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V krbe oheň tíško praská,
všade vládne pokoj, láska.
Veď je to čas sviatočný, najkrajší Vianočný.
Užime si tieto chvíle,
všetko krásne sa raz minie.
Štastie, lásku v Novom roku,
rozdávajme na každom kroku.

Krásne sviatky želajú
starosta, poslanci OZ a zamestnanci OcÚ
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DEŇ OBCE NEMCE 1. ročník
Posledná septembrová sobota patrila stretnutiu občanov,
rodákom a návštevníkom obce. Krásny čas, kedy pohľad na
hory je najkrajší, keď lúky pripomínajú farebný koberec a celý
kraj cítiť vôňou babieho leta. To umocnilo 1. ročník Dňa obce
Nemce, kde sa stretli spoluobčania, priatelia, hostia, ktorí sú
nápomocní pri rozvoji našej obce. Obec Nemce, Občianske
združenia a kultúrna komisia pripravili bohatý program.

hrad, ktorý bezplatne poskytla ﬁrma BCF. Nechýbal aj stánok s cukrovou vatou pre maškrtné brušká. Deti si mohli dať namaľovať tvár
a razom sa premenili na krásne mačičky, motýle a dokonca aj
spidermanov.
Pre viac zvedavých návštevníkov bol stánok šikovných rúk, kde
svoje práce prezentovali pani Tomašovská, Ježíková a Kmeťová.
Mali krásne doma vyrobené veci a napečené koláče. Patrí im veľký
obdiv za to, čo všetko dokážu vyrobiť vlastnými rukami. Okrem
týchto aktivít bola na Dni obce vyhlásená súťaž o koláč obce
Nemce. Táto súťaž mala svoje pravidlá. Koláč musel byť okrúhleho
vzhľadu a všetko ostatné už bolo len na fantázii súťažiacich.
Celkom bolo 11 druhov koláčov a boli ozaj krásne. Náhodne
vybraná porota od najmladšieho člena po najstaršieho ochutnala
z každého koláča a vybrala tri najlepšie, nielen vzhľadom, ale
musel aj chutiť. Koláče boli také krásne a výborné, že zo stola po
vyhodnotení zmizli tak rýchlo, že niektorí nestihli ani okoštovať.
Ale sme radi, že všetkým tak veľmi chutilo. Chcem sa poďakovať
všetkým ženám, ktoré doniesli koláč, boli fakt úžasné a ceníme si,
že venovali svoj voľný čas a peniaze na dobrú vec. No aby sme
nechválili len dámy, zúčastnil sa aj jeden mladý muž, ktorý doniesol
krásny klobásovo-zemiakový koláč. Ten chutil hlavne pánom. Ako
jedinému mužovi, ktorý urobil koláč, patrí tiež poďakovanie.

Deň obce otvoril starosta obce Dušan Mydlo. V parčíku pred kultúrnym domom sa od rána robili prípravy. Členovia spolkov varili,
ale organizátori sa aj obávali, či bude všetko ako má byť.
Občianske združenia SZPB, Stonožka, Mravce, DHZ, Klub
mladých a Klub seniorov od rána pripravovali rôzne pochúťky ako
bravčový guláš, hovädzí guláš, držky, kapustnicu, kyslé krumple
s údeným mäsom a luteránsku procesiu. Toto všetko navarili a ponúkali návštevníkom podujatia za symbolickú cenu 1 Euro. Ako
pitný režim bolo pripravené pivo a kofola pre deti zdarma.
V rámci spolupráce BCF – občianskym združením boli pre deti pripravené súťaže ako atletická škôlka, hádzanie loptičky vlkovi do
papule, behanie a preskakovanie aj za spolupráce pani Karovej
a členov občianskeho združenia. Deti sa zabavili aj pri skladaní
erbu obce. Za jednotlivé súťaže dostali vecné ceny, ako aj sladkú
odmenu. Poďakovanie patrí pani Karovej, ktorá v rámci dobrej
spolupráce s obcou organizovala zdarma tieto súťaže.

Na akcii počas dňa sa zúčastnilo veľa občanov a detí, ktorí zjedli
šesť kotlov rôznych jedál, čo navarili členovia občianskych združení. Všetkým občianskym združeniam patrí poďakovanie za
aktívny prístup pri príprave a konaní akcie Obecný deň. Na záver
podujatia prišla vytúžená tombola, ktorá bola venovaná deťom.
Každé dieťa bolo označené súťažným číslom. Tombola bola urobená tak, aby každé dieťa vyhralo a všetky deti mohli odísť z rozžiarenými očkami. A tak sa aj stalo. Deti boli šťastné a mali z toho
veľkú radosť. Presne o to nám išlo, aby tento deň patril hlavne
deťom. Celým dňom podujatie sprevádzala moderátorka pani
Kovačechová, ktorá dokonca prispela aj niektorými súťažami. Bola
vtipná, bavila návštevníkov, za čo jej patrí poďakovanie..

V priebehu dňa nás svojou spoločnosťou zabavil aj ľudový súbor
Partizán. Krásne hlasy, ľudia, pesničky zneli výborne. Ich vystúpenie zaujalo všetkých návštevníkov. Po ich vystúpení nasledovali
súťaže pre rodičov a deti, ktoré pripravili členovia z občianskeho
združenia Mravce. Prvou súťažou bolo vozenie svojich detí vo
fúriku. Ale aby to rodičia nemali len také ľahké, museli si obliecť
zásteru, dať velikánske okuliare a vtipnú čiapku a mohli vyraziť.
Bola to veľmi vydarená súťaž, rodičia sa super zasmiali a deti
skvelo povozili.
Nasledovala súťaž, kde pre rodičov boli pripravené v mištičkách
uvarené vajcia a rodičia ich museli čo v najkratšom čase olúpať.
Tejto súťaže sa zúčastnilo až 15 súťažiacich. Najšikovnejší rodičia
boli odmenení vecnými cenami. Pre deti boli pripravené aj ďalšie
súťaže, ako hádzanie loptičkou do plechoviek, atď. Pre rodičov to
bolo kotúľanie kapusty do kolkov a iné súťaže, za ktoré dostali
rodičia a deti odmeny. Okrem súťaží bol pre deti pripravený skákací

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali pri príprave
a organizácii tohto podujatia. Všetci sa zhodli na tom, že podujatie
zblížilo členov jednotlivých spolkov a občianskych združení, ako aj
občanov prítomných na tomto podujatí. Tešíme sa už na ďalší Deň
obce, ktorý bude v septembri 2018.
Alena Samuelčíková
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OSLAVY 90. VÝROČIA ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU NEMCE
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Nemciach si dňa
13. augusta 2017 pripomenuli na spoločnej akcii 90 rokov od
vzniku svojej organizácie. Podľa dochovaných dokumentov
a zápisníc presný dátum založenia zboru bol dňa 7.9.1927. Pri
jeho zrode bolo 16 dobrovoľných hasičov.
Oslavy, ktoré sa konali v priestore „Medzi vodami“ na začiatku obce
v blízkosti pripravovanej IBV výstavby mali nasledovný program:
1. Hasičská hymna, otvorenie, privítanie hostí
2. História hasičského zboru od roku 1927
3. Ocenenie a povýšenie hasičov
4. Vysvätenie hasičskej techniky a obecných symbolov
– Mons. ThDr. Jaroslav Pecha
5. Okrsková súťaž hasičských zborov z obcí Nemce, Selce,
Šalková, Podkonice
6. Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien víťazom
7. Ukážka vyprosťovania osôb z havarovaného vozidla členmi
HaZZ Banská Bystrica
Na podujatí boli prítomní aj predseda a členovia Územnej organizácie DPO SR Banská Bystrica, predsedovia občianskych
združení a spolkov pôsobiacich na území obce Nemce, ako aj
starosta a niektorí poslanci Obecného zastupiteľstva obce Nemce,
ako aj aj občania z obce a mládež. Program podujatia komentovala
tajomníčka zboru Jarmila Hudecová. Privítala prítomných hostí
a zástupcov DHZ z okrsku č. 3. Informáciu z histórie dobrovoľného
hasičského zboru prečítal člen Mgr. Otto Gregor. Spomenul
začiatky zboru, jeho vybavenie, činnosť a úspechy zboru za uplynulé 90 ročné obdobie. Vyslovil presvedčenie, že dobrovoľní hasiči
z Nemiec budú aj v ďalšom období oporou starostu a poslancov pri
zabezpečovaní úloh súvisiacich s ochranou osôb a majetku
obyvateľov obce a blízkeho okolia.

CAS 15, protipovodňového prívesu, ako aj prvej novej hasičskej
zástavy. Potom vysvätil aj obecné symboly – znak a zástavu. Na
tento akt posvätenia bol pozvaný aj Mgr. Daniel Koštiaľ za ECAV,
ktorý však ospravedlnil svoju neúčasť.
Na programe bola aj okrsková súťaž dobrovoľných hasičov z okrsku č. 3. Pozvanie prijali hasiči zo Seliec, Podkoníc a Šalkovej.
Ospravedlnili sa hasiči zo Slovenskej Ľupče. Súťaž prebiehala na
pokosenom trávnatom povrchu a to požiarnym útokom na dva pokusy. Na prvom mieste skončili hasiči zo Šalkovej s časom 20,34
sek., na druhom mieste boli hasiči zo Seliec, ktorým sa podaril útok
v čase 23,95 sek. Na treťom mieste skončili hasiči z Nemiec
s časom 29,64 sek. a štvrtí boli hasiči z Podkoníc z časom 39,74
sek. Naši hasiči z Nemiec po dohode s rozhodcami išli ešte jeden
útok mimo súťaž, kde sa im podarilo dosiahnuť čas 19,31 sek. Ten
však napriek výbornému času už nemohol byť hodnotený.

Ocenenie hasičov v podobe Ďakovných listov si prevzali z rúk
predsedu ÚzO DPO SR Banská Bystrica JUDr. Imricha Kolpáka
12-ti dlhoroční obetaví členovia zboru. Medaile za vernosť a povýšenie hasičov v skupine technikov vykonal veliteľ zboru Ján
Muránsky. Na podujatie a slávnostné posvätenie hasičskej
techniky boli pozvaní predstavitelia Rímsko-katolíckej cirkvi, ako
aj Evanjelickej cirkvi AV. Prítomný bol len Mons. ThDr. Jaroslav
Pecha za Rímsko-katolícku cirkev, ktorý po krátkom príhovore
vykonal akt vysvätenia hasičského zásahového vozidla IVECO

Zúčastnené družstvá si prevzali Diplom a víťazné tri družstvá aj
športové poháre, ktoré im odovzdal starosta obce. Na záver
podujatia prišli členovia HaZZ z Banskej Bystrice, kde priamo na
mieste vykonali ukážku vyprosťovania osôb z havarovaného

Pokračovanie na strane 4
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OSLAVY 90. VÝROČIA ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU NEMCE
vozidla, ktoré zabezpečili hasiči z Nemiec v spolupráci s obcou.
Dvaja dobrovoľníci, ktorí si sadli do vozidla, si mohli na vlastnej koži
vyskúšať situáciu, keď dôjde k havárii a následnému zakliesneniu
zranených osôb vo vozidle. Všetkým prítomným sa ukážka záchrany osôb veľmi páčila, za čo odmenili členov HaZZ veľkým potleskom.
Počas podujatia sa podávalo občerstvenie v podobe guľáša, ktorý
navaril veliteľ zboru Ján Muránsky aj s pomocou viacerých členov
zboru, ktorí čistili zemiaky, zeleninu a pod. Sprievodnú hudbu a obsluhu mikrofónu mal na starosti hasič Mirko Janovec ml. Počasie
bolo celkom príjemné, svietilo slniečko a fúkal aj vetrík. Program
podujatia hodnotili hostia, zúčastnené hasičské družstvá a prítomní občania a mládež veľmi pozitívne.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

Predstavili sme si aj modelárov pána Valenta a pánov z Banskobystrického modelárskeho klubu,ktorí doniesli deťom ukázať
svoje krásne modely a predviedli ukážky svojich lietadiel. Náš
kamarát Milan Hrk daroval lietadielko ako cenu pre najkrajšieho
šarkana. Tak a deti sa mohli rozbehnúť a púšťať svojho šarkana.
Deti aj rodičia v plnej paráde rozprestreli svoje šarkany a bola to
nádhera. Všade okolo krásne sfarbená príroda a šarkany vo vzduchu, ktoré lietali, no krása. Deti sa snažili, rodičia pomáhali a behali
hore dole. Keď už deti začínali byť unavené, zavolali sme ich
a rozdali sme im sladkú odmenu a pekné podložky, aby mali
pamiatku na tento krásny deň.

ŠARKANIÁDA
Lieta Šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želá vám.
Na kopci Stráža za obcou Nemce sa dňa 4.11.2017 konala
Šarkaniáda pre deti z našej obce, ktorú organizovala kultúrna
komisia v spolupráci s obcou Nemce. O druhej hodine
poobede sme sa stretli na kopci a prekvapilo nás počasie,
ktoré tento rok vyšlo parádne.

Chcem sa poďakovať „ babám “, ktoré mi pomohli Mati, Ade, Stelke
Bolo krásne, slniečko nám svietilo, vetrík fúkal a deti s úsmevom na a pánovi starostovi . Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste si našli čas
tvári nás potešili najviac. Na začiatok sme sa privítali a odfotili. a prišli so svojimi deťmi a teším sa, že sa znovu stretneme aj o rok.
Alena Samuelčíková
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XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE VO VARENÍ KAPUSTNICE
A PRÍPRAVE ZABÍJAČKOVÉHO TANIERA - 11.11. 2017.
Akcia sa konala za ﬁnančnej podpory Banskobystrického Všetky zúčastnené družstvá od obce obdržali ceny a najlepší zíssamosprávneho kraja, obce Nemce, ako aj ďalších sponzorov, kali krásne poháre za víťazstvo v súťaži. Odmenená bola aj top
kuchárka – pani Marcela Lundová z obce Heřmanov z Čiech a top
ktorí materiálne a ﬁnančne podporili toto podujatie.
kuchár Branislav Peterel z obce Jeseník nad Odrou z Čiech.
XI. ročníka Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave Organizátori nezabudli ani na kultúru. Počas dňa bavila divákov
zabíjačkového taniera sa zúčastnilo celkom 21 družstiev, z toho moderátorka pani Kovačechová a na javisku účinkovala Heřmaštyri družstvá z Čiech a jedno družstvo z Poľska. Súťaž prebiehala novská muzika a country skupina Pacipaciﬁk.
v upravenom parčíku pri Kultúrnom dome Nemce. Samotné varenie kapustnice a príprava zabíjačkového taniera trvalo od 11.00 do V sprievodnom programe podujatia mohli návštevníci vidieť zdobe14.00 hod., keď družstvá odovzdali svoje produkty na vyhodno- nie vianočných perníkov. Pri kultúrnom dome si mohli zakúpiť
tenie komisii, ktorá určila poradie najlepších družstiev.
účastníci podujatia nemčianske tvarožníky, kapustnicu, klobásky,
jaternice, cukrovú vatu, medovinu, med, mäso z grilu, plnené
V kategórii vo varení kapustnice sa umiestnili na l. mieste langoše, štrúdle, koláče atď. Tiež si mohli kúpiť aj rôzne výrobky
Obec Skalička I., na 2. mieste sa umiestnilo družstvo 4M z kože, dreva, hračky od remeselníkov z celého Slovenska a textilSlimák Tím z Nemiec a na 3. mieste Východniari z Kojšova.
né výrobky. Obec ponúkala pre všetkých návštevníkov podujatia
zadarmo chlieb s masťou a cibuľou a kávu. Veľa návštevníkov
V kategórii príprava zabíjačkového taniera bolo nasledovné prišlo nielen z našej obce, ale aj okolitých obcí a Banskej Bystrice.
poradie: 1. miesto Koňare Banská Bystrica, 2. miesto TRIO Počas dňa sa podujatia zúčastnili starostovia obcí Mikroregiónu
pod Panským dielom a sponzori podujatia. Všetkým patrí veľká
Nemce a 3. miesto Hasiči Nemce.
vďaka, pretože bez ich pomoci by sa súťaž ťažko uskutočnila.
Hlavnými sponzormi podujatia bol Banskobystrický samosprávny
kraj, Marius Pedersen, Envigeo, BCF, Euroinex, Pyroboss,
PowerBattery, Urpiner, J.Beneš-Žeriavy a ďalší podnikatelia z Banskej Bystrice a obce Nemce.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý ﬁnančne prispel na toto podujatie.
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XXII. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR
STAROSTU OBCE NEMCE
Dňa 19.08.2017 sa konal už XXII. ročník minifutbalového
turnaja o Pohár starostu obce na „otočke“ v Nemciach.

1. miesto - Nulová šanca

Tohto tradičného nemčianskeho turnaja sa tohto roku zúčastnilo
spolu 6 mužstiev.Výsledky vzorne zapisovali Kika Géciová,
Andrejka Verešová a Zuzka Chochulová.

2. miesto - FC Nemce

Výsledková listina po celodennom meraní síl vyzerala nasledovne:
1. miesto - Nulová šanca
2. miesto - FC Nemce
3. miesto - Nemce 2012
V mene organizačného výboru srdečne ďakujeme všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový priebeh
turnaja a samozrejme zúčastneným športovcom za skvelé výkony
a športové správanie.
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3. miesto - Nemce 2012

NEMČIANSKI CHLAPCI V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO FUTBALU
prezimuje na 6. mieste z 18-ich mužstiev a mužstvo „Nemce 2012“
BANSKÁ BYSTRICA
na 8. mieste taktiež z 18-ich mužstiev. Všetkým chlapcom zo všetkých troch mužstiev ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej
obce. Detailnejšie informácie o Mestskej únii malého futbalu v Banskej Bystrici (rozpisy zápasov, výsledky, štatistiky, atď.) nájdete na
webovej stránke: www.mumfbb.sk.

Nemce zaznamenali nevídanú skutočnosť – ako jediná obec v
BB kraji má zastúpenie v troch najvyšších ligách v malom
futbale.
V ročníku 2017/18 nemčianski futbalisti bojujú v MUMF Banská
Bystrica takto: 1.) Extraliga – mužstvo „Nemce“, 2.) I. liga –
mužstvo „FC Nemce“, 3.) II. liga – mužstvo „Nemce 2012“.
O čo najlepšie výsledky a umiestnenie v tabuľkách bojujú títo
nemčianski športovci: 1.) Jaromír Brhlík, 2.) Milan Adam, 3.)
Ján Chrastina, 4.) Martin Chochula, 5.) Jozef Jamriška, 6.)
Michal Janovec, 7.) Miroslav Janovec, 8.) Tomáš Kostiviar, 9.)
Erik Filipko, 10.) Matúš Kán, 11.) Samuel Ježík, 12.) Marián Krnáč, 13.) Filip Lietava, 14.) Erik Rusko, 15.) Adam Filipko, 16.)
Miroslav Balogh.
Zápasy v extralige ešte len začali a hrajú sa každú stredu vo
večerných hodinách v telocvični ZŠ Badín. V I. a II. lige sa už
skončila jesenná súťažná časť, pričom mužstvo „FC Nemce“
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a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým
spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho
poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených
nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝMI
BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI
V našomkaždodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažkorozložiteľným
odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci
s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom
trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu,
spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej
komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.
V triedení a recyklácii sú významnými globálny mihráčmi vo
blasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane
životného prostredia.

Batérie a akumulátory sú ťažkorozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob
k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zbernýchdvoroch a ďalšíchmiestach na
území našej obce / mesta a na celom území Slovenska. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
ných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 498 hlasov a to Ján
Lunter 258 hlasov, Marián Kotleba 96 hlasov, Igor Kašper 74
hlasov, Martin Jahuniak 50 hlasov.

Dňa 4.11.2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych
krajov. Naša obec mala vytvorený jeden volebný okrsok so
sedem člennou volebnou komisiou. Volebná miestnosť bola
v sále Kultúrneho domu.

Za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja bol
zvolený: Ján Lunter s celkovým počtom 99169 hlasov. Za poslancov do BBSK za okres Banská Bystrica boli zvolení:
Igor Kašper s celkovým počtom hlasov 10747, Ondrej Lunter 10668
hlasov, Viera Dubačová 9543 hlasov, Jakub Gajdošík 8400 hlasov,
Martin Turčan 6905 hlasov, Marián Kotleba 6737 hlasov, Ľubomír
Motyčka 6693 hlasov, Ľubica Laššáková 6672 hlasov.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 972. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 503 čo je 51,75 % účasť. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 477 hlasov a to Igor Kašper 111 hlasov, Ondrej Lunter 98
hlasov, Erika Karová a Jakub Gajdošík po 80 hlasov a Ľubica
Laššáková 75 hlasov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-

Pre pomoc nielen odborárom sa v roku 2010 rozhodla Regionálna rada
KOZ SR zaviesť do praxe
bezplatnú poradňu pre
občanov.

Najviac sa na nás obracajú občania vo veci pomoci v právnych a sociálnych veciach. Spolupracujúci odborníci vedia žiadateľom o pomoc vysvetliť problematiku, s ktorou prídu občania do poradne a vedia žiadateľa
aj odborne usmerniť. Odborným garantom tohto projektu je JUDr. Peter
Múkera, st. Poradňa je otvorená každý posledný štvrtok v mesiaci od
15.00 hod. do 17.00 hod. na adrese ČSA 25, Banská Bystrica, tel.
048/4123778, 0903440799.

NÁVŠTEVA DIVADLA JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO VO ZVOLENE
Ako už tradične, aj v tomto období, usporiadal klub seniorov
pre jeho členov, ale aj nečlenov klubu, kultúrne podujatie do
Divadla JGT vo Zvolene na komediálne predstavenie
SLIEPKA.

rodu. Humorný dej predstavenia zo života hercov v ich súkromnom
živote však poukázal, že "sliepkou" môže byť aj mužské pohlavie o
čom svedčila charakteristika jednotlivých postáv, ktoré sa dostávali
do pikantných situácií v tomto príbehu lásky, nenávisti a nevery.
Výkon hercov bol vynikajúci, vedia dobre hrať, zaujať diváka 90
Bol to skutočne veľmi dobrý výber. Predstavenie sa konalo v diva- minút bez prestávky, tak to si zaslúžilo patričné uznanie nás
delnom štúdiu, v priamom styku s divákom. Všeobecne vieme, divákov.
komu u nás povieme "to je sliepka" a tým sa myslí osoba ženského
Edita Kostiviarová

VÝLET DO ZAKOPANÉHO

Kto mal záujem mohol navštíviť "starý cintorín" miesto pochovania
významných osobností. Cintorín je vyhlásený za národnú paKlub seniorov Nemce usporiadal v mesiaci september pozná- miatku. Väčšina účastníkov zájazdu zamierila aj na trhy s cieľom
vací výlet do poľského mestečka Zakopané. Objednávka na urobiť nákup, alebo si len popásť oči nad pestrosťou ponúkaných
pekné počasie nám bola zamietnutá, a tak z oblohy lialo celý tovarov a veruže málokto odolal oštiepkom a iným syrovým
čas cestou tam a nazad.
výrobkom. Hlavná nákupná ulica mestečka, v ktorej sa centralizuje
celý turistický ruch, aj pri nepriazni počasia, bola plná turistov.
No však toto malebné mestečko, ktoré leží len niekoľko kilometrov
od slovenských hraníc, malo aj tak svoje čaro. I napriek tomu, že Tu nájdete všetko, od butikov, obchodov s typickou poľskou ponebolo možné pokochať sa krásnou panorámou Tatier, prípadným nukou - kožou vo všetkých podobách, obchodíky so suvenírmi
výstupom na kopec Gubalowka, poznali účastníci zájazdu veľa z dreva a samozrejme občerstvenie s tradičnou poľskou receptúiných zaujímavostí na ktoré budú iste radi spomínať.
rou, či už v ľudových, alebo noblesnejších zariadeniach. Určite prechádzkou po tejto ulici si každý všimol krásnu drevenú architektúru.
Aj keď vozy ťahané koníkmi nemali pasažierov aj to patrilo k celkovej atmosfére. Toto všetko ponúka, a ešte veľa nespomenutého,
nezabudnuteľné mestečko, ktoré medzi turistickými strediskami
v Poľsku má dominantné postavenie. Preto mnohí z účastníkov
tohto zájazdu sa sem radi vrátia, lebo je tu čo obdivovať.

Bola tu možnosť prezrieť si sakrálne pamiatky, ako je kostol Matky
Božej Fatimskej, taktiež v blízkosti stojacej kaplnky Najsvätejšieho
srdca Ježišovho s krásnymi interiérmi. Obloženie z dreva, ktoré
pôsobilo ako čipka v obidvoch kostoloch je iste dielom šikovných
majstrov tohto remesla. Aj priestranstvo v okolí týchto chrámov
s krížovou cestou a sochou pápeža Jána Pavla II pôsobilo
veľkolepo.

Edita Kostiviarová
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VYKUROVACIE OBDOBIE A POUŽÍVANIE PALIVOVÝCH SPOTREBIČOV
Vážení občania,s príchodom chladného počasia sa začína Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo - neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich
vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. - nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín,
petrolej či denaturovaný lieh,
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpe- - inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom
čenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vy- rešpektovaní pokynov výrobcu,
kurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne - dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli
presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v roku 2014 vzniklo v sú- umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených
vislosti s poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
telies, komínov a dymovodov celkom 93 požiarov z toho 63 vply- - popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých
vom vyhorenia sadzí v komínoch. Preto je potrebné aby ste dbali a uzavierateľných nádob,
na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým te- - dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také
pelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kon- spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú
trolovaný v nasledovných lehotách :
trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé - dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie
palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na NEZABUDNITE !
plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
Čistenie a kontroAk je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom la komína je ponad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vinnosťou každévykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, ho občana a ak to
kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. Pra- nezvládnete savidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať mi nechajte to na
užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nás- odborníka - komitrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostred- nára
níctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik
KRHZ BB
komínov.

Základné informácie o požiarovosti Počet požiarov
Územný celok: Okres Banská Bystrica Priama škoda
V období od 01.01. 2017 do 30.06. 2017 Usmrtené osoby

93
348 830
0

Zranené osoby
Uchránené hodnoty
Následná škoda

3
3 729 685
6 925

pomaly volal po jednom. Každé z detí povedalo krásnu básničku
alebo zaspievalo pesničku. Musím povedať, že im to išlo výborne.
Potom dostali veľký balík sladkostí a od pána starostu dostali
Adventný kalendár a vianočné lízatko. Po všetkých tých krásnych
Mikuláš je dedko starý,
básničkách sa rodičia aj s deťmi odfotili spolu s Mikulášom a začala
vie on robiť veľké čary.
sa discotéka. Deti tancovali, zabávali sa, dostali svietiace náramky,
ktoré mali veľký úspech. Keď už deti boleli nožičky išli sme von
Nadelí ti radosti,
s Mikulášom rozsvietiť vianočný stromček a odpáliť ohňostroj na
čižmu plnú sladkostí.
ktorý nám prispel aj pán Gebauer a dokonca aj odpálil. Ohňostroj
bol krásny, bolo na čo pozerať. A mohli sme sa pustiť do výborného
Ako každý rok aj dnes 3.12.2017 k nám do Nemiec prišiel punču, ktorý navaril náš pán starosta Dušan Mydlo. Punč bol fakt
Mikuláš, aby mohol detičkám rozdať sladkosti. Od rána sa výborný. Chutil aj chlieb s masťou a cibuľou.
pripravoval a prišiel v plnej paráde.
Deti šantili, hrali sa a rodičia sa mohli pripojiť. Výborný vianočný
O tretej hodine popoludní sa pomaličky začala plniť sála kultúrneho punč, pesničky, no krásna akcia. Tešíme sa, že nás je každým
domu z ktorej išiel detský smiech a radosť. V kuchynke sa zatiaľ rokom viac a budeme sa tešiť, že na rok si znovu pokeciame pri
varil výborný punč. No a prišla tá chvíľa, privítala som všetky výbornom punči. Chcem sa poďakovať hlavne Mikulášovi, čertovi,
detičky a spoločne sme zakričali na Mikuláša, aby prišiel medzi anjelovi, Radkovi, starostovi, Danke, Andrejke, Milke, Peťovi,
nás. Naraz sa otvorili dvere, vošiel Mikuláš, čert a dokonca dvaja, Jankovi, Martinke, Terezke, Evke, Marošovi, Evke, Mišovi boli ste
no a ešte aj anjel. Z jedného rohu išiel detský smiech, z druhého super, patrí vám veľká vďaka. Tešíme sa na vás milé deti v roku
Alena Samuelčíková
plač kvôli čertovi. Mikuláš na úvod privítal deti a potom ich pekne 2018.

MIKULÁŠ

Vývoz komunálneho odpadu: 22.12.
Vývoz triedeného odpadu:

29.12.

Narodili sa ......
Evelyn Andrea Knight
Maroš Oťazík

Ondrej Buda
Richard Hlinka
Lukáš Purgat

Opustili nás ..... Ľubomír Kostiviar 68 r.
Igor Líška
83 r. Dušan Diškanec 69 r.
Anna Masná 85 r. Edith Kmeťová
77 r.
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