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ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU
A KULTÚRNEHO DOMU

REKONŠTRUKCIA
MATERSKEJ ŠKOLY NEMCE

V mesiacoch apríl – jún bolo zrealizované zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu.

Budova bola postavená pred 100 rokmi. Objekt slúžil pôvodne
ako základná škola, neskôr bol využívaný pre potreby materskej školy.

Na základe výsledkov verejnej súťaže, práce vykonala ﬁrma IRES
R+M s.r.o. Košice, ktorá vyhrala súťaž s najlepšou cenou zo
všetkých uchádzačov vo výške 32.849,19 Eur vrátane DPH.
Pôvodná rozpočtovaná cena stavby bola vo výške 51 297,48 Eur
s DPH. Obec verejnou súťažou ušetrila 18 448,29 Eur na dodávke
tovaru a vykonaných prácach. Predmetom zateplenia OcÚ a KD
bolo zateplenie obvodového plášťa budovy kontaktným zatepľovacím systémom Multi therm hr. 100 mm so zatepľovacou vrstvou
polystyrénu a povrchovou úpravou a to silikónovou omietkou Prince color. Súčasťou týchto prác bolo uskutočnenie búracích prác
markízy zo zadnej strany budovy, odstránenie porušenej omietky,
vysprávky, ako aj odstránenie klampiarskych častí, oplechovania
parapetov starých zvodov a nahradením ich novými prvkami.
Ďalšie práce súviseli aj s predlžovaním odvetrania plynových
spotrebičov, výmena dvoch okien / kancelária starostu a archív /.
Taktiež boli vykonané práce na bleskozvodoch celej budovy
vrátane revíznej správy. Aj keď bola vysúťažená veľmi dobrá cena
realizácie stavby oproti rozpočtu, zo strany obce neboli uzavreté
s ﬁrmou IRES žiadne dodatky o dodatočnom zvýšení nákladov
stavby zo strany dodávateľa.
Stavba bola odovzdaná dňa 15.6.2015. Záručná doba, zodpovednosť za vady podľa bodu 6.2 zmluvy je v trvaní 60 mesiacov
a končí 15.6.2020.Firma po skončení prác dala obci sponzorský
dar vo výške 500 Eur na akciu Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera.
(dm)

NOVÁ VÝSTAVBA IBV V OBCI
Obec pre rozvoj IBV schválila v súlade s Územným plánom
Obce Nemce v roku 2007 Doplnok č. 2 v lokalite „Ostredok “.
Po prvých neúspechoch s investormi sa začala výstavbou IBV
vážne zaoberať ﬁrma MGŠ Reality s.r.o. Banská Bystrica. Zdĺhavý
proces s výkupom pozemkov ( veľká časť nevysporiadaných,
v správe SPF ) predlžovala termín výstavby. V tomto roku po
vykonaní projektu jednoduchých pozemkových úprav Nemce –
Ostredok bude plocha na vybudovanie IBV – I. etapa vyriešená.
Firma MGŠ s.r.o. v súčasnej dobe pripravuje projektovú dokumentáciu na územné konanie. Priebežne sa vykonávajú dielčie
úkony ako riešenie prípojok inžinierskych sietí, vjazdov na
pozemky zo štátnej cesty atď.
Vydanie územného rozhodnutia pre ﬁrmu MGŠ s.r.o. bude
v horizonte do 15.12.2015 za predpokladu všetkých dokumentácií
a vyjadrení orgánov. Vydanie stavebného povolenia na výstavbu
rodinných domov sa predpokladá do konca februára 2016.
Následne sa začnú stavebné práce súvisiace s inžinierskymi
sieťami. Samotná výstavba rodinných domov v tejto lokalite začne
pravdepodobne v máji 2016.
Bližšie informácie vám poskytne ﬁrma MGŠ s.r.o. p. Šaling č. t.
0915 838 144 ohľadne rezervácie a kúpe pozemkov.
(dm )

Po odovzdaní MŠ odborom školstva do správy obce, budova bola
v dezolátnom stave. Obec postupne škôlku plynoﬁkovala, urobila
odkanalizovanie do verejnej kanalizácie, bola vykonaná rekonštrukcia elektrických rozvodov, výmena drevených okien za nové
plastové okná, vstupné priestory s novým dreveným prístreškom,
odvodnenie školskej záhrady, výstavba detského ihriska, školy
v prírode. Bol vybudovaný drevený altánok v spodnej časti školskej
záhrady, natretá strecha, odizolovanie zadnej a prednej časti MŠ.
V mesiaci február 2015 na výjazdovom zasadaní vlády SR v Banskej Bystrici bola obci pridelená dotácia na zateplenie materskej
školy vo výške 11.000 Eur.
Na základe výberového konania bola uzavretá zmluva medzi obcou a ﬁrmou Gindl AM Banská Bystrica na realizáciu zatepľovacích
prác fasády z juhu, východu a západu MŠ vo výške 11 498,03 Eur
s DPH. Na zateplenie MŠ bol použitý kontaktný zatepľovací
systém hr. 120 mm Baumit-Pro a vonkajšia tenkovrstvová omietka
Baumit Nanopor. Práce začali 29.6.2015 a boli ukončené
a odovzdané obci dňa 31.7.2015 so záručnou dobou 60 mesiacov
na zatepľovací systém a 24 mesiacov na ostatné práce.
Po ukončení zateplenia obec pokračovala s rekonštrukciou MŠ.
V MŠ bolo vymenené celé vodovodné potrubie, vykonané obklady
dlažby v sociálnych zariadeniach detí a personálu, vymenené
nové záchody, umývadlá, sprchový kút, v sociálnom zariadení
nové okná. Do pivničných priestorov boli osadené nové dvere,
okná a bol zhotovený nový drevený prístrešok nad vstupom do
pivnice. Celkom boli zrealizované práce vo výške viac ako 8 tisíc
Eur, ktoré boli uhradené z úveru a časť z rozpočtu obce.
V roku 2016 obec bude pokračovať v prácach v MŠ a to zateplením
zadnej časti budovy po odstránení vlhkosti vybudovaním oporného múrika, oplotenie školskej záhrady a vymaľovanie vnútorných
priestorov MŠ, zhotovenie odstavnej plochy pred MŠ.
(dm)

VIETE ŽE
- obec získala z Ministerstva ﬁnancií SR dotáciu vo výške 3 000
Eur účelovo viazanú na dokončenie odstavnej plochy pri bytovke
21-25 na sídlisku v obci. Práce budú zrealizované do 10.10.2015
- sa realizuje modernizácia zariadenia O2 na komíne pri Fitnes
centre v dolnej časti obce, čím sa skvalitní príjem signálu
-v mesiaci júl-august 2015 Slovak Telekom uskutočnil rekonštrukciu MTS Nemce na Nemčianskej ceste. Obec v mesiaci október
demontuje stĺpy bývalého miestneho rozhlasu na sídlisku a Nemčianskej ceste
-pri obecnom úrade je umiestnená úradná tabuľa obce na dôležité
oznamy pre občanov a na sídlisku bola osadená nová informačná
tabuľa pre návštevníkov a občanov obce
-bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu „ Sportocomplex
Nemce “. Stavba pozostáva s bybudovania Wc mužov, žien, šatní,
reštaurácie, welnes, ubytovania. Rozmery povolenej stavby sú
35 x 42 m
pokračovanie na strane 2
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VIETE ŽE
-na cintoríne pri vstupnej bráne obec vybudovala priestor na
separovanie komunálneho odpadu. Za týmto účelom boli
zakúpené aj tri 240 litrové nádoby na separovanie skla, plastov
a ostatného odpadu z cintorína

-na cintoríne niekto zámerne z hrobov odcudzuje kvety, vázičky
a podobne.
Z toho dôvodu obec od 1. októbra osadí na cintoríne fotopascu na
monitorovanie priestorov cintorína

-obec vysadila na cintoríne viac ako 100 kríkov krušpánu popri
chodníku. Krátko po výsadbe už niekto ukradol 2 kríčky z cintorína

-28.8. bola zapálená na miestnom kopci Stráža vatra na počesť
SNP ktorej sa zúčastnilo viac ako 220 občanov a detí

PIVOVÉ POHÁRE V ZBIERKE JOZEFA ŠULEKA
Kráľovstvo pivových pohárov p. Šuleka na Lúčnej ulici v Nemciach poznajú niektorí jeho známi, priatelia alebo zákazníci už
veľa rokov, ale určite sa v našej obci nájdu aj takí, ktorí o jeho
záľube doteraz ani netušili.
Priznám sa, že ja som patrila do tej druhej kategórie. Preto som sa
na podnet zberateľa rozhodla, že si jeho zbierku osobne prídem
pozrieť a o jeho dlhoročnom zberateľskom koníčku aj niečo
napísať do „našich“ Nemčianskych novín.
Prvý pohár, ktorý zahájil zberateľskú vášeň Jozefa Šuleka získal
pred viac ako 45 rokmi. Ako vojak základnej služby slúžil v kasárňach v Martine, kde v čase vychádzky s inými vojakmi –
kamarátmi v zbrani, navštevovali príležitostne aj miestne pohostinstvá v okolí. Mali aj svoju obľúbenú krčmičku, kde sa dalo pri
dobrom pivku o všeličom porozprávať. Z nej získal darovaním od
kamarátov svoj prvý pohár s českým nápisom Staropramen, ktorý
má dodnes svoje čestné miesto na poličke. Spoločnosť mu robia
za tie mnohé roky získané, alebo darované, domáce aj zahraničné
sklenené pivové poháre, ale aj prekrásne maľované keramické
krígle z krajiny piva – Nemecka. Tie mu darovala do zbierky dcéra
p. Seráka Imricha, ktorá žije v Nemecku. Sú tu zastúpené aj
„litráky“, ale väčšinu zbierky tvoria tradičné pollitre. Všetkých 550
kúskov z 10 štátov sveta získal od rôznych darcov a prispievateľov.
Z krajín sveta sú to poháre a krígle napr. z okrem spomínaného
Nemecka aj z Ruska, Chorvátska, Anglicka, Švajčiarska, Vatikánu,
Česka a samozrejme aj zo Slovenska. Pekné poháre získal napr.
od dcéry veliteľa dobrovoľných hasičov v obci Jána Muránskeho,
ktorá opatrovala v Nemecku v jednej rodine. Tí veľmi chceli ochutnať pravú slovenskú domácu slivovicu, tak na výmenu za ne získala pre zberateľa dve bedničky rôzne maľovaných a ozdobených
pivových pohárov. Podobne mu do zbierky pribudli aj viaceré kúsky
od netere s priateľom. Občas sa mu podarí získať pekný pivný
pohár aj tak, že si ho priamo vypýta od krčmárov, hlavne keď im
spomenie svoju zberateľskú záľubu.
Na uloženie a prezentáciu takejto zbierky je však potrebné mať aj
primerané miesto v dome. Jozef Šulek to má veľmi dobre vymyslené. Všetky poháre a krígle má pekne a prehľadne uložené v hale
rodinného domu v skrini s poličkami, ktorá siaha až po strop. Posuvné dvere sú zo skla, takže celú zbierku je pekne vidieť a pritom
je chránená pred možným prachom z okolia. Poličky sú prispôsobené veľkosti pohárov tak, aby sa ich tam dalo vystaviť čo najviac.
Vrchný rad poličiek je určený pre poháre na výmenu.

Zaujímalo ma tiež, či je zberateľ p. Šulek aj členom nejakého
pivového klubu, kde by si vymieňal pivné poháre, ktoré má vo viacerých kusoch a sú určené na možnú výmenu. Ako som sa od neho
dozvedela, takéto kluby sú poväčšine v Čechách, Nemecku a inde
v okolitých krajinách, čo je náročné na cestovanie a prenášanie
sklených kúskov zo zbierky. Najbližšie je klub pivárov vo Zvolene
a Banskej Bystrici o ktorom ho oboznámil Ing. Kováč. Členovia sa
schádzajú pri Malej stanici vo Zvolene. Klub má asi 20 členov
a občas sa aj nášmu zberateľovi podarí cez nich niečo vymeniť
a nové do zbierky získať.
Okrem tejto zbierky má p. Šulek vo svojej opatere aj zápalkové
nálepky na škatuľky. Je ich úctyhodné číslo: 12.887 z 22 štátov
sveta. Získal ich podľa jeho slov ako dedičstvo po svokrovom
bratovi z Bratislavy. Niektoré série sú z ďalekých exotických krajín
a staré niekoľko desiatok rokov, možno aj viac. Možno sa mu
náhodne ozve nejaký zberateľ takýchto nálepiek z blízkeho, alebo
aj širšieho okolia, ktorý bude mať záujem o túto zberateľskú oblasť.
Ale to už je iná kapitola.
Jarmila Hudecová
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PRESTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NA SOCIÁLNE BYTY
PRE OBEC NEMCE
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 2.12.2014 bol
uznesením č. 319/2014 schválený investičný zámer kúpy
sociálnej budovy so súp. číslom 300 parc. 445/51 v bývalých
priestoroch závodu Stavby-mechanizácia-doprava v ktorom
sa bude po prestavbe nachádzať 22 nájomných bytov.
Spôsobom ﬁnancovania kúpy budovy malo byť 40% z prostriedkov
Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR a 60 % z úveru od
Štátneho fondu rozvoja bývania. Obec pre žiadateľov bytov
pripravila predbežné formuláre. Žiadosti bolo potrebné priniesť na
OcÚ do 30.5.2015. Celkom o byty prejavilo záujem 38 občanov
našej obce. Súkromný investor ﬁrma L - M s.r.o. Banská Bystrica
začal prípravné práce a predložil 5. mája 2015 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo obcou Nemce
vydané 29.5.2015 a nadobudlo právoplatnosť 17.6.2015. Od tohto
termínu začala prestavba sociálnej budovy na bytový dom 22 b.j.
s prípojkami plynu, NN káblového prívodu, vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Priebežne sa pripravovala Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve v mesiaci august. Ešte pred podpísaním zmluvy
urobilo obecné zastupiteľstvo fyzický prieskum, ako napredujú
práce na prestavbe budovy.K stavebným prácam poslanci nemali

žiadne výhrady. Zistili však, že v budove sa nachádza kotolňa,
ktorá bola rekonštruovaná v roku 2001 a sú tam osadené 2 plynové
kotle z roku výroby 2000. Poslanci OZ požiadali súkromného
investora, aby pri prestavbe v plynovej kotolni vymenil staré kotle
za nové kondenzačné kotle, nakoľko tie pôvodné sú pred koncom
ich životnosti.
Investor sa vyjadril, že kotolňu prerábať nebude, nakoľko pôvodné
plynové kotle sú funkčné a nevidí dôvod ich výmeny. Poslanci na
svojom zasadnutí dňa 27.8.2015 prerokovali návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytového domu s 22 b.j. Uznesením
č. 38/2015 neschválilo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi
obcou Nemce a ﬁrmou L-M s.r.o. Banská Bystrica tak, ako bol
elektronicky predložený návrh zmluvy ﬁrmou L-M s.r.o. dňa
26.8.2015. V prípade, že investor prehodnotí svoj zámer a doplní
do zmluvy rekonštrukciu kotolne s výmenou pôvodných kotlov za
nové kondenzačné kotle, poslanci OZ prerokujú návrh novej
zmluvy do 30.9.2015. V opačnom prípade obec neuskutoční kúpu
bytov a investor si bytovú problematiku bude riešiť sám na svoje
náklady.
(dm)

MDD 2015

VÝLET DETÍ DO ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY

Krásne slnečné a veľmi teplé počasie nás sprevádzalo po celý
deň, ktorý patril našim detičkám.

Skoro na konci prázdnin sme sa vybrali my rodičia a naše
detičky do krásnej Zologickej záhrady v Bojniciach, kde sme
sa podľa počasia chceli aj kúpať.
Ráno o pol ôsmej sme si dali odchod z Nemiec a hurááá za
dobrodružstvom. Po ceste detičky kládli maminkám otázky „ kedy
tam už budeme “. No jednoducho nevedeli sa dočkať. Keď zbadali
Bojnický zámok, to boli šťastné očká a super radosť, že sme na
mieste. Pri rozchode sme sa dohodli o koľkej sa zídeme na
parkovisku naspäť domov. Išli sme spolu kúpiť lístky pre detičky
a počkali sme na dospelákov kým prídu. Potom sme sa rozdelili
každý po svojom. Prechádzaním po ZOO sme sa sem tam stretli
a rozžiarené očká detí pri zvieratkách stáli za to. Zvieratká boli
nádherné, hneď na začiatku sa kúpal vo vode medveď, ďalšie dva
sa medzi sebou bili. Maličký opičiak sa hral s maminkou na
schovávačku, lev sa vyhrieval na slniečku, levica s levíčatami
obzerali návštevníkov. Nádherné bolo aj stretnutie so slonmi,
pelikánmi, jeleňami a ďalšími zvieratami v zoologickej záhrade.
Proste nádhera. Niektorí z nás sa išli kúpať na krásne kúpalisko
Čajka, kde bola teplučká voda a nádherný výhľad na zámok.
Detičky sa vykúpali až kým nemali rozmočené pršteky. Pri
odchode domou sme kúpili každému z detí magnetku, sladkosť
a pero na pamiatku. Detičky na ceste domov po celodennom výlete
v autobuse pospali a zobudili sa až pri príchode domov.
Chcem pochváliť všetky deti za slušné chovanie počas celého
zájazdu. Dúfam, že sa stretneme znovu na peknom výlete v takomto počte.
Alena Samuelčíková

O 15-tej hodine sme sa stretli na lúke pri panelákoch. Ja s mojimi
pomocníkmi sme nachystali rôzne súťaže pre detičky. Na začiatku
sme všetkých privítali a oboznámili sme ich s priebehom podujatia.
A mohla sa začať zábava. Všetky detičky sa rozutekali k súťažiam,
kde si zabehali s vodou s deravým pohárom, zahádzali loptičkou
do plechoviek, kruhmi na tyč, zhadzovali kužele a za každú súťaž
dostal každý malí súťažiaci sladkú odmenu. Medzitým prišli aj dva
krásne koníky, ktoré nám požičal kamarát Mirko Ilčík zo Seliec.
Touto cestou mu ďakujeme za to, že aj v takej horúčave prišli
a spravili radosť našim detičkám. No a samozrejme nechýbalo ani
nové hasičské auto, ktoré tento rok naša obec získala. Bolo
maximálne vyťažené. Veliteľ hasičov Ján Muránsky, ktorý deti vozil
na aute IVECO CAS 15 urobil radosť všetkým malým zvedavcom.
Keď už bolo skoro po všetkom, prišiel medzi nás obľúbený
SHREK, ktorý rozdal všetkým detičkám balíčky za to že boli
odvážne, vysmiate a dúfam že aj spokojné. Ďakujem za skvelú
pomoc Petrovi Samuelčíkovi, Jankovi Madošovi, Danke Bugáňovej, Janke Mydlovej, Andrejke Verešovej, Martinke a Jožkovi
Bartošovcom a samozrejme pánovi starostovi.
Alena Samuelčíková

POZVÁNKA

OBEC NEMCE Vás pozýva
dňa 14. novembra 2015 na IX. ročník akcie

Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera,
ktorá sa uskutoční v priestoroch parčíka a v Kultúrnom dome Nemce.
Prihlášky si môžu súťažné družstvá vyzdvihnúť na OcÚ
alebo na internetovej stránke obce www.nemce.sk
Bližšie informácie na tel. čísle 0905 643 357

Trojčlenné súťažné družstvá sa môžu prihlásiť
v termíne do 30.10.2015 na Obecnom úrade
v Nemciach.

Počas celého dňa budú môcť návštevníci „okoštovať“ klobásky, kapustnicu a iné špeciality, poprípade zakúpiť si
poľovnícky alebo baraní guláš, nemčianske tvarožníky a iné dobroty.
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ADRIM NEMČIANSKY BEH
V nedeľu 24. mája sa malou obcou Nemce v podhorí Pánskeho
dielu prehnala víchrica takmer 600 odhodlaných bežcov.
Tretí ročník Adrim Nemčianskeho behu, už tradične spätý s dňom
obce Nemce, ponúkol opäť účastnícky rekord i zaujímavý kultúrny
program. Nechýbal guľáš ani folklórna hudba a očakávaným
prekvapením bol prelet známej letky Očovských bačov nad hlavami všetkých, ktorí do Nemiec na podujatie zavítali. Po výdatnom
sobotňajšom daždi nadobudla trať správny krosový nádych a pretekári sa mohli tešiť na niekoľko technických pasáží. Nielen
charakter trate, ale hlavne kvalitné výkony, prispeli k úrovni
pretekov, ktoré sa radia k vrcholným akciám bežeckej sezóny v regióne a majú neodmysliteľné miesto v sérii Marathon BB Tour.
V sezóne 2015 organizátori premiérovo zaradili nebodovanú
kategóriu - Beh Nemčanov na 1100m. Medzi 39 domácimi sa
spomedzi žien presadila Jana Sliacka, pred Zuzankou Wagnerovou a Alexandrou Predajnianskou. Mužský pelotón priviedol do
cieľa Michal Kováč, ktorému zdarne sekundovali Filip Brunovský
a Ladislav Abrahám. Už tradíciou na podujatiach z dielne Marathon
Banska Bystrica je beh chrústov pre najmenších pretekárov. V
tomto roku sa tešilo z medaily na konci 200 m trate 75 najmenších
atlétov. Hlavné kategórie na 10km a 3,5km odštartovali o 10:00.
349 bežcov sa vydalo preskúmať terén na 9700m dlhej trati, kde
nechýbalo bahno z poľa ani originálny brod rozvodneným
dedinským potokom. Tesne za nimi štartovalo 136 odhodlancov na
3500m hobby trať. Na 3,5km trati si nenechala šliapať na päty
Zuzana Knošková (meteo.sk, 17min:33s) a o viac ako pol minúty
nechala za sebou druhú Rebeccu Rohárovú (Trian UMB BB,
18:05). Tretiu priečku vybojovala Zuzana Longauerová (Klub
Biatlonu Predajná, 18:20). Na rovnakej trati medzi mužmi nič
neponechal na náhodu Šimon Wahlandt (W-team, 12:58). Ján
Sopko (Sebechleby, 13:13) stačil na druhú priečku, tretí prebehol
popod cieľovú bránu Daniel Očenáš (Raja Banská Bystrica,
13:43). Na hlavnej 10km trati sa súťažilo v dvoch vekových
kategóriách. Medzi ženami nad 40 rokov nezaváhala Alena Slaná
(Banská Bystrica, 47:44), keď Anna Zvarová (BŠK Banská

Bystrica, 52:02) nestačila o takmer 5 minút. Ako tretia sa do análov
zapísala Jana Murčová (ZŠ Selce, 56:11). Ženy do 40 rokov
najrýchlejšie reprezentovala Lucia Kovalančíková (ŠK HADVEO
BB, 44:38), ktorá iba deň predtým vyhrala beh na Choč! Zo súboja
o druhú priečku vyšla lepšie Tereza Fehérová(BB, 50:02), Ktorá
nadelila Lucii Kamenskej (BŠK Banská Bystrica, 51:29) viac než
minútu. Prvá priečka na 10km u mužov nad 40 rokov sa stala
korisťou Roberta Valičeka (Obal servis Košice, 38:41). Za ním
zaostal o 9 sekúnd druhý Zdenko Koleda (MK Rajec, 38:50) a prvú
trojicu uzavrel Martin Mikuštiak (Adam Šport Ružomberok, 43:36).
V kategórii do 40 rokov kraľoval neohrozene Dušan Krajčovič
(VŠC Dukla BB, 38:16) pred odhodlaným Tomášom Willwéberom
(Marathon BB Team, 40:02) a Ivanom Pavlíkom (KBBS Turčianske
Teplice, 40:21). V absolútnom poradí medzi ženami nedala šancu
konkurencii Lucia Kovalančíková, mužskej štartovke diktoval
Dušan Krajčovič.Najstarším účastníkom v 599 člennom poli bol
Jozef Krivda (1941).
Najlepší získali okrem ﬁnančnej prémie aj hodnotné ceny od
partnerov podujatia. Nechýbalo ani tradičné žrebovanie o ceny,
ktoré potešili náhodne vyžrebovaných spomedzi vštkých, ktorí
prebehli cieľovou čiarou. Každý účastník si odniesom pamätnú
medailu, body do marathon BB Tour a zážitok na celý život.

CIEĽOM PUTOVANIA ZA POZNÁVANÍM KRÁS A PAMÄTIHODNOSTÍ NÁŠHO
SLOVENSKA BOL TENTOKRÁT SPIŠSKÝ HRAD, ĽUBOVNIANSKÝ SKANZEM,
STARÝ SMOKOVEC A ŠTRBSKÉ PLESO
Cestou k cieľu nám krásne počasie umožnilo úžasné a nezabudnuteľné výhľady na naše veľhory - Vysoké a Belianské
Tatry.

liarky. No darmo, dýchalo to tu históriou.
Po občerstvení sme pokračovali do Starého Smokovca. Tu bola
možnosť sa vyviesť zubačkou na Hrebienok a pozrieť si Studenovodské vodopády, alebo sa poprechádzať po Smokovci. Nasledujúcim cieľom bolo Štrbské pleso .
Týmto bol vyčerpaný program tohoto vydareného podujatia, ktoré
každému účastníkovi vdýchlo nezabudnuteľnú atmosféru navštívených miest.
E. Kostiviarová

Ani mráčik na oblohe nezatienil ich krásu, čo pridalo na dobrej
nálade účastníkov zájazdu. Po príchode do Starej Ľubovne sme si
prezreli Ľubovnianský skanzen. Dominantou expozície je zrubový
kostolík z Matysovej. Jeho interiér je vyzdobený ikonostasom
z polovice 18. storočia. Zachovali sa tu aj vzácne ikony z polovice
17. storočia. V ďalšej časti expozície je
súbor ľudových stavieb zozbieraných
z okolitých dedín, postavených na
začiatku 20. storočia, ktorých interiér
nám poskytol predstavu o remesle
vlastníka, jeho pracovných nástrojoch
a spôsob obživy . Bolo tu čo obzerať,
zamyslieť sa akým životom žili naši
predkovia atď. Ale čas neúprosne
bežal a nás čakala prehliadka strážneho Ľubovnianského hradu. Postavený bol na rozhraní 13. a 14. storočia.
Patril 4 storočia Poliakom. Počas
vpádu Švédov do Poľska tu boli uložené Poľské korunovačné klenoty.
K cenným objektom patrí hlavná veža,
na ktorú , čo zdatnejší "vybehli "
pokochať sa výhľadmi na okolitý kraj.
V prestávke prehliadky nám na nádvorí
hradu predviedli svoje umenie soko-
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JUBILEJNÉ 10. STRETNUTIE GENERÁCIÍ NA KALIŠTÍ 15. AUGUSTA 2015,
KONANÉ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU VLÁDY SR
„ Vážení účastníci, udalosti, ktoré významne poznamenali naše
osudy si zvykneme pripomínať nielen z úcty k minulosti, ale aj pre
ich dosah, ktorý sa viaže k súčasnosti. Takým je aj osud Kališťa.
A preto mi dovoľte, aby som Vás všetkých, ktorí ste si našli čas
a prišli na jubilejné desiate Stretnutie generácií, čo najsrdečnejšie pozdravil a poďakoval sa organizátorom tohto krásneho
podujatia. “
Týmito slovami oslovil všetkých prítomných účastníkov predseda
vlády SR Róbert Fico. Na stretnutí sa zúčastnilo cez tritisíc ľudí
všetkých generácií. Kalište sa stalo symbolom slovenských obcí,
ktoré boli čiastočne alebo úplne vypálené počas nacistických
represálií v rokoch 1944-1945. Tento rok sme oslávili 10. výročia
Stretnutia generácií. Je potrebné si pripomenúť, aké boli začiatky
a čo viedlo organizátorov Oblastného výboru SZPB v Banskej
Bystrici pod vedením vtedajšieho predsedu Ing. Pavla Sečkára. Tu
sa zrodila myšlienka organizovať Stretnutie generácií na Kališti.
V roku 2004 sa uskutočnil nultý ročník tohto stretnutia s mottom „
Pamätáme a nezabúdame “. V roku 2005 začali pravidelné
augustové stretnutia na tomto miestne Národnej kultúrnej pamiatky. Členovia našej ZO SZPB sa pravidelne stretávajú spoločne
s občanmi našej obce na Stretnutí generácií a to rok čo rok vo
väčšom počte, ktorých sa zúčastnilo aj tento rok okolo päťdesiat
účastníkov. Aj touto cestom sa im chcem poďakovať za ich účasť.

Som presvedčený, že sme zažiliveľmi krásne zážitky spojené
s hodnotným programom, ktorým sa prezentovali detské folklórne
súbory, spevácke súbory, heligonkári, ako aj rôzne vedomostné
a zábavné hry. Účastníkom Kališťa predviedol Klub vojenskej
histórie ukážkové boje historického obdobia z novembra 1944.
Počas týchto stretnutí boli vyslovené múdre slová od prítomných
významných hostí zo zahraničia a Slovenska, na ktoré sa nedá
zabudnúť a sú aktuálne aj dnes. Stretnutie generácií na Kališti je
dôstojnou spomienkou na tých, ktorí prežívali
Hrôzy vojny a utrpenia vo vypálených obciach, na hrdinstvo tých,
ktorí vtedy žili. Cítime hrdinstvo všetkých, ktorí bojovali proti
fašizmu a odsudzujeme všetky prejavy znevažujúce historické
fakty a obetavosť účastníkov protifašistického odboja. Nech pod
týmto krásnym slovenským nebom už nikdy nesvištia bomby, míny
a delostrelecké granáty. Nech my a naši potomkovia pod týmto
krásnym slovenským nebom počúvame len svišťanie kŕdľov
holubíc. Lebo takéto podujatia sú najlepšou formou ukázať to
mladej generácii a pripomínať dôležité a poučné udalosti našej
národnej histórie.
A preto pamätajme a nezabúdajme !
Mgr. Otto Gregor, predseda ZO SZPB

