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Vážení spoluobčania,
milí Nemčania,
s Veľkou Nocou sa tradične spájajú obyčaje
s príchodom jari. Významnú úlohu v nich hrá voda,
oheň, zeleň a vajíčka. S vodou sa spája predstava
čistoty a krásy, ktorá vrcholí počas Veľkonočného
pondelka polievaním.
Zeleň je súčasťou týchto sviatkov v podobe vŕbových
vetvičiek i korbáčov upletených z čerstvých prútov vŕby.
Nimi sa pri šibaní na Veľkonočný pondelok má priniesť
sila prírody na človeka, ich dotyk omladzuje.
Ako symbol nového života sa na Veľkonočnú nedeľu
farbia kraslice.
Chcem Vám popriať krásne sviatky, hlavne v kruhu tých, ktorých máme radi. Želajme si, aby táto jar bola
začiatkom skončenia ťažkého obdobia. Buďme na seba ohľaduplní a dobrí. V živote nezáleží na tom,
kto koľko a aký má majetok, či peniaze ale na tom, kto má aké srdce.
Jar už začala, slniečko svieti,
na lúke rozkvitli voňavé kvety.
Veľká noc je tu zas,
šibačiek a maľovaných vajíčok čas.
Veselé Veľkonočné sviatky Vám praje
starostka Alena Krajňáková a kolektív OcÚ.

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV PRI PRÍLEŽITOSŤI OSLOBODENIA OBCE
Dňa 24. marca 2022 sa uskutočnilo pri príležitosti 77. výročia
oslobodenia našej obce kladenie vencov k pomníku v našej obci.
Na kladení vencov sa zúčastnila pani starostka obce spolu s členmi ZO SZPB Nemce. Chvíľou ticha si zúčastnení uctili pamiatku

týchto udalostí a hrdinstvo padlých. Po akte sa pani starostka
poďakovala zúčastneným členom ZO SZPB za spoluúčasť a v rozhovore sme si pripomenuli udalosti pripomínajúce chvíle spred 77.
rokmi a súčasné dianie v Európe.
Július Surovec
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SPOMIENKA NA ZVONICU, KTORÁ BOLA POSTAVENÁ V OBCI NEMCE
Čo som za tú dobu zistil, odkedy hľadám záznamy, informácie a fotograﬁe o Zvonici? Vďaka Vladkovi Kmeťovi som získal fotograﬁe
starej zvonice a podľa nich som sa snažil postaviť maketu zvonice,
ktorá by mohla slúžiť ako vzor pre obnovenie Zvonice.

Naša obec má veľmi bohatú históriu. Patrím
medzi ľudí, ktorých zaujíma nielen súčasnosť našej obce, ale rád si prečítam aj
informácie z minulosti obce Nemce, ktorá je
mojím domovom spolu s rodinou už 51
rokov. História obce Nemce je zaujímavo
zhrnutá v knihe Nemce. Odtiaľ vlastne
čerpám mnoho informácií, ktoré ma zaujímajú. Ale veľa som sa dozvedel aj z ďalšej
knihy, ktorá sa venuje histórii založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v obci od
roku 1927 až po súčasnosť. Naši hasiči si
zaslúžia pozornosť, pretože už niekoľko
desiatok rokov dobrovoľne ochraňujú nás
všetkých pred požiarmi. V súčasnosti pomáhajú aj pri nečakaných udalostiach či katastrofách. Socha Svätého Floriána - patróna hasičov, ktorá bola
obnovená a postavená oproti Obecnému úradu, im právom patrí.

Zájdem teda do histórie, prečo bola zvonica postavená. V roku
1873 sa občania obce rozhodli postaviť zvonicu z dôvodu častých
požiarov. V tom čase obec nemala svoj požiarny zbor. V tomto roku
vzala Banskobystrická ohňohasičská spoločnosť obec Nemce pod
svoju ochranu. V tom roku, keď mala obec 30 domov a 177
obyvateľov bola zvonica dostavaná a vykonaná posviacka zvona.
Keďže obec nemala v tom období peniaze, zaplatil za zvonicu a
zvon 133 ﬂ. zlatých Ondrej Lichý. Menší zvon „ umieráčik" vyrobil
Pavlis Rakoncai v roku 1875. Na obecnej zvonici boli teda dva
zvony. Druhý, väčší zvon bol počas 1.svetovej vojny v roku 1915 zo
zvonice odobratý pre účely cisárskej armády.

