Číslo 1

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY
Apríl 2017 / Ročník XVI.

Keďže je to v našej moci, prajeme Vám k Veľkej noci.
Veľa vône koláčov, veľa slušných šibačov,dobrej vodky do skleničky,
vedro vody zo studničky.
Veselé preži e Veľkej noci Vám želajú
poslanci OZ, starosta obce
a zamestnanci OcÚ
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VEĽKONOČNÉ SYMBOLY

Tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninou.
Vajíčko
Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých
kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti
s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom
jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa
nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.

Baránok
Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách.
V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy.
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku
svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je
baránok obetovaný za spásu sveta.
Kríž
Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.

Zajačik
Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme
vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má
pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich
príchod jari.
Oheň
Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa,
ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou.
Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
Sviečka
Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života.
Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento
symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa
zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená
sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na
krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi A a Ω začiatku
a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje
počas celého veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste
-- aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež
zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý
rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a cirkev sa za neho
modlí, aby vstal k novému životu s Bohom.

Korbáč
Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol
Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.
Jarmila Hudecová
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NEMČIANSKY
MINIFUTBAL V „ZIME“:

Ani cez dlhé zimné večery naši futbalisti nezaháľali a srdnato
bojovali v extralige - najvyššej miniligovej súťaži v Banskej
Bystricipod hlavičkou "PYROBOSS", kde skvelými nadľudskými výkonmi obsadili pekné 6. miesto.
Veľkú radosť nám urobil aj náš útočník Ivan Varga, ktorý so 40-imi
strelenými gólmi aj napriek zraneniam získal titul najlepšieho
strelca extraligy v sezóne resp. ročníku 2016/2017.
Dňom 01.04.2017 začínala jarná časť miniligových zápasov, kde
naši futbalisti budú reprezentovať obec Nemce v I. a III. lige v
mužstvách FC Nemce a Nemce 2012 – držíme palce.

Združenie obcí Mikroregiónu pod Panským dielom
Pripravované akcie
13. mája - Turis cký prechod Luča nskym chotárom pre seniorov obcí – VI. ročník.
4. júna

- Poduja e pre de „ Hurá MDD “ na Selčianskom diele v spolupráci s
Na eto poduja a sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade.
OBCE MIKROREGIÓNU POD PANSKÝM DIELOM
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OHEŇ - DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN
Už v staroveku ľudia čelili ničivým
následkom požiarov, a aj preto išla
potreba organizovaného boja s
ohňom ruka v ruke so skrotením tohto
nevyspytateľného živlu. Napriek
všetkým opatreniam a ľudským
snahám boli aj v minulosti veľké
požiare bežnou súčasťou života
stredovekých miest.

krát v rodinách odovzdáva z generácie na generáciu, a preto
povolanie hasiča už dávno nie je len profesiou, ale stalo sa
celoživotným poslaním.
Začiatkom mája si pripomíname patróna hasičov – svätého
Floriána – ochrancu pred ohňom. Jeho vyobrazenie nájdeme na
freskách, maľbách stien domov, sochách a soškách zdobiacich
priečelia, či výklenky domov, v erboch a na pečatiach, bránach
miest, zástavách a tiež na hasičských zbrojniciach.

Ani Banská Bystrica a jej okolité obce sa
nevyhli ničivým plameňom. Vo viac ako
760 ročnej histórii mesta práve požiare
viackrát zmenili jeho podobu. Do boja s ohňom nasadzovali naši
predkovia tie najlepšie zbrane.
Jednou z nich bol aj tzv. Poriadok
ohňa – súpis povinností obyvateľstva mesta, medzi ktorými nesmelo chýbať vyhlásenie poplachu
trúbou na kostolných či radničných
vežiach, či vyvesenie červenej
zástavy.

Sv. Florián je vyobrazený zväčša ako mladý rímsky vojak hasiaci
vodou horiacu budovu s kopijou v jednej ruke a s vedrom v tej
druhej.
Zdroj: nasabystrica.sk

S rozvojom priemyselnej výroby
úzko súvisel aj vznik najprv
dobrovoľných a neskôr aj profesionálnych hasičských zborov.
Práve oni prevzali pomyselnú
štafetu po cechových organizáciách, ktoré v čase požiaru hasili
horiace objekty.

4. máj je sviatkom sv. Floriána
Viac ako sto rokov je hasičstvo
neodmysliteľnou súčasťou života
našich obcí. Ochrana majetku a ľudského života pred ohňom sa často-

STRETNUTIE DÔCHODCOV NAD 65 ROKOV
Hralo sa na harmonike,tancovalo sa. Vystúpil aj Andrejko
Predajniansky, ktorý zahral na píšťalke a gajdách. Bol výborný
a bol odmenený nielen potleskom ale aj poďakovaním a 5 eurami
od pána Bariaka. Každý rok sa obávame,či zdravotné problémy
neprekazia mnohým prísť na túto skvelú akciu. A som nesmierne
rada,že neprekazia a prídete. Život je príliš krátky, nemali by sme
čakať a trápiť sa. Mali by sme robiť všetko, čo nás robí šťastnými a
tráviť čas s ľuďmi, ktorí vedia darovať úsmev. Som rada že ste prišli
a darovali úsmev, že ste strávili večer s niekým na kom vám záleží,
s priateľmi, v dobrej nálade a zabudli ste aspoň na chvíľku na
starosti a bolesti. Každý jeden váš úsmev stál za to. Vychutnávajte
si malé veci, pretože raz budete pozerať späť a zistíte, že to boli
veci veľké. Všetkým čo ste prišli patrí veľké: Ďakujem. Budeme
veľmi radi ak sa o rok všetci zase stretneme.
Janka Mydlová

Dňa 21.1.2017 OÚ a sociálna komisia si pripomenula, že na
seniorov obec nezabúda. Ako každý rok zorganizovala
stretnutie dochodcov nad 65 rokov. Aj keď sú už na
zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú a zapájajú
sa do mnohých aktivít obce.Napriek zdravotným problémom
a prežitým nie vždy ľahkým životom sú stále plný života. Je to
generácia, ktorej treba za všetko, čo pre deti a spoločnosť
urobili poďakovať.
Preto sme sa pre seniorov rozhodli pripraviť jedno pekné
podujatie,ktorým nás sprevádzal súbor Partizán. Všetkých na
začiatku privítala Mgr. Danka Bugáňová. Pripravené bolo aj
občerstvenie a to chlebíky, koláče, tvarožníky a samozrejme
nesmelo chýbať vínko. Súbor Partizán pripravil program kde si
všetci mohli zaspievať a zaspomínať na časy mladosti a radosti.

Zariadenie Fit Factory rozšírilo svoje služby profesionálnym masérom
o ponuku masáží:
klasická športová lynfodrenáž vákuová masáž /bankovaním /
v čase pondelok - piatok od 9.00 - 19.00 hod.
Kontakt: 0944 398 274
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KELTSKÝ
TELEGRAF 2017

PRIPRAVUJEME PUBLIKÁCIU
O NAŠEJ OBCI
Vážení občania, naša obec v spolupráci s renomovaným
autorom, Dr. Marcelom Pecníkom a kolektívom jeho spolupracovníkov pripravuje na vydanie prvú vlastnú publikáciu.
Podobne, ako iné historicko - národopisné monograﬁe obcí,
ktoré poznáte aj tá naša bude obsahovať časti o prírode,
krajine, histórii, spoločenskom a športovom, či školskom
živote, tradičnej ľudovej kultúre, hospodárstve, kultúre,
náboženstve, ako aj spomienky pamätníkov na zaujímavé
okolnosti, či zážitky z minulosti.

Čo je to vlastne Keltský telegraf ?
Podstatou telegrafu je prenos správ z miesta na miesto. Dnes
poznáme trošku inú podobu, než v minulosti. Keltský preto, lebo
nadväzuje na Keltov, ktorí na našom území kedysi žili. Bol to národ
hlboko prepojený s prírodou a všetky kopce, hory boli posvätným
priestorom. Vrcholky hôr využívali aj na umiestnenie signálnych
ohňov pre prenos dôležitých správ, ktoré sa týmto spôsobom
rýchlo dostali k miestu určenia. Dokázali žiť v rovnováhe s prírodou, čo v dnešných časoch takmer upadlo a chýba. A tu niekde sa
nachádza princíp Keltského telegrafu.

Pri spracovaní publikácie bude kolektív autorov vychádzať najmä z
archívneho, knižničného a terénneho výskumu. Využije vo veľkej
miere aj materiály obecného úradu. Ku kvalitnému a čo najpodrobnejšiemu spracovaniu je potrebná aj Vaša spolupráca.
Pomôžte nám pri vytváraní trvalého knižného obrazu o dejinách
a prítomnosti našej obce, miesta nášho života. Privítame historické
fotograﬁe, písomnosti, predmety, ale aj písomne spracované
informácie. Prosíme Vás o ich doručenie na Obecný úrad do 30.7.
2017. Všetky materiály budú profesionálne a šetrne spracované
odbornými pracovníkmi vydavateľstva v súčinnosti s pracovníkmi
obecného úradu, tak, aby dobre poslúžili príprave knihy a tiež tak,
aby Vám boli bez poškodenia vrátené.

Keltský telegraf podporuje návrat človeka k matke Zemi. Ďalej je to
jarná rovnodennosť a príchod jari. Boli jednými z prelomových
období, ktoré mali hlboký význam pre ľudí a prírodu, kedy sa vracia
v cykle roka nový život. Preto sa Keltský telegraf koná vždy pred
Veľkou nocou.
A práve nadviazaním oživenia tradície našich predkov sa dňa 25.
marca konalo u nás spoločenské podujatie „ 2. ročník Keltského
telegrafu “ na blízkom kopci Stráža. Už od rána sa stavali stanovištia pre ukážky starých remesiel, pripravovala sa vatra, stavali
stánky. Okrem „ Kelťákov “, ktorí varili guláš pre účinkujúcich
pomáhali pri príprave podujatia varením gulášu pre návštevníkov
aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Nechýbalo ani občerstvenie. Už od 15.30 hod. na kopci Stráža boli
viac ako 100 ľudí a postupne prichádzali ďalší a ďalší ...

Ďakujeme vopred za spoluprácu
Dušan Mydlo, starosta obce

KLADENIE KYTÍC K POMNÍKU
PADLÝM PRI 72. VÝROČÍ
OSLOBODENIA OBCE

V programe sa predstavila hudobná skupina Sunity, ktorá mala
veľký úspech u divákov Pablo Gajdoš a Adam Mičinec na gitaru
svojim spevom zaujali aj najmladších návštevníkov podujatia. Tí sa
mohli zapojiť do historickej lukostreľby pri ŠK Orlík Sliač.
Zaujímavé pre návštevníkov boli aj ukážky odlievania z bronzu od
Jozefa Drába, kováčske práce Petra Trvalca ako aj ukážky tkania
tzv. karetkovanie, ktoré je najstaršou technikou tkania od Lucii
Klinerovej. Podvečer sa dostavili aj jazdci na koňoch z ranču
Železnej Breznici.
Potom už všetci čakali, kedy sa rozhorí vatra ako signálny oheň
k prenosu správ, vzdaniu pocty Zeme a našim predkom v čase
jarnej rovnodennosti. Zapáleniu vatry predchádzal fakľový
sprievod Keltov v čele ktorého išli organizátori Lucka Klinerová,
Jožko Stankoviansky a starosta obce Dušan Mydlo. Po zapálení
vatry svojim krásnym spevom vystúpil folklórny súbor Javory
a Liesky z Badína. Srdcia divákov si získali aj piesňou Na Kráľovej
holi. Podujatie pri vatre pokračovalo až do skorých ranných hodín,
kedy na svitaní privítali účastníci podujatia slnko a jarnú rovnodennosť.
Je potrebné sa poďakovať všetkým organizátorom, účinkujúcim
ale aj sponzorom podujatia za zorganizovanie tohto podujatia.
Záverom treba dodať, že sa ku Keltskému telegrafu pripája stále
viac a viac ľudí. Na území Čiech sa k tejto myšlienke pripája viac
ako 200 stanovíšť. Sme presvedčení, že táto myšlienka osloví
stále viac ľudí na Slovensku. Tých, ktorí radi chodia do prírody
s úctou, vážia si ju, pretože nám dáva život a uvažujú srdcom.
Ľudia, ktorí vnímajú, že práve toto v našich životoch dnes chýba.
Tešíme sa na 3. ročník Keltského telegrafu.

Ďakujeme
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ZABEZPEČENIE ÚLOH V STAVEBNEJ OBLASTI
PRE ROK 2017 V OBCI
- V súčasnom období prebieha stavebné konanie na vydanie
stavebného povolenia pre výstavbu IBV I. etapa v lokalite Ostredok. Stavebné povolenie obec vydá v mesiaci apríl pre vybudovanie cestnej komunikácie a inžinierskych sietí.
Zároveň prebieha vodoprávne konanie o vydanie stavebného
povolenia na technickú infraštruktúru – vodovod a kanalizácia.
- Obec požiadala Banskobystrický samosprávny kraj ako správcu
štátnej cesty o vybudovanie jednostranného chodníka cez obec
Nemce z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a občanov, o opravu vozovky po zimnom období, ako aj osadenie cca 60 m zvodidiel
v zákrute pred otočkou autobusu.
- V materskej škole v mesiacoch júl – september bude vybudovaný
oporný múr, oplotenie školského dvora a zateplenie zadnej steny
MŠ. Predpokladaná výška nákladov je 15.000 Eur. Obec z tohto
dôvodu požiadala Ministerstvo ﬁnancií SR o dotáciu pre realizáciu
tejto akcie.

- V oblasti prevencie kriminality obce vypracovala projekt „
Kamerový systém obce Nemce “. Na vybudovanie kamerového
systému získala obec od Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške
5.000 Eur, obec prispela čiastkou 3.000 Eur. Bolo zrealizované
výberové konanie na dodávateľa systému verejným obstarávaním. Práce bude realizovať v mesiaci apríl – máj ﬁrma Altyss.r.o.
Banská Bystrica.

- Na miestnom cintoríne za pomoci členov DHZ v mesiaci apríl –
máj bude popri chodníku zhotovené zábradlie v dĺžke cca 45 m pre
bezpečnosť osôb. Zároveň v mesiacoch máj – jún sa začnú práce
na rozšírení urnového hája vybudovaním ďalšej etáže na
pochovávanie zomrelých občanov.

- Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky na základe
požiadavky Okresného riaditeľstva policajného zboru –
Dopravného inšpektorátu obec označila miesta pripojenia
miestnych komunikácií na cestu III. triedy dopravným značením P2
– Stoj, daj prednosť v jazde.

- Ďalšie práce sa zrealizujú na miestnych komunikáciách –
zhotovením mreží na Lúčnej ulici, opravy vozovky asfaltovaním.
- Obec rokuje s ﬁrmou BBX s.r.o. Banská Bystrica o vybudovanie
verejnej elektro komunikačnej siete na báze wiﬁ technológií.
Prínosom novej modernej wiﬁ technológie na veži Kultúrneho
domu prinesie obyvateľom obce väčšiu a stabilnejšiu rýchlosť
internetového pripojenia.

Obec z dôvodu určenia použitia dopravného značenia pripravuje
v súčasnosti nový pasport dopravného značenia obce.

DETSKÝ KARNEVAL

a naozaj masky boli pekné farebné. Stretli sme sa všetci
o 15-tej hodine.

- dm -

Všetky masky boli krásne. Deti sa zmenili na zvieratká, princezné,
lienky, vojakov, drakov a všeličo ďalšie. Naše deti prišiel zabávať
náš verný kamarát šašo, ktorý nás zabával celé popoludnie. Deti
tancovali, súťažili a zabávali sa. To čo sa nám veľmi páčilo, že
všetci rodičia od začiatku do konca tancovali a zabávali sa spolu
s deťmi. Bola to fajn zábava, myslím si, že aj pre malých aj veľkých.
Za súťaže sme deti obdarovali vždy malou sladkosťou. Asi tak
v polovici prišla na rad tombola. Niektorých sme potešili a tí ostatní
dostali balíček so sladkosťami. Deťom sme dali aj svietiace
náramky, ktoré sa im veľmi páčili. Pán starosta rozhadzoval
pomedzi deti veľa balónov.

Detičky sa zabávali,
každý z nich sa schuti smial.
Kým nevyšiel mesiac malý
trval skvelý karneval.

Každá maska bola krásna a dostala odmenu. Ale najväčšou
odmenou pre nás boli rozžiarené očká našich detí. Dúfam, že deti
majú veľa pekných zážitkov. Veľmi sa tešíme, že vás toľko prišlo
a tešíme sa na Vás zase o rok.
Ďakujem všetkým, Danke, Janke, Andrejke a pánovi starostovi za
ich skvelú pomoc.
Alena Samuelčíková

Každý rok sa u nás v Nemciach koná Detský karneval, na ktorý
sa všetci tešíme. So slovom karneval sa spája slovo farebný
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Pripravované akcie obce, občianskych združení
v kultúrnej a športovej oblas v mesiacoch
máj – júl 2017
29. - 30. apríl
až 1. máj

organizuje Spolok ochrancov prírody Stonožka výlet za
poznaním krás Moravy. Turisti navštívia Stezku v oblacích,
výstup na Kralický snežník / prameň Vltavy/, ako aj pútnické
miesto „ Hora Matky Boží “.

14. máj

kultúrna komisia OZ pripravuje výlet detí a rodičov za krásami
Slovenska do Demänovskej doliny spojený
s
návštevou jaskyne.

21. máj

obec v spolupráci s Marathon BB uskutoční
V. ročník ADRIM – Nemčianskybeh. Predpokladá sa účasť
cca 700 bežcov vo všetkých kategóriách.

27. máj

Územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov, miesto
konania Selce

11. jún

športové súťaže – Deň detí obce – organizátor kultúrna
a sociálna komisia OZ, obec.

17. jún

stretnutie občanov Nemiec s občanmi obce Skalička
v rámci zmluvy o partnerstve - organizuje obec.

24. jún

účasť mužstva Nemce na XIX. ročníku minifutbalovom
turnaji o Superpohár starostu obce Donovaly
a Mareka Hamšíka.

1. júl

Okrsková súťaž DHZ okrsku č. 3 v Selciach
výlet Klubu seniorov za krásami Egru spojený s kúpením
v Aqua Parku Eger
/ Pozor zmena ! - pôvodný termín bol 24.6. /

5. júl

Tematický zájazd –Ostrý Grúň- organizuje ZO SZPB
Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam Vám poskytnú
organizátori – obec a občianske združenia resp. oznamy,
plagáty v obecných tabuliach.
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VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU Z OBCE NEMCE
ZA ROKY 2014 - 2015 - 2016 V TONÁCH

Vývoz komunálneho
odpadu:
14.4.
28.4.
12.5.
26.5.

9.6.
23.6.
7.7.
21.7.

4.8.
18.8.
1.9.
15.9.

29.9. 24.11.
13.10. 8.12.
27.10. 22.12.
10.11.

Vývoz triedeného odpadu:

Narodili sa ......

Odišli z našich radov .....

21.4.
11.8.
1.12.

Patrik Paulovič
Zoja Moncoľová
Alex Handlovský
Samuel Ďurčenka

Pavel Caban vo veku 68 okov
Edita Némethová vo veku 78 rokov
Ján Valent vo veku 75 rokov

19.5. 16.6.
8.9.
3.10.
29.12.

14.7.
3.11.
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