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DETSKÝ KARNEVAL 2018
Dňa 24.2.2018 sa stretli
deti z našej obce na
obecnom úrade, aby
sa predviedli ako krásne karnevalové masky.
O tretej hodine na obecnom úrade sme sa pomaličky schádzali a prezliekali z reálneho do
rozprávkového sveta.
Na deti čakal aj náš
pomocník šašo Bobot,
ktorý mal ako vždy veľký červený nos a úsmev
na tvári.

mohli sa zúčastniť. Na začiatok šašo povyzvedal masky, kto
ako sa volá a prečo sa zmenil na práve takú masku akú mal
na sebe. Deti sa spoločne odfotili a mohla začať zábava.
Pomedzi pesničky si deti zasúťažili. V rôznych súťažiach
a dostali sladkú odmenu. Zatancovali si s rodičmi spoločné
tance ako tanec s balónom a tanec čo s najväčším počtom
masiek. Tancovali, behali, súťažili a zabávali sa perfektne,
dostali kopu cukríkov a každá jedna maska,ktorá prišla dostala od nás balíček sladkostí a dokonca pre každú sa ušla aj
pekná tombola. Deti, ktoré sa premenili na drakov, princezné, medvedíka, lienku, spidermana, mačičku, pavúčiu ženu
a dokonca prišiel aj šlabikár. Deti boli úžasné, dobré a hlavne sa dobre zabávali. Veľmi nás teší. Keď vidíme usmiate
a šťastné detské tváre. Dúfam, že sa páčilo aj vám, veď to je
najväčšia odmena pre nás.

Ďakujem za pomoc pánovi starostovi, Danke Bugáňovej,
Andrejke Verešovej, Stelke a Bobotovi. No a hlavne našim
Zo začiatku nás bolo menej, ale neskôr už dosť na poriadnu deťom a rodičom za to, že prišli a perfektne sa zabávali.
zábavu. Zaúradovala chrípka, ktorá potrápila veľa detí a neAlena Samuelčíková

DOPOLUDNIE S ĽUDOVÝMI REMESLAMI
- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ zverencami aj zásDňa 22. 3. 2018 sme v období blížiacej sa Veľkej noci
zažili v ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica jeden z netypických školských dní. Výnimočným sa stal predovšetkým našou tradičnou oslavou sviatkov jari, kedy
sa do školy v dopoludňajších hodinách zišli remeselníci
a ľudoví umelci z nášho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Predvádzali svoje umenie v háčkovaní, paličkovaní,
zdobení kraslíc a veľkonočných medovníkov, v tkaní kobercov, ako aj v rôznych výtvarných technikách.
Najviac remeselníkov a ľudových umelcov k nám, tak ako
každoročne, zavítalo z neďalekej obce Nemce. Svoje umenie a majstrovstvo nám prišli ukázať pani Mária Lichá,
Soňa Valentová, Mária Cabanová, Anna Cabanová,
Mária Ježíková, Jarka Kmeťová a Evka Tomašovská.
Výtvory ich šikovných rúk boli nádherné!

tupcovia rôznych
materských škôl z
mesta i z priľahlých
obcí, rodičia so
svojimi malými deťmi, ale aj tí skôr narodení. Svojou návštevou nás poctila
i pani PaedDr. Zuzana Gajdošová vedúca Školského
úradu v Banskej Bystrici. A čo sme naším podujatím docielili? S pomocou aktivistov z obce Nemce, Domova sociálnych služieb KOMPA Banská Bystrica, Stredoslovenskej
galérie v Banskej Bystrici a iných sme rozšírili spoluprácu
s mimoškolskými organizáciami. Návštevou širokej verejnosti sme potvrdili, že naša škola je naozaj otvorená. Širokým záujmom o podujatie sme našu školu a jej žiakov zviditeľnili ako inštitúciu, ktorá sa nevenuje výlučne len vzdelávaniu. Zároveň sme všetkým ukázali spätosť našich žiakov
s kultúrnymi tradíciami nášho regiónu, čím sme výrazne
prispeli k rozvoju regionálnej výchovy na našej škole. Vítanie jari s názvom Dopoludnie s ľudovými remeslami takto na
našej škole nabralo širší rozmer.

Veľkej pozornosti sa tešili opäť živé tvory – zajačica s mladými a živé včely. Včely, tak, ako každý rok, nám priniesol
ukázať nemčiansky včelár pán Daniel Fodor. Jeho prezentácia, ako i včelie produkty, ktoré sám vyrába, sa na našej
škole tešia veľkej obľube už viac rokov. Svojou hrou na gajdách zaujal i žiak našej školy Andrej Predajniansky, ktorý
ako folklorista celé podujatie oživil. Tradície veľkonočných
sviatkov si chlapci už v predstihu vyskúšali v úlohe šibačov. Všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie ďakuOkrem žiakov našej školy, ktorí sa na aktivitách tohto dňa jeme.
nielen zúčastnili, ale sa na nich aj aktívne pod vedením ľuMgr. I. Majerová, M. El Hajry,
dových umelcov podieľali, sa k nám prišli pozrieť so svojimi
D. Bugáňová, foto: Priekopník

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

VYPAĽOVANIE SUCHEJ TRÁVY A PORASTOV
Vypaľovanie suchej trávy v jarnom období je „národný
koníček“ a napriek sústavnému zdôrazňovaniu o škodlivosti a nebezpečnosti tohto protiprávneho konania
každoročne narastá počet požiarov a samozrejme aj
výška spôsobenej škody. V roku 2017 vzniklo v okrese
Banská Bystrica 148 požiarov, ktorých následkom
došlo k priamym škodám vo výške 563 100 Eur. V porovnaní s rokom 2016 vzniklo o 8 požiarov menej a výška škôd bola nižšia o 75 085 Eur.
Vypaľovanie starých trávnatých porastov, suchých kríkov,
zbytkov po jarnej očiste a pod. bolo v minulosti zriedkavé, čo
súviselo s celoplošným obhospodarovaním všetkých pozemkov, ktoré boli vo väčšine prípadov do „nežnej revolúcie“
vo vlastníctve štátu. Po zmene spoločenského usporiadania
sme sa začali čím ďalej tým viac stretávať s plochami, o ktoré nejavia vlastníci záujem. Pritom vlastníci a užívatelia sú
povinní pozemky udržiavať v čistote a to najmä kosením
svojich pozemkov. Každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok a správať sa tak,
aby svojim správaním nepoškodzoval a neohrozoval ostatných.

doplatia svojim životom! Preto je veľmi dôležité, aby sa zvýšila osvetovo-výchovná činnosť v rámci požiarnej prevencie. Tu môže byť veľmi nápomocná v spolupráci s obcou
Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Osvetu je možné šíriť už
v školách, aby sa deti od malička stretli s problematikou
ochrany pred požiarmi.

Počas jarného obdobia, kedy dochádza k najčastejšiemu
vypaľovaniu, je možné zriaďovať kontrolné skupiny obce
a členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktoré sa zamerajú na predchádzanie požiarov, ktoré vypaľovanie spôsobujú. Do uvedenej činnosti je možné zapojiť aj členov lesnej stráže a ochrancov prírody. Dôležité je, aby aj bežný
občan neváhal a nahlásil porušovanie zákona na obec alebo
priamo na políciu. Nie vždy sa však podarí zistiť pôvodcu
požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu
okolo nás. Nedovoľme hŕstke nenapraviteľných občanov,
Vypaľovanie suchej trávy nemá predpokladaný účinok, na- aby ničili naše spoločné okolie.
koľko škody, ktoré takéto požiare zapríčinia, ho ďaleko prevyšujú. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej pôdy, jej od- V prípade, že sa stanete svedkom nedovoleného vypaľokrytím sa zvyšuje erózia. Umožní sa vyšší výpar a presy- vania, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste
chanie, čo v konečnom dôsledku napomáha rozširovaniu takúto skutočnosť nahlásiť obecnému úradu, alebo priamo
odolnejších agresívnych druhov rastlín. Vypaľovaním sa na políciu (tel. číslo 158). Ak sa už vypaľovanie rozšírilo
spaľujú vývojové štádia mnohých drobných živočíchov, čo na väčšiu plochu, hrozia materiálne škody, požiar sa šíri
negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočí- k obydliam a pod., je potrebné uvedenú skutočnosť ohlásiť
chov. Plošným vypaľovaní môže dôjsť k likvidácii celých po- na známe telefónnej čísla ohlasovne požiarov (tel.č. 150,
112). Na uvedené linky je potrebné uviesť, kde horí, presnú
pulácií menej prispôsobivých druhov.
adresu, čo horí a v akom rozsahu, vaše meno. Je potrebné
Požiar suchej trávy, suchých kríkov a pod. vzniká veľmi čas- vyčkať na spätný telefonát z tiesňovej linky a ďalej sa riadiť
to z nedbanlivosti pri zakladaní ohňov v prírode, pri hraní de- ich pokynmi.
tí so zápalkami, odhodením nedopalku cigarety, úmyselným
podpaľačstvom, no najčastejšie sa s takýmito požiarmi stre- Ak je to možné, je potrebné uhasiť požiar dostupnými hasiatávame pri úmyselnom, riadenom vypaľovaní. Fyzickým cimi prostriedkami. Môžete použiť improvizované prostriedosobám, občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty pritom ky ako je haluz, lopata, vlhká vrecovina a pod. Veľmi dôležité
hrozí v zmysle zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane je vykonať opatrenia na záchranu ohrozených osôb, ktoré
pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokarhanie môžu byť vo veku, kedy je ich mobilita obmedzená. Nikdy
alebo pokuta do výšky až 331,- Eur a v blokovom konaní do však nezabúdajte na vlastnú bezpečnosť. Musíte vždy
100,- Eur. V prípade, že požiar spôsobí veľké materiálne myslieť na tzv. „zadné vrátka“ a mať pripravenú únikovú cesškody, zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj trest- tu. V prípade, že sa nachádzate v zadymenom prostredí, pri
požiaroch suchej trávy sa veľmi často mení smer šírenia sa
ne stíhaný za všeobecné ohrozenie.
požiaru, chráňte si dýchacie cesty navlhčenou vreckovkou,
Vypaľovanie je nielen protizákonné, ale aj veľmi nebez- šatkou, prípadne tričkom a čím skôr sa snažte uniknúť do
pečné. Veľmi časti sa stáva, že ľudia pri takejto činnosti na to bezpečia.
Pokračovanie na strane 3
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou
nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Uvedené konanie môže zapríčiniť to, že invázne rastliny a buriny sa šíria na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu. Okrem iného peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie.
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Včasné spozorovanie požiaru suchej trávy je veľmi dôležité.
Veľakrát sa požiar v zárodku dá veľmi rýchlo a bezpečne
zlikvidovať. Dôležitejšie však je to, aby sme predišli vzniku
takéhoto nedovoleného konania. Alternatívou je pravidelné
vykášanie lúk a pasienkov počas vegetačného obdobia.
Vhodný je chov domácich zvierat a následné spásanie
poľnohospodársky nevyužívaných plôch. Ďalší spôsob je
kompostovanie alebo zber biologického odpadu do
vlastných kompostérov alebo do veľkoobjemových
kontajnerov na to určených, ktoré môžu byť v dňoch jarného
upratovania umiestnené v obci a na sídliskách. Obec takto
vyzbieraný odpad musí spracovať zákonným spôsobom.
Jarmila Hudecová, DHZ Nemce

Zdroj: časopis Požiarnik

Program:
8.00 - začiatok registrácie
8.45 - beh chrústov /dievčatá /
9.00 - beh chrústov /chlapci /
9.20 - štart detí od 6 – 10 Rokov
/ trať 1 km /
10.00 - štart pretekov na 9,7 km
/ muži, ženy /
10.05 - štart pretekov na 3,5 km
12.00 - beh Nemčanov na 1 km
/ s trvalým pobytom v obci /
13.00 - prelet Očovských bačov
13.30 - vyhlásenie výsledkov
VI. ročníka ADRIM
Pozývame všetkých, ktorí majú radi šport
– Nemčiansky beh
na VI. ročník tohto populárneho podujatia v našej obci.
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Štart všetkých kategórii pretekov bude pri Kultúrnom dome Nemce.
Počas celého podujatia od 10.00 hod do 13.00 hod. bude účastníkov a divákov okrem behu
zabávať na pódiu hudobná skupina Druhý dych / rock, pop, country/ Víťazi každej kategórie
obdržia pamätné poháre od Obci Nemce. Každý prihlásený bežec, ktorý absolvuje svoj
pretekobdrží pamätnú plaketu od ﬁrmy ADRIM. Športovci príďte si zmerať svoje sily a vy
ostatní občania obce príďte povzbudiť všetkých bežcov.
3
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MAREC „MESIAC KNIHY“ V OBECNEJ KNIŽNICI NEMCE
- OCENENIE NAJLEPŠÍCH ČITATEĽOV ZA ROK 2017
„Knižkový“ prívlastok dostal v roku 1955, keď bola v bývalom Československu po prvýkrát vyhlásená rovnomenná masová akcia. V snahe zlepšiť propagáciu knižného trhu a zvýšiť záujem o literatúru ju iniciovalo vtedajšie ministerstvo kultúry po dohode so Zväzom
československých spisovateľov, nakladateľstvami,
knižným obchodom a ďalšími organizáciami.
Názorov, prečo vybrali práve prvý jarný mesiac, je dnes viacero. Jedni sú presvedčení, že na počesť významnej postavy slovenskej histórie, šíriteľa knižnej kultúry, Mateja Hrebendu Hačavského, ktorý sa v marci narodil aj zomrel, podľa
iných sa tento termín neviaže k nijakému výročiu a marec bol
vybraný viac-menej náhodne. A niektorí tvrdia, že hlavným
dôvodom vzniku novej tradície bolo vypredať z knižných
skladov knihy, ktoré sa neminuli pred Vianocami...
V priestoroch našej Obecnej knižnice sa v mesiaci kníh dňa
28.3.2018 uskutočnilo už po druhý krát ocenenie najlepších
čitateľov za rok 2017. Obecná knižnica, ktorá bola zriadená
v roku 1993 a od tej doby prešlo jej evidenciou už veľa čitateľov z radov mládeže a žien. Napriek súčasnej počítačovej
ére sme radi, že sú medzi nami občania a mládež, ktorých
naďalej oslovujú klasické knihy rôznych žánrov, ktoré si
požičiavajú aj z našej obecnej knižnice. Jej fond sa každoročne doplňuje o nové prírastky, či už sú to rozprávkové
knihy pre deti, dobrodružné a cestopisné knihy pre mládež,
beletria, detektívky, historické romány a pod. pre dospelých.
Obecnú knižnicu každý rok navštívia v rámci exkurzie aj deti
z tunajšej materskej školy, a takto sa oboznamujú s knihami,
ktoré sa v knižnici nachádzajú. Niektorí z nich sa so súhlasom rodičov stávajú aj prvými najmladšími čitateľmi.
Starosta obce Dušan Mydlo spolu s knihovníčkou Zlatkou
Slančíkovou odovzdali druhej a tretej najlepšej čitateľke
V súčasnosti knižnica eviduje 35 pravidelných čitateľov. Za vecné odmeny a diplomy.
rok 2017 sa na prvých 10-tich miestach vo výpožičkách
dostali títo čitatelia:
Najlepšia čitateľka za rok 2017 sa ocenenia nezúčastnila
1. Beličková Vanda 64 kníh 6.-7.Muránska Alena 37 kníh z rodinných dôvodov, preto jej bude cena odovzda2. Chalupková Anna 56 kníh 6.-7.Šurjanska Anna 37 kníh ná dodatočne. Oceňovanie najlepších čitateľov sa bude
3. Michnicová Dáša 49 kníh 8. ŠúrikováKatarána 34 kníh v obecnej knižnici vykonávať aj v ďalších rokoch počas
4. Hudecová Jarmila 41 kníh 9. Slančíková Zlata 31 kníh mesiaca marec, ktorý je Mesiacom knihy.
Jarmila Hudecová
5. Kostiviarová Edita 40 kníh 10. Lichá Ľubica
29 kníh

OZNÁMENIE

Nemecká – Bystrá
– Podbrezová

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v roku
2018 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Po takejto trase pripravili autobusový zájazd ZO
SZPB Nemce pre svojich členov ale aj ostatných
občanov obce na deň 30.6.2018.

Cieľom tohto zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností a zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva
a schopnosť využitia týchto technológií. Na Slovensku bolo
do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí,
medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 19.4.
do 31.5.2018. V tomto období vybrané domácnosti v našej
obci navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovatela, ktorý je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením. Všetky údaje v rámci tohto zisťovania sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov bude zodpovedať Štatistický úrad SR.

Program: 8.00 - odchod autobusu z Nemiec od KD
8.30 - položenie kytice k Pamätníku
v Nemeckej obetiam fašizmu
10.00 - prehliadka jaskyne Bystrá
12.00 – 16.00 - kúpanie na kúpalisku v Podbrezovej
17.00 - príchod do Nemiec
Poplatky: vstup do jaskyne 5 €, vstup na kúpalisko 3 €
Kontakt – 0901 701 214, 048/645 12 24
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NEMČIANSKE MUŽSTVÁ V MESTSKEJ ÚNII
MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA

Počas zimného obdobia každú stredu vo večerných Viac informácií o činnosti našich futbalistov nájdete na
resp. nočných hodinách v telocvični ZŠ Badín nem- www.mumfbb.sk.
čianski chlapci srdnato bojovali v najvyššej extraligovej
súťaži ročníka 2017/18 MUMF Banská Bystrica a svojimi
statočnými výkonmi obsadili v silnej konkurencii šieste
miesto.
Okrem toho každú sobotu súťažilo jedno nemčianske
mužstvo so striedavými úspechmi v zimnej minifutbalovej
lige v telocvični SOU Sásová.
A aby toho nebolo v zime málo, každú nedeľu večer naši
futbalisti tvrdo trénovali pod dohľadom Jara Brhlíka v telocvični horského hotela Šachtičky a udržiavali sa v potrebnej
kondícii. Po jesennej súťažnej časti ročníka 2017/18 prvoligové mužstvo „FC Nemce“ prezimovalo z 18-ich mužstiev
na 6. mieste a druholigové mužstvo „Nemce 2012“ na
8. mieste taktiež z 18-ich mužstiev.
V jarnej súťažnej časti ročníka 2017/18, ktorá mimochodom
začala dňom 06.04.2018, držte našim chlapcom z oboch
nemčianskych mužstiev prsty, aby vzorne reprezentovali
našu obec.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE “ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“
V DJGT ZVOLEN A PREDSTAVENIE “BISŤU DEDINA“
DIVADELNÝM OCHOTNÍCKYM SÚBOROM Z RÁZTOKY
Divadelný ochotnícky súbor Ráztoka v hre "Bisťu dedina"
odkrýva život na dedine v súčasnosti, kde dedinčania spôsobujú nemalé problémy lekárovi, starostovi obce svojou
domýšľavosťou, všetečnosťou, žiarlivosťou, vystatovačnosťou, čím vznikajú nedorozumenia, ktoré zamotávajú dej
predstavenia samozrejme do humorných situácií. Tento
Dej predstavenia "Škola základ života" sa odohrával v čase ochotnícky súbor pôsobil veľmi profesionálne, čím si zaslúžil
pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 v triede sexta. obdiv a uznanie od nás divákov.
Dalo sa zasmiať na humorných situáciách, ktoré navodili
študenti svojou nespútanou energiou a pedagogickým zbo- Škoda, že si toto dobre zahraté predstavenie, ktoré nás
rom s rôznymi povahovými črtami a ich metódami výučby. pobavilo, neprišlo pozrieť viac občanov našej obce.
E. Kostiviarová
Dej bol obohatený piesňami.
V mesiaci Marec fanúškovia divadelnej kultúry mali
možnosť navštíviť dve divadelné predstavenia. Jedno
podujatie poriadal klub seniorov do DJGT Zvolen a na
pozvanie starostu obce Nemce zavítali k nám divadelníci z obce Ráztoka.

Splav Dunajca – Pieniny
Klub seniorov Nemce usporiada dňa 23.6.2018
/ sobota / autobusový zájazd na východné
Slovensko s programom :
5.30 - odchod autobusu
od kultúrneho domu
10.00 - splav Dunajca na pltiach

11.30 - 13.30 - prestávka na obed
15.00 - 17.30 - kúpanie Aquaparkvrbov
21.30 - príchod do Nemiec

Poplatky na splav Dunajca a kúpanie vo Vrbove si účastník zájazdu hradí sám.
Prihlásiť sa na zájazd môžete u pani Lichej Márii, Lúčna 24 najneskoršie
v termíne do 15.6.2018.
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Pozvánka do Divadla JGT Zvolen
Klub seniorov Nemce organizuje dňa 15. mája 2018 / utorok /
autobusový zájazd do Divadla JGT Zvolen na divadelné predstavenie
DRAXLEROVCI z odchodom autobusu
o 17.15 hod. od Kultúrneho domu.
Poplatok za lístok na predstavenie a dopravu – 7 Eur.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť so zaplatením poplatku u Márii Lichej, Lúčna 24
v termíne do 10.mája.2018.

NEVYHADZUJTE ELEKTROODPAD
DO PRÍRODY- NEZNEČISŤUJTE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZÁKAZ VODENIA PSOV

Občania na Obecnom zastupiteľstve upozornili obec, že
do priestorov cintorína vodia občania svojich psov a tieto svojimi exkrementami znečisťujú chodníky a pietne V mesiaci máj bude v našej obci zabezpečený vývoz
elektroodpadu prostredníctvom ﬁrmy METAL SERVIS
miesta.
Recyclings.r.o.
Dôrazne preto upozorňujeme všetkých
Občania môžu vyradený elektroodpad priniesť ku Kultúrmajiteľov psov, aby rešpektovali zákon
nemu domu alebo na sídlisko do vyhradeného priestoru
č. 282/2002 Z.z. a VZN Obce Nemce
v dňoch 12. a 13.5.2018 / sobota – nedeľa / chladničky,
o podmienkach držania psov v zmysle
mrazničky,
práčky, sporáky, rúry na pečenie, mikrovlnky,
§ 7 tohto VZN je v obci Nemce zaelektrické
radiátory,
vysávače, žehličky a iné elektrické spotkázaný vstup so psom do cintorína
rebiče,
počítače,
monitory,
klávesnice, kalkulačky, rozhlasoa na pietne miesta.
vé a televízne prijímače, vŕtačky, pílky, kosačky a pod., baV prípade porušenia tohto VZN sa občan dopustí priestupku térie a akumulátory.
proti poriadku a vystavuje sa pokute v zmysle Zákona Z elektroodpadu nevyberať elektrosúčiastky a vnútorné
o správnom konaní.
zariadenia !

OZNAM
Autobusová zastávka SAD - Nemce OcÚ v hornej časti obce bude od
1. mája 2018 premiestnená do priestorov altánku pri križovatke pod
Nemčianskou krčmou.
- iných život a zdravie ohrozujúcich udalostí (výbuchy, ocitnutie sa
na neprístupných miestach vo
Kedy a ako číslo tiesňového volania zvoliť, keď výškach,hĺbkach a pod., odstránerozhodujú minúty?
nie neznámej látky a pod.)

HASIČI VÁM RADIA ....

112 – ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý ovláda aj cudzí jazyk a dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov, záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície). Nevýhodou je, že operačné strediská sú len na úrovni kraja a prepájaním na konkrétneho poskytovateľa pomoci sa kráti drahocenný čas.

155 - patrí Zdravotnej záchrannej službe. Voláte ju vtedy, ak ide
o pomoc v súvislosti s vážnym
ochorením, prípadne zranením
(ak je pacient dostupný a nie je uviaznutý v neprístupnom
priestore).

150

158 – patrí Polícii. Volajte ju vtedy, ak ide o pomoc v ohrození súvisiacom s trestnou činnosťou.

– linka 150 patrí hasičom záchranárom. Volanie na
túto linku zvoľte, ak potrebujete pomoc v prípade:
- požiaru
- dopravnej nehody (pokiaľ treba postihnutého vyslobodiť
z havarovaného auta), hasiči podľa potreby privolajú
aj Zdravotnú záchrannú službu a políciu,
- živelnej pohromy (povodeň, zosuvy pôdy a pod.),
- ekologickej havárie (únik nebezpečných látok a pod.),

Dôležité telefónne čísla v Obci Nemce:
Obecný úrad Nemce v čase úradných hodín: 048/4146041,
0903/443545
Dušan Mydlo, starosta obce: 0905/643357
Ján Muránsky, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce
Nemce: 0907/437299
J.Hudecová
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STRETNUTIE DÔCHODCOV NAD 65 ROKOV
Ako každoročne, aj v tomto roku sa 14.1. uskutočnilo
stretnutie seniorov našej obce nad 65 rokov o ktoré , dá
sa povedať, je záujem zo strany pozvaných. Veď posedieť, podebatovať, zabaviť sa , skonštatovať kto pribudol do tejto vekovej kategórie, kto už nemohol prísť,
možno z dôvodu zdravotného, alebo že odišiel z našich
radov, to predsa patrí k životu.
Stretnutie zahájila dôstojným príhovorom p. Bugáňová.
V ďalšom programe vystúpil tanečný pár z tanečnej školy
Fábera ,ktorý predviedol ukážku viacerých druhov spoločenských tancov. Hrou na gajdách a píšťalke nás milo pre-

kvapil svojím talentom Andrejko Predajniansky. Do tanca
a na počúvanie hrala a spievala hudobná skupina
EXELLENCE. Občerstvenie a dobré vínko tiež prispeli
k dobrej nálade. Aj keď v začiatku bol parket poloprázdny,
/ absentoval tanečník, ktorý zvykne zahájiť a v začiatku povzbudiť do tanca/, no neskôr sa zábava rozprúdila tým správnym tempom. Takéto podujatie iste zdvihlo hladinu hormónu
šťastia každému zo zúčastnených.
Na záver: Karel Gott v jednej z jeho piesní spieva:" Nie je
každé ráno len slnkom zaliate, aj tak stojí za to vstať, veď
zármutok a trápenie nie je nastálo". Je to tak!?
E. Kostiviarová

FOTO: KLADENIE VENCOV K POMNÍKU PRI PRÍLEŽITOSTI 73. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE

POZVÁNKA

Mikroregión obcí pod Panským dielom organizuje dňa 12.5.2018
/Sobota/ pre seniorov všetkých obcí mikroregiónu

7. ročník Turistického prechodu Ľupčianskym chotárom
spojený s návštevou hradu Slovenská Ľupča.
Program:

7.30 – 10.00 – Návšteva Ľupčianskeho hradu
/ podľa rozpisu pre jednotlivé obce /
10.15 – otvorenie 7. ročníka Turistického prechodu
seniorov obcí MOPPD
13.00 - ukončenie turistického prechodu s posedením
pri guláši na futbalovom ihrisku v SloVenskej Ľupči
15.30 – odvoz účastníkov do obcí

Na turistický prechod sa môžete prihlásiť na OcÚ Nemce alebo u pána Bariaka,
Nemčianska cesta 119 v termíne do 8.5.2018. Odchod autobusu pre
prihlásených seniorov bude dňa 12.5.2018 o 7.00 hod. do Slovenskej Ľupči.

Narodili sa ......
Kyla Nina Chioma Onuoha

Mária Moravčíková

Eliška Snopová

Opustili nás .....
Juliana Janotková

Emil Bellák
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