Je však ešte jedna historická pamiatka, ktorá bola roky súčasťou
a symbolom uprostred našej obce - Zvonica, ktorú začali stavať
naši predkovia v roku 1873 a dostavali ju v roku 1877. Veľmi rád by
som prispel k tomu, aby sa aj táto vzácna pamiatka znovu obnovila.
Možno niektorí rodáci z Nemiec sa pýtajú, prečo práve ja tejto
pamiatke venujem toľko pozornosti.
Po viac ako pol storočí čo tu žijem, sa už aj ja pokladám za
nemčana, ktorý je súčasťou istej časti histórie obce. Zúčastnil som
sa mnohých poznávacích zájazdov organizovaných obcou a práve
tu som sa stretával s ľudmi, ktorí sú veľkí patrioti, chránia a obnovujú pamiatky a tradície vo svojich obciach. Hrdia sa nimi, pýšia sa
tým, ako vracajú do svojich rodísk dávnu históriu a pamiatky. Aj ja
tu rád žijem so svojou rodinou a rád by som pomohol vrátiť Zvonicu
späť do našej obce.

Počas výstavby vodovodu v rokoch 1966 - 1968
bola zvonica zbúraná
Po skončení 1.svetovej vojny bol na dedinách ťažký život. Práce
bolo málo, ľudia sotva prežívali. A aj napriek ťažkému obdobiu
a chudobe občania Nemiec urobili zbierku na nový zvon, ktorý aj s
menším zvonom (umieráčikom) slúžil až do roku 1968. Zvon odliali
bratia Fischer v Trnave v roku 1924 z milodarov obce Nemce.
V roku 1966 sa v našej obci začala výstavba vodovodu a kanalizácie, ktorá bola ukončená v roku 1968. V tomto roku bola
zvonica zbúraná.
Verím, že tým starším pamätníkom vrátime spomienky na starú
obecnú zvonicu, ktorá prežila dve svetové vojny a bola všetkým
obyvateľom v tých časoch veľkou oporou v dobrom i zlom.
A my ostatní by sme mohli vrátiť tento vzácny kus histórie znovu do
našej obce.
Mgr. Otto Gregor

Zvonicu stavali občania obce od ruku 1873 - 1877

POŽIAROVOSŤ V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA V ROKU 2021
spoločností, ktorým vznikla škoda 637 040 Eur. V 30 prípadoch išlo
o požiare nezisteného vlastníctva so vzniknutou škodou 1 750 Eur.

V roku 2021 vzniklo v okrese Banská Bystrica 103 požiarov,
ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 814 410
Eur. V porovnaní s rokom 2020 vzniklo o 19 požiarov menej, ale
výška škôd bola vyššia o 128 820 Eur.

Najčastejšími príčinami požiarov z celkového množstva boli
nedbalosť a neopatrnosť dospelých s podielom 46,6 %,
prevádzkovo-technické poruchy s podielom 19,4 % a úmyselné
zapálenie s podielom 10,7 %. Príčina požiaru sa nepodarila zistiť
v 9 prípadoch.
Zdroj: OR HaZZ Banská Bystrica, marec 2022

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou
požiarov v roku 2021 boli požiare súkromného vlastníctva. Išlo
o 32 prípadov a výška škôd spôsobeným požiarom predstavovala
122 780 Eur. V 25 prípadoch horelo vlastníctvo obchodných
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NEBEZPEČENSTVO POŽIARU PRI VYPAĽOVANÍ TRÁVY
A KROVINATÝCH PORASTOV
Oheň a vysoká teplota zničia všetky vývinové štádiá hmyzu, či už
sa jedná o vajíčka prezimujúce na rastlinstve, húsenice ukryté
v suchej vlaňajšej vegetácii alebo kukly uložené v zámotkoch na
povrchu pôdy. V danej lokalite tak dochádza k uhynutiu nielen
chráneného, ale aj užitočného a sociálneho hmyzu a motýľov.
Nepriaznivý vplyv vypaľovania trávy postihuje aj obojživelníky
a plazy. Hynú mláďatá, dospelí jedinci, ale aj znášky vajíčok, ktoré
sa vyvíjajú práve v kôpkach suchej trávy, chrastí, prípadne pod
kameňmi. Takto sa tieto vypaľované plochy stávajú ich
pohrebiskom. Ušetrené nie sú ani vtáky. Viaceré druhy začínajú
hniezdiť už v apríli. Vypaľovaním trávy tak dochádza k likvidácii ich
hniezd a tým aj celého potomstva.