O NÁS, PRE VÁS

VÝSTAVA PLODY JESENE
A SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ JABLČNÍK

Nikdy som nevnímala moju dedinu tak, ako ju vnímam teraz,
keď pre ňu robím. Som zamestnaná na obecnom úrade cez
paragraf 54 zákona o zamestnanosti. Mrzí ma, že niektorí
občania nevidia čo robíme, ale len čo nerobíme.
Pri tom máme na každý deň stanovené roboty, ktoré si musíme
splniť a to sa nesťažujem lebo to robím rada a robím to pre svoju
dedinu. Pre zaujímavosť, každý rok treba pokosiť všetky tieto
plochy a niekedy aj 3 a kosilo sa aj 4 razy. Cintorín – pohrabať
a vyvoziť 30 fúrikov trávy do kopca, prechod do Seliec – 15 fúrikov,
škôlka – 50 fúrikov, park pred KD Nemce – 15 fúrikov, obecná
záhrada – 30 fúrikov, ktorú treba vyčistiť aj od malinčia a tŕňov,
cesta v hlbokej – 12 fúrikov, kde terén je strmý, plocha pri
panelákoch 100 fúrikov. A toto všetko sa robí niekedy pri teplotách
36°C ako toto leto. Popri tomto všetkom sa minulý rok staval
altánok v skôlke, kde sa navozila zámková dlažba, makadam,
piesok, zabetónovali a osadili sa lavice a stoly v altánku. Ďalej sa
odizolovala budova škôlky – vykopalo a odvozilo sa 40 fúrikov
zeminy, vyzbierali sa smeti v dedine odstránila sa skládka za
dedinou. Tento rok sa prerábali kúpeľne v škôlke kvôli vlhnutiu
stien. Za tri týždne sme museli zbíjačkami odstrániť všetku dlažbu.
Zbíjať obklad som pomohla chlapcom aj ja a Alicka Jedlovská
neváhala zbíjať zbíjačkou. Janka Sedláčková, Alicka a ja sme
vynosili 100 vedier odpadu. Chlapci Vladko Kvak, Mirko Bartkovič
a Jakubko Gregor vystierkovali a vymaľovali, čo bolo treba. Aj po
pracovnej dobe, aby sa detičky vrátili včas do škôlky. Po všetkom
sme pani učiteľkám pomohli s upratovaním škôlky. Vysadili sme
120 krušpánov na cintoríne . Alicka a ja sme čakanom vykopali
jamy a Janka vyniesla 60 vriec sadeníc. Vo svojom voľnom čase
ich Janka Sedláčková s dcérami chodí polievať, aby naša práca
nevyšla nazmar. Bohužiaľ už 2 kusy ukradli, čo nás mrzí.
Pomáhame tiež pri akciách. Na kapustnicu treba vždy nachystať
drevo pre 22 družstiev, kotly, vodu, lavice a stoly. Po akciách dať
všetko do poriadku. Preto prichádzame medzi prvými a odchádzame medzi poslednými. A čo som týmto chcela povedať. Máme
za to zaplatené, ale chodíme niekedy poriadne unavení a máme
mozole od hrablí a kosačiek. Ťažko nám padne keď počujem
povedať ľudí, že sedíme, nerobíme alebo málo robíme. Robia tu
ľudia, ktorí majú aj cez 50 rokov a v tých teplotách na slnku si človek
potrebuje dať pauzu. A bola by som rada, keby ľudia z dediny
nevykrikovali, že kosíme prvé paneláky a ľudia zo sídliska, že
dedinu. Sme jedna dedina a nemali by sme sa rozdeľovať na dve
polovice, ale držať spolu.
Nesmiem zabudnúť na Anku Piakovú, Marána Lampera, Ondreja
Cabana, Miroslava Svitáča, Jožka Bartoša, Evku, Janku, Veroniku.
Všetci spravili kus roboty pre dedinu.
Janka Mydlová

Výstavu Plody jesene, výšivky a ručné práce, ukážky paličkovania a súťaž o najlepší jablčník roka 2015 + výtvarná súťaž
detí našej obce zorganizoval Klub seniorov v spolupráci s kultúrnou komisiou obce Nemce v priestoroch kultúrneho domu
dňa 12.9.2015.
Organizátori očakávali, že do tohto podujatia sa zapoja všetci, čo
pestujú zeleninu, ovocie, vedia piecť, vyšívať a deti si budú prezentovať svojimi maľbami. V piatok mali občania priniesť výpestky
ovocia, zeleniny a v sobotu súťažné koláče.
A skutočnosť ?
V piatok doniesli produkty traja občania a v sobotu jeden občan.
Koláčov do súťaže bolo neúrekom... Dokonca až dva. Jeden
z horného a druhý z dolného konca. Čo vy na to vychýrené
kuchárky z Nemiec?
Do súťaže o najkrajšiu kresbu namaľovalo obrázky 13 detí a nad
šesť rokov priniesli svoje kresby 3 deti. Ešte že ženy priniesli svoje
výšivky, ručné práce a robili počas dňa ukážky paličkovania.
Organizátori aj napriek tomu výstavu zorganizovali a z tých, ktorí
sa výstavy zúčastnili odmenili za ochotu a snahu prispieť svojimi
výpestkami a ručnými prácami.
Výstava Plody jesene:
1. miesto Anna Lichá, Nemčianska cesta 91
2. miesto Juraj Surovec, Nemčianska cesta 39
3. miesto rodina Géciová, Nemčianska cesta 42
4. miesto Milan Laššo, Lúčna 36
Súťaž o najlepší jablčník roka:
1. miesto Božka Bariaková, Nemčianska cesta 119
2. miesto Evka Švantnerová, Nemčianska cesta 19
3. miesto – nebodované
Všetci obdržali vecné ceny od obce a Klubu seniorov. Čokolády od
organizátorov dostali aj všetky ženy, ktoré priniesli na výstavu
výšivky, ukážky paličkovania, ako aj deti MŠ za svoje namaľované
kresby s motívom plodov jesene.
Pre nezáujem verejnosti a vystavovateľov svojich produktov sa
rozhodli organizátori takúto výstavu v roku 2016 neorganizovať.
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FITFACTORY ORGANIZUJE
LYŽIARSKO VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ
ZIMNÝ FIT TÁBOR
Po úspešnom letnom ﬁt tábore s výbornými ohlasmi sa rozhodlo vedenie športového centra Fitfactory organizovať v poradí už druhý „ lyžiarsko výchovno-výcvikový zimný ﬁt tábor“.
Zimný tábor sa bude konať v areáli Fitfactory a lyžiarskom
stredisku Šachtičky v dňoch od 28.12.2015 – 01.01.2016 s tým, že
termín konania tábora po dohode s rodičmi bude ešte upresnený.
Podrobné informácie o zimnom tábore Vám poskytne pani Andrea
Reháková na recepcii Fitfactory Nemce.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať vedeniu športového centra
Fitfactory, konkrétne majiteľom Andrey a Miroslavovi Rehákovcom
za obrovskú obetavosť, výbornú organizáciu a pomoc pri letnom ﬁt
tábore. Veľká vďaka patrí aj rodičom detí: rodine Brunnerovej,
Cabanovej, Cziczeyovej, Danihelovej, Kostiviarovej, Maslíkovej,
Martišovej, Švantnerovej z Banskej Bystrice a Švantnerovej
z Nemiec, za sponzorstvo a pomoc pri tábore a za chutné

Fitfactory - Nemčianska cesta 276, 974 01 Nemce
občerstvenie a dodaní sponzorských a vecných cien pre deti. Ešte
raz touto cestou by sme sa chceli všetkým zainteresovaným veľmi
pekne poďakovať aj tým, čo sme nedopatrením zabudli a poprosiť
ich o ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Kiež by bolo takých obetavých rodičov a ľudí zanietených športom oveľa viac. Na záver by
sme chceli vyjadriť veľkú vďaku sponzorom a mediálnym
partnerom a mesačníku Nemčianske noviny.
S pozdravom Richard Kováč a Kristína Reháková.

ZAČÍNA JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016
V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
Aj do súťažného ročníka 2015/2016 v Mestskej únii malého
futbalu Banská Bystrica sa prihlásili obe nemčianske
minifutbalové mužstvá a to v I. lige mužstvo FC Nemce a v III.
lige mužstvo Nemce 2012.
V mužstve v ročníku 2015/2016 sú zaregistrovaní títo hráči:
FC Nemce – I. liga (ihrisko v Jakube):

BY

STR

ICA

1982

KÁ

1. Milan ADAM – kapitán
2. Jaro BRHLÍK – hrajúci tréner
3. Martin CHOCHULA
4. Ivan VARGA
5. Michal JANOVEC
6. Miroslav JANOVEC ml.
7. Jozef JAMRIŠKA
8. Matej MESÍK
9. Zdenko VEČERÍK
10. Oliver PEŠKO

BA

NS

Za všetky spomeniem aspoň 2 a to každoročný kvalitne obsadený
turnaj na Donovaloch o pohár starostu obce a Mareka Hamšíka,
kde obsadili zaslúžené 4. miesto a turnaj na Dukle Banská
Bystrica, kde sa nestratili medzi desiatkami celoslovenských
mužstiev.

Nemce 2012 – III. liga (ihrisko Pod fakultou):
1. Erik SCHON – kapitán
2. Ján CHRASTINA
3. Roman HUBÁČEK
4. Tomáš KOSTIVIAR
5. Erik FILIPKO
6. Matúš KÁN
7. Filip LIETAVA
8. Samuel JEŽÍK
9. Martin KOHÚT
10. Peter HODÁL
11. Marián KRNÁČ
12. Nikolas LAPIN
Jesenná časť súťaže začína 1. kolom dňa 04.09.2015 a končí
9. kolom 31.10.2015.
Detailnejšie informácie o Mestskej únii malého futbalu v Banskej
Bystrici (rozpisy zápasov, výsledky, štatistiky, atď.) nájdete na
webovej stránke: www.mumfbb.sk.
Nemčianski chlapci nezaháľali ani cez prázdniny, zodpovedne sa
pripravovali na ďalší ročník ligy a zúčastnili sa niekoľkých
minifutbalových turnajov.
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XX. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE NEMCE
V sobotu dňa 29.08.2015 za horúceho letného počasia sa
odohral jubilejný XX. Ročník minifutbalového turnaja o Pohár
starostu obce Nemce na ihrisku s umelou trávou „na otočke“
za obcou.

môžeme celkovo vyhodnotiť ako úspešný, pretože nedošlo
k žiadnemu úrazu hráčov, čo by nás mrzelo najviac a podľa
získaných informácií všetci zúčastnení sa vrátili šťastlivo domov
k svojím blízkym.

Prihlásené mužstvá:
1. Adrenalín
2. Barumka
3. Envigeo
4. FC Nemce
5. Chelsea
6. Nemce 2012
7. Môlča
8. Selce

Športu zdar a futbalu zvlášť!!!

Pod prísnym a hlavne spravodlivým rozhodovaním ligového
rozhodcu pána Petra Dírera si zahrali prihlásené mužstvá
systémom „každý s každým“; to znamená odohralo sa spolu 28
zápasov.
Turnaj v plnom prúde

Víťazi turnaja – mužstvo Barumky

Ocenenia pre najlepších

Celkové umiestnenie:
1. Barumka
–
2. FC Nemce
–
3. Envigeo
–
4. Selce
–
5. Adrenalín
–
6. Nemce 2012 –
7. Chelsea
–
8. Môlča
–

18 bodov
16 bodov
13 bodov
12 bodov
10 bodov
9 bodov
4 body
0 bodov

II. miesto – FC Nemce

Nástup kapitánov všetkých zúčastnených mužstiev na rozlosovanie jednotlivých zápasov

Ocenenia jednotlivcov:
Najlepší brankár – Pavol Jelenčík – Barumka (7 gólov)
Najlepší strelec – Stanislav Václavík – FC Nemce (13 gólov)
Spestrenie turnaja priniesol aj zápas medzi slobodnými a ženatými
nemčanmi o sud piva od pána starostu a neodmysliteľné kopanie
jedenástok prihlásenými dobrovoľníkmi.
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.
XX. ročník minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce Nemce
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OBEC NEMCE ZORGANIZOVALA
AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO
MORAVSKEJ OBCE SKALIČKA

PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI
OSLOBODENIA OBCE A KONCA
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Obec Nemce zorganizovala dňa 13.6.2015 autobusový zájazd
pre občanov Nemiec do moravskej obce Skalička, okres
Přerov za účelom stretnutia a bližšieho sa poznania obyvateľov oboch obcí.

Dňa 22. mája sa v kultúrnom dome konalo podujatie pri príležitosti 70. výročia oslobodenia našej obce a konca druhej
svetovej vojny, ktoré bolo spojené s vedomostným kvízom
a vystúpením folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica.

Obec Skalička je obcou, s ktorou sa priatelíme od roku 2011
a navštevujeme sa na podujatiach organizovaných obidvomi
obcami. Naši moravskí priatelia akciu nazvali „ Medzinárodné
stretnutie seniorov “. Stretnutie začalo prehliadkou obce Skalička
už krátko pred dvanástou hodinou. Hneď ako sme vystúpili
z autobusu nás privítala starostka obce Petra Kočnarová pohárikom moravskej slivovice. Naši občania si so záujmom pozreli
veterný drevený mlyn z 19. storočia v ktorom naposledy mleli múku
v roku 1966. Dnes je veterný mlyn využívaný ako rodinné Múzeum
Černekových. Počas prehliadky si naši občania pozreli aj zvoničku
z 18. st., Múzeum námorníka Vítka, Požiarnu zbrojnicu, Kaplnku
v zámockom parku, v ktorom je zámok z roku 1800. Dnes slúži
zámok ako ústav pre ženy a dievčence so zdravotným postihnutím. Po privítaní občanov starostkou Skaličky a starostom obce
Nemce si už všetci pochutnávali na výbornom guláši p. Hadašovej.
Potom prišli na rad kultúrne vystúpenia detí zo základnej školy.
V programe vystúpili aj Janka, Terezka a Anička Bagarové ( rodina,
ktorá v roku 2015 zvíťazila v celoštátnej súťaži „ Spieva celá
rodina “.) My sme si okrem dobrej nálady zo Slovenska priviezli aj
kapelu „ Selčianka “, ktorá všetkým svojou muzikou spríjemnila
celý zbytok popoludnia.

Výročie oslobodenia obce sa nieslo v duchu úcty a spomienok ako
i priateľskej atmosféry, ktorú dotváral potlesk publika.
Program bol otvorený prednesom básne od Martina Rázusa „Hoj
zem drahá slovenská zem“, po ktorom nasledovala pesnička za
doprovodu harmonikára. Po príhovore sa predstavili tri súťažné
družstvá, ktoré si vo vedomostnom kvíze preverili svoje poznatky
postupne v štyroch tematických okruhoch História obce, Spoločenské organizácie a spolky, Mikroregión a jeho význam pre obec
a 70. výročie oslobodenia obce. Napriek miestami veľmi obtiažnym otázkam sa všetky tri družstvá výborne popasovali s otázkami, za čo im predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Otto
Gregor udelil diplomy. Po ukončení kvízu vystúpil súbor Radosť
s niekoľkými choreograﬁami v ktorých účinkovali tí najmenší ako
i starší skúsenejší folkloristi, medzi ktorými boli aj tri deti z našej
obce a to Adam Lynch, Sonya Lynch a Jakub Riečan, ktorý otvoril
vystúpenie piesňou Sto dievok do šora. Podujatie zorganizoval
Zväz protifašistických bojovníkov. Veľká vďaka patrí všetkým
zúčastnením družstvám, organizátorom, riaditeľke folklórneho
súboru Radosť Elene Hlasicovej a najmä Vám občanom, ktorí ste
si našli čas a prišli si uctiť pamiatku oslobodenia a zároveň sa
zabaviť a podieľať sa tak na spoločenskom živote v našej obci.

Myslím, že akcia sa vydarila a to, že sa nám všetkým v Skaličke
páčilo vyjadrovali aj úsmevy na tvárach. Občania nadviazali nové
kontakty s občanmi Skaličky a domov sa zrazu nechcelo ísť
nikomu. U všetkých panovala dobrá nálada. Ešte posledné stisky
rúk, fotografovanie a nastal odchod na Slovensko. Domov sme sa
vrátili po polnoci. V roku 2016 sa stretnutie s občanmi obce
Skalička uskutoční v našej obci.
(dm)

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
V MESIACI OKTÓBER:
V mene organizačného tímu dúfam, že sa Vám podujatie páčilo
a na najbližšie výročie prídete vo väčšom počte.. a kľudne zoberte
so sebou aj tých najmenších, pretože najmä mladým ľudom je
potrebné pripomínať cenu a hodnotu slobody, v ktorej dnes môžeme žiť aj vďaka našim starým a prastarým otcom.
„Pretože mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na
hrôzy vojny a dopustil aby vznikla nová.“
K. Géciová

- zmesový komunálny odpad: 2. októbra, 16.októbra,
30.októbra
- triedený odpad: 23. októbra
- nebezpečný odpad: 26. októbra
- veľkoobjemové kontajnery: 16. – 18. októbra

Narodili sa .....
Nela Gebauerová

Odišli z našich radov .....
Kohút Ondrej vo veku 92 rokov
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