky Ježíkovej.
Deň obce dopadol veľmi dobre, aj počasie vyšlo. Veríme, že sa
Vám všetkým páčilo a cítili ste sa príjemne. Chceme sa všetkým
poďakovať za pomoc a veríme, že o rok sa stretneme zas.

Do varenia sa zapojili takmer všetky spolky a občianske zruženia v obci.

Beh s fúrikom s detským nákladom.

Skladanie puzzlí s erbom obce.

DEŇ DETÍ

Vystúpenie Richarda Datka z Valaskej
a O a Gregora z Nemiec.

Akciu spríjemnili aj naši hasiči, ktorí detičky povozili na hasičskom
aute a čo ich potešilo najviac , že im pripravili penu, v ktorej sa
všetci mohli vyšantiť a schladiť po súťažiach.

Dňa 2. 6. 2019, ako každoročne sme pripravili pre detičky k ich
sviatku dňu detí na lúke pri panelákoch, rôzne súťaže, kde si
detičky mohli aj spolu s rodičmi zasúťažiť a zabaviť sa.

Samozrejme, za účasť na súťažiach nemohla chýbať ani sladká
odmena. Nakoniec sa detičky, ale aj dospelí mohli povoziť na
koníkoch, ktoré k nám prišli aj tento rok. Týmto sa chcem všetkým
poďakovať za pomoc pri prípravách akcii dňa detí.

Tento rok nám doprialo aj počasie a tak sa nás zišlo hojný počet, čo
nás veľmi potešilo. Pripravili sme rôzne zaujímavé súťaže, ktoré si
niektorí vyskúšali aj viac krát. Takou úplne novou súťažou, bola
športová súťaž, spojená s prvkami boxu, kde si detičky mohli
zaboxovať boxerskými rukavicami do laby.

Verím, že sa všetkým páčilo a o rok sa zas stretneme v takomto
hojnom počte.
Eva Tóthová, predsedníčka komisie

2

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

OBEC NEMCE POČAS SNP V ROKU 1944
Dňa 29. augusta 2019 sa uskutočnili v Banskej Bystrici
celoštátne oslavy 75. výročia SNP. Na túto významnú udalosť
prišlo tisíce občanov, mládeže a veľa detí z celého Slovenska
a zahraničia. Kto sa zúčastnil môže to potvrdiť. Po skončení
hlavných osláv pokračovala veľkolepá vojenská prehliadka
SR. Celé Slovensko malo tú možnosť sledovať priamo v Banskej Bystrici alebo na obrazovkách.

prikloní. Nebolo už žiadne tajomstvo, že sa formovali po okolí
partizánske jednotky. Občania pomáhali partizánom tým, že zabezpečovali vynášanie zbraní, streliva a jedla, dokonca až na
Prašivú a podávali správy o pohybe nemeckých vojakov. V obci bol
vytvorený Revolučný národný výbor pod vedením p. Jána Lichého.
Revolučný národný výbor prevzal funkciu štátneho aparátu, správu
verejnej veci v obci.

V ten deň odpoludnia členovia ZO SZPB v spolupráci s OÚ
v Nemciach položili kytice k pomníku padlých vojakov l. a 2.
svetovej vojny. V piatok 28.8. vo večerných hodinách spoločne s
občanmi našej obce sme sa tradične stretli na kopci Stráže pri
vatre, ktorú postavili naši hasiči. O 20.00 hodine privítala
prítomných občanov pani starostka Alena Samuelčíková. Príhovor
za SZPB predniesol pán Otto Gregor. Po zapálení vatry zahral
a zaspieval spoločne s občanmi na harmonike pán Paľko Lichý
partizánske a ľudové pesničky. Možno konštatovať, že to bol
vydarený spoločenský večer. Osobne si vážim, že si prišli uctiť
pamiatku výročia SNP nie len starší občania, ale aj mladí rodičia
s deťmi a mládež. Bolo to vydarené podujatie. Som presvedčený,
že túto tradíciu občania, mládež a rodičia s deťmi si budú každý rok
pripomínať.

Po vyhlásení SNP 29.8.1944 narukovalo do povstaleckej armády
do 40 občanov, k partizánom sa prihlásil jeden občan Július Kmeť.
Veliteľstvo armády na bojovú činnosť vytváralo jednotky vo
výcvikovom stredisku 1. taktickej skupiny vo Zvolenských Nemciach s krycím názvom BUK, ktoré bolo v obciach Zvolenské
Nemce, Selce, Senica, Šalková, Rudlová. Veliteľské stredisko
sídlilo vo Zvolenských Nemciach pod vedením pplk. Stanislava
Budína. Po čiastočnom potlačení SNP do našej obci prišli vojaci
nemeckej armády. Tieto jednotky sa striedali až do oslobodenia
ukrajinskej a rumunskej armády.
Nemeckí vojaci v obci robili trestné akcie proti povstalcom,
partizánom, ktorí sa skrývali v okolitých horách, po domoch, kde
dochádzalo k častým prestrelkám. Pri jednej trestnej akcii dňa 17.
decembra 1944 boli v našom chotári zastrelení nemeckými
vojakmi cudzie osoby. Jeden bol údajne židovského pôvodu, druhý
bol vojak nemeckej armády – zbeh belgickej národnosti, tretím bol
partizán Tadeus Unikowski poľskej národnosti. Občania ich
pochovali na miestnom cintoríne. Pri tejto akcii nemeckí vojaci
rozkázali nastúpiť mužov, ktorých legitimovali. Odviezli troch
občanov a desať cudzích osôb, ktorí sa ukrývali v obci. Ráno dňa
16.2.1945 obsadili nemeckí vojaci obec, dali nastúpiť chlapov od
16 do 60 rokov a títo občania potom museli tri dni kopať zákopy.
Potom 72 chlapov odviedli. Po lekárskej prehliadke sa 34 mužov
vrátilo domov. Ostatní boli odvedení na nútené práce do rôznych
častí v Nemecku. Domov sa vrátili k svojim rodinám až po skončení
2. svetovej vojne.
Zastavme sa aj my, keď prechádzame popri pomníku padlých
občanov, ktorí položili svoje životy v nezmyselných vojnách. Z 1.
svetovej vojny sa nevrátili dvanásti mladí chlapi, ktorí zahynuli
v cudzej zemi v rokoch 1914 – 1918. Doma sa ich nedočkali matky,
manželky ani súrodenci. Boli to naši občania z Nemiec. Preto je
našou morálnou povinnosťou bdieť nad mierom a uchovať hodnoty
demokracie. Musíme mladej generácii pripomínať udalosti SNP,
aby pochopili, že vojna nie je žiadne dobrodružstvo, ale len utrpenia a smútok. Môj článok ukončím slovami Ľ. Štúra: „Národ bez
vedomostí, historických o sebe a predkoch je hromádka koží
otrockých “.
Obec Nemce bola oslobodená dňa 25. marca 1945. Pamätajme a
nezabúdajme!
Mgr. Otto Gregor, ZO SZPB

Vážení občania.
Začnem citátom od Ľudovíta Štúra, ktoré je pre dnešné obdobie
aktuálne „ Nie len vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády
len odrážajú jeho kvalitu “.
Dovoľte mi pár poznatkov o histórii z tohto obdobia. Obec Nemce
/ starý názov Zvolenské Nemce / sa stala súčasťou odboja v SNP,
ktoré vypuklo v Banskej Bystrici. Tak isto ako všetky obce okolo
nás. Udalosti v lete v r. 1944 nadobudli na dramatičnosti. Front sa
blížil. Sovietske a československé vojská bojovali na Duklianskom priesmyku. Obyvatelia Nemiec žili v napätí a očakávaní.
Podľa správ v rozhlase sa blížili dni účtovania s okupantmi a ich
prisluhovačmi. Každý sa musel sám rozhodnúť na ktorú stranu sa

Odovzdanie Pamätnej medaile ÚR SZPB pri príležitos 75. výročia SNP starostke
obce Alenke Samuelčíkovej z rúk predsedu ZO SZPB Nemce Ing. Petra Kos viara.
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SYMBOLICKÁ VATRA SNP
Pri príležitosti osláv 75. výročia SNP dňa 29.8.2019 členovia
našej organizácie ZO SZPB spolu so starostkou obce položili
kytice ku pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne v našej obci.
O deň neskôr 30.8.2019 sa konalo podujatie na kopci „Stráža“
spojené s oslavami výročia povstania a zapálením
symbolickej vatry na počesť tejto udalosti.
Vo večerných hodinách obyvatelia našej obce v zastúpení
všetkých vekových kategórii v hojnom počte smerovali na miesto
konania slávnostného zapálenia vatry, kde na úvod p. Gregor, člen
ZO SZPB predniesol na úvod niekoľko slov, aby pripomenul
dôležitosť povstania nášho národa voči okupantom, úsilie a obety
všetkých, ktorí v tejto revolte bojovali, pomáhali a položili svoje
životy za oslobodenie nášho národa.
Po slávnostnom príhovore nasledovalo zapálenie vatry, ktorá sa
nádherne rozhorela a jej plameň bolo vidieť do širokého okolia.
Atmosféru tohto podujatia spríjemnilo aj hudobné vystúpenie p.
Otta Gregora na gitare a p. Pavla Lichého na harmonike. Zazneli
tak piesne, ktoré poznajú staršie ročníky, ale lákavá melódia
prilákala aj iných a potom aj mladých, aby si spolu zaspievali.
Celé podujatie sa nieslo v spomienkovej a príjemnej atmosfére,
k čomu prispeli všetci organizátori, ktorým patrí veľká vďaka za
vynaložené úsilie, obetovaný čas a vynikajúce zvládnutie príprav
tejto akcie.
Július Surovec

MÚZEUM HOLOKAUSTU
V SEREDI

Po tomto silnom zážitku v múzeu, ktoré sa zachovalo ako jediný
autentický pracovný a koncentračný tábor Židov na Slovensku
z obdobia II. svetovej vojny, naša cesta pokračovala do Bojníc. Tu
si každý mal možnosť vybrať svoj program, či navštívi zámok,
kúpalisko, ZOO a strávi zvyšok dňa podľa svojich predstáv. Na
tomto mieste si určite každý vybral, čo mu vyhovuje a ešte aj
počasie tomu prialo a tak tento deň splnil svoj zámer, aby sme
zaspomínali na obete vojny, ale aj strávili príjemný deň na
miestach, ktoré síce mnohí z nás dobre poznajú ale stále nám ešte
prinesú nové a pekné zážitky a v to veríme aj pri ďalších akciách
organizovaných ZO SZPB.
Július Surovec

ZO SZPB zorganizovala dňa 7.7.2019 autobusový zájazd do
múzea holokaustu v Seredi s následnou návštevou
kúpeľného mesta Bojnice.
Ráno sa zišli účastníci zájazdu pred Obecným úradom, pred 9,00
hod. sme prišli na miesto pred areál múzea v Seredi, kde sme
potom začali prehliadku jeho priestorov spojenú s úvodným
audiokomentárom v jednej z budov múzea. Múzeum je umiestnené v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora.
Je to autentické miesto spojené s tragickým obdobím židovskej
otázky v období druhej svetovej vojny. V expozícii múzea sme
potom videli dobové dokumenty, fotograﬁe aj vystavené osobné
predmety prenasledovaných. V areáli múzea sa na voľnej ploche
nachádza autentický zrekonštruovaný dobytčí vagón, v ktorom
deportovali Židov do koncentračného tábora Auschvitz. Do
priestorov tohto vagóna sme položili kyticu kvetov a tak sme si uctili
pamiatku zavraždených počas holokaustu. Toto múzeum slúži aj
ako pamätník všetkých zavraždených Židov Slovenska. Naša
návšteva prebiehala v pietnom tichu, hlavne pri pohľade na vystavené fotograﬁe a osobné veci zavraždených.
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DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NEMIEC SKONČILI NA ÚZEMNEJ SÚŤAŽI HASIČSKÉHO
ZBORU OKRESU BANSKÁ BYSTRICA NA VYNIKAJÚCOM II. MIESTE
útoku s časom 25,61 veľmi nevyšiel, mali sme určite aj na viac.
Druhý pokus s časom 22,03 nás už dostal na pozíciu v prvej trojke
v kategórii MUŽI. Ostávalo už len dobre zabehnúť štafetu, aby sme
mohli bojovať o pohárové umiestnenie.

Územná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov
okresu Banská Bystrica sa uskutočnila dňa
2.6.2019 na futbalovom ihrisku v obci Brusno.
Organizátorom bola Územná organizácia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici
v spolupráci s Obcou Brusno a Dobrovoľným
hasičským zborom Brusno, ktorý si v roku 2019 pripomenul
125. výročie svojho založenia.
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.

V štafete 8 x 50 m mali hasiči v prvom pokuse čas 84,91 sek. bez
trestných bodov. Na „päty nám dýchalo“ družstvo zo Strelník II. so
sekundovým náskokom. Bolo treba riadne zabojovať a v druhom
pokuse sa snažiť znížiť čas aspoň o sekundu – dve. Chlapci sa
prekonali a zlepšili svoj čas na 82,21 sek. bez trestných bodov, čo
bolo o 2,7 sek. lepšie ako v prvom pokuse. Strelníkom druhý pokus
v štafete nevyšiel a tak bolo rozhodnuté. Dobrovoľní hasiči
z Nemiec na tejto územnej súťaži z celkovým dosiahnutým časom
104,24 sek. obsadili vo svojej kategórii vynikajúce DRUHÉ
MIESTO. Toto miesto im patrí aj pri celkovom hodnotení časov vo
všetkých súťažných kategóriách. Prvé skončilo hasičské družstvo
z Hronseku, ktoré má na nácvik a súťaženie vytvorené veľmi
priaznivé podmienky priamo na futbalovom ihrisku v obci.

Do hasičskej súťaže sa zapojilo celkom 26 súťažných družstiev
z okresu Banská Bystrica, z toho: 14 hasičských družstiev
v kategórii muži, 4 hasičské družstvá v kategórii muži nad 35 rokov,
4 hasičské družstvá v kategórii ženy, 3 hasičské družstvá
dorastencov a 1 hasičské družstvo dorasteniek. Dorastenci sú vo
veku 15-18 rokov.

Týmto výkonom naši hasiči dokázali, že hoci im minulý rok „ušlo“
druhé miesto len pre 5 trestných sekúnd, patria v okrese Banská
Bystrica v súťaži dobrovoľných hasičov k najvyššej špičke.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu obce Nemce a Dobrovoľného
hasičského zboru Nemce.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ

Súťažilo sa v týchto disciplínach:
a) Požiarny útok s vodou
b) Štafeta 8 x 50 metrov
c) Pretek jednotlivca
Každá disciplína okrem preteku jednotlivca sa vykonávala na dva
pokusy. Do konečného súčtu času sa započítal hasičskému
družstvu lepší čas z disciplín požiarny útok a štafeta. Pretek
jednotlivca sa hodnotil osobitne podľa dosiahnutých časov
jednotlivých pretekárov.
Súťažné družstvo pozostávalo z ôsmich členov a náhradníka.
Veliteľ družstva zodpovedal za včasné nástupy družstva k plneniu
disciplín. Požiarny útok fyzicky vykonávalo 7 členov súťažného
družstva, disciplínu štafeta 8 x 50 m plnilo 8 členov súťažného
družstva. Hodnotenie v jednotlivých disciplínach tvorilo súčet
dosiahnutého času v sekundách a prípadné trestné body. V súčte
bodov jeden trestný bod predstavoval jednu sekundu. Celkový
priebeh súťaže a hodnotenie jednotlivých disciplín vykonávali
členovia rozhodcovského zboru z radov dobrovoľných hasičov,
ktorí majú odznak odbornosti Rozhodca DPO SR.
Naše hasičské družstvo súťažilo v kategórii MUŽI so štartovným
číslom 8. Členmi družstva boli – viď foto: spodný rad: veliteľ Milan
Caban, členovia Miroslav Janovec, Samuel Ježík, Ing. Tomáš
Kostiviar, horný rad: Mário Jackuliak, Ing. Michal Janovec, Bc. Erik
Filipko, Adam Filipko a Martin Chochula. Prvý pokus v požiarnom
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Z POVALY KULTÚRNEHO DOMU V NEMCIACH BRIGÁDNICI Z RADOV DOBROVOĽNÝCH
HASIČOV VYNOSILI MATERIÁL NAZBIERANÝ ZA VIAC AKO 60 ROKOV
Dňa 17. augusta 2019 dobrovoľní hasiči z obce uskutočnili brigádu na odstránení nepotrebných a starých predmetov z povaly kultúrneho domu. Tieto práce boli vykonané na základe
požiadavky starostky obce z toho dôvodu, že je plánovaná
rekonštrukcia t.č. nefunkčných zvonov vo veži kultúrneho
domu. Pre práce, ktoré bude vybraná ﬁrma v týchto priestoroch vykonávať, aby zvony mohli bezpečne slúžiť ďalšie
desaťročia, bolo nevyhnutné vyprázdniť priestory vo veži aj
v prednej časti povaly.

malým vetracích okien na streche. Na povale ostali len veci, ktoré
obec ešte môže využiť pri rôznych obecných podujatiach. Odstránené predmety zaplnili po vrch jeden veľký kontajner. Drevené
stoličky, lavice z kina, transparenty z čias bývalého režimu ako aj
časť starých skriniek ostali naskladané v parčíku pri kultúrnom
dome a boli použité do vatry, ktorú na počesť 75. výročia SNP
dobrovoľní hasiči dňa 30.08.2019 postavili na kopci Stráža.
Na brigáde sa zúčastnili títo členovia hasičského zboru: Peter
Lamper, Michal Janovec, Mário Jackuliak, Ján Muránsky, Peter
Caban, Jarmila Hudecová, Milan Caban a Juraj Kochan.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

Tejto náročnej úlohy sa zhostilo 8 brigádnikov, ktorí počas
sobotňajšieho slnečného dňa na lane spúšťali z povaly na spodok
veže a z tade ručne cez schodište všetko nepotrebné, čo sa na
povale za približne 60 rokov existencie kultúrneho domu
nazbieralo. Či už to boli lavice z bývalého miestneho kina, rozbité
stoličky, transparenty, dosky, železá, alebo staré pouličné svietidlá, staré koberce skrinky a množstvo iných nepotrebných predmetov. Prachu tam bolo neúrekom, teplota cez obed dosahovala
na povale vyše 35 stupňov celzia, a to aj napriek otvoreniu dvoch

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO PRI KULTÚRNOM
DOME

Na sídlisku v obci, kde žije takmer polovica obyvateľov našej obce,
sa bude realizovať projekt Revitalizácia vnútrobloku s prvkami
zelenej infraštruktúry, kde je v projekte zahrnuté komplexné riešenie tejto časti obce aj z hľadiska športového vyžitia dospelých,
mládeže a menších detí. Projekt je spoluﬁnancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja cez nenávratný ﬁnančný príspevok
v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný
program (IROP). Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít
Projektu predstavujú sumu 301 000,- Eur, z ktorých 95 % t.j. 285
950,- Eur predstavuje schválený príspevok poskytovateľa, 5 %, t.j.
15 050,- Eur ide zo zdrojov prijímateľa (obce). Projekt aj s ﬁnančným krytím bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR dňa 11.07.2018. Zmluva s ministerstvom bola
podpísaná dňa 13.09.2018.

Pri revízii detských ihrísk v obci pri KD, na sídlisku a v materskej škole, vykonaných oprávnenou ﬁrmou v roku 2018 bolo
zistené, že zariadenia na týchto ihriskách už vzhľadom na vek
a opotrebovanie nespĺňajú bezpečnostné kritériá pre ich ďalšie používanie. Z tohto dôvodu boli komisiou navrhnuté na
vyradenie, ktoré schválilo aj obecné zastupiteľstvo obce vo
februári t.r.
Obec po ich odstránení zabezpečila pri kultúrnom dome cez dodávateľskú ﬁrmu DeliverDoors s.r.o. Pezinok nové bezúdržbové
kovové hojdačky pre malé aj väčšie deti. Bola zakúpená kovová
hracia veža EPI, pružinová hojdačka Motorka a kovová závesná
dvojhojdačka s potrebnými certiﬁkátmi. Ich dovoz a odbornú montáž zabezpečila ﬁrma DeliverDoors svojimi montážnymi pracovníkmi. Práce pri odstránení zeminy, jej odvoz, dovoz predpísaného štrku na plochu pod hojdačky zabezpečila ﬁrma MGŠ s.r.o.
Kynceľová. Cena hojdačiek vrátane montáže bola v hodnote 2 500
Eur ako bežné výdavky, 3 113,- Eur za kovovú vežu EPI ako
kapitálové výdavky, štrk bol v hodnote 630,- Eur vrátane dovozu.
V budúcom roku obec zabezpečí v rozpočte obce a materskej
školy potrebné ﬁnančné prostriedky na vybudovanie nového ihriska v materskej škole a dobudovanie ihriska pri kultúrnom dome.
Projekt Revitalizácie vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce.

V súčasnosti je celý projekt už niekoľko mesiacov na kontrole zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania na IROP, čo je Integrovaný regionálny operačný programový dokument Slovenskej
republiky pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol
schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť
udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predpoklad realizácie tohto projektu
po ukončení kontroly IROP je I. polrok 2020.
Jarmila Hudecová
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KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO
PORIADKU INFORMUJE II.

Ani jedna z týchto úloh nebola ešte zrealizovaná, napriek tomu, že
sa uvedené odporúčania prejednávali aj na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Nemce dňa 21.2.2019, už s pani starostkou.
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nemce dňa
16.5.2019 pani starostka prisľúbila, že bude riešiť tieto požiadavky
priebežne. Jedno z upozornení KOVP, je aj „čistota“ Nemčianskeho potoka, mnohokrát spôsobovaná práve občanmi našej
obce. Je len na nás, ako bude priestor aj v okolí súkromných
pozemkoch vyzerať, hlavne keď susedí s tým obecným. Apelujem
na majiteľov, aby zhodnocovali trávu na vlastných pozemkoch
a prípadné konáre z drevín neukladali na pozemky okolo potoka
a za obcou na Urbárskom pozemku. Pani starostka má v pláne
zakúpenie drvičov na konáre, ale momentálne boli vykonané iné
investičné akcie v obci. KOVP bude situáciu monitorovať a pripomínať potrebu uvedeného zariadenia pre užívanie občana. Verím,
že v následnom vegetačnom kľude už bude možné, konáre drviť
a kompostovať.

Zriadená komisia ochrany verejného poriadku /KOVP/ na verejnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 v sále
KD v Nemciach, informovala všetkých prítomných, teda aj
občanov prítomných v sále o svojej činnosti. Predseda KOVP
informoval o vykonaných prácach za obdobie do apríla 2019.
Komisia skonštatovala vykonanie vyčistenia na vstupných
priestorov do obce s tým, že pani starostka prisľúbila ešte
odstránenie pňov, aby sa priestor ľahšie udržiaval v dosiahnutom stave bez náletových drevín.
Určite mnohým neušlo pozornosti vyčistenie priestorov od konárov
v lokalite na sídlisku. Opäť ku krajšej vizualizácii nášho životného prostredia. Komisia pri svoje pravidelnej pochôdzke po obci
a obecných pozemkoch natraﬁla na dva kanalizačné poklopy,
z ktorých jeden bol hneď pri krajnici so štátnou cestou. Situáciu
o stave, bolo potrebné riešiť čím skôr. Do konania verejného zastupiteľstva, bol stav už napravený. To je tiež práca, na ktorú KOVP
upozornila a obec konala bezodkladne.

Aj na základe upozornenie nespokojných občanov hlavne Nemčianskej ulice o zhustenom prejazde nákladných áut cez našu
obec, KVOP spoločne s pani starostkou zahájila komunikáciu
s prevádzkovateľom lomu. Lom nie je na obecnom pozemku a ani
v katastrálnom území obce a prejazd áut je po štátnej ceste. Lom je
v lokalite obce Selce. Napriek zistenému stavu, že z pohľadu
legislatívy nedochádza k porušeniu vydaného rozhodnutia na
činnosť lomu do roku 2026, KOVP spoločne s pani starostkou
zahájila komunikáciu s obcou Selce, aby bolo možné preveriť plán
činnosti uvedeného lomu. V prípade zistenia porušenia plánu
činnosti, budeme apelovať k náprave. Mám ale za to, že do doby
vyťaženia plánovaného objemu kamenia, budeme musieť strpieť
prejazdy nákladných áut. Ak bude potrebná prítomnosť polície za
účelom dodržiavania max. rýchlosti nákladných áut, KVOP
spoločne s pani starostkou bude konať.
člen KOVP – iMV.

Ostávajú ale ešte mnohé nedoriešené úlohy, ktoré boli nadnesené
už v predchádzajúcom volebnom období, uvedené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Nemce zo dňa 28. júna 2018, kde
bolo uznesením č. 257/2018 vtedajšiemu starostovi odporúčané
poslať na Štátne lesy SR Slovenská Ľupča a Okresnému úradu
Banská Bystrica, odboru životného prostredia prešetrenie aktuálneho nevyhovujúceho stavu stromov a nelegálnych skládkach pri
Nemčianskom potoku. V uznesení č. 259/2018 bolo odporúčané
zabezpečiť úpravu pri Nemčianskom potoku a spevniť breh v blízkosti Materskej škôlky. V uznesení č. 260/2018 vyriešiť kanalizáciu
vedenú cez pozemok a záhrady p. Lichého, ktorá zvádza dažďové
vody zo štátnej cesty.

STONOŽKA NA MORAVE
Členovia, ale aj nečlenovia, Spolku ochrancov prírody Stonožka Nemce v máji 2019 nabrali kurz na sever Moravy. Naším
cieľom bolo po neúspešnom pokuse v roku 2017 dobyť Králický Snežník. Vtedy väčšinu z nás na vytúžený vrchol nepustila čerstvá nádielka snehu takmer po kolená. Iba pár najzdatnejších vyšlo až na vrchol.

problémy. Našťastie to všetko skončilo dobre. Po raňajkách sme
nastúpili na autobus a vyrazili sme smer Kralický Snežník. Tohto
roku nám počasie vyšlo nad očakávanie. Niektorí síce skončili
v základnom tábore, ale veľká časť stúpala až do sedla pod
vrcholom a drvivá väčšina vyšla až na vrchol. Popozerali sme
sochu sloníka, prameň Moravy , pozostatky chaty aj vyhliadkovej
veže a nabití energiou sme zostúpili na Chatu Návrší. Darmo české pivo je české pivo a žiadne mlieko sa mu nevyrovná. Záverečný
deň sme po raňajkách vyrazili smer Praděd. Časť osádky ostala
v základnom tábore a presunula sa autobusom na hrebeň - na
Ovčárnu a išla na Praděd v protismere. Šťastím bolo, že sme sa
všetci úspešne stretli a pri pivku ukončili celkom úspešný výlet.
Celý zájazd mal pod palcom náš Duško Mydlo a ako „ Kouč“ sa
osvedčil. Ďakujeme.

Na aklimatizáciu v českom prostredí sme zvolili prečerpávaciu
elektráreň Dlouhestráně. Trochu vyšťavení cestou sme pookriali
pri pivku, jedle, či krátkej prechádzke v okolí lyžiarskeho areálu,
kde sme mali dohodnutý vstup do elektrárne. S nafasovaným
celkom mladým aj vtipným sprievodcom sme vyrazili najskôr
k dolnej nádrži s objektom elektrárne. Výklad bol naozaj zaujímavý
s využitím vizuálnych prostriedkov doplnených sprievodným
slovom. Vošli sme aj do útrob elektrárne. Po fotograﬁckých
scénach nasledoval výjazd na hornú nádrž odkiaľ bol prekrásny
kruhový rozhľad. Väčšina z nás si obehla celú nádrž, niektorí
sprava, ostatní zľava. To preto, aby sa nám netočila hlava. Keď
sme sa už nabažili výhľadmi, vyrazili sme na Červenohorské
sedlo, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Ubytovanie a hlavne strava boli super. Niektorí z nás využili hneď aj plavecký bazén.
My skalní sme nervózne sledovali hokejový zápas našich s Francúzmi. Niektorí to za stavu 3:2 radšej vzdali, aby nemali zdravotné
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NEBEZPEČNÝ ODPAD - ČO S NÍM?

výrobkoch, použité handry s obsahom riedidla či farby, lepidlá,
štetce sú rovnako nebezpečným odpadom vznikajúcim v domácnosti pri našej bežnej činnosti. Často majú viacej nebezpečných
vlastností. Napríklad u lepidiel je často uvádzaná, dráždivosť,
horľavosť a nebezpečnosť pre životné prostredie. Odporúčam
takto vzniknuté obaly a zbytky uložiť na suchom mieste, prípadne
ich zabaliť do nepriepustných obalov a v čase zberu nebezpečných odpadov v obci ich umiestniť na určené miesto.

Bežne sa v domácnosti využívajú škodlivé a znečisťujúce
látky pre životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Možno
niekedy vyhodíte do nádoby na komunálny odpad zbytky
z farieb, použitý olej, batériu a pritom si hovoríte, že také malé
množstvo odo mňa nemôže nikomu ublížiť. V skutočnosti
môže! Každé, aj seba menšia časť nebezpečného odpadu
predstavuje riziko pre nás a naše životné prostredie. Jednou
z možností, ako zabrániť vnikaniu škodlivých látok do
životného prostredia, je triediť odpad v domácnostiach , skôr
ako skončí na skládke lebo v spaľovni.

Elektrospotrebiče, batérie a tonery:
Nemalú časť nebezpečných odpadov z domácností tvoria aj
elektrozariadenia. Jedná sa o malá ale aj veľké spotrebiče z domácností, batérie, žiarivky a tonery. Uvedené výrobky po dobe
svoje životnosti obsahujú súbor nebezpečných látok ako je napr.
ortuť, ťažké kovy, či spomaľovače horenia. Napr. v chladničkách sa
vyskytuje freón, ktorý značne škodí životnému prostrediu. Staré
a vyradené elektrospotrebiče je možné odovzdať pri kúpe nového
elektrospotrebiča kus za kus. Použité batérie, je možné odovzdať
priamo v obchodných reťazcoch do zriadených boxov. Ak sa tak už
neudeje vo vašej domácnosti, odpad je možné v čase odberu
nebezpečných odpadov v obci umiestniť na určenom mieste.
Staré a použité kazety z tonerov, je potrebné zabaliť do pôvodného
papierového obalu

Čo všetko môže byť nebezpečným odpadom? Bežné výrobky
používané v domácnosti, ktoré sa stali odpadom: chladničky,
mrazničky, batérie všetkých druhov, žiarivky a výbojky, úsporné
žiarovky, kozmetické výrobky, tonery, TV obrazovky, monitory,
čistiace prostriedky na okná, odpad a WC, bieliace prostriedky,
rozpúšťadlá a odstraňovače škvŕn, dezinfekční prostriedky, zbytky
náterových a stavebných hmôt, odfarbovače, riedidlá a latexové
rozpúšťadlá, olejové farby, prázdne plechovky od farieb, lakov na
drevo, znehodnotený benzín, antikorózne prostriedky, použité
chladiace a brzdové kvapaliny, autobatérie a brzdové doštičky,
umelé hnojivá a rastové regulátory, prostriedky proti hmyzu a hlodavcom, prostriedky proti burine, plesniam,farby pre umelcov,
fotograﬁcké potreby, lepidlá, ortuťové teplomery atď.

Ako môže jednotlivec prispieť k ochrane životného prostredia?
Práve jednotlivec môže zmeniť množstvo nebezpečných odpadov
z našich domácností – nákupom ekologicky šetrnejších výrobkov,
napr. batérie bez obsahu ťažkých kovov, nabíjacích batérií, nákupom vodou riediteľných farieb, alebo hodiniek na mechanický
pohon.

Na výrobkoch sa bežne nachádzajú symboly, ktoré informujú o tom,
že výrobok, ktorý sa stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby.
Zároveň je na výrobku uvedený
symbol vo výstražných štvorcoch.
Ide o zákazové, výstražné a príkazové značky. Okrem označenia, je
spravidla uvedený text o akú nebezpečnú látku ide, ktorú výrobok
obsahuje. To by mal byť základ pri orientovaní, že výrobok sa po
spotrebe stáva nebezpečným odpadom. Symbol preškrtnutej
zbernej nádoby na komunálny odpad je všeobecne zrozumiteľným
znakom nebezpečných odpadov.

Čo sa stane z vytriedeným nebezpečným odpadom?
Drobný nebezpečný odpad je následne bezpečne prevážaný na
spracovanie zhodnotením podľa charakteru nebezpečnosti
oprávnenou organizáciou. Časť odpadu je zhodnotená termicky spaľovaním, kde je odpad pri vysokej teplote zbavený nebezpečnosti, za pomoci najmodernejších technológií voči životnému
prostrediu. Až na záver, ak nie je možné odpad zhodnotiť, je odpad
ukladaný do špeciálnych kaziet na skládkach pre nebezpečný
odpad.

Lieky a zdravotnícky materiál:
K bežným nebezpečným odpadom v domácnosti patria lieky
všetkého druhu, nespotrebované a po respirácii. Pokiaľ skončia
v koši na komunálny odpad, alebo sú spláchnuté do kanalizácie,
môžu kontaminovať vodu a pôdu. Čistiareň odpadových vôd si
z kontaminovanou vodou nevie sto percentne poradiť a takáto
voda môže vážne poškodiť zdravotný stav živočíchov a rýb. Ak je
to len trochu možné, je potrebné lieky odovzdať v najbližšej
lekárni, kde ich ochotne prevezmú bez zisťovania pôvodu.

Obec Nemce zabezpečuje spravidla 2 x v roku odber nebezpečných odpadov od občanov prostredníctvom oprávnenej organizácii. Občania sú o vývoze takýchto odpadov informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu pracovníkom úradu. Do doby
vyhlásenia odberu nebezpečných odpadov, je potrebné, aby
občania uchovávali nebezpečné odpady vo vlastných priestoroch,
zabezpečené voči okoliu a prispeli tak k ekologickému správaniu
voči životnému prostrediu.
člen KOVP – iMV.

Farby, riedidlá a lepidlá:
Zbytky z farieb, zaschnuté farby, riedidlá, obaly z takýchto

DEŇ STROMU - ČIERNY BALOG, VYDROVSKÁ DOLINA
Dňa 13.07. 2019, sa konal vo Vydrovej doline po 18-krát Deň
stromu. Po prvýkrát, sme sa tam vybrali aj my. Na túto výnimočnú akciu každoročne zavíta niekoľko tisíc návštevníkov.
Bohatý program, množstvo atrakcií a zábavy pre deti aj
dospelých je samozrejmosťou.
Zaujímavý je prechod lesom, kde si detičky s rodičmi môžu na
rôznych stanovištiach vyskúšať, niečo čo nám prináša naša
príroda a les. Takým jedným z nich bolo, že si detičky mohli vyrobiť búdku pre vtáčikov. Na každom stanovišti dostávali detičky
pečiatky, za ktoré boli neskôr odmenené.
Tento rok, nám však počasie neprialo a tak sme nemali možnosť, to
obísť , pozrieť a vyskúšať všetko. Veľmi sa deťom páčila aj jazda
na vláčiku s do neďalekej obce Čierny Balog.
Veríme, že o rok bude dobré počasie a určite si výlet radi zopakujeme.
Eva Tóthová
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V MATERSKEJ ŠKOLE NEMCE
Po dňoch plných pohody a nových zážitkoch sme sa 2. septembra opäť stretli v materskej škole. Tí, ktorí do MŠ chodili sa
k svojim hračkám, kamarátom a p. učiteľkám vrátili. Veľa je
i detí a rodičov, ktorí k nám zavítali po prvýkrát.

ničiek so základmi jazyka. Podľa záujmu detí a ich zákonných
zástupcov, sa môžu zúčastniť plaveckého a lyžiarskeho kurzu. Pri
MŠ je založené občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia
a zamestnanci školy. Jeho cieľom je podporovať deťom blízke
formy vzdelávania, ktoré pozitívne rozvíjajú osobnosť detí.

Materská škola pomáha napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Našim hlavným cieľom je dosiahnuť u detí pripravenosť
na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti – začlenenie sa do
skupiny a kolektívu. Uplatňujeme dieťaťu plynulú adaptáciu na
zmenené prostredie materskej školy dodržiavaním adaptačného
plánu v prípade potreby. Dôveru rodičov si získame individuálnym
výchovným poradenstvom. Upriamujeme ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní svojho dieťaťa a v prípade potreby ich
nasmerujeme na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi
(logopéd, pediater, psychológ atď.).

AKTIVITY A PREZENTÁCIA MŠ NA VEREJNOSTI
- Hudobno-pohybové predstavenie pre deti,
- Besiedka, október – mesiac úcty k starším,
- Mikuláš – besiedka, rozdávanie balíčkov a diskotéka ,
- Aktuálne výstavky detských výtvarných prác pre rodičov
a verejnosť,
- Fašiangy – karneval detí, súťaže, diskotéka a posedenie
pri občerstvení, odmeny maskám
- Deň otvorených dverí – ukážka výchovno – vzdelávacieho
procesu ,
- Deň matiek – vystúpenie detí pre rodičov a starých rodičov,
- Požiarna ochrana – oboznámenie detí s hasiacimi prístrojmi
a ukážka hasenia požiaru,
- Návšteva Obecnej knižnice v Nemciach – prehliadka knižnice,
- Deň detí – súťaženie, diskotéka a posedenie pri občerstvení
spojené s rozdávaním balíčkov,
- Rozlúčka s predškolákmi – veselá rozlúčka s divadelným
predstavením, športovými súťažami a odovzdávaním kníh
s venovaním,
- Výlet do okolitej prírody v každom ročnom období,
- Ovocie pre zdravie – konzumácia v MŠ,
- Vychádzka do mesta, exkurzia pod pamätník, spojená
s návštevou ihriska a so zmrzlinou.
- Návšteva ZŠ SNP – tvorivé dielne, zapojenie sa do činnosti
školákov,
- Fotografovanie detí,
- Návšteva bábkového divadla,
- Koncoročný výlet na DONOVALY.

Naša materská škola je jednotriedna. Na základe Štátneho
vzdelávacieho programu je v našej materskej škole vytvorený
Školský vzdelávací program s názvom „S Medvedíkom spoznávame svet.“ Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania. Pri plnení cieľov v edukačnom procese využívame
nové inovačné metódy, vytvárame priestor na rozvoj kognitívnych
a nonkognitívnych funkcií. Deti vedieme k iniciatíve, kreativite
a samostatnosti pri plnení stanovených úloh. Vytvárame im vhodné
podmienky na činnosti poskytujúce uspokojenie a radosť. Vzdelávacie aktivity realizujeme počas hier a hrových činností skupinovou
alebo individuálnou formou práce podľa stanoveného cieľa. Vytvárame podnetné učebné prostredie s dostatkom hračiek, stavebníc
a kníh. Deti sa spontánne zapájajú do činností. Sú prirodzene
zvedavé, aktívne a reagujú na podnet učiteľky. Úlohy zadávame
s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí.
Zmiešaný kolektív v jednotriednej MŠ je nepochybne výhodou tým,
že motivujeme deti k vzájomnej pomoci a spolupráci. Staršie deti
poskytujú vzor, kladne vplývajú na deti mladšie, ktoré v zmiešanom
kolektíve rýchlejšie napredujú a rozvíja sa ich osobnostný potenciál. Deti aktivizujeme, motivujeme u nich rozvoj psychomotoriky,
poznania, emocionality. Rozvíjame detskú tvorivosť a predstavy
v každodenných aktivitách. Vzdelávacie aktivity v MŠ realizujeme
prostredníctvom rôznych organizačných foriem a učením hrou.
Pomáhame deťom formovať vlastnú jedinečnosť.

Vstup do materskej školy je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten
prináša množstvo zmien, s ktorými sa deti musia vyrovnať. Rodičia
sa môžu oprieť o profesionálne skúsenosti p. učiteliek. Začleňovanie do kolektívu je individuálne a vychádza z predchádzajúcich
skúseností a osobnosti toho ktorého dieťaťa. Všetci sme zvedaví,
čo nám nový školský rok prinesie. Sme tu pre Vás a urobíme všetko
V MŠ realizujeme aj krúžkovú činnosť : výučba anglického jazyka, pre Vaše deti, aby boli v našej MŠ šťastné a spokojné.
Kolektív MŠ
kde sa deti oboznamujú hravou formou za pomoci básničiek a pespozrieť krásny zámok, ba dokonca tí najzvedavejší nakukli aj do
Dino parku.Zoologická záhrada patrí medzi najstaršiu a najnavštevovanejšiu záhradu na Slovensku. Je umiestnená v krásnom
prostredí okolia Bojnického zámku. Medzi také najzaujímavejšie
patrí pavilón opíc, slonov, akvárium, ale samozrejme deti neobídu
ani medvede, ktoré s úžasom obdivujú a obzerajú. Je tu mnoho
zaujímavých atrakcií,pre ktoré sa sem ľudia radi vracajú. Aj tento
krát sme sa nakoniec skoro všetci stretli na kúpalisku, aby sme ešte
využili pekné počasie na okúpanie a vyšantenie sa.
Veríme, že sa výlet všetkým páčil a o rok sa v takom silnom počte,
stretneme zas. Veľmi pekne ďakujeme, pani starostke, za krásny
výlet a aj za malý darček, ktorým obdarovala všetky detičky, čo ich
veľmi potešilo. Ďakujeme.

HURÁÁÁ BOJNICE
Ako každý rok aj tento rok sme v auguste pripravili výlet do
Zoo Bojnice, spojené spolu s kúpaním na kúpalisku Čajka.
Tak ako aj po iné roky, aj teraz, sa autobus na výlet hneď
naplnil.
Všetci zúčastnení si spravili svoj program, každý mohol ísť pozrieť,
či už zvieratka do ZOO, či okúpať sa na Kúpalisko čajka, alebo si

Eva Tóthová, predsedníčka kultúrnej a športovej komisie

9

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV V OBDOBÍ VYKUROVACEJ SEZÓNY
POVINNOSTI OBČANOV
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany 9. Dbať na používanie predpísaných druhov paliva, určených
občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykuvýrobcom na správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri
rovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku
dodržiavaní daných podmienok. Nevykonávať na spotrebičoch
požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe paližiadne „domáce“ úpravy a zásahy. Týmito svojvoľnými zásahmi
vových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu
by mohlo dôjsť k požiarom, výbuchu a iným nežiadúcim
komínov.
udalostiam.
10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
Kvalitná a odborná prevencia
v objektoch osobného a sú• Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým
kromného vlastníctva znatepelným výkonom do50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
mená dôkladnú prípravu na
- 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
nastávajúce zimné vykuro- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez
vacie obdobie. V prípade, že
vložky,
sa budete riadiť nasledov- 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
nými zásadami, je vysoká
s vložkou.
pravdepodobnosť, že prežijete bezpečne obdobie vyku• Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým
rovacej sezóny.
tepelným výkonom nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
- 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče
10 Hlavných zásad pri predchádzaní vzniku požiarov
na kvapalné palivá,
vo vykurovacom období:
- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.
1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať
požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru,
v ktorom má byť používaný (napr. garáže, autodielne ...).
2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo
v zmysle zákona môže vykonávať iba osoba s odbornou
spôsobilosťou.
3. Dbať na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom treba
dodržať požiadavky a opatrenia uvedené v technickej
a projektovej dokumentácii.
4. Dbať na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý
následne podlieha pravidelným kontrolám.
5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva,
na ktorý je spotrebič konštruovaný.
6. Dbať na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných
vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom,
prípadne vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, aby nevznikol
požiar vplyvom sálavého tepla.
7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek
v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia
vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného paliva.
8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu
s jednotlivými spotrebičmi.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí
mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten,
kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri
čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení
alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené
nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej
bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia
nedostatku nemôže používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo
miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru. Prehľad
kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke
Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.
Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva
kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej
osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. Zároveň Vás
upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri
inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov až do výšky 331€.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za
spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych !!!“
DHZO Nemce

XIII.
ročník

NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ VO VARENÍ KAPUSTNICE
A PRÍPRAVE ZABÍJAČKOVÉHO TANIERA
parčíka
9. NOVEMBER 2019 va priestoroch
Kultúrnom dome Nemce
Trojčlenné súťažné družstvá sa môžu prihlásiť v termíne do 31.10.2019 na Obecnom úrade
v Nemciach. Prihlášky si môžu súťažné družstvá vyzdvihnúť na OcÚ alebo na internetovej
stránke obce www.nemce.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 643 357.

Počas celého dňa budú môcť návštevníci „okoštovať“ klobásky, kapustnicu, nemčianske tvarožníky a iné špeciality.
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Poďakovanie starostky
Moje poďakovanie patrí ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Ktorí bez toho, aby niečo za to dostali prídu sú ochotní
a zapájajú sa do obecných akcií a brigád.
Chcem sa poďakovať spolkom - Klubu seniorov, Stonožke, Hasičom, Mravcom, SZPB, Klubu mladých.
Členom z klubu seniorov a Stonožke za pomoc pri obecných akciách a brigáde pri hrabaní trávy na cintoríne.
Hasičom za práce, ktoré som im navrhla ako čistenie obecného pozemku v dolnej časti obce,
vypratávanie zvonice, ktoré bolo náročné. Za postavenie vatry na kopci Stráža a pri obecných akciách.
Chlapci z klubu Mladých, Mravce, SZPB za pomoc pri obecných akciách, ale aj mnoho ďalších aktivít.
Pánovi Ottovi Gregorovi patrí poďakovanie za pomoc pri zapálení vatry na kopci Stráža a príjemné spestrenie
večera hrou na gitare.
Je milé, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na ich obci v ktorej žijú.
Patrí vám veľká vďaka a dúfam, že spoločne si budeme pomáhať aj naďalej.
Alena Samuelčíková
starostka

UŽÍVANIE „CHODNÍKA NA STRÁŽE“ POZVÁNKA NA ŠARKANIÁDU
Pre občanov, hlavne našej obce, sa stalo už akýmsi nepísaným pravidlom, že na prechádzky, bicyklovanie, behanie ale aj
venčenie psov sa stal aj vychodený chodník na kopec Stráže
nad cintorínom za dedinou Nemce. Mnohí z nás si ale asi
neuvedomujú, že nami vychodení chodník tvorí celok malých
parciel súkromných osôb. Je pravda, že tiež zväčša nemčanov. Ja by som touto cestou chcela v prvom rade poďakovať
majiteľom parciel, že strpia naše vychádzky za krásami okolia
našej obce cez ich pozemky, zatiaľ bez obmedzenia.

Obraciam sa ale touto cestou hlavne na tých spoluobčanov, ktorí
nerešpektujú akési základné pravidlo spolunažívania a slušnosti.
Správajú sa ako by všade mohli, kľudne aj na motocykloch. Akoby
venčenie psa na voľno po cudzom pozemku bolo adekvátne a malo byť prijateľné pre majiteľa pozemku, aj keď ho nemá oplotený.
Ak sme si už zvykli, že kopec na Stráže navštevujeme za akýmkoľvek účelom, správajme sa prijateľne pre majiteľov, aby sa nestalo, že si pozemky ako celok oplotia a my stratíme možnosť
športového a rekreačného vyžitia tak blízko za dedinou. Hlavne
apelujem na tých psičkárov, ktorí po svojich miláčikoch nezbierajú
na cudzích pozemkoch exkrementy a nevhadzujú ich do vlastných
odpadkových košov. Samy máme psa evidovaného v obci a viem,
že po zaplatení dane boli obcou určite poskytnuté aj vrecúška.
Verím, že pri najbližšom stretnutí na kopci Stráže, nebude
potrebné riešiť nedorozumenia plynúce z neznalosti situácie.
člen KOVP – iMV.

INZERCIA
Vymením jednoizbový byt v starej Sásovej za starší dom
v Nemciach priestranný plus terasa, bezbarierový nízke
náklady plus kúrenie, teplá voda a vlastný kotol.
Výhodná poloha na prenajímanie. Bezproblémové
parkovanie a kľudné prostredie. Kontakt: 0902 364 423
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Obec Nemce a kultúrna komisia
pozýva všetky deti na Šarkaniádu
19.10.2019 (Sobota) kopec Stráža
Zraz je o 14.00 hodine
pred Kultúrnym domom.
Deti prineste si so sebou šarkany.

INFORMÁCIE - UPOZORNENIA
-Veľkoobjemový kontajner na nadrozmerný odpad
a zber nebezpečného odpadu bude v mesiaci október.
- O presnom dátume vývoze vás budeme včas informovať.
- Ohľadom zvýšeného počtu kontajnerov na plasty, papier a sklo
pri bytovkách požiadala som o ich zvýšenie tak budem informovať
ako to dopadlo a či ich dostaneme.
- Kompostéry , ktoré sú určené pre rodinné domy sú už na sklade.
Po ich prebra a prerátaní budem informovať, kedy si budete môcť
prísť kompostér prevziať.
- Každá domácnosť dostane 1050l a do dolnej čas k bytovkám budú
umiestnené 2ks 2000l
- Informácia a vyjadrenie –odpoveď Lesy SR Odštepný závod
Slovenská Ľupča správca vodného toku Nemčiansky potok,
preskúmal jeho okolie a súhlasí s odstránením poškodených
a vyschnutých a polámaných stromov z brehového porastu vodného
toku ktoré ohrozujú zdravie a majetky občanov obce. Jedná sa o 9ks
vŕba biela a opílenie konárov z dvoch jelší, stromy sú označené
modrou farbou. Odstránenie stromov je možné vykonať v období
od 1.10.2019 do 31.3.2020. Odstrániť ich môžu občania
svojpomocne a drevo si môžu ponechať.
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V celkovej štatistike najlepších strelcov v I. lige skončil náš
kanonier Mgr. Branislav Krajčír z FC Nemce na 1. mieste s 92 strelenými gólmi a Daniel Kiedžuch z toho istého mužstva na 8. mieste
s 26 gólmi.
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MINIFUTBAL
V NEMCIACH

Dokonca dňa 25.05.2019 odohrali chlapci vzájomný duel pred
domácim publikom na ihrisku v Nemciach, kedy FC Nemce vyhrali
nad Nemce 2012 v pomere 10 : 6, pričom zápas rozhodoval
predseda MÚMF BB pán Vladimír Kosec, ktorý práve v ten deň
V sobotu 15.06.2019 sa poslednými zápasmi v 17. kole skončil oslavoval aj krásne okrúhle životné jubileum – 60 rokov. Okrem
súťažný ročník 2018/2019 miniligovej súťaži Mestskej únie malého nemčianskych futbalistov mu prišla srdečne zablahoželať aj pani
futbalu v Banskej Bystrici vo všetkých šiestich ligách. Nemčianski starostka Alena Samuelčíková.
chlapci reprezentujú vzorne svoju obec v I. lige a to v dvoch už
športovej verejnosti známych mužstvách „FC Nemce“ a „Nemce Začína sa súťažný ročník 2019/2020 v MÚMF Banská Bystrica:
2012“.
V dňoch 06. a 07.09.2019 začína nový súťažný ročník 2019/2020
A ako sa umiestnili v konečnej výsledkovej tabuľke?
v Mestskej únii malého futbalu Banská Bystrica, pričom dňa
17.08.2019 sa uskutoční konferencia MÚMF BB za účasti vedúcich
mužstiev, ktoré budú mať záujem súťažne absolvovať minifutbalové zápolenia v niektorej z líg. Za prihlasovacie termíny mužstiev
sú určené pondelky 19. resp. 26.08.2019. Pevne veríme, že v I. lige
budeme môcť fandiť našim chlapcom z mužstiev „FC Nemce“ a
„Nemce 2012“.
Skončil sa súťažný ročník 2018/2019 v MÚMF
Banská Bystrica:

NEMČIANSKI FUTBALISTI NA XXI. ROČNÍKU MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
NA DONOVALOCH
V sobotu dňa 29.06.2019 sa chlapci z Nemiec zúčastnili XXI.
ročníka prestížneho minifutbalového turnaja na Donovaloch
o Pohár starostu obce Donovaly a Mareka Hamšíka.
Tradične výborne zorganizovaný Donovalský turnaj slávnostne
otvorili starostovia zúčastnených obcí; nechýbala ani starostka
z Nemiec pani Alena Samuelčíková.

V silnej konkurencii za účasti najlepších bystrických kanonierov sa
naši borci umiestnili po celodenných súbojoch na peknom 3.
mieste, pričom pri troche športového šťastia mohli hrať aj o prvé
miesto.
Konečná tabuľka:
1.) Sokol Donovaly
2.) MIBA Banská Bystrica
3.) FC Nemce

4.) OŠK Bešeňová
5.) Autonovo Banská Bystrica
6.) FC Ortotech Banská Bystrica

Pokračovanie na strane 13
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XXIV. ROČNÍK NEMČIANSKEHO MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTKY OBCE NEMCE
V sobotu 24.08.2019 sa na „otočke“ MHD v Nemciach uskutočnil už XXIV. ročník nemčianskehominifutbalového turnaja
o Pohár starostky obce Nemce, ktorého sa zúčastnilo 7 prihlásených mužstiev.
Hralo sa systémom „každý s každým“, odohralo sa spolu 21 vzájomných zápasov. Každý duel trval 13 minút. Po odohratí všetkých
zápasov sa sčítali body a vyšla nám nasledovná výsledková listina:
1. FC Nemce – 18 bodov (všetkých 6 zápasov bez prehry),
kapitán – Ing. Michal Janovec

2. SAD Banská Bystrica – 15 bodov, kapitán - Michal Sitarčík

Pokračovanie na strane 14
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5. RedDevils – 7 bodov, kapitán – Adam Bulla
3. Selce – 10 bodov, kapitán – Martin Karcel

6. FC Reﬂektor – 4 body, kapitán – Peter Hodál

4. BUK – 9 bodov, kapitán – Pavol Jelenčík
7. Drink team – 0 bodov, kapitán – Vašo Nemec

Pokračovanie na strane 15
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Najlepším strelcom na prázdnu bránku sa stal hráč mužstva
FC Nemce Ing. Tomáš Kostiviar (vpravo).

Cenu najlepšieho strelca turnaja získal hráč FC Nemce
Mgr. Stanislav Václavík.

Nezávislá komisia vyhodnotila aj najlepšieho hráča turnaja,
ktorým sa stal člen mužstva SAD Banská Bystrica Tomáš Čamaj.

Cenu najlepšieho brankára tohto roku získal brankár mužstva FC
Nemce Martin Chochula, ktorému sa sieť za jeho chrbtom rozvlnila
symbolicky len 1 krát počas celého turnaja.
Všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme za pekný športový
zážitok, obecenstvu za vytvorenú atmosféru, pani starostke za
pekné vecné ceny a takmer presnú evidenciu výsledkov,
poslancovi Ing. Michalovi Janovcovi a kol. za pomoc pri
organizovaní turnaja, Jankovi Madošovi za spoľahlivú obsluhu
svetelnej tabule, Mirkovi Janovcovi ml. a MajkoviJackuliakovi za
bezchybné ozvučenie, krčmárovi Andrejovi a spol. za výborný
hovädzí resp. držkový guľáš, počasiu, že sa „zadržalo“ a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník tradičného minifutbalového turnaja.
Športu zdar a futbalu zvlášť.

VÝLET RODIČOV A DETÍ

Ale deti mali veľký záujem o zábavný park – lunapark, detský
kolotoč, pirátsku loď, mlynské koleso, sklz, detské ihrisko,
Občianske združenie Mravce v spolupráci s obcou Nemce zor- autoskuter, zelený labyrint / bludisko /. Súčasťou celého kompletu
ganizovalo pre rodičov s deťmi dňa 11. mája 2019 autobusový bola aj návšteva hradu, ktorý strážil obrovský drak. Niektorí sa báli
zájazd do Inwaldu v Poľskej republike. Zájazdu sa zúčastnilo keď drakovi šľahal z úst veľký plameň. Na hrade boli ukážky ako bol
v minulosti dobývaný hrad a deti sa zaujímali o ukážky rôznych
35 osôb.
remesiel.
Cesta do Inwaldu nám trvala celkom 4 hodiny. Po príchode do
Inwaldu sa deti nešli vynadívať, na obrovskom priestore Niektorí rodičia s deťmi navštívili aj ďalší zábavný park s rôznymi
zábavného parku uvideli 70 naj budov z celého sveta ako maketami dinosaurov. Počasie nám celý deň prialo a medzi rodičmi
napríklad Eifelovu vežu, Čínsky múr, Vatikán – Baziliku sv. Petra, a deťmi vládla pohoda a radosť. Pri návrate domov z Poľska si
Koloseum, pyramídy, hrady a zámky. Veľmi sa rodičom a deťom veľmi pochvaľovali atrakcie a navrhovali, že takého podujatie pre
deti treba organizovať aj v ďalšom období.
- dm páčilo aj premietanie 5D kina, kde mnohí mali aj ozajstný strach.

SÚŤAŽNÝ DEŇ V SKALIČKE
Dňa 13.7.2019 sa konala krásna akcia v obci Skalička na
Morave o Zlatú varešku vo varení kotlíkového gulášu.
Naše trojčlenné družstvo - Alena Samuelčíková, Peter Caban,
Maroš Tóth sa vybralo do našej družobnej obce Skalička, kde sme
boli pozvaní zúčastniť sa tejto príjemnej akcie. Od rána začali
prichádzať súťažné družstvá .

Pani starostka nás všetkých privítala a mohlo sa začať. Počas dňa
hrala príjemná hudba, medzi družstvami vládla dobrá zábava, každý sa zabával a porozprával. V Skaličke žijú úplne úžasní ľudia,
ktorí nás berú ako svojich. Guláš sa vydaril vyhodnotil dostali sme
cenu za najvzdialenejšie družstvo a ja cenu najsympatickejšia kuchárka. Ďakujem Peťovi a Marošovi za výborne navarený guláš,
ktorý chutil úplne perfektne. Naša obec sa zúčastní v Skaličke na
Hodoch, ktoré tam budú ako výmenná návšteva, na ktorej boli u
nás v minulom roku a teraz je rad na nás, aby sme ich prišli pozrieť.
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ZO ŽIVOTA KLUBU SENIOROV NEMCE
Začiatkom roka sa naši členovia zúčastnili Stretnutia dôchod- Aj v jesennom období aktivita Klubu seniorov neustáva. Zapojili sa
cov nad 65 rokov, ktoré zorganizovala obec. Tá pre nich zabez- aj do organizovania obecného dňa a navarili pre návštevníkov za
pečila občerstvenie, kultúrny program a dôchodcovia si mohli kotol dobrej kapustnice.
zatancovať pri dobrej muzike.
Čaká nás ešte výlet do Banskej Štiavnice s návštevou Kalvárie,
Už 13. februára Klub seniorov zorganizoval vlakový zájazd do Betlehema, ako aj návšteva Kaštieľa v Svätom Antone. Potom poBratislavy na Výstavu cárskych klenotov, ktorého sa zúčastnilo 16 moc pri Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice, návšteva
seniorov. Výstava sa uskutočnila na Bratislavskom hrade.
Divadla JGT vo Zvolene a v decembri výročná členská schôdza
Klubu seniorov.
- dm Dňa 9. apríla Klub seniorov zorganizoval autobusový zájazd do
Divadla JGT Zvolen na divadelné predstavenie Čertice, ktoré bolo
plné humoru. Účasť na tomto podujatí bola 45 seniorov.
Pri príležitosti ukončenia fašiangov a osláv MDŽ bolo v sále
Kultúrneho domu posedenie seniorov za účasti 31 členov. Na toto
stretnutie napiekli členky Klubu pampúchy, tvarožníky, koláče a iné
dobroty. Svojimi pesničkami toto podujatie spríjemnil aj Otto Gregor. Koncom mesiaca apríl to bol zájazd autobusom do obce
Špania Dolina. Všetkých zaujala návšteva Baníckeho múzea, kde
sa členovia dozvedeli všetko o ťažbe medi v Španej Doline.
Zaujímavá bola aj návšteva kostola, ku ktorému museli vystúpať po
162 schodoch. Niektorí navštívili aj Múzeum čipky v Klopačke a videli aj banícky Betlehem.
19. júna Klub seniorov zorganizoval zájazd do Nitry na ktorý
ﬁnančne prispela obec. Navštívili sme Nitriansky hrad so
sprievodcom. Členovia uvideli horný a dolný kostol, jeho nádhernú
výzdobu, Pribinov kostol, Arcidiecézne múzeum, Klenotnicu,
Kazematy. Vežu z ktorej boli krásne výhľady na celú Nitru a okolie.
V letnom období 17. júla sa pri obecnom úrade v parčíku zišli
členovia Klubu na posedení pri guláši a občerstvení. Okrem týchto
akcií pomohli obci aj pri hrabaní trávy na miestnom cintoríne 11.
júna. Na brigáde sa zúčastnilo 21 členov klubu.

Výlet do Španej Doliny

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2019
Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Narodili sa: Alexandra Dianová Eliška Kunová
Timea Korónyová Viliam Berky
Odišli z našich radov .....

Agáta Virágová

Marianna Madošová

Ondrej Šatara

Peter Michalko

Lilien Kupcová

Tobias Bukovský

Sandra Siváková

Andrea Verešová
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