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Vážení spoluobčania, milí Nemčania.
Jar je jedným z najkrajších ročných období. Skrýva v sebe čaro znovuzrodenia,
začiatok nového života a najkrajším sviatkom tohto obdobia je Veľká Noc.
Tento rok sa nachádzame opäť v zložitej situácii.
Všetko je iné ako po minulé roky. Dúfajme však, že sa čím skôr skončí celá situácia ohľadom
COVIDu a všetko sa vrá do normálneho života. Za aľ však sa správajme zodpovedne.
Dodržiavajme nariadenia, hlavne preto, aby sme ochránili našich príbuzných.
Pomáhajme starším občanom ale aj všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Viem, že už všetci máme toho dosť a človek je unavený z toho, že sa nemôže normálne
stretávať a žiť život voľne. Buďme k sebe dobrí a pomáhajme si.

Starostka obce

AKÉ SÚ VEĽKONOČNÉ SYMBOLY?
Baránok - Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských
tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za
hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa
kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
kríž - Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril
k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
Oheň - Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou
a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
Sviečka - Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto
zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára
do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi A
a Ω začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa
potom zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia až do Turíc a
pri každom krste -- aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci.

Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na
znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel bránou
smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému životu
s Bohom.

Tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninou.
Vajíčko - Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých
kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti
s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom
jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa
nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.
Zajačik - Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene
v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme
vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má
pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
Korbáč - Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy
symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.
Jarmila Hudecová
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Starostka informuje
1. Vážení občania, ako ste už postrehli od 01.01.2021 má každá
obec zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Obec Nemce sa rozhodla ísť systémom kompostovania v domácnostiach spôsobom
rozdania kompostérov v celej obci, aby ste mali možnosť
kompostovať doma a podmienky na kompostovanie. Obec musí
úradom dokladovať, že má podpísanú zmluvu alebo dohodu so
100% súhlasom obyvateľov. V Nemčianskych novinách, ktoré ste
dostali do schránok je priložená dohoda, ktorú Vás poprosím
prečítať a podpísať, aby sme aj v našej obci mali 100% úspešnosť.
Na sídlisku v obci sú kompostéryumiestnené pred každým
bytovým domom.

3. Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry
v obci Nemce.
Vážení občania chcem vás touto cestou informovať, že od
12.4.2021 sa bude na sídlisku v našej obci realizovať projekt
s názvom Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce.
Chcem Vás poprosiť o zhovievavosť a trpezlivosť, kým sa dokončí.
Nebude to týždeň, dva ale ﬁrma, ktorá to ide realizovať sa bude
snažiť vybudovať to v čo najkratšom čase. Ohľadom výrubu
stromov – ostanú všetky ihličnany, nebudú sa spilovať. Niektorým
z nich sa len opília konáre aj to len tie, ktoré budú prekážať. Je
potrebné odstrániť jednu jabloň a jeden orgován. To je z výrubu
všetko. Viem, že niektorým občanom sa to nepáči, že sa bude
Revitalizácia robiť ale môžem Vás uistiť, že keď to bude zrealizované, bude to pekné a spĺňať svoj účel. Veď predsa deti sme mali
všetci aj keď už vyrástli, naše deti majú deti - naše vnúčatá a deti sú
budúcnosť. Nemôžeme sa hnevať, že sa budú hrať. Na každom
sídlisku je vybudované ihrisko a tento projekt sa ťahal veľmi dlho,
kým to na ministerstve všetko prešlo a práve preto sme radi, že
nám prešiel kontrolou a môžeme ho realizovať. Verte mi je veľa
obcí, ktoré by sa s nami hneď menili, aby mali takýto projekt
schválený.

Čo sa udeje, ak obec nebude môcť deklarovať
kompostovanie domácností?
V tom prípade bude musieť zabezpečiť zber kuchynského odpadu
obec a jeho likvidáciu. Celý tento proces bude stáť nemalé
ﬁnančné prostriedky, ktoré sa následne prenesú do poplatku za
komunálny odpad. Ročný poplatok by vzrástol o nie malú sumu, čo
určite nikto z nás nechce. Preto vás chcem požiadať o spoluprácu podpísanie dohody a hlavne naštartovanie kompostovania v každej rodine a domácnosti.
Verím, že spoločne to dokážeme. Hlavné bude, že odstránime
tieto odpady z komunálneho odpadu a dodržíme zákon. Ďakujem
vám všetkým za spoluprácu. Vyplnenú dohodu môžete vhodiť do
poštovej schránky na obecnom úrade alebo nechať v potravinách
Koruna na sídlisku alebo v potravinách Fresh. Ak sa nemáte ako
dostaviť na tieto miesta, kľudne kontaktujte obecný úrad a prídeme po dohodu osobne.

4. Wiﬁ pre obec Nemce
Zmluvná výška NFP 15 000 eur
Maximálna výška nenávratného ﬁnančného príspevku: 14 250 eur
Výška spoluﬁnancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 750,00
eur
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových
bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné
pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Projekt nám ministerstvo schválilo a do konca tohto roka bude zrealizovaný.

Ešte raz ďakujem. Treba si uvedomiť, že to robíme hlavne pre
seba, aby sa nám nezvýšil poplatok.
2. V rámci stále prebiehajúcej pandemickej situácie obec Nemce
v uplynulých dňoch rozdala prostredníctvom svojich zamestnancov do poštových schránok respirátory FFP2 všetkým občanom
našej obce. Prvý krát občanom nad 60rokov a druhý krát všetkým
občanom. Respirátor vás chráni pri nákupoch, u lekára, v hromadnej doprave a vo všetkých vnútorných priestoroch.

5. Vážení občania, žiadame vás, aby ste si po prechádzke so
svojim psom zbierali všetky exkrementy. Ďalej žiadame občanov
na podnet obyvateľov, aby neprechádzali so svojimi psami cez
detské ihriská v našej obci. Na sťažnosť občanov vás žiadame, aby
ste si keď idete na nákup do potravín svojich psov uviazali
v bezpečnej vzdialenosti od vchodu do obchodu a už v žiadnom
prípade nenechávali svojho psa bez vodítka, niekde len tak voľne
behať, keď nakupujete.Musíte všetci pochopiť, že sú ľudia, ktorí sa
psov boja, či už majú zlú osobnú skúsenosť alebo to majú
jednoducho v sebe. A treba to rešpektovať.

Obec Nemce prosí všetkých seniorov, ale aj všetkých občanov,
aby si dávali pozor a chránili si zdravie. K tomuto chcem ešte dodať
pre všetkých, aby dodržiavali nariadenia vlády a cez zákaz
stretávania sa nestretávali.Neriskovali svoje zdravie a hlavne
zdravie druhých.
Ak by niekto z vás potreboval respirátor alebo rúško, kľudne sa
ohláste na obecnom úrade alebo na tel. čísle 0905643357.

6. Vážení občania, podávam vám informáciu o kontajneroch v našej obci a o ostatnom vývoze odpadov. Nakoľko je situácia v celom
svete aj u nás nepriaznivá z dôvodu ochorenia Covid-19, ani
spoločnosť MariusPedersen neposkytuje teraz kontajner na vývoz
rôznych odpadov. Nakoľko je zákaz zhromažďovania sa a stále sú
platné nariadenia vlády SR,nie je možné zatiaľ zabezpečiť
veľkoobjemové kontajnery / ani elektro odpad atď./. Hneď, keď to
bude možné všetky potrebné vývozy budú zabezpečené.
7. K tejto fotke sa nič iné nedá ani
napísať. Prosíme občanov ak ste
niekoho videli, kto to robí a vyhadzuje pneumatiky za obcou pri
záhradkách, aby ma informoval
na tel. čísle 0905 643 357.
Opakovane tam vyhadzuje neznáma osoba pneumatiky.
Pokračovanie na strane 3
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Na kopci Stráža sa pravidelne nachádzajú fľaše, smeti a bordel.
Tak mládež, ak toto čítate poupratovať si po sebe! Pri kontajneroch
pri bytovkách je stabilne bordel v spodnej časti pri zastávke. Vzniká
to tým, že niektorí občania neskrčia dôkladne plast, papier a potom
to tam vyzerá tak, ako to všetci vidíme.

Chcem týmto len poukázať na to, že obec sa snaží odpratávať tieto
smeti, ale nejde to donekonečna. Je to všetko o nás ľuďoch. Tak
prosím všetkých, ktorí to brali na ľahkú váhu, aby sa zamysleli
a napravili tieto chyby. Ja sa budem snažiť obstarať ďalšie
kontajnery a opraviť zastávku a jej okolie. To isté platí aj pri
zastávke na otočke.
8. Vážení občania, možnosť požičiavania drviča konárov je od
1. apríla 2021. Cena nájmu za prenajatie zariadenia je dohodnutá
v zmluve. Za jeden kalendárny deň prenájmu je stanovená cena
10,- Eur, počas víkendu, t. j. sobota a nedeľa 15,- Eur.
9. Vážení dôchodcovia, chcem Vás poprosiť, ak potrebujete pomoc pri registrácii na očkovanie proti ochoreniu COVID 19 alebo
potrebujete nakúpiť, prípadne inú pomoc, kontaktujte ma na tel.
čísle 0905 643 357 alebo pracovníčky na obecnom úrade na tel.
čísle 0903 443 545.

OBECNÁ KNIŽNICA V NEMCIACH

Najlepšie čitateľky v roku 2020 sú:
67 kníh
1. Vanda Beličková
39 kníh
2. Ing. Katarína Šúriková
27 kníh
3. Jarmila Hudecová
Najlepší čitatelia do 15 rokov v roku 2020 sú:
12 kníh
1. Jakub Klčo
8 kníh
2. Lukáš Šúrik
4 knihy
3. Lukáš Lorinc
4 knihy
Matúš Marček

V roku 2020 bolo do Obecnej knižnice v Nemciach kúpených 55
kníh a 16 darovaných. Vyradených kníh bolo 84. Celkový stav
knižničného fondu v našej knižnici je 2997 kníh z toho 382 odbornej literatúry pre dospelých, 2037 krásnej literatúry pre dospelých,
67 odbornej literatúry pre deti a 511 kníh krásnej literatúry pre deti.
Aktívnych čitateľov v roku 2020 bolo 26 z toho 22 dospelých
a štyria čitatelia do 15 rokov. Počet výpožičiek bolo 312 kníh z toho
pre dospelých 282 a detských kníh 30.

Najlepší čitatelia boli odmenení diplomom
a darčekovou poukážkou na nákup kníh. (zs)
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ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NEMCE
Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 prebehne
v mesiaci máj, konkrétne miesto a termín podávania žiadostí zverejní riaditeľka na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste.

- Štátny vzdelávací program
- Školský vzdelávací program „ S medvedíkom spoznávame svet “ .
AKTIVITY A PREZENTÁCIA MŠ NA VEREJNOSTI
- hudobno-pohybové predstavenie pre deti,
- besiedka, október – mesiac úcty k starším,
- Mikuláš – 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, odovzdávaním kníh
s venovaním,
- výlet do okolitej prírody v každom ročnom období,
- 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 v MŠ,
- koncoročný výlet,
- vyšetrenie zraku

Dôležité pre rodičov – čo by ste o zápise mali vedieť ?
na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma
spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku
(ak je dostatok miesta v MŠ a dieťa je odplienkované)
• na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa,
ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom
plnenie povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo
pre nasledujúci školský rok (v čase zápisu do MŠ).
Priebežne sa do materskej školy prijímajú počas roka deti vtedy,
ak je v MŠ voľná kapacita
• dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti
rodiča/zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu
s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ predkladajú
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast
• rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka
do konca júna.
Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ ?
Vstup do materskej školy predstavuje významný okamih v živote
dieťaťa. Pri prvom vstupe do MŠ je náročnejšie to, že dieťa zostáva
prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva
často náročný. Dôležitú úlohu tu zohrávajú osobnostné vlastnosti,
predchádzajúce skúsenosti , no aj pohľad, názory a výchovné
pôsobenie rodičov.

Aktivity v MŠ /krúžková činnosť/
- výučba anglického jazyka
- plavecký kurz
- lyžiarsky kurz

Pre budúcich škôlkárov a ich rodičov ponúkame niekoľko užitočných rád pre začlenenie sa do kolektívu:
- veďte deti ku samostatnosti pri základných úkonoch
sebaobsluhy,
- budujte soc. kontakty detí hrami na detských ihriskách,
- pripravte ho postupne na nástup do MŠ,
- nechajte deťom po nástupe do MŠ čas na adaptáciu,
- dieťa by nemalo u Vás vycítiť obavy z toho, že ho dávate do MŠ,
- udržiavajte kontakty s deťmi, ktoré už MŠ navštevujú.

Hoci je starostlivosť rodiča pre dieťa nenahraditeľná, prostredie
MŠ ho dokáže v mnohých smeroch posúvať a podporovať v raste.
Dieťa sa učí spoznávať svoje záľuby, učí sa budovať svoje sociálne
a emocionálne zručnosti. Materská škola pomáha s jazykovým
a kognitívnym vývinom, buduje sa zvedavosť detí, napomáha
k podpore rozvoja motorických zručností.

Prečo zapísať dieťa do materskej školy ?
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti
sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja
schopnosti a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa. Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa výchovno-vzdelávacích programov, ktorými sú:

Pre mnoho detí ja MŠ prvým miestom, kde sa stretnú s určitou
štruktúrou, s učiteľkami a sú vo väčšej skupine detí. Deti majú
príležitosti naučiť sa deliť s ostatnými, počúvať aj iné autority okrem
rodičov a blízkej rodiny, nasledovať inštrukcie a pripraviť sa na to,
čo príde v škole.
Kolektív MŠ

SPOLOK OCHRANCOV PRÍRODY STONOŽKA NEMCE
25 rokov činnosti v turistike a ochrane životného prostredia
Už uplynulo štvrťstoročie od oﬁciálneho
vzniku turistického a ochranárskeho združenia s názvom Spolok ochrancov prírody
STONOŽKA NEMCE. Mnohí s ním zažili
množstvo nezabudnuteľných zážitkov a spoznali známe aj neznáme kúty nielen nášho
Slovenska, ale aj okolitých krajín.

nezabudnuteľné zážitky bez ohľadu na vrtochy počasia. Na
základe uvedených skutočností a snahe o rozšírenie svojej
činnosti zameranej nielen na turistické aktivity, ale aj v oblasti
ochrany prírody bol zriadený prípravný výbor, ktorého úlohou bolo
pripraviť podklady pre oﬁciálne zaregistrovanie skupiny vo forme
občianskeho združenia so sídlom v obci Nemce. Tejto úlohy sa
zhostili Dušan Mydlo (ktorý bol tvorcom tejto myšlienky, ktorá sa
neskôr ukázala ako vynikajúci nápad), Jarmila Hudecová a Milan
Kohút. Výsledkom snaženia skupiny pod vedením prípravného
výboru boli vypracované stanovy a nakoniec aj registrácia
schválená Ministerstvom vnútra SR dňa 2.4.1996 s názvom
združenia SPOLOK OCHRANCOV PRÍRODY STONOŽKA
NEMCE (ďalej len Spolok). Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila
11.4.1996, na ktorej bolo prijatých 22 riadnych členov. V nasledujúcich rokoch záujem o členstvo v Spolku narastal až sa približoval k magickej stovke,
Pokračovanie na strane 6

Začiatky organizovanej turistiky v obci siahajú do roku 1993, kedy
sa skupina nadšencov rozhodla pripravovať a následne
propagovať jednotlivé akcie vo väčšom rozsahu a pre väčší počet
účastníkov. Zámer bol prijatý verejnosťou nad očakávanie, o čom
svedčila účasť na jednotlivých podujatiach. Do začiatku roku 1996
bolo realizovaných 13 výletov do najatraktívnejších kútov
Slovenska, a už tu bolo zjavné, že sa začína formovať zdravé jadro
zapálených turistov, ktorí sú ochotní zameniť pohodlie domova za
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bou lesných stromčekov v ťažkých terénoch v súlade s pokynmi
správcov lesných pozemkov. V súčasnej dobe už z prvej výsadby
vyrástol zdravý lesný porast, ktorý je len o rok mladší ako trvanie
samotného Spolku. Významnými akciami boli aj brigády na odstraňovaní veternej kalamity, ktorá postihla Vysoké Tatry v novembri
2004 a práce súvisiace s rekultiváciou pozemkov na veľkokapacitnej skládke komunálneho odpadu v Škrádnom. V rámci aktivít
a akcií organizovaných obcou sa Spolok aktívne každoročne
zúčastňuje a spolupracuje na ich príprave a realizácii. V rámci
turistických akcií Spolok v posledných rokoch organizuje aj akcie
spojené so zbieraním odpadu v okolí turistických chodníkov. Zatiaľ
len v rámci prvej a poslednej túry v roku, ale veríme, že sa táto
aktivita premietne do podujatí organizovaných počas celej sezóny.

no nikdy ju nedosiahol, čo však nebolo ani našim cieľom. V súčasnosti Spolok eviduje 89 členov. V oblasti turistických aktivít je
umožnené každému členovi podieľať sa na príprave plánu, ktorý sa
schvaľuje na výročnej schôdzi a je záväzný na celú predmetnú
sezónu. Počas existencie Spolku bolo realizovaných množstvo
akcií, ktorých hlavným cieľom bolo poznávanie všetkých kútov
Slovenska nielen z hľadiska turistických atrakcií, ale aj z hľadiska
poznávania jeho histórie a súčasného života v jednotlivých
regiónoch. V priemere sa každoročne uskutočnilo viac ako
dvanásť domácich podujatí. No nezabudlo sa ani na susedné štáty, kde boli organizované viacdenné podujatia zamerané na
konkrétne oblasti. Najviac takýchto podujatí bolo uskutočnených
do Českej republiky, ktorú spolok prebrázdil od hraníc s Nemeckom až po pohoria susediace s našou republikou. Osobitnou
kapitolou boli zájazdy organizované do viacerých regiónov v
Alpách, kde mnoho účastníkov dosiahlo pri výstupoch vrcholy
presahujúce tritisíc metrov, pri zájazde do Švajčiarska aj jednu
štvortisícovku.

K rozvoju činnosti Spolku významnou mierou okrem vlastných
prostriedkov pomohli aj príspevky sponzorov, poskytovateľov 2%nej dane a samozrejme aj každoročné účelové dotácie zo strany
obce Nemce. Všetkým sa aj touto cestou chceme v mene Spolku
za pomoc poďakovať.

Od roku 1998 spolok organizuje každoročne vianočný nočný
výstup na Panský diel, ktorý sa koná pravidelne na druhý sviatok
vianočný. Všetky akcie organizované Spolkom sú otvorené a môžu
sa ich zúčastňovať aj nečlenovia za podmienky dodržania
stanovených pravidiel, ktoré platia rovnako aj pre členov.

Záverom chceme vysloviť želanie, aby sa čo najskôr život vrátil do
normálnych koľají a znovu sme sa mohli nadýchnuť a začať žiť
podľa našich predstáv a bez obmedzení, ktoré nás postihli v
dôsledku pandémie súvisiacej s koronou. A za Spolok, aby sa
druhá dvadsaťpäťka začala lepšie, ako prvá skončila, kedy
posledný rok bol postihnutý opatreniami, znemožňujúcimi naplniť
stanovené ciele a v celej doterajšej histórii Spolku bude tento rok
výnimočný nie zážitkami, ale tým, že podobný už nikdy nechceme
zažiť.

V oblasti ochrany životného prostredia sa spolok zameriaval na
aktivity súvisiace s čistením vodných tokov najmä v katastri obce,
pobrežných a obecných pozemkov. V rámci lesných porastov boli
realizované aktivity súvisiace s čistením lesných porastov a výsad-

AKÝ BOL ROK 2020 PRE ČLENOV KLUBU SENIOROV NEMCE
Dovoľte mi, aby som vás prostredníctvom Nemčianskych novín
informoval čo nám rok 2020 priniesol v našom spolku.
- 16. januára sa konala výročná členská schôdza na ktorej sme
schválili plán činnosti na celý rok 2020. VČS sa zúčastnilo
53 členov.
- 25. januára sme sa zúčastnili novoročného stretnutia seniorov,
ktoré pre nás pripravila obec Nemce.
-4. marca na základe požiadavky členov bol uskutočnený
autobusový zájazd do DJGT Zvolen na divadelné predstavenie
pod názvom „ Charleyho teta “ , za účasti 46 osôb.
- 6. marca - z príležitosti ukončenia fašiangov a osláv MdŽ
sa konala slávnostná schôdza v sále kultúrneho domu za účasti
49 členov. Po príhovore predsedu klubu k MDŽ bolo posedenie
s občerstvením. Každému pochutila pečená krkovička, kapusta,
knedlíky, ktoré pripravili členovia výboru členov klubu
- V mesiaci apríl bol naplánovaný vlakový zájazd do Košíc.
Aj keď sa mnohí na zájazd tešili, zájazd sa nekonal. V tom čase
sa už vo väčšej miere vyskytla na Slovensku pandémia COVID
19. Koronavírus nám túto akciu zabránil uskutočniť.
- Ako náhradu za zájazd do Košíc sme 15. júla pripravili vlakový
zájazd do Hronseku s návštevou goticko-renesančného kaštieľa
tzv. „ vodný hrad “ z roku 1576 dreveného renesančného kostolíka
z roku 1726 „ pamiatka UNESCO “ so sprievodným výkladom
starostu z Hronseku. Zájazdu sa zúčastnilo 20 členov.
- V júli na požiadanie obce bola uskutočnená brigáda na cintoríne
pri hrabaní trávy po kosení cintorína, ktorej sa zúčastnilo
13 členov.
- 7. augusta, ako každý rok, aj napriek pandémii sa konala akcia „
dôchodcovský guláš s posedením “ pre členov klubu. Účasť na

tejto akcii bola 43 členov. Chutný
guláš, občerstvenie a dobrá
nálada potvrdila, že akcia dopadla
na výbornú.
Ďakujeme sponzorom Jankovi
Slovákovi a starostke obce p.
Samuelčíkovej, ktorí podporili
naše podujatie.
- V mesiaci september aj napriek
zhoršenej situácii pandémie
COVID 19 sa nám podarilo
zorganizovať autobusový zájazd
na východe Slovenska
s ﬁnančnou podporou obce.
Počas zájazdu sme navštívili
kaštieľ Betliar renesančné sídlo
Andrássyovcov, anglický park s romantickými stavbami, umelou
jaskyňou a vodopádmi. Po obede sme si zo záujmom prezreli
aj mauzóleum Andrássyovcov v Krásnomhorskom Podhradí.
Zájazdu sa zúčastnilo 29 osôb.
Od začiatku októbra boli vyhlásené vládou prísne opatrenia na
COVID 19 a ďalšie akcie sa do konca roku nedali uskutočniť.
Výbor v priebehu roka 2020 sa stretol 6x na výborových
schôdzach, kde riešil úlohy vyplývajúce z plánu činnosti. Chcem
poďakovať všetkým členom výboru ale aj vám vážení členovia
nášho klubu za spoluprácu v roku 2020. Dovoľte mi poďakovať sa
vám , ale aj ostatným občanom obce, ktorí sú v dôchodcovskom
veku za to, že sa v čase pandémie
Pokračovanie na strane 7
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správali zodpovedne a dôsledne dodržiavali vyhlásené opatrenia.
Výsledkom toho je, že v našej obci nikto vážne neochorel na
COVID 19, aj keď niektorí dôchodcovia COVID 19 prekonali, na
šťastie nie s vážnymi dôsledkami.
Chcem vás poprosiť, aby ste si dávali naďalej veľký pozor na svoje
zdravie a tak ako doteraz sa chránili pred ochorením. V súčasnom
období vám doporučujem sa dať zaočkovať, aby ste si ochránili
svoje zdravie a nenakazili sa vírusom COVID19.
Na záver si všetci želajme aby v tomto roku sme sa už mohli
stretávať a organizovať rôzne podujatia nášho Klubu seniorov.
Dušan Mydlo, predseda a výbor KSN

ASPOŇ TOTO SME STIHLI V ROKU 2020
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PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
PRI PRÍLEŽITOSTI OSLOBODENIA
OBCE
Dňa 25. marca 2021 sa uskutočnilo pri príležitosti 76. výročia
oslobodenia našej obce kladenie vencov k pomníku v našej obci.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu vo vývoji pandémie sa na kladení vencov zúčastnila len pani starostka obce spolu so zástupcom ZO SZPB Nemce. Po jej niekoľkých slovách si minútou ticha
uctili pamiatku týchto udalostí a hrdinstvo padlých. Po akte sa pani
starostka poďakovala zástupcovi ZO SZPB za spoluúčasť.
Július Surovec

BANSKOBYSTRICKÝ ZVÄZ
MALÉHO FUTBALU

ročníka 2020 / 2021 po „uvoľnení“ súčasných tvrdých podmienok
pre športovcov.

Pvzhľadom k tomu že podľa nariadení Ústredného krízového štábu sú súťaže BBZMF prerušené do odvolania, nemčianski futbalisti trénujú podľa možností
individuálne v rámci dovolených pravidiel na umelej tráve v
Nemciach a tvrdo sa pripravujú na jarnú časť 39. súťažného

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU
APRÍL AŽ DECEMBER V ROKU 2021 - OBEC NEMCE
Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Narodili sa: Martin Janovec
Alex Nigríni

Odišli z našich radov ..... Ing. Vladimír Kostiviar Viera Mojžišová
Ľudmila Lichá Vladimír Ilinjo Juraj Chalachan

Ján Ďurčenka

Želmíra Sršňová
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