Vážení občania a mládež!
Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike
môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky
pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jarné mesiace sú
obdobím, keď sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia, ihličia a konárov predstavujú v tomto
smere veľké nebezpečenstvo. Pretrvávajúce sucho, vietor, stav
vegetácie, množstvo vyschnutej hmoty, ale aj samotné aktivity
človeka, ku ktorým patrí bežná turistika a hlavne fajčenie môžu byť
príčinou nekontrolovateľného vznietenia a horenia.
I napriek pravidelným varovaniam zo strany orgánov štátneho požiarneho dozoru, napriek rozhlasovým reláciám v miestnom rozhlase, napriek upozorneniam preventivára požiarnej ochrany obce
a členov kontrolných skupín – vypaľovanie trávy a porastov akoby
sa stalo národným športom. Ignorujeme aj každoročné štatistické
čísla, ktoré dvíhajú varovný prst, sme ľahostajní k materiálnym
škodám, ktoré spôsobili požiare trávnatých porastov, ale aj k počtu
zranených osôb, pokiaľ sa to bezprostredne nedotýka nás alebo
našich blízkych. Častokrát sme svedkami vypaľovania prírodných
lúk a pasienkov, okolia brehov vodných tokov, ako aj oblasti pri
železničných a cestných komunikáciách. Spôsob „úpravy“ týchto
priestorov vypaľovaním sa stal pre nás najjednoduchším, pričom
nás nezaujíma škodlivosť vypaľovania na rastlinstvo, živočíšstvo,
pôdu, ale aj na naše peňaženky a neposlednom rade i na naše
zdravie.

Mýtus o tom, že vypaľovanie trávy má priaznivý vplyv na pôdu tiež
nie je pravdivý. Ako prvá zhorí organická humusová hmota, čím sa
pôda ochudobní o značné množstvo minerálnych látok. Zvyšuje sa
tak erózna ohrozenosť, vyšší výpar a presychanie pôdy. Pôda je
citlivejšia aj na mechanické poškodenie v dôsledku pohybu chovaných zvierat alebo činnosťou mechanizmov po jej povrchu.
A čo hovorí o vypaľovaní Zákon o ochrane pred požiarmi č.
314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov? Ten hovorí jednoznačne. Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu môže Okresné riaditeľstvo HaZZ
uložiť pokutu až do výšky 332 Eur. Ešte prísnejší je postih pre právnické osoby alebo podnikajúce osoby, ktorým OR HaZZ môže za
vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie
ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16 596 Eur.

Rastliny sú najcitlivejšie hlavne na začiatku vegetačného obdobia.
Teplota pri vypaľovaní dosahuje vysoké hodnoty, v dôsledku ktorých dochádza k poškodeniam obnovovacích pletív rastlinstva –
semien, cibuliek a púčikov. Dochádza takto k narušeniu druhového
zloženia a autoregulačnej schopnosti a štruktúry spoločenstva.
Vypaľovanie trávy a porastov vplýva či už priamo alebo nepriamo
aj na všetky druhy živočíchov, ktoré žijú v týchto lokalitách. Priamy
vplyv vypaľovania predstavuje samotný úhyn jednotlivých vývinových štádií živočíchov, nepriamy vplyv má za následok migráciu
živočíchov do priľahlých vhodných lokalít s náhradnou formou
potravy.

Podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné nahlásiť starostke obce Nemce na číslo:
0905/643357, alebo veliteľovi DHZO Nemce Milanovi Cabanovi na
číslo: 0908/556889, prípadne priamo na OR Policajného zboru na
číslo: 158, resp. následne na OR HaZZ číslo: 048/4204200 alebo
priamo na číslo: 150 (IZS 112).
Zdroj: Požiarnik, Jarmila Hudecová, DHZ Nemce
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DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NEMIEC NA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI
HODNOTILI SVOJU ČINNOSŤ
Do tretice to bolo dva dni po konaní výročnej schôdze hasičov a to
pri likvidácii požiaru trávnatého a krovinatého porastu v lokalite pod
kopcom Kajchiar v kat. území Selce.

Dňa 5. marca 2022 sa uskutočnila výročná členská schôdza
dobrovoľných hasičov, ktorá vyhodnotila činnosť tejto organizácie
za uplynulé dva roky 2020 a 2021. Pandémia koronavírusu a hygienické opatrenia neumožnili uskutočniť výročnú schôdzu skôr.

Z celkového počtu 38 členov dobrovoľného hasičského zboru
k 5.3.2022 má zbor vo svojich radoch aj 3 ženy, z toho dve sú vo
výbore DHZ. Medzi najaktívnejších členov v tomto období patrili:
Milan Caban, Mgr. Peter Caban, Ing. Erik Filipko, Adam Filipko,
Jarmila Hudecová, Mário Jackuliak, Silvia Jackuliaková, Miroslav
Janovec st., Miroslav Janovec ml. Nc., Ing. Michal Janovec PhD.,
Ing. Tomáš Kostiviar, Peter Lamper, Branislav Lichý, Ján Madoš,
Ján Muránsky, Dušan Mydlo ml., Michal Novák, Jaroslav Surovec
a Marián Tóth.

Rokovania sa zúčastnil ako delegát člen Výboru Územnej
organizácie DPO SR v Banskej Bystrici Ján Majer, ktorý je tiež
starostom obce Strelníky. Prítomný bol aj poslanec Obecného
zastupiteľstva Nemce Ing. Ján Slovák, ktorý je zároveň preventivárom obce a starostka obce Nemce Alenka Krajňáková.

Dobrovoľní hasiči a hostia si na úvod rokovania uctili pamiatku
zosnulých hasičov od ostatného rokovania a to Vladimíra Ilinja,
Jána Šemšela a Jána Handlovského. Činnosť hasičského zboru
za posledné dva roky v správe zhodnotila tajomníčka zboru
Jarmila Hudecová. Dobrovoľní hasiči za hodnotiace obdobie vykonali pre obec a jej obyvateľov veľký kus užitočnej práce v brigádnickej činnosti a pomoci obci pri rôznych podujatiach.

Dobrovoľní hasiči z Nemiec si na výročnej členskej schôdzi schválili aj Plán činnosti na rok 2022. Medzi najdôležitejšie úlohy budú
patriť úspešná účasť na územnej súťaži DHZ okresu Banská
Bystrica v mesiaci jún, pripomenutie si 95. výročia založenia zboru
v mesiaci august, vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
v rodinných domoch a malých prevádzkach v obci na jeseň, brigády pre obec a účasť na kultúrnych a športových podujatiach počas roka.

Jednalo sa hlavne o tieto aktivity:
dezinfekcia autobusových zastávok v obci ako aj vchodov do prevádzkových jednotiek a kultúrneho domu v mesiaci február –
marec 2020, odstránenie nelegálnej skládky pneumatík v lokalite
Preddoliny II. v máji 2020, celodenná brigáda v záhrade materskej
školy, pílenie náletových stromov a krov, úprava brehu Nemčianskeho potoka v máji 2020, dokončenie zábradlia na cintoríne v
obci v mesiaci máj – jún 2020, stavanie Vatry SNP na kopci Stráža
v auguste 2020, pomoc pri celoplošnom testovaní na COVID-19
v obci v novembri 2020. Hasičské súťaže sa kvôli pandémii v roku
2020 neuskutočnili.

Po piatich rokoch z dôvodu ukončenia funkčného obdobia (20172021) si hasiči opätovne na schôdzi zvolili verejným hlasovaním
jednotlivých členov do výboru DHZ a revízora. Novozvolený výbor
má 11 členov a 1 revízora. Predsedom bol opätovne zvolený
Branislav Lichý, veliteľom sa stal Milan Caban, strojníkom Erik
Filipko, tajomníčkou Jarmila Hudecová, hospodárkou Silvia
Jackuliaková a preventivárom Peter Caban. Ostatní zvolení sú
členmi výboru.

V roku 2021 sa dobrovoľní hasiči podieľali hlavne na pomoci obci
pri zabezpečení skríningového testovania občanov na COVID-19
v januári 2021, v apríli to bolo opätovné odstránenie nelegálnej
skládky rôzneho odpadu za obcou v lokalite, ktorú spravuje
Urbárske združenie Nemčan, asistenčné služby hasičov na akcii
ADRIM – Nemčiansky beh v auguste 2021, asistenčná služba pri
akcii nultý ročník Nemčianskej cyklomotanice v septembri 2021,
stavanie Vatry na počesť SNP na kopci Stráža.

Na schôdzi boli prítomným aktívnym členom odovzdané aj ocenenia za ich prácu, schválené Územnou organizáciou DPO SR
v Banskej Bystrici, ktoré im odovzdal delegát Ján Majer zo Strelník.
Veliteľ zboru tiež informoval členov o schválených povýšeniach hasičov do vyšších hodností. V diskusii starostka obce Alenka Krajňáková poďakovala hasičom za ich pomoc a spoluprácu. Záver rokovania patril schváleniu uznesenia a malým občerstvením, ktoré
zabezpečil výbor DHZ.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

Členovia zásahovej jednotky DHZO zasahovali v obci v júni 2021
pri odstránení spadnutého stromu na ceste za obcou a vo februári
2022 pri likvidácii požiaru záhradného domčeka v obci Kynceľová
na základe výzvy Operačného strediska HaZZ Banská Bystrica.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NEMCE
2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe
žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie
všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti
sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára
pre deti a dorast.
Pokračovanie na strane 5
3. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022

Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 prebehne
v mesiaci máj, konkrétne miesto a termín podávania žiadostí zverejní riaditeľka na budove MŠ , inom verejne dostupnom mieste
a na stránke obce Nemce: www.nemce.sk
Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie:
1. Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského
zákona.
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Taktiež sa dieťa naučí rešpektovať inú autoritu ako rodiča.
- Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového
sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia
svoj spôsob života.
- Materská škola nadväzuje na rodinnú výchovu, dopĺňa ju
a obohacuje.
- Súčasné skúsenosti potvrdzujú, že deti prichádzajúce
do základnej školy z rodinného prostredia dosahujú v školskej
pripravenosti nižšiu úroveň, najmä v sociálnej spôsobilosti, oproti
deťom s dlhodobou pravidelnou dochádzkou do MŠ.
- Deti v materskej škole nadobúdajú nové príležitosti
na sebazdokonaľovanie.
-V materskej škole sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v ktorej
dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti
dieťaťa.
- Hra je prirodzená činnosť detí, hrou sa deti učia a zároveň
im poskytuje zábavu a radosť.
-Jazykový a rečový prejav detí pozitívne ovplyvňuje celková
podnetnosť prostredia.
- Dieťa by malo dosiahnuť takú fyzickú, psychickú a celkovú úroveň
rozvoja osobnosti, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v školskom
prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky 1. ročníka základnej
školy.

dovŕši vek 5 rokov veku,
je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné.
Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.
4. Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo
školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe
písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva
a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti
a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu
dieťaťa.
5. Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6
školského zákona:
- meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
národnosť
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov
dieťaťa a kontakt na účely komunikácie
Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese
trvalého pobytu, uvedie sa miesto, kde sa obvykle zdržiava.
6. Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného
rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna .
Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967
o správnom konaní.

Pre budúcich škôlkarov a ich rodičom ponúkame zopár rád
pre ľahšie začlenenie sa do kolektívu detí navštevujúcich materskú školu:
- pripravujte ho postupne na to, že pôjde do materskej školy,
- snažte sa, aby dieťa zvládlo základné úkony sebaobsluhy,
- aby si dieťa vedelo predstaviť čo škôlka je, bude dobré ak ho
zoberiete na návštevu do škôlky, aby sa dieťa postupne
zoznamovalo s prostredím a zamestnancami materskej školy,
- dieťa by nemalo u vás vycítiť obavy z toho, že ho dávate do škôlky,
- o materskej škole hovorte pred dieťaťom pozitívne,
- zaujímajte sa o materskú školu, do ktorej má vaše dieťa nastúpiť,
- udržiavajte kontakty aj s deťmi, ktoré už chodia do materskej
školