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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia a v deň
štedrého večera. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú
pocitmi šťas a, pohody a rodinnej harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné napriek tomu, že Vianoce sú každý rok,
ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Je to obdobie, ktoré má neopísateľnú silu pre každého, kto sa
na Vianoce nepozerá len očami, ale i srdcom a je príležitosťou zastaviť sa, s šiť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.
Vianoce sú určite aj o hľadaní pokoja, o vytrhnu sa z bežného kolobehu, kde sa stále nad niečím zamýšľame a trápime,
ale dnes práve prichádza na svet bezbranné dieťa, ktoré nám ukáže, že svet je len zastávkou na ceste.
Keď sme boli malými deťmi, Vianoce mali pre nás zvláštne čaro. Tešili sme sa na biele vianočné ráno a tešili sme sa ako
pris hneme Ježiška ako kladie darčeky pod stromček, možnosť sedieť pri televízore celý deň pri rozprávkach, či radosť zo
sladkých koláčov. No jedného dňa sme dospeli. A zrazu sú pre nás Vianoce niečím úplne iným. Sú mamou, ktorá spievajúc
koledy piekla vianočné pečivo, sú s otcom, ktorý vždy z lesa priniesol ten najvoňavejší vianočný stromček, sú babkou, ktorá
nám vždy naložila na tanier e najlepšie dobroty. Sú rodinou, sú spomienkou na tých, ktorých túžime znovu objať, na
tých, vďaka ktorým bol tento deň taký voňavý, že tú vôňu chceme cí ť znovu a znovu. Chcem Vám povedať, že Vianoce
nenájdete vo veľkých krabiciach previazaných mašľou. Sú v každom z nás. Preto sa v týchto dňoch zastavme a nezháňajme
darčeky od výmyslu sveta. Darujme našim najbližším spomienku. Takú, na ktorú budú naše de spomínať ešte vtedy, keď
koláče už budú piecť roboty a vianočné pohľadnice budú už len minulosť.

Milí spoluobčania
Prežite aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnos a srdečnos . De nech si nájdu pod
stromčekom vysnívané darčeky, chorých a osamelých občanov chcem touto cestou pozdraviť, či sú už v nemocniciach
alebo medzi najbližšími, nech ich povzbudí odkaz bethlehemského dieťaťa, nech ho príjmu do svojich rodín a do svojich
sŕdc, aby mohli prežiť krásne, požehnané Vianoce.
Pri štedrovečernom stole nech majú svoje miesto aj spomienky na našich blízkych, po ktorých zostala prázdna stolička
a neporušený príbor. Aj o tom sú Vianoce, že nás táto chvíľa donú ť rozmýšľať nielen o sebe, ale aj o tom, čo tu po sebe
človek zanechá a načo je na tomto svete.

Želám Vám všetkým
príjemné preži e vianočných sviatkov,
veľa pevného zdravia a ľudského porozumenia.
Prežite ich v príjemnej atmosfére
a s pokojom v duši.
Želám vám všetkým úspešný vstup
do Nového roka 2020.
Alena Samuelčíková, starostka obce
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- Oprava osvetlenia javiska – výmena pôvodných svietidiel
zo 60. rokov 20. storočia za nové LED úsporné svietidlá
s možnosťou nastavenia intenzity svietenia - október
- Vyčistenie záhrady v materskej škole odvozom bio odpadu
do veľkoobjemového kontajnera – október
-Vypratanie priestorov prevádzkovej budovy v časti býv. obchodu
COOP Jednota od zariadenia a elektrospotrebičov - október
- Poskytnutie priestorov časti prevádzkovej budovy pre obchod
s potravinami pre spoločnosť SK Catering Podbrezová
(Fresh) - október
- Rekonštrukcia dvoch zvonov vo veži kultúrneho domu
(umieráčik a veľký zvon z roku 1920) a inštalácia elektronického
zapínania programu zvonenia s diaľkovým ovládaním
– november
- Vymaľovanie javiska po rekonštrukcii osvetlenia, ako časti
poškodenej maľovky v kuchynke a pri vchodových dverách
v chodbe kultúrneho domu – november
- Zabezpečenie výroby a osadenia plastových okien a dverí
na prevádzkovú budovu obce (krčma a potraviny) – október,
november
- Zabezpečenie kompostérov pre občanov RD v obci
a ich postupné expedovanie občanom z Nemčianskej cesty
a následne aj občanom na Lúčnej ulici. Projekt Mikroregiónu obcí
Pod Panským dielom - november
- Oprava havarijného stavu časti miestnej vozovky na Hlbokej
ulici – november

Vážení občania!
Pomaly sa končí ďalší kalendárny rok v živote občanov našej
obce, končí sa zároveň aj prvý rok štvorročného volebného
obdobia novej starostky a poslancov, ktorých ste si zvolili
v komunálnych voľbách v novembri 2018. Väčšina z nás si
vo svojom volebnom programe dávala rôzne ciele a predsavzatia, ktoré by chceli počas tohto obdobia naplniť v prospech celej obce a jej občanov. Niektorí poslanci boli zvolení
do obecného zastupiteľstva opätovne (aj po niekoľký krát),
pre iných je toto poslanie nové a musia si v ňom ešte hľadať tú
svoju cestu.
V roku 2019 sme sa spoločne pustili do viacerých úloh a riešenia
problémov, ktoré našu obec trápia už dlhodobo. Nie všetko sa
podarí ihneď, nie každá úloha má hneď svoje riešenie a ﬁnančné
zabezpečenie. Napriek tomu si myslím, že to, čo sa podarilo urobiť
a zabezpečiť, nie je málo. Ešte máme pred sebou do ďalších volieb
takmer tri roky a verím za nás všetkých, že na konci tohto volebného obdobia budeme môcť spoločne zhodnotiť, že sme pre túto
obec niečo užitočné vykonali a pomohli vyriešiť aspoň tie najpálčivejšie problémy života v našej obci.
Pre lepšiu informovanosť tých, ktorí sa zúčastňujú ako občania
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale aj pre tých, ktorí majú
vtedy iné povinnosti a záujmy, chcela by som prostredníctvom
našich Nemčianskych novín informovať o tých najdôležitejších
činnostiach, ktoré sme v roku 2019 v obci vykonali alebo pomohli
zabezpečiť.

Okrem toho obec podala alebo sú v štádiu spracovania žiadosti na
viaceré výzvy, v ktorých je možné v prípade schválenia predkladateľom výzvy, získať nemalé ﬁnančné prostriedky na rozvoj obce.
Sú to tieto projekty:

- Odstránenie havarijného stavu strechy na prístavbe kultúrneho
domu - február 2019
- Zabezpečenie a rozmiestnenie kontajnerov v obci
na separovaný odpad – kovy, plasty, sklo, papier – marec až jún
- Odstránenie kríkov, lián a drevitých porastov pri mostíku
na začiatku obce v spolupráci s DHZ Nemce - marec
- Vybudovanie nového detského ihriska pri kultúrnom dome – júl
- Kúpa objektu prevádzkovej budovy od COOP Jednota v cene
70 tisíc Eur a to z úveru a rezervného fondu obce - júl
- Vyčistenie priestorov veže, povaly a zvonice v kultúrnom dome
v spolupráci s DHZ Nemce - august
- Zabezpečenie možnosti uloženia bio odpadu (lístie, tráva,
konáre) pre občanov a to za RD č. 37 (oproti Hlbokej)
a jeho pravidelný odvoz na náklady obce – jar, leto, jeseň
- Osadenie kovového reﬂexného ochranného zábradlia
na regulátory NN plynového vedenia na Lúčnej ulici pri RD č. 38
a pred budovou materskej školy
- Vytrhanie koreňov stromov a ich odvoz do obecného
kontajnera – september
- Oprava lávkového prechodu na hranici katastra Nemce
a Banská Bystrica – Sásová - september

1. Výzva Prezídia HaZZ na Garáž pre protipovodňový príves
a sklad náradia – schválená dotácia vo výške cca 12.000,- Eur.
- november
2. Program obnovy dediny – Prístrešok na kontajnery
pre separovaný odpad pri zastávke SAD na sídlisku
obci – termín podania žiadosti 29.11.2019
3. Žiadosť na BBSK – XIV. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera v obci Nemce
– termín podania žiadosti na BBSK 29.11.2019
4. Žiadosť na BBSK – nové VZN č. 38/2019 účinné od 17.09.2019
– Oprava sochy sv. Floriána a podstavca a zhotovenie
ochranného zábradlia okolo sochy. Termín podania žiadosti
na BBSK 27.11.2019
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Operačný program
Kvalita životného prostredia – Nenávratný ﬁnančný príspevok
na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov. Termín uzávierky žiadostí pre I. kolo je do 31.12.2019,
pre II. kolo do 29.2.2020.
Alena Samuelčíková, starostka obce

Pomôžme postihnutým rodinám po požiari v Prešove !
Pre ﬁnančnú pomoc je možné použiť transparentný účet,
ktorý zriadilo mesto Prešov. Číslo účtu je SK90 7500 0000
0040 0859 1229, variabilný symbol: 6122019.

Vážení Nemčania,
v piatok 6. 12. 2019 sa v udiala v meste Prešov obrovská
tragédia, o ktorej určite mnohí z Vás už vedia z médií. Ide
o výbuch plynu a následný devastačný požiar v 12 –poschodovom paneláku na Mukačevskej ulici. O život prišlo podľa
posledných správ 8 osôb a svoj domov stratilo viac ako 90.
Blížia sa Vianoce, ktoré nebudú pre obyvateľov zničeného
paneláku určite veselými.

Možno niektorí z Vás majú v Prešove alebo okolitých mestách
a obciach rodiny, príbuzných, známych, ktorí majú priame prepojenie s obeťami tejto ničivej udalosti a vedia povedať, akú
konkrétnu pomoc kto z postihnutých potrebuje. Čím viac ľudí sa s
problémami obetí nešťastia oboznámi, o toľko viac pomoci sa im
môže dostať. Najmä tým, ktoré výbuch dostal do skutočnej
existenčnej tiesni. Prešovská tragédia by nemala by nás nechať
ľahostajnými. Ľudských nešťastí je veľa, menších či väčších, stávajú sa denne a nikto z nás nemôže s istotou tvrdiť, že sa ho to netýka. Je pozitívne, že vlna pomoci
sa už zdvihla a ešte stále existujú
medzi nami ľudia, ktorý sú ochotní
pomáhať druhým. Pridať sa môže
každý. Ďakujeme!
Ing. Peter Kostiviar (z Komory)

Chceme týmto článkom zdôrazniť skutočnosť, že obyvatelia
zničeného paneláku prišli o majetok, zázemie, o strechu nad
hlavami a tieto straty sú spojené s obrovskou traumou, ktorú
prežili. Sú medzi nimi dôchodcovia, ktorí si sami nepomôžu,
rodiny s deťmi, ktoré sú úplne odkázané na pomoc blízkych a
okolia. Sú medzi nimi ľudia, ktorí prišli o všetko a musia začať žiť
doslova od nuly. Preto chceme požiadať každého z Vás, aby ste
podali pomocnú ruku, pokiaľ to je vo Vašich možnostiach.
Pomôcť sa dá ﬁnančne, ale aj materiálne, morálnou podporou
alebo inak. Pomocou je aj zdieľanie informácií o osobách, ktoré
pomôcť potrebujú.
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XIII. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera.
Dňa 9. novembra 2019 sa konal v obci Nemce už XIII. ročník
súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera,
ktorý má už niekoľko posledných rokov prívlastok „medzinárodný“, nakoľko sa ho zúčastňujú aj družstvá mimo územia
Slovenskej republiky. To tohoročného sa prihlásilo celkom
19 družstiev, zúčastnilo sa ich napokon 18, z toho 2 družstvá
z Českej republiky.
Súťaž už tradične prebiehala v parčíku pri kultúrnom dome.
Samotné varenie kapustnice a príprava zabíjačkového taniera
trvala od 11.00 hod. do 14.00 hod., potom družstvá odovzdali svoje
súťažné vzorky kapustnice a naaranžované zabíjačkové taniere
do sály kultúrneho domu, kde ich hodnotila 5 – členná komisia,
zložená zo 4 starostov obcí mikroregiónu, ktorí nemali na súťaži
svoje zastúpenie a jeden člen z ﬁrmy Pivovar Urpín.
V súťažnej disciplíne príprava zabíjačkového taniera sa umiestnili
na prvom mieste GASTRO TEAM Hradčany z Česka, na druhom
mieste Obec Skalička z Česka a na treťom mieste súťažné družstvo Špania Dolina. V súťažnej disciplíne varenie kapustnice sa na
prvom mieste umiestnilo súťažné družstvo SUROKO z Nemiec,
na druhom mieste TRIO Nemce a na treťom mieste GASTRO
TEAM Hradčany.
Všetky zúčastnené družstvá od obce obdržali upomienkové
predmety a prví traja víťazi z každej súťažnej disciplíny darčekové
koše, knihu o obci Nemce, drevený gravírovaný lopár a varešky.
Organizátori nezabudli ani na kultúru. Počas dňa bavila divákov
moderátorka Marianna Kovačechová a na javisku vystúpila hudobná skupina GALAXY z Banskej Bystrice, ktorá zabávala divákov aj vo večerných hodinách. Veľmi pekný dojem zanechalo u di-

vákov aj vystúpenie seniorov z folklórneho súboru Partizán s piesňami a tancami, DFS Radosť z Banskej Bystrice, Selčianski fujaristi – Svrčinovci, ako aj Andrej Predajniansky z Banskej Bystrice
s hrou na gajdy a píšťalku.
V sprievodnom programe podujatia mohli návštevníci vidieť zdobenie vianočných perníkov a výrobu vianočných ozdôb. Občania
mohli ochutnať kapustnicu, klobásky, jaternice, príp. si mohli zakúpiť výrobky od remeselníkov z viacerých kútov Slovenska. Aj
Pokračovanie na strane 4
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napriek tomu, že počasie veľmi neprialo, záujem ľudí o túto akciu
bol veľký, nielen z radov občanov obce, ale aj okolitých obcí a Banskej Bystrice. Počas akcie organizačne pomáhali poslanci Obecného zastupiteľstva Nemce, členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Nemce, zamestnanci obecného úradu a ďalší dobrovoľníci
z radov občanov obce. Ďakujem im aj touto cestou za ich pomoc
a podporu pri zabezpečení tohto náročného podujatia, ktoré má
však veľmi priaznivý ohlas nielen na území nášho kraja, ale aj za
hranicami Slovenska.
Hlavní sponzori podujatia boli Banskobystrický samosprávny kraj,
Marius Pedersen, EVIGEO, Beneš –Žeriavy, BCF, Urpiner, Komunálna poisťovňa a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Power Battery,
PYROBOSS, GINDL –AM. Podujatie podporili aj viacerí podnikatelia z obce Nemce.
Alena Samuelčíková, starostka Obce Nemce

Pomáhajte zvieratkám!

Brezna do spomínaného útulku. Som veľmi rada, že dobrí ľudia sa
ešte stále nájdu a preto im touto cestou patrí moje veľké ďakujem.
Týmto článkom nechcem len poukázať na to, že sme pomohli psíkovi my, ale hlavne na to, že aj zvieratká majú city a sú živé bytosti,
ktoré sú od nás závislé. Preto ak je to možné skúste sa k takýmto
zvieratkám stavať takýmto prístupom. Verte, že ten dobrý pocit
z toho, že pomôžete živej bytosti, či už je to človek alebo zviera stojí
za to. A teraz v týchto zimných mesiacoch bude ako každý rok
takýchto psíkov určite viac, tak nebuďte ľahostajní a snažte sa
pomôcť ako sa dá.

V mesiaci December nám volala pani, že našla psíka v dolnej časti obce. Po psíka som
poslala nášho Peťa Spodniaka a nakoľko sa
k nemu nikto nehlásil, ubytovali sme ho na
obecnom úrade v prístavbe, kde sme sa o neho postarali, nachovali a spravili vhodné
podmienky na to, aby sa cítil dobre a hlavne
bezpečne. Psík bol veľmi dobrý, krásny ale
vystrašený. Mal na krku nevhodnú reťaz,
ktorú som mu dala dole a vymenila za pekný
dôstojný obojok.

Moje veľké Ďakujem patrí hlavne útulku Tuláčik a všetkým, ktorí
pomohli a postarali sa o to, aby sa mal dobre. Takúto krásnu
odozvu sme dostali: Ďakujeme pani starostke aj za peniažky
a všetkým, ktorí sa podieľali na pomoci psíkovi za ukážkový
prístup. Pracovník obce prišiel po mojom telefonáte večer po psíka
pomáhal s odchytom, psíkovi zabezpečili prístrešie až do druhého
dňa, kedy si po neho prišla ochotná pani Katka,ktorá zabezpečila
prevoz a samozrejme útulok Tuláčik psíka prichýlil. Ďakujem pani
Alexandre K. T.
Alena Samuelčíková

Ešte v ten deň, som sa snažila nájsť pre neho miesto, kde sa oň
postarajú. Ozvali sa z útulku pre psíkov z Brezna útulok sa volá
Tuláčik. Pani bola veľmi ochotná a napísala, že ho tam môžeme
doniesť. Na druhý deň, ráno som si privstala išla psíka vyvenčiť,
nachovať a potom sa už o neho staral Peťo s maminou. V poobedňajších hodinách prišli pán a pani po psíka a ochotne ho odviezli do
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Riziko vzniku požiaru vo vianočnom období
celú miestnosť. Čo je úplne najhoršie je, že kmeň
suchého stromčeka obsahuje celulózu a olej.
Keď sa oheň dostane až k nim, nasleduje výbuch.
Sviatočná idylka sa takto v priebehu minúty môže
zmeniť doslova na horúce peklo, ktoré môže
znamenať nielen značné škody v domácnosti, ale
aj spôsobiť ohrozenie života v dôsledku požiaru.

Vianočné sviatky sú symbolom rodinnej pohody, šťastia a radosti. Tomu sa snažíme prispôsobiť aj svoje príbytky – pečú
sa rôzne dobroty, zdobí sa vianočný stromček a vlastne celý
dom. Nemali by sme však zabudnúť ani na opatrnosť a bezpečnosť, keďže tieto dni sú charakteristické aj zvýšeným
vzniku požiaru.
Čo by to boli za Vianoce bez stromčeka? A čo by to bol za stromček
bez vianočných svetielok? Niektoré z nich však môžu byť nebezpečné. Svetielka nám zdobia nielen stromček, ale aj okná, dom
alebo aj stromy či kríky v záhrade alebo pred domom. Nemali by
sme však zamieňať svetlá do interiéru so svetlami do exteriéru.
Oba druhy majú totiž rozdielne vlastnosti a podliehajú iným normám. Najhorší prípad je ten, ak svetlá určené do „tepla domova“
použijeme vonku v mokrom prostredí.

Častým a zároveň podceňovaným zdrojom požiarov zapríčinených vianočným stromčekom sú radiátory či iné výhrevné telesá.
Ak s totiž nachádzajú príliš blízko stromčeka, jeho vzbĺknutie sa
môže stať len otázkou času. Podľa prieskumu, každý piaty požiar
vianočného stromčeka je zapríčinený práve výhrevným telesom.
Aj adventné vence a horiace sviečky zdobia počas sviatkov
väčšinu domácností. Neškodne vyzerajúca sviečka však môže
príjemnú atmosféru Vianoc premeniť na nešťastie. Stačí malá
chvíľka nepozornosti a požiar bytu či domu je na svete. Nie všetky
ozdobné svietniky a adventné vence sú vhodné na zapaľovanie.
Niektoré slúžia len na dekoračné účely. Sviečku, ale aj adventný
veniec by sme mali položiť na porcelánový alebo kovový tanier,
ktorý zabráni, aby sa vznietil napríklad obrus alebo drevený stôl.

Na našom trhu sa každoročne objaví množstvo vianočných svetiel,
ktoré nezodpovedajú našim a prakticky žiadnym bezpečnostným
normám a predpisom. Každý rok sa takéto rôzne nepodarky objavia a potom už často len z televíznych správ vieme, že kvôli nim
niekde vznikol požiar.
Väčšina živých stromčekov je vyťatých ešte na jeseň, čo znamená,
že do vianočných dní strácajú svoj obsah vody. Navyše, vo vykúrenej miestnosti v byte či dome prirodzene rýchlo schnú a doslova
sa menia na veľkú zápalku. Potom stačí už len malá nepozornosť
a z iskričky sa za chvíľu vznieti plameň, ktorý zachváti okamžite

Sviečku v žiadnom prípade nezapaľujeme a neukladáme v blízkosti záclon. Je to otvorený oheň a musí byť pod dozorom. Pri odchode z bytu je potrebné ju zahasiť.
DHZO Nemce, Zdroj Požiarnik

HASIČI RADIA
• Položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom
umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť
• Nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru
alebo keď odchádzate z domu
•Nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá samé v miestnosti,
v ktorej horia sviečky.

Zásady, ako sa vyhnúť požiaru
Vianočný stromček
• Nikdy na stromčeku nezapaľujte sviečky ani prskavky
• Používajte iba certiﬁkované vianočné osvetlenie
• Rešpektujte pokyny výrobcu a predajcu pri manipulácii
s vianočným osvetlením
• Vyhýbajte sa neodborným zásahom do osvetlenia
(oprava jednotlivých žiaroviek a kabeláže, predlžovane
a spájanie reťazí)
• Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie
na stromčeku z elektrického zdroja
• Umiestnite vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru
a čo najďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa
• Pokiaľ máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody,
aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil
• Pokiaľ sa rozhodnete pre umelý stromček, vyberte si taký,
ktorý je z nehorľavých materiálov
• Dávajte pozor na to, aby elektrické osvetlenie nepoškodilo
domáce zvieratko (nerozhrýzlo káble).

Silvester
Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka sú oslavy, ktoré
bývajú spojené aj s ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. Viac
ako polovica požiarov počas Silvestra a Nového roka vznikne ako
dôsledok ľudskej neopatrnosti a nezodpovednosti pri manipulácii
a používaní zábavnej pyrotechniky.
Sú to požiare balkónov, susedných bytov, zaparkovaných vozidiel,
kontajnerov alebo požiare v prírodnom prostredí, ktoré si vyžadujú
profesionálny zásah hasičov. Zábavná pyrotechnika však môže
spôsobiť aj rozsiahle popáleniny a stratové poranenia. Majme tiež
na pamäti, že pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky vznikajú
rozžeravené fragmenty, ktoré sú potencionálnymi zdrojmi požiaru.
Nezapaľujeme ju v blízkosti tváre, priamo v ruke, nepokúšame sa
opätovne zapáliť zábavnú pyrotechniku, ktorá nevybuchla. Naopak, je potrebné ju uhasiť dostatočným množstvom vody.
DHZO Nemce

Adventné vence a svietniky
• Uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti
od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety

Ako zmierniť utrpenie zvierat počas silvestrovského obdobia
kojené zo svetlíc a výbuchov, preto im vtedy môžete zabrániť
priamemu výhľadu prekrytím vchodu a podobne. Možné je aj
podávanie prípravkov na upokojenie podľa pokynov veterinára.
Jarmila Hudecová

Hlučná zábavná pyrotechnika a ohňostroje sú utrpením pre
zvieratá. Psy a mačky majú oveľa citlivejší sluch ako ľudia.
Výbuchy sú pre ne stresujúce, môžu utrpieť šok, vracajú a trasú sa. Ak je psík vonku, môže sa zľaknúť a utiecť. Mal by byť
označený známkou s adresou.
Počas silvestrovského ošiaľu by ste mali mať zviera pri sebe a zdržovať sa na miestach, kde je hluk tlmený. Najvhodnejší je priestor
bez okien. Zatiahnite rolety, závesy, žalúzie. Odporúča sa podávať
zvieracie maškrty.
Vonkajšie zvuky je vhodné čiastočne prekryť pusteným televízorom alebo hudbou. Intenzita hluku sa dá znížiť vatou či penovými zátkami v ušiak psíka. Psy žijúce vonku môžu byť znepo-
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Mikuláš 2019
alebo zaspievali pesničku. Našli sa samozrejme aj také hanblivejšie a niektoré detičky sa aj Mikuláša báli. Ale všetky nakoniec
nabrali odvahu prísť k Mikulášovi po sladkú odmenu.

Ako každý rok, aj tento rok sa u nás konal
Mikuláš , spojený s rozsvietením vianočného stromčeka .a podávaním výborného
punču, čajíku pre detičky a samozrejme
nechýbal ani chlieb s masťou a cibuľou.

Keď sa rozdali všetky balíčky, mohli sa detičky zabaviť, na diskotéke , ktorú si pre nich pripravili DJ Majo a Mirko. Po diskotéke sme
sa všetci presunuli von, aby sme spoločne rozsvietili vianočný
stromček. Keďže tento rok nemohol byť ohňostroj , tak sme rozdali
pri vchode detičkám rolničky a prskavky, ktoré si za prítomnosti rodičov mohli zapáliť. Samozrejme na svoje si prišli aj dospelí, ktorí
sa mohli občerstviť výborným punčom a ochutnať ako tradične
chlieb s masťou a cibuľou, Pre detičky bol navarení chutný teplý
čajík. Takže myslím, že všetci boli spokojní a prijemne sa zabavili.
Chcela by som sa všetkým poďakovať za pomoc. Verím že, sa
všetkým páčilo a o rok sa stretneme zas.
Eva Tóthová

Jedno decembrové poobedie do sály kultúrneho domu prišli detičky, ktoré netrpezlivo
čakali na príchod Mikuláša. Kričali, aby už
konečne prišiel. A podarilo sa po príchode
čerta, sa zrazu vo dverách objavil Mikuláš aj
so svojím pomocníkom, krásnym čiernovlasým anjelikom. Prišiel, aby detičkám mohol rozdať balíčky, čo na
nich čakali pod stromčekom. Samozrejme detičky museli povedať,
či poslúchali celý rok. Potom tie odvážnejšie povedali básničku,

Úcta k starším

každému ránu, v ktorom
sme sa zobudili a mohli sme
uzrieť slnko, vidieť svet a
objať svojich najbližších,
stretnúť sa s priateľmi a počuť všetko čo je okolo nás.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predlži životná púť.
Želá zo srdca, vaša starostka obce.

Vrúcnym želaním každého
z nás je šťastný život. Úplné
a dokonalé šťastie však neexistuje. Jednému chýba to,
inému zasa čosi iné. Každý
ľudský život je iný. Človek
ho musí prijímať, žiť ho, ale
sa nevzdávať, boriť sa s
prekážkami a ťažkosťami,
siahnuť až na dno síl s vedomím, že po každej búrke sa vyjasní
a všetko skrásnie. Treba sa tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle
šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No nesmieme zabúdať i na čaro
terajšieho života, že nerozhoduje len vek ale i životná múdrosť,
duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných. Aj dnešný deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom ale i pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Zaspomínať
si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných
radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Želám vám veľa
zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky,
ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami
šťastní. V pokoji si užívajte život. Nech sú dni vášho zrelého veku
preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná
plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Dňa 27.12.2019 do našej obce prišli členovia ochotníckeho divadla Ráztočan, predstaviť svoje divadelné predstavenie s názvom
Bisťu dedina voľby. Autorská komédia plná vymyslených živých
obrázkov z jednej slovenskej dedinky, ktoré akoby písal sám život.
Koľko kandidátov a záujmov sa vyrojí pred obyčajnými voľbami
starostu obce.
O 15.00 hod sme sa zišli na obecnom úrade v sále kultúrneho domu. Sála sa pomaličky zaplnila a predstavenie mohlo začať. Všetci
sme veľa nasmiali, pretože herci, ktorí toto predstavenie hrali boli
profesionáli a zahrali to na jednotku. Dopriali nám krásny zážitok,
za čo im veľmi pekne ďakujeme a poďakovanie patrí aj pani starostke z ich obce Zuzke Vaníkovej. O ktorej sme sa dozvedeli, že
dokonca sama ona píše ich scenár. Sme veľmi radi, že sme mohli
potešiť pri úcte k starším našich starších ale aj mladších občanov.
Na záver po veľkom potlesku pre hercov sme rozdali krásne perníkové srdiečka, s nápisom Zo srdca obec Nemce.
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka
nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Aj dnešný deň sa stretávame v mesiaci
október, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, vám. Pri takýchto príležitostiach sa človeku neraz premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia,
o zmysle nášho života. A preto skláňajme sa hlboko a ďakujme

Aj my dnes chceme spomínať spolu s vami. Nech sa pred vami ako
na ﬁlmovom plátne premietajú jednotlivé obdobia nášho ľudského
života. Detstvo –mladosť –staroba, to sú míľniky života, ktoré žije
každý z nás.
starostka obce

Poďakovanie starostky
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste sa zúčastňovali na obecných akciách, ale aj pri iných príležitostiach.
Všetkým vám, ktorí si aj v tomto uponáhľanom svete nájdete čas, na to aby ste pomohli vo svojej obci.
Ďakujem hasičom, všetkým občianskym združeniam, SZPB, pracovníčkam obecného úradu
a poslancom obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľate na tom, aby naša obec
vyzerala a fungovala ako má.
Teším sa, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoju obec .
Patrí vám veľká vďaka a verím, že ďalší rok prežijeme spolu
a budeme si navzájom pomáhať.
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Výsledková tabuľka mužstiev I. ligy po jesennej časti:
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Minifutbal
v Nemciach

Skončila sa jesenná časť súťažného ročníka 2019/2020 v
MÚMF Banská Bystrica:
V dňoch od 06.09.2019 do 26.10.2019 prebiehala jesenná časť
súťažného ročníka 2019/2020 v Mestskej únii malého futbalu Banská Bystrica, kde súťažilo spolu 64 mužstiev v piatich ligách. Nemčianski chlapci reprezentovali vzorne svoju obec v I. lige a to
v dvoch už športovej verejnosti známych mužstvách „FC Nemce“
a „Nemce 2012“ v tomto zložení:
FC Nemce:
- Ing. Ján Slovák – vedúci mužstva,
- Jaromír Brhlík – hrajúci tréner,
- Milan Adam – kapitán mužstva,
- Jozef Jamriška – brankár,
- Daniel Babjak – hráč,
- Daniel Kiedžuch – hráč,
- Mgr. Branislav Krajčír – hráč,
- Ing. Michal Janovec – hráč,
- Miroslav Janovec – hráč,
- Ing. Matej Mesík – hráč,
- Patrik Podkonický – hráč,
- Jakub Bartkovič – hráč,
- Viliam Švantner – hráč;

Tabuľka najlepších strelcov I. ligy po jesennej časti:

....... atď.

Dňa 05.10.2019 odohrali chlapci vzájomný duel za nepriaznivého
daždivého počasia pred domácim publikom na ihrisku v Nemciach,
kedy FC Nemce remízovali s Nemce 2012 v pomere 4 : 4, pričom
zápas rozhodoval ekonóm MÚMF BB pán LuděkNeuschl, ktorý už
nie je medzi nami.

Na tomto vzájomnom zápase sa
zúčastnila aj pani starostka Alenka
Samuelčíková, ktorá chlapcom odovzdala nové dresy sponzorované obcou Nemce.

Nemce 2012:
- Ing. Ján Slovák – vedúci mužstva,
- Jaromír Brhlík – tréner mužstva,
- Ing. Tomáš Kostiviar – kapitán mužstva,
- Martin Chochula – brankár,
- Mgr. Sergej Čabala – hráč,
- Mgr. Stanislav Václavík – hráč,
- Erik Filipko – hráč,
- Marián Krnáč – hráč,
- Samuel Ježík – hráč,
- Filip Lietava – hráč,
- Matúš Kán – hráč,
- Adam Filipko – hráč;

Srdečne ďakujeme.
Počas zimnej prestávky naši futbalisti
vzorne trénujú v telocvični KGŠM v
Banskej Bystrici a zodpovedne sa
pripravujú na jarnú časť súťažného
ročníka 2019/2020 v MÚMF Banská
Bystrica.
Ing. Ján Slovák

X. ročník minifutbalového
turnaja FC Salve cup
V sobotu 30.11.2019 sa
uskutočnil už X. ročník minifutbalového turnaja FC Salve cup, kde chlapci z Nemiec po celodennom úsilí
obsadili najkrajšie I. miesto a
navyše Dodo Jamriška sa
stal najlepším hráčom turnaja. Srdečne gratulujeme.
Ing. Ján Slovák
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Skalickým hodům přálo sluníčko

hodinou se tvořily fronty na připravené dobroty. V jedenáct hodin
byly připraveny čtyři zabijačkové jídla, které rodiny společně jedly
na sále sokolovny.

Krásna podzimní příroda se sluníčkem připravila hezkou
a báječnou atmosféru Skalickým hodům.

Pro děti v sále vystupoval malíř a ilustrátor Adolf Dudka se
zábavným vystoupenim, které ho se zúčastňovaly i přítomné děti.
Odpoledne na hody přjel autobus občanu z partnerské obce
Nemce ze Slovenska s bývalým starostou, ale i současnou starostkou. Byli přivitáni chlebem a štamprlkou zázvorovice a oni přivezli dárky pro celé zastupitelstvo. Nechyběla ani písnička s harmonikou. Obě starostky pozdravily celý sál a následovala přátelské zdravéní, protože se navštěvujeme již několik let a známe se
cele obce. Harmoniku brzy vystřídala cimbálova muzika Josefa
Marečka z Uherského Hradiště. O přestávkách cimbálovky bylo
losováni tomboly, které byle bohaté zásluhou sponzoru a nechyběla třeba televize nebo sušička prádla. Večer se nechtělo odcházet domů, protože mimo cimbálovku bylo bohaté občerstvenipecáky, slibovice, zázvorovice, svařáček a dobroty pro děti.
Cimbálovka však skončila a občané z partnerské obce Nemce museli odjed na Slovensko domů. Vše hezké a radostné postupně
končí, a proto i Skaličáci odcházeli domu, aby se vyspali na nedělní mši.

Ve středu 23. řijna má svátek Teodor, který je patronem Skalické
lesní kaple a určuje termím hodu. V pátek od ranních hodinse na
výletišti za sokolovnou připravovaly zabijačkové speciality, aby se
v sobotu ráno nabízely Skaličákum s rodinami a kamarády. V pátek
pro potřebu dostatku těchto dobrot bylo připraveno šest zabijačkových kotlu a vůn vepřového se nesla po celé vesnici. Ještě před
pátečnim západem sluníčka se rozpustilo sádlo vedvou kotlech a v
dalších se ovařovala tlačenka, jitrnice a jelita. V sobotu po rozedněni se připravily balíčky s těmito dobrotami a vetřech kotlích se
dochutila zabijačková polévka a v jednom se uvařil zabijačkový guláš. Opět i v sobotu přálo počasí se sluníčkem a již před desátou

Po prodloužene noci o jednu hodinu byly hody ukončeny slavnostní mši svatou v lesní kapli s bohoslužbou s děkováním za
opravu kaple a za letošní úrodu zemskou.
Pavlik František

Šarkaniáda

Mesiac október, patrí v našej obci už tradične Šarkaniáde. Stretneme sa všetci spoločne na kopci Stráža a tak bolo aj tento rok 2019.
Stretli sme sa o 14.oo tej hodine na kopci a mohli sme začať. Prišlo
veľa rodičov a s nimi aj ich deti, ktoré čakala ťažká úloha. Ťažká
preto, lebo nefúkal vietor a detičky museli behať hore dole, až kým
neboli úplne spotené. Potom ich na chvíľu vystriedali rodičia a deti
si mohli vyfúknuť. Medzi tým im všetkým prišli predviesť svoje
modeli aj páni Milanko Hrk a p. Valent z Banskobystrického
letecko-modelárskeho klub. Za čo im veľmi pekne ďakujem, lebo
každý rok prídu a predvedú svoje lietadlá, ktoré si sami zostroja.

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata,
Premaľúva celý sad, zletel vietor šiky-miky,
hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád.
Vyhúta on celý čas, ide zima, bude mráz,
Pomrznú tam zaiste, ale strom mu rozosmiaty,
ako dáky peniaz zlatý, púšťa len list po liste.
Na polici v komore, stojí vojsko v pozore
a do okna nakúka a to vojsko na parádu,
to sú plody z nášho sadu, krásne žlté jablká.

Deťom sa to veľmi páči a rodičom hlavne to, že sa deti priučia
niečomu inému. Nakoniec sme všetky deti odmenili. Verím, že sa
pri tejto peknej akcií stretneme aj o rok.

Vojde Evka maličká, v žltých vláskoch mašlička,
vyskočí a povie jaj, žltý jačmeň, žlté žitko,
žltá tráva, žlté sitko a von celý žltý kraj.

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali: Peter Caban, Michal Janovec
a Katka Sedliaková
Alena Samuelčíková
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Vianočný pozdrav od Stonožkárov
akurát vaše dieťa. Prehľad túr aj s termínmi je na stránke obce, kde
sú aj kontakty na prihlasovanie. V našom regióne máme asi najstarší a časovým termínom najatraktívnejší výstup – tento rok už
23. ročník nočného výstupu na Panský diel ( 26. december o 18,00
hod. spred obecného úradu). Viete ako to dobre padne po vianočných hodoch? Ako z vás odchádzajú rezne, šalát, koláče a iné dobroty? Bolí to, ale stojí to za to. Čo tak pridať sa k nám tento rok
a s lampou si posvietiť na svoju kondíciu. Tak sa na vás všetkých
tešíme nielen na nočnom výstupe, ale aj na túrach v priebehu roka.
Prajem vám všetkým v mene všetkých stonožkárov veľa, veľa
zdravia, šťastia, pokoja a radosti v rodine, úprimných priateľov,
ochotných susedov a perfektné vedenie na obci. A na záver, ak sa
neurazíte, ešte veršovanku :
Tak opäť tu máme Vianočný čas. Deti sa tešia na darčeky a my
starší nostalgicky spomíname, ako sme sa niekedy tešili my
a aké bývali naše Vianoce. Vskutku sa to nedá porovnávať,
lebo je to nenávratne preč a veľa ľudí, s ktorými sa spomienky
viažu už nie sú medzi nami. Ale Vianoce sú stále Vianoce.

Vinšujem, vinšujem na tie nové sviatky,
aby sa váš krok nikdy neobrátil spiatky,
aby zdravie, pohyb, krása, sila,
vás počas celého roku neopustila.
Aby ste ako správny hospodár,
na rok povedali – stal som sa nový Stonožkár.

Človek každý rok s príchodom konca roka začína nejako bilancovať, čo nám rok dal a čo vzal. Ostávajú len spomienky. My, Stonožkári, aj keď nás väčšina nie je priamo z Nemiec, sa stále tak nejako
vo vnútri cítime ako obyvatelia Nemiec. Často sa podieľame ( aspoň okrajovo ) na organizovaní obecných podujatí. Priznajte si, že
aj niektorí z vás nás niekedy beriete ako vašich. Aj ja sa niekedy
prichytím pri tom, že poviem, my v Nemciach sme robili ..., ale tak
to má byť. Ľudia sú tu preto, aby spolu žili, pomáhali si, bavili sa, tešili sa, ale hlavne, aby kráčali našou prekrásnou krajinou a kochali
sa pohľadom na ňu, kropili ju potom ( niektorí viac - iní menej ),
spolu spomínali, kde všade sme už boli a čo pekné ešte musíme
prejsť. Postupne nastáva odliv občanov Nemiec z túr. Ak sa dobre
pamätám, tak niekedy bol autobus vždy plný a z toho bola polovica
od vás. Teraz máme problém niektoré túry naplniť a z obce sú
maximálne 7-mi. Viem, ubúdajú už sily, ale snažíme sa dávať menej náročné túry. Vždy je pripravená aj ľahšia verzia. Chýbajú nám
hlavne mladí. Preto sa obraciam na rodičov vašich Mravcov. Skúste obetovať jednu sobotu a pridať sa k nám aj so svojou ratolesťou. Veď nás v budúcnosti niekto musí nahradiť, a čo ak je to

Karol Kubanda

ZO SZPB v roku 2019

Po tretí krát sa uskutočnil deň obce dňa 20.9.2019, kde si na varenie zvolili klasické jedlo a to kyslé krumple, ktoré boli opäť
úspešné.

Blíži sa koniec roka 2019 a náš zväz by týmto chcel pripomenúť akcie, ktoré zorganizoval ako i všetky akcie uskutočnené
spolu s OU Nemce.

Už niekoľkokrát po sebe sa naši členovia zúčastnili medzinárodnej
súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera dňa
9.11.2019. Počasie opäť tejto udalosti neprialo, žiadnu cenu sme
nezískali, ale s našou kapustnicou sme boli spokojní a ponúkli sme
členov aj hostí, ktorí nás v zlom počasí nesklamali a prišli nás povzbudiť.

Dňa 22.3.2019 pri príležitosti oslobodenia obce naši členovia
položili spolu so starostkou obce pietne kytice ku pomníku v obci.
Ďalšou akciou bol dňa 1.5.2019 „ADRIM BEH“, kde naši členovia
pre súťažiacich navarili veľký kotol dobrého gulášu. 22.6.2019 sa
konalo každoročné stretnutie generácii na Kališti. Aj napriek nepriazni počasia sa na tomto podujatí zúčastnil veľký počet našich
členov, bolo pre nás veľkým povzbudením, že sme videli našu
novozvolenú pani prezidentku a v stane, kde sme sa zhromaždili,
nás osobne pozdravil a podaním ruky povzbudil a poďakoval
nám za účasť pán premiér Peter Pellegríni. Ďalšou akciou bola
7.7.2019 návšteva múzea holokaustu v Seredi, kde sme si uctili
pamiatku obetí položením kytice a minútou ticha. V poobedňajších
hodinách sme navštívili kúpeľné mesto Bojnice, kde si každý podľa
želania urobil svoj program. Počasie prialo návšteve kúpaliska,
ZOO alebo prehliadke zámku.

Do konca roka by nás mala čakať ešte výročná schôdza, ktorej
termín ešte stanovíme. Rok 2019 pomaly končí a my dúfame, že
v budúcom roku sa nám podarí uskutočniť ďalšie zaujímavé projekty a to hlavne v spolupráci s ďalšími organizáciami v našej obci.
Július Surovec

Deň 29. august bol významným výročím v našej histórii. Niektorí z
nás sa zúčastnili pri tejto príležitosti oﬁciálnych osláv výročia SNP
priamo v Banskej Bystrici. Popoludní sme položili kytice kvetov pri
pomníku v obci. Dňa 30.8.2019 sa vo večerných hodinách konalo
zapálenie vatry na kopci Stráža za obcou. Toto podujatie bolo
stretnutím občanov našej obce všetkých vekových kategórií a dôstojným aktom úcty k tejto udalosti. 1.9.2019 sme zorganizovali
pre našich členov posedenie pri guláši v priestoroch parčíka pri
Nemčianskej krčme. Počasie nám prialo, navarili sme výborný guláš, naše členky nás pohostili domácimi koláčmi, ktoré veľmi dobre
chutili spolu s tekutým občerstvením až do večera.
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Zvony vo veži kultúrneho domu už opäť zvonia
Počas leta, keď bola potreba zvoniť na rozlúčku s mladou
zosnulou občiankou našej obce, sme zistili, že zvony sú v havarijnom stave a ich ďalšie používanie by bolo nebezpečné,
hrozilo celkové odtrhnutie veľkého zvona.
Povolali sme renomovanú zvonársku ﬁrmu z Liptovských Sliačov,
ktorá nám spravila odbornú obhliadku obidvoch zvonov vo veži
a zistila skutočný stav opotrebenia. Na základe toho bol zistený
tento stav: vo veži sa nachádzajú dva zvony o váhach približne 220
kg a 15 kg. Podľa identiﬁkačných znakov na veľkom zvone, tento
vyrobila trnavská zvonárska dielňa Fridricha Vilhelma Fischera
niekedy v 20. rokoch minulého storočia. Domcové ložiská, cez

ktorý je zvon upevnený, sú len trecie a nezabezpečujú zvonu
pevný – nepohyblivý úchyt osadenia. Na vešiaku veľkého zvona je
len laicky ukotvená záťaž, ktorá sa môže pri zvonení uvoľniť. Drevené trámy, ktoré sú osadené v otvoroch v stene sú len položené –
čo je neprípustné. Srdce veľkého zvona má pôvodnú storočnú
kožu, ktorou je telo srdca pripevnené na horný úchyt srdca – koža
je značne zvetraná.
Na základe tohto ohodnotenia obec pristúpila k celkovej rekonštrukcii obidvoch zvonov a ich napojenia na elektrický zvonový
pohon aj s diaľkovým ovládaním. Z troch ponúk bola poslancami
vybratá ﬁrma Zvonárstvo – IVÁK s.r.o. Liptovské Sliače, ktorá
robila aj obhliadku zvonov. V mesiaci október po predchádzajúcej
príprave v dielni ﬁrmy sa uskutočnili vo veži práce na oprave
zvonov. Osadili a posťahovali sa spolu pôvodné drevené hranoly
a zabetónovali do otvorov v obvodovej stene. Na zvony sa vyrobili
a dodali nové kovové vešiaky, nové srdcia nemeckého typu, vyrobené CNC technológiou a pohon s riadením pomocou lineárnych
motorov.
Pre jednoduchšie ovládanie obidvoch zvonov bola nainštalovaná
do veže elektrická automatika a výroba a montáž rozvádzača. Tento systém má jednoduché ovládanie pomocou dotykového displeja
s časom, ovládaním odbíjania TOUCH - DCF signálom. To znamená, že si čas nastavuje sám aj pri výpadku elektrickej energie. V tejto automatike je tiež možné nastaviť režim pohrebného zvonenia
ako aj iného zvonenia obidvoch zvonov v rôznych časoch na rok
dopredu.
Vyrobené zariadenie je v súlade s povolením Technickej inšpekcie
SR. Na práce je vydaný certiﬁkát a ﬁrma bude robiť aj pravidelnú
ročnú údržbu týchto zvonov.
Jarmila Hudecová

Výlet seniorov do Banskej Štiavnice.
Banská Štiavnica je historické mesto s výraznou multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov / najmä striebra /.
Mesto je pamiatkovou rezerváciou od roku 1950 a v roku 1993
bolo ako historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia zapísané do zoznamu svetového a kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO.

ralogickej expozície. A práve tam viedli naše kroky. Mineralogické
múzeum v ktorom je umiestnená viac ako štyristo druhou minerálov z celého sveta. Do vnútorného dvora ústí aj krátka 75 m dlhá
štôlňa Michal. Súčasťou expozície je aj interaktívne múzeum. Členovia klubu si zo záujmom viac ako 1 a ½ hodiny prezreli celú expozíciu múzea.

Mesto má 10.100 obyvateľov. Má veľmi veľa historických a kultúrnych pamiatok a práve tieto dôvody viedli seniorov nášho klubu
k jej návšteve koncom septembra. V dopoludňajších hodinách
sme absolvovali výstup na jedno z najkrajších historických pamiatok a to Kalváriu. Banskoštiavnická kalvária pozostáva z troch
kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie na kopci
uprostred štiavnického vulkánu. O vznik Kalvárie sa v roku 1751
pričinili miestni Jezuiti. Viac ako 200 rokov žila čulým duchovným
životom. Po roku 1951 začali objekty chátrať. K postupnej obnove
došlo po roku 1990 a v súčasnej dobe je už prevažná časť
historických objektov opravená aj zásluhou rôznych donorov.

V popoludňajších hodinách smerovala naša cesta do Svätého
Antona, kde počas dvoch hodín sme navštívili Múzeum v Svätom
Antone. Kaštieľ vo Svätom Antone bolo obľúbeným sídlom bulharského cára Ferdinanda Coburga. Nachádzajú sa tu historické
miestnosti s pôvodným zariadením po rodoch Koháry a Coburg. V
kaštieli je nádherná Kaplnka Nanebevzatia Panny Márie s pôvodnými freskami. Videli sme bohaté zbierky obrazov, grafík,
porcelánu, ako aj najväčšiu poľovnícku expozíciu a trofejí na Slovensku.

Z vrcholu kopca na Kalvárii boli krásne výhľady na celú Banská
Štiavnicu, Štiavnické pohorie a najvyšší kopec Sitno. Druhou
zastávkou v Banskej Štiavnici bol Banskoštiavnický betlehem, ktorý sa radí medzi najväčšie pohyblivé drevené betlehemy na Slovensku. Betlehem zobrazuje vývoj, históriu a tradície Banskej
Štiavnice v rezbárskej podobe. Dĺžka betlehemu je 21 m, šírka 2,5
m a výška 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho asi 400
pohyblivých.

Pre všetkých účastníkov to bol deň s veľa krásnymi zážitkami.
Poďakovanie patrí aj Obci Nemce, ktorá nášmu Klubu seniorov
pomáha na činnosť aj ﬁnančnou dotáciou.
Dušan Mydlo

Po návšteve betlehema a malom občerstvení všetci účastníci
zájazdu sa presunuli na hlavné námestie, na ktorom je postavený
stĺp Svätej trojice. Tento vznikol ako poďakovanie mesta za prežitie
morovej epidémie v toku 1710 počas ktorej zahynula takmer
polovica z jeho 10.000 obyvateľov. Jeho výstavbu zrealizoval
jezuitský rád. Súčasný stĺp postavili v roku 1755-1765 za cenu 64
000 zlatých.
Na námestí je veža historických budov ako aj Kostol Nanebevzatia
Panny Márie a budova Bergericht, kde je zriadené Múzeum mine-
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INFORMÁCIE - UPOZORNENIA

KLUB SENIOROV NEMCE

Ako všetci viete v našej obci sa začalo s rozdávaním kompostérov. Prvých 52 sa rozdalo a zvyšné kompostéry dáme doviezť
hneď po vianočných sviatkoch. Každý z vás dostane info o tom,
kedy a kde si bude môcť kompostér vyzdvihnúť.

pozýva členov na výročnú členskú schôdzu
dňa 16. januára 2020 o 14.00 hodine / štvrtok /
do sály Kultúrneho domu v Nemciach.

Ďakujem za pochopenie. Alena Samuelčíková

Komisia ochrany verejného
poriadku informuje III.
Zriadená komisia ochrany verejného poriadku /KOVP/ vykonala aj koncoročnú obhliadku našich obecných pozemkov
a priestorov. Podrobný popis zisteného stavu je opísaný aj
v zápisnici, ktorú pravidelne poskytujeme aj na vedomie pani
starostke, aj na riešenie na obecných zastupiteľstvách.
Obsah všetkých zápisníc KOVP je na webovej stránke obce.
Veci sa však riešia nie tak rýchlo, ako by sme si predstavovali.
Všetky zistené skutočnosti boli vedením obce zobraté na vedomie.
Je to neraz otázka ﬁnancií a počtom terénnych pracovníkov na
činnosť s lopatou, čakanom, fúrikom...
Komisia musela opäť konštatovať, že mnohé pozemky, ktoré
susedia možno aj s tými Vašimi, sú nepokosené a teda plné teraz
už suchých a vysemenených bylín, ktoré sa roznesú aj na iné
ošetrované pozemky.

Touto cestou chcem len pripomenúť, že z vlastníctva pôdy
nevyplývajú len oprávnenia, ale aj povinnosti – a táto skutočnosť
má svoj ústavnoprávny základ v čl. 20 Ústavy SR, podľa ktorého
vlastníctvo zaväzuje. Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinovitého charakteru, neminie Vás povinnosť tento
pozemok z času na čas pokosiť bez ohľadu na to, či ho využívate
alebo nie. Myslím, že aj s ohľadom na susedské pozemky.
Komisia sa zhodla, že je potrebné v nasledujúcom období vyčleniť
vyššie ﬁnancie na terénnu prácu v obci, aj so zameraním kosenie
na zmluvu, keďže v rozpočte na rok 2020 je vyčlenených len 700 €.
Vzhľadom na dlhoročné sľuby voči občanovi, že sa bude realizovať
výstavba chodníkov popri ceste, pre bezpečnosť občanov, komisia
vykoná aj priamu komunikáciu s Vami občanmi s cieľom preveriť
predstavu občanov o uvedenom zámere obce, ochotu občanov
o výstavbe cez pozemky mimo vlastníctva obce, atď. Neváhajte
preto, svojich poslancov oslovovať s podnetmi, pripomienkami
a návrhmi. Vopred ďakujeme.
člen KOVP – iMV.

Cvičenie za zdravím
Milé žienky, slečny, babky, mamy a všetky ostatné, ktoré máte chuť pre
seba niečo urobiť, príďte medzi nás a zacvičte si s nami.
Po odmlke, sme sa opäť rozhodli zahájiť
cvičenie v priestoroch kultúrneho domu
v Nemciach a za pomoci cvičiteľky
(Maťka Filipková), trápime naše telá
s cieľom urobiť niečo pre svoje zdravie.
Verte, že je to zábava a aj keď sa to možno
na prvý krát zdá náročné, opätovné stretnutia
hovoria len o tom, že sa zlepšujeme.
Tak neseď doma, v kultúrnom dome to
máš bez poplatku a ešte niečo urobíš
v svoj prospech!
Týmto Ťa srdečne pozývam medzi nás.
Kedy?

Každý utorok od 18:30 hod
Narodili sa:

Richard Let

Odišli z našich radov .....

Peter Paulovič

Hana Bartková

Eva Kostiviarová

iMV.

Dorota Bartková

Zuzana Erdélyiová

Soﬁa Marčeková

Valéria Sršňová

Robin Šebeňová

Valério Virág
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