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DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NEMIEC HODNOTILI NA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI ROK 2015.
4. máj – Deň hasičov

Dňa 20.2.2016 sa v Kultúrnom dome
Nemce konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Nemce. Rokovanie viedla tajomníčka
zboru Hudecová Jarmila. Organizácia
má celkom 38 členov, na schôdzi bolo
prítomných 26 členov. Za hostí boli
prítomní starosta obce Dušan Mydlo,
predseda Klubu seniorov Nemce Pavel
Hiadlovský, preventivár PO obce Ing.
Ján Slovák a za Okresný výbor DPO v Banskej Bystrici delegát
JUDr. Imrich Kolpák.
Členovia si na úvod uctili minútou ticha pamiatku zosnulých
dlhoročných členov Jána Pauloviča a Mateja Muránskeho, ktorí
navždy odišli z hasičských radov v mesiaci december 2015 a január 2016. Správu o činnosti DHZ Nemce za rok 2015 predniesol
predseda Branislav Lichý. Zhodnotil činnosť zboru za rok 2015 na
jednotlivých úsekoch činnosti a to úsek školenia a výcviku, práce
s mládežou, prevenciu, kultúrne aktivity a ostatné činnosti. Poukázal na dobré výsledky v okresnej súťaži hasičských zborov, kde sa
hasičské družstvo z Nemiec umiestnilo na peknom šiestom mieste
v okrese. Okrem toho niektorí mladí členovia – Erik Filipko,
Miroslav Janovec, Tomáš Kostiviar, Michal Janovec a Róbert
Surovec získali v prebore jednotlivcov I., II. a III. výkonnostné
triedy. Vyzdvihol tiež práce, ktoré sa vykonali pri údržbe a maľovaní
hasičskej zbrojnice, rekonštrukcii osvetlenia, osadenia nových
dverí. Spomenul aj slávnostnú udalosť v histórii zboru, keď
dobrovoľní hasiči dňa 15.mája 2015 prevzali z rúk ministra vnútra
JUDr. Róberta Kaliňáka nové hasičské vozidlo IVECO CAS 15.
Predseda hasičov hovoril o potrebe opäť zaktivizovať prácu s mládežou a hľadať vhodné priestory na túto činnosť na území obce.
Správu o hospodárení predniesla referentka mládeže Oľga
Muránska z dôvodu, že hospodárka zboru Silvia Jackuliaková bola
v tom čase dlhšie nemocná. Informovala prítomných o príjmoch
a výdavkoch zboru za rok 2015, o tom, že dobrovoľný hasičský
zbor bol v roku 2015 po prvý krát aj zaregistrovaným príjemcom
2 % dane, čo tiež prispelo určitou čiastkou k zlepšeniu príjmovej
časti rozpočtu. Okrem toho hasiči dostali príspevok na činnosť aj

zo ŠR cez DPO SR z dôvodu, že sú zaradení do kategórie „C“
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov požiarnej
ochrany. V ďalších bodoch programu bola postupne predložená
správa revízora k hospodáreniu zboru za rok 2015 revízorom
Dušanom Mydlom, potom preventivár DHZ Mgr. Peter Caban
predložil návrh plánu činnosti na rok 2016.

Na programe rokovania bolo aj ocenenie aktívnych členov, kde si
z rúk delegáta okresu JUDr. Kolpáka prevzali ocenenie „Za
zásluhy“ Milan Caban a Peter Lamper. Predseda zboru Branislav
Lichý spolu s veliteľom Jánom Muránskym potom odovzdali
ocenenia „Za vernosť“ členom pri príležitosti jubilea vstupu do DHZ
Nemce a to: Vladimír Ilinjo za 50 ročnú vernosť, Jarmila Hudecová
za 30 ročnú vernosť, Milan Caban a Peter Caban za 20 ročnú
vernosť a Silvia Jackuliaková za 10 ročnú vernosť.
V diskusii vystúpili postupne viacerí členovia, ktorí sa zaujímali
o pripravované školenie strojníkov, o termíny hasičských súťaží
v roku 2016, potrebe vykonať preventívne protipožiarne kontroly
v mesiacoch marec - apríl 2016. Delegát JUDr. Kolpák hovoril
o zlepšenia práce v rámci nášho okrsku, kde patrí 5 dobrovoľných
hasičských zborov v okolí, informoval tiež o novom rovnošatovom
predpise. Poprial tiež hasičom z Nemiec veľa úspechov v ich práci.
Predseda návrhovej komisie Michal Novák predniesol návrh
uznesenia, ktoré bolo prítomnými členmi jednomyseľne schválené. Tajomníčka zboru Jarmila Hudecová na záver poďakovala
prítomným za ich účasť, podnetné diskusné príspevky a rokovanie
výročnej členskej schôdze ukončila. Po skončení oﬁciálnej časti
bolo prítomným podané pripravené občerstvenie.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ
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VOĽBY
DO NR SR

Dňa 5. marca 2016 v čase od 7.00 do 22.00 hod sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Počet voličov zapísaných v zozname voličov v našej obci bol 993. Volieb sa zúčastnilo 661
voličov z toho jeden volič využil voľbu poštou. Platných odovzdaných hlasov bolo 650 a to
nasledovným politickým stranám alebo koalíciám:

SMER-SD 174 hlasov
Sloboda a solidarita 106 hlasov
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 78 hlasov
Slovenská národná strana 71 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti /OĽANO-NOVA/ 62 hlasov
Sme rodina-Boris Kollár 60 hlasov
# SIEŤ 29 hlasov
Kresťansko demokratické hnutie 25 hlasov
MOST-HÍD 23 hlasov

Strana TIP 6 hlasov
Slovenská občianska koalícia 4 hlasy
Strana zelených Slovenska 3 hlasy
Strana moderného Slovenska /SMS/ 2 hlasy
SDKÚ-DS 2 hlasy
Priama demokracia 1 hlas , ŠANCA 1 hlas
Koalícia spoločne za Slovensko 1 hlas
Odvaha – veľká národná a proruská koalícia 1 hlas
Strana maďarskej komunity 1 hlas

POŽIAROVOSŤ V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2015
V roku 2015 vzniklo na území okresu Banská Bystrica celkom 143
požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda vo výške 303 300
EUR. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a päť osôb
utrpelo poranenia rôzneho charakteru. Včasným a účinným zásahom príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) v Banskej Bystrici sa podarilo
uchrániť hodnoty vo výške cca 5 645 500 EUR.

4 požiare (2,80 %), pri ktorých boli spôsobené škody vo výške
10 170 EUR. V komunálnom vlastníctve boli zaevidované
3 požiare (2,10 %) so škodami vo výške 200 EUR. Vo vlastníctve
štátu vznikli 2 požiare (1,40 %), pri ktorých neboli spôsobené
žiadne škody. V družstevnom vlastníctve vznikol 1 požiar (0,70 %)
so škodou vo výške 200 EUR.
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov v roku 2015 patrila
nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 52 požiarov
(36,36 %), prevádzkovo-technické poruchy celkove 30 požiarov
(20,98 %) a úmyselné zapálenie celkove 29 požiarov (20,28 %).

Pri likvidácii viacerých požiarov Okresné riaditeľstvo HaZZ
v Banskej Bystrici spolupracovalo s členmi Dobrovoľných
hasičských zborov obcí okresu Banská Bystrica.

Porovnanie základných údajov o požiaroch s predchádzajúcim rokom

Najčastejšie v týždni horelo v sobotu (27 požiarov), najmenej
v pondelok (13 požiarov). Najvyššia škoda spôsobená požiarmi
bola v piatok vo výške 116 870 EUR (21 požiarov) a najnižšia škoda
spôsobená požiarmi bola v utorok vo výške 6 610 EUR (21 požiarov). Z hľadiska času vzniku požiaru bolo najviac požiarov (15)
zaevidovaných v časovom intervale od 11.00 do 12.00 hodiny
a najmenej požiarov (1) zaevidovaných v časových intervaloch od
03.00 do 04.00 hod., od 04.00 do 05.00 hod. a od 10.00 do 11.00
hodiny.

Z rozboru požiarovosti vyplýva, že z hľadiska vlastníctva bol
najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný pri požiaroch, kde sa jednalo
o súkromné vlastníctvo. Počet požiarov 58 v tomto odvetví tvorí
40,56 % z celkového počtu požiarov. Priame škody boli vyčíslené
na 197 230 EUR. V 50 prípadoch požiarov sa jednalo o nezistené
vlastníctvo (34,97 %) z celkového počtu požiarov so škodou vo
výške 1 850 EUR. Vo vlastníctve obchodných spoločností bolo
zaevidovaných 25 požiarov (17,48 %) so škodami vo výške 93 650
EUR. Vo vlastníctve združení (združenia občanov) vznikli

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY V OBCI NEMCE
kontrolná skupina obce, že právnická osoba, podnikajúca fyzická
osoba alebo občan neplní povinnosti vyplývajúce pre ňu
z opatrení uložených obcou alebo ak nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo ak tieto subjekty neumožnia alebo
sťažia vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly, oznámi
tento stav obci. Obec v súlade so zákonom o správnom konaní
postúpi toto zistenie príslušnému okresnému riaditeľstvu
Hasičského záchranného zboru, ktoré vo veci koná v súlade
s osobitným predpisom.

V druhej polovici mesiaca apríl až začiatkom mája budú
uskutočnené vo všetkých rodinných domoch po skončení
zimného vykurovacieho obdobia preventívne protipožiarne
kontroly, ktoré budú vykonávať kontrolné skupiny zložené
z členov DHZ Nemce. Členovia kontrolných skupín sa preukážu
majiteľovi rodinného domu poverením starostu obce pre výkon
kontroly v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov.
Ak pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol zistí
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SPISOVATEĽKA EVA BIELA BRNDIAROVÁ
„Tak ako píšete vy, môže len ten, kto má veľa odžité.“
Týmito slovami reagovala jedna
knihovníčka na prvej besede
spisovateľky z Nemiec - Evy Bielej
Brndiarovej s čitateľmi. „Táto veta
mnou zamávala, pretože je až
bolestne pravdivá“, spomína
autorka. „Spomeniem si na ňu
zakaždým, keď tvorím príbeh
o veciach, ktoré sa niekedy tak
ťažko, naozaj ťažko dávajú na
papier. Aj preto píšem tak, ako
píšem – často odhaľujem nechcené, zakázané, tabuizované,
potláčané, príliš bolestné, nešetrím emóciami a občas aj
poriadne pritvrdím, ale to len
preto, aby som ešte viac poukázala na to najdôležitejšie – na lásku. Obyčajnú, ľudskú.
Romantikou šetrím, je vzácna, tak ako v živote aj v mojich knihách“.
Môj rozhovor o živote a tvorbe Evy Bielej Brndiarovej som začala
pred pár dňami v priestoroch plných kníh všetkých možných
žánrov – v Obecnej knižnici v Nemciach. Bol už najvyšší čas, aby
sa o autorke už štvrtej knihy, ktorá vyšla v mesiaci november 2015,
niečo dozvedeli aj obyvatelia našej obce, kde spisovateľka žije
a píše svoje diela. Nenápadná, útla žienka, ktorej sa pri
prechádzkach obcou, ale hlavne okolitou prírodou, tvoria v hlave
príbehy ľudí, všedné aj nevšedné, veselé aj tragické, také, aké
prináša so sebou život v jeho nekonečných podobách.

Ako spisovateľka hovorí, písal sa veľmi ťažko a vyžadoval si
znalosť prostredia, kde sa príbehy odohrávajú. Pomohla jej jedna
žena, ktorá mala osobnú skúsenosť z prostredia väznice ako
odsúdená. To je aj hlavným motívom knihy. Životný príbeh
odsúdenej a sudcu. Pohnútky, vedúce hlavnú hrdinku urobiť
nezvratné rozhodnutie s tragickými následkami a vina a trest za
tento čin na druhej strane.
Pre spisovateľku Evu Bielu Brndiarovú je čítanie kníh vždy liekom
na dušu. Pri nich sa všeličomu naučila, ale aj zasmiala, poplakala
si, odpútala od každodennej reality. Jej láska ku knihám a písaniu
spadá ešte do čias a veku, keď sama ešte nevedela ani písať ani
čítať. Príbehy jej čítali a rozprávali jej otec a starý otec, ktorých
stratila v období, keď sa sama učila spoznávať písmenká, písať
vety a hltať celé príbehy z kníh.

Spisovateľka sa narodila v roku 1964 v Hnúšti a vyrastala
v Klenovci. Vyštudovala Umeleckú priemyslovku v Bratislave.
Niekoľko rokov pracovala v televízií v dabingovom strihu. Vzťah
s partnerom ju zavial do blízkosti Banskej Bystrice. Od roku 1989
žije v obci Nemce. Tu sa jej narodili aj dve, dnes už dospelé deti
Dominika a Šimon, ktoré sú jej veľkou oporou a zmenili jej prístup
k životu. Naučili ju, čo je v živote najdôležitejšie – láska ku
všetkému, čo nás obklopuje. Miluje kvety, stromy, vôňu lesa
a byliniek. Sú pre ňu liekom aj inšpiráciou k písaniu a občas aj
k výtvarnému vyjadreniu.

Na záver ešte jeden odkaz od Evy Bielej Brndiarovej pre čitateľov
a aj pre tých, ktorímajú strach a podceňujú sa: „Treba skúsiť plniť si
sny, začať, aj keď neviete, ako ďalej. Možno tak ako ja, potajomky
a možno nahlas, aby o tom každý vedel. Mne sa to podarilo. Bol to
krásny darček samej sebe. Želám ten krásny pocit každému z nás.
Želám všetkým to, o čom píšem v každej mojej knihe – aby Vás
čokoľvek, čo sa Vám stane, nezlomilo, ale naopak, posilnilo. Aby
bol Váš život láskou.“

Jej prvú knihu – Sila lásky, písala takmer dva roky. Po peripetiách
v pozícii začínajúceho autora a náročnom hľadaní a oslovovaní
vydavateľov na Slovensku sa jej podarilo knihu vydať. Vyšla v roku
2009. Za necelý rok predaja na slovenskom trhu sa predal celý
náklad 5 tisíc výtlačkov a dostal sa aj do stovky „Naj kníh
Slovenska“. To bolo pre ňu povzbudením, že píše o témach, ktoré
čitateľov zaujali. Tento román je silnou výpoveďou o žene, ktorej
dovtedy šťastný život s mužom sa v okamihu ocitol v troskách a ona
sa ocitla na úplnom dne. Dokážu sa so situáciou vyrovnať a vrátiť
sa späť do normálneho života?

Jarmila Hudecová a zdroj slovenski-spisovatelia.blog

Druhá kniha – Tajomstvá žien, vyšla v roku 2010. Je to skutočný
príbeh, ktorý sa stal niekde na Slovensku aj napriek tomu, že pre
niekoho znie neuveriteľne. Ukrýva tajomstvá dávne, aj tie, ktoré
skrývajú ženy v tomto príbehu a ktoré musia konečne vyjsť na
povrch. Všetky knihy spisovateľky sa venujú v príbehoch ťažkým
témam, o ktorých sa často v spoločnosti mlčí, alebo sa prehliadajú
a odsúvajú do úzadia a zabudnutia.
V tretej knihe – Nehanebné hry, ktorá vyšla o rok neskôr – v roku
2011, autorka zobrazuje postavy žien, detí a mužov, ktorých
v živote poznačila slepá viera v Boha, moc peňazí, rozkoš aj
utrpenie. Každý sa so svojou minulosťou vyrovnáva po svojom
a pritom nechtiac ubližuje sebe aj iným. Príbeh má šokujúci záver,
ktorý možno pobúri, alebo prinúti zamyslieť sa nad samotným
životom.
Po dlhých štyroch rokoch odmlky autorka vydala svoj zatiaľ
posledný, štvrtý román – Vinná. Vyšiel koncom minulého roka.
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DETSKÝ KARNEVAL
Haló pán Karneval,
poďte ďalej, poďte ďalej.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všetko na mieru,
z krepového papieru.
Dňa 27.2.2016 sa konal už tradične Detský karneval masiek pre
deti našej obce. Pred treťou hodinou poobede sa dostavil aj náš
pomocník skvelý Sašo, ktorý prišiel naše deti zabávať. Po naplnení
našej sály na obecnom úrade aj keď nie úplne do plna, pretože veľa
detičiek malo chrípku a ležali doma v posteli privítala predsedníčka
komisie všetkých malých aj veľkých. Na úvod sa nám predstavili
všetky masky od výmyslu sveta najskôr to boli princezné

potom snehuliak, rytier, upír, drakula, lienka, zajko, čarodejnice,
monsterky, trpaslík, minie a rôzne zvieratká. Deti tancovali,
zabávali sa, pomedzi to súťažili, spievali do mikrofónu, robili vláčik,
tancovali s rodičmi, no jednoducho skvelá zábava pre malých ale aj
veľkých. Asi v polovici sa ťahala sľúbená tombola, ktorá potešila
a spôsobila aj veľké napätie. Ale všetko dobre dopadlo. Masky boli
však veľmi krásne a celé celučičké popoludnie sa zabávali tak
perfektne že vtiahli do toho aj svojich rodičov a starých rodičov,
ktorí aspoň na chvíľu zabudli na bežné povinnosti. Keďže sme

nevedeli vybrať tú najkrajšiu masku lebo všetky boli naj, tak sme
odmenili každú z nich. No najkrajšou odmenou pre nás boli
rozžiarené a radostné očká našich detí a dobrá nálada a zážitok, na
ktorý budeme všetci s úsmevom spomínať.
Ja, pán starosta, členky mojej komisie chceme poďakovať všetkým
deťom, rodičom, starým rodičom, ktorí prišli a podporili túto peknú
akciu. Tešíme sa na vás o rok.
Alena Samuelčíková

ÚLOHY NA ÚSEKU V STAVEBNEJ OBLASTI
PRE ROK 2016 V NAŠEJ OBCI
Kultúrny dom
- vymaľovanie kuchynky, schodištia
- upevnenie zábradlia, dvere do kuchynky a veže, oprava
a vymaľovanie priestorov WC
- vymaľovanie vnútorných priestorov OcÚ

Materská škola – rekonštrukcia MŠ
- zateplenie severnej strany MŠ
- údržba, zámková dlažba na školskom dvore
a pred budovou MŠ
- oporný múr z južnej strany a nové oplotenie školského dvora
- odvodnenie bývalej nádrže a oprava drenáže Cintorín
- zábradlie na cintoríne pozdĺž zámkovej dlažby
- zhotovenie soklu z marmolitu na Dome smútku, osadenie žľabu
zo západnej strany, nové bočné dvere
- rozšírenie urnového hája / zemné práce /

Všeobecné úlohy
- opakovane žiadať BBSK
o vybudovanie jednostranného chodníka
cez obec z dôvodu bezpečnosti chodcov
- osadenie cca 60 m zvodidiel v úseku cesty
III. triedy pri RD Nemčianska cesta 149
- zvolať konanie za účasti OÚŽP, VEOLIE
a BBRSC za účelom doriešenia s vlastníkmi RD
napojenia zvodov dažďovej vody do kanalizácie
- na základe žiadostí vydať územné
a stavebné povolenie pre individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Ostredok I. etapa

Miestne komunikácie
- oprava výtlkov
- osadenie uličnej odtokovej drene cez cestu za RD Nemčianska
cesta 141
- zvýšiť uličnú šachtu pri RD Nemčianska cesta 95
- úprava priestorov pri lavičke za bytovkou 27-31 na sídlisku
- dokončenie odstavnej plochy pri bytovke 21-25
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DOPOLUDNIE S ĽUDOVÝMI REMESLAMI
pozvanie školy na podobné akcie. Je skúseným včelárom, ktorý
výsledky svojej práce dokáže nielen prezentovať, ale navyše ich aj
ďalej odovzdávať našej mladej generácii. Samostatne si pripravil
vlastnú prezentáciu včelárskej práce. Deťom od 1. až po 9. ročník
postupne v priebehu nášho dopoludnia porozprával o podstate
práce včelára, o tom, ako vzniká med a ako sa treba starať o včely.
Tak ako každoročne, aj toto roku dokázal upútať veľké množstvo
detí svojím rozprávaním, ukážkami výroby včelích produktov
i možnosťou vyskúšať si niektoré techniky včelárskej práce, ktoré
deti veľmi zaujali. Okrem medu, propolisu, včelích plástov
a výrobkov z včelieho vosku priniesol pán včelár ukázať deťom aj
živé včely. Aj keď si bzučali bezpečne ukryté v sklenenej vitrínke,
vzbudzovali u všetkých rešpekt. Veď čo by nastalo, keby sa vyrojili
v škole! My, ako pedagógovia len dúfame, že naše starobylé
včelárstvo, známe od nepamäti Slovanov, aj týmto počinom pána
Fodora osloví mladú generáciu a nájde aj do budúcna svojich
pokračovateľov.
Deti si všetko so záujmom poobzerali a potom si usilovne a pod
vedením remeselníkov a pracovníkov Stredoslovenskej galérie
Banská Bystrica osvojovali základy rôznych výtvarných techník.
Farbili, plietli, zdobili, oživovali ľudové tradície. Sviatky jari, ktoré sú
podľa tradícií zároveň i symbolom zrodu nového života,
predstavovali aj malé zajačiky, ktoré nám spolu s ich zajačou
maminou priniesol ukázať ich chovateľ. Mnohé z detí po prvýkrát
v živote uvideli živé zajačiky. A to je už čo povedať, že sa s nimi
stretli práve v škole! Tešilo sa z nich aj okolo 100 predškoláčikov,
ktorí prišli k nám z materských škôlok: MŠ Cesta k nemocnici, MŠ
Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Nemce a súkromná MŠ.

Na našej škole – ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, boli dňa
17. 3. 2016 otvorené dvere pre všetkých tých, ktorí sa
zaujímajú o ľudové tradície nášho regiónu.
V tomto symbolickom predveľkonočnom období naša škola takto
netradične oslavuje sviatky jari už niekoľko rokov. Jarná veľkonočná výzdoba privítala v pripravených priestoroch školy ľudových
remeselníkov, ktorí si tu rozložili svoje nástroje a pomôcky a začali
tvoriť...

Okrem predškolákov a našich žiakov sme na Dni otvorených dverí
privítali aj ich rodičov a ostatnú verejnosť z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, medzi ktorými boli i členovia Obecného úradu
Nemce spolu so starostom obce pánom Dušanom Mydlom, a tiež aj
zástupcovia regionálnych médií. Ďakujeme najmä Obecnému
úradu Nemce a obyvateľom obce, ktorí každoročne na tejto akcii
s našou školou spolupracujú. Tešíme sa Vašej priazni!

Ženičky paličkovali, háčkovali, zdobili kraslice.
Svoje majstrovstvo v paličkovaní nám predviedli obyvateľky obce
Nemce – panie Mária Lichá, Soňa Valentová, Mária Cabanová a
Anna Cabanová.O tom, že v Nemciach sú zručné ženy nás
presvedčili aj ruky pani Márie Ježíkovej a pani Marty Beňovej. Ich
nádherne vyzdobené veľkonočné medovníčky či košíky
excelentne vypletené z papiera sú naozaj malými majstrovskými
dielami.

Dopoludnie s ľudovými remeslami sa vďaka organizátorom a všetkým, ktorí sa na tejto zaujímavej akcii podieľali, stalo prínosným
podujatím, ktoré potešilo malých i veľkých a zároveň spojilo realitu
dnešných moderných všedných dní s duchom tradície regiónu.
Dúfame, že sa nám aj týmto spôsobom podarilo prispieť
k ozvláštneniu chvíľ spojených s obdobím očakávania veľkonočných sviatkov.
Mgr. Iveta Majerová, učiteľka

Tkali sa tu i koberce na starých, už historických, no funkčných
krosnách. Kuriozitou bolo uvidieť i ukážku výroby priadze
pradením na kolovrátku. Pozvanie na našu akciu prijal i pán, ktorý
sa venuje včelárstvu.
Pán Daniel Fodor z obce Nemce pri Banskej Bystrici sa spolupráci
s našou školou venuje už niekoľko rokov a pravidelne prijíma
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STRETNUTIE DÔCHODCOV NAD 65 ROKOV
Každý sa s pribúdajúcimi vráskami vysporiadúva inak, jeden
s nadhľadom iný s vážnosťou. Citát od I.S.Turgeneva znie: So
zlou náladou sa starne veľmi rýchlo. Som rada, že všetci si zo
sebou doniesli len dobrú náladu a prijali pozvanie. Stretnutie
sa konalo v sále KD Nemce v sobotu 20.2.2016.Toto stretnutie
organizoval OÚ v spolupráci so sociálnou komisiou.
Všetkých hostí na začiatku privítala predsedníčka sociálnej
komisie Danka Bugáňová. Po jej príhovore nasledovalo
vystúpenie ukážok spoločenských tancov od detičiek so základnej
školy Trieda SNP 20.Po ich skvelom vystúpení zazneli prvé tóny
skupiny Exellence, ktorá túto akciu sprevádzala všetci mohli
predviesť svoje tanečné kroky. Na stoloch bolo prichystané
občerstvenie chlebíky, koláče a ku dobrej nálade nesmelo chýbať
dobré vínko. Túto akciu mám veľmi rada a som rada, že ľudí
neodradí počasie, zdravotný stav a iné prekážky, prídu sa zabaviť
a zaspomínať na časy minulé. V tejto dobe je už vzácnosťou, že sa
ľudia stretnú. Keď som bola malá, na dedine pred každým domom
bola lavička kde sa stretávali ľudia. Susedky si len tak podebatili,
vymenili recepty, spomínali a my deti sme sa pri nich hrávali. Boli to
pekné časy a je škoda, že sa táto pre mňa čarovná atmosféra už
vytratila. O to som radšej, že ľuďom ktorí prišli na túto akciu ešte
záleží na ľuďoch s ktorými prežili kus svojho života, pospomínali na
časy minulé a zabavili sa pri hudbe, tanci a hlavne v spoločnosti

svojich priateľov. Veď nie nadarmo sa vraví: Šťastný je ten, kto má
priateľov a smie byť priateľom iných. Verím, že tejto tradícii
zostanete verní a prídete sa zabaviť aj na budúce. Už teraz sa na
Vás tešíme.
Jana Mydlová
Na akcii sa podieľali: Danka Bugáňová, Andrejka Verešová, Alenka
Samuelčíková, Dušan Mydlo, Milka Ďurčenková a Jana Mydlová.

POSLEDNÁ JAZDA HASIČSKÉHO VOZIDLA AVIA 30 Z NEMIEC DO HOKOVIEC
Dňa 7. januára 2016 dopoludnia sa na Obecnom úrade v Nemciach stretli starosta obce Nemce Dušan Mydlo a veliteľ DHZ
Nemce Ján Muránsky s p. Štefanom Pírim z Hokoviec, okr. Levice, aby odovzdali novému majiteľovi na základe kúpnej zmluvy
hasičské vozidlo AVIA-30 N DVS 12, s rokom výroby 1975, ktoré obec vlastnila od roku 1977.
Hodnota vozidla v čase jeho
obstarania bola 189 tisíc Kčs. Za
túto dobu veľakrát slúžilo dobrovoľným hasičom pri zásahoch,
súťažiach a cvičeniach. Vozidlo sa
stalo nadbytočným z dôvodu
pridelenia nového hasičského
zásahového vozidla IVECO CAS
do obce Nemce v máji 2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Nemce na svojom zasadnutí dňa
11.12.2015 rozhodlo o jeho odpredaji na základe najlepšej predloženej ponuky p. Pírimu z Hokoviec. Vozidlo AVIA, len s minimálnou úpravou v rámci údržby, bude
umiestnené v areáli múzea vozidiel
v Hokovciach, ktoré bude možné
v prípade záujmu navštíviť.
Jarmila Hudecová
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USMERNENIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
V NEMCIACH NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Zápis detí do materskej školy sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí do materskej školy Nemce na školský rok 2016/2017
sa uskutoční dňa 3. mája 2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
školskou dochádzkou. Do naplnenia počtu detí na triedu sa môžu
prijať aj deti mladšie ako 3 roky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou – potvrdenie
všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne u riaditeľky MŠ
v termíne od 18. apríla 2016.

Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 – 6
rokov, výchovno-vzdelávací proces zameraný na zdravý životný
štýl, prvky environmentálnej výchovy. Deti sa naučia začleniť sa do
kolektívu, získajú nových kamarátov, návyky na presný režim
a taktiež sa dostanú k prvým vedomostiam, ktoré ich pripravia na
učenie už neskôr v základnej škole.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohou,
zákonný zástupca dieťaťa odovzdá spravidla v čase zápisu
riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný
list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

spolupráca s rodičmi – rôzne školské i mimoškolské aktivity,
oboznamovanie s anglickým jazykom,
lyžiarsky kurz,
plavecký kurz

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou

Kolek v Materskej školy Vás pozýva na

Deň otvorených dverí v MŠ Nemce
21. apríla 2016 od 9.00 hod. do 11.30 hod.
V tento deň budete mať možnosť vidieť naše priestory a výchovno-vzdelávací proces s deťmi, stretnúť sa so
zamestnancami školy, získať všetky potrebné informácie o podmienkach výučby a obhliadku školy. Vaši budúci
škôlkári si budú môcť vyskúšať všetky hračky, zabaviť sa s ostatnými deťmi, ktorí už škôlkármi sú, všetko preskúmať
a otestovať. Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život radosť zo vzdelávania.
Eva Odlerová riaditeľka MŠ

NEMČIANSKI FUTBALISTI V ZIMNEJ MINIFUTBALOVEJ LIGE 2015/2016.
V ročníku 2015/2016 Zimnej minifutbalovej ligy sa zúčastnilo
26 bystrických mužstiev v troch skupinách.
Chlapci z Nemiec bojovali na základe taktických pokynov trénera
v základnej skupine B v telocvični SOU poľnohospodárske Sásová
so striedavými úspechmi.
V I. kole play off dňa 13.02.2016 s výsledkom 13 : 1 nekompromisne vyradili mužstvo Bistro u Katky zo skupiny C. Svoje
účinkovanie naši borci v zimnej lige 2015/2016 nemčianski borci
ukončili v sobotu dňa 20.02.2016, keď v dramatickom osemﬁnálovom zápase podľahli extraligovému mužstvu z Brusna zo skupiny A
a odborníkmi favorizovanému víťazovi celej súťaže s výsledkom
5 : 9.
Gratulujeme všetkým zainteresovaným a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu našej obce.
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STONOŽKA
2. apríla 2016 uplynulo už dvadsať rokov, čo sa partia ľudí
zapálená prírodou, jej poznávaním a hlavne šľapaním vždy
ďalej a ďalej stále vyššie a vyššie rozhodla založiť spolok
ochrancov prírody.
Na začiatku sa nás zozbieralo 22 obyvateľov obce Nemce a začali
sme plánovať naše prvé výlety. Zatiaľ bez názvu pod hlavičkou
obce. Návrhy na meno vznikajúcej organizácie boli rôzne,
nakoniec vyhral návrh Janka Hudeca – Stonožka. Aj keď to ešte
nebolo sto nôh, ale naše rady rástli, pridávali sa ďalší a počet
šľapajúcich nôh rástol. Zo začiatku sme si zvolili nie najľahšie túry
vo Vysokých Tatrách ako Priečne sedlo, Rysy, Kriváň. Pokračovali
sme v rôznych známych pohoriach ako Nízke Tatry, Slovenský raj,
Západné Tatry, Veľká a Malá Fatra, Poľana, Beskydy, Slovenské
Rudohorie, Štiavnické vrchy, Súľovské vrchy ... Postupne sme
spoznávali rôzne zákutia Slovenska a prešli sme už prakticky
všetky významnejšie pohoria za pekného ale aj nevľúdneho
počasia. Neskôr sme sa osmelili aj na zahraničné túry. Prešli sme
Julské Alpy, Rakúske Alpy, Nemecké Alpy, Francúzske Alpy,
Dolomity, Savojské Alpy. Prešľapali sme Čechy, Moravu, Poľské
ale aj Maďarské pohoria.

účastníkov. S podporou obce organizujeme aj dvojdňovky
z rôznymi zameraniami. Návšteva východného Slovenska Dukly
a okolia, Sniny a okolia a tento rok je zameraný na M.R. Štefánika
a západné Slovensko. Ale činnosť klubu má aj svoje problémy,
členská základňa nám začína starnúť. Postupne sa nám znižuje
záujem o akcie a naše zájazdy by mohli byť vyťaženejšie, čo by
pomohlo nášmu klubu aj ﬁnančne. Dvadsiate výročie založenia
klubu je zamerané na tie najobľúbenejšie túry, do najkrajších
pohorí Slovenska.
Tak milí Stonožkári prajme si do ďalších rokov najmä zdravie, aby
nám to dobre šľapalo, dobré počasie na túrach, veľa pekných
zážitkov a hlavne dobrú náladu a priateľov okolo seba.
Karol Kubanda

Okrem turistiky sme sa venovali aj brigádnickej činnosti najmä
čisteniu lesa, výsadbe stromčekov, čistenie potokov, odstraňovanie ilegálnych skládok a pod. Zapojili sme sa aj do odstraňovania
následkov po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách. Naša činnosť je
rôznorodá, ale hlavnou činnosťou je spoznávanie prírody, jej
ochrana a upevňovanie našej fyzickej zdatnosti.
Za tých dvadsať rokov sme zorganizovali 286 túr doma aj
v zahraničí, 14 zahraničných turistických zájazdov. Naše počty sa
rozrástli z 22 na terajších 91 členov. Od roku 1998 organizujeme
nočný výstup na Panský diel, ktorý sa stal známy aj medzi
Bystričanmi a podľa počasia sa ho zúčastňuje vždy viacej a viacej
Vývoz komunálneho
odpadu:
15.4. 29.4.
13.5. 27.5.
10.6. 24.6.

Vývoz triedeného odpadu:
15.4. 13.5. 10.6.
Vývoz nebezpečného odpadu:
16.5.

Narodili sa: Veronika Brzuľová, Emma Vítková, Matúš Moravčík

Odišli z našich radov .....
Ján Paulovič vo veku 77 rokov
Ing. Vladimír Kmeť vo veku 73 rokov
Matej Muránsky vo veku 83 rokov
Anna Kostiviarová vo veku 87 rokov
Zita Lietavová vo veku 64 rokov
Anna Surovcová vo veku 96 rokov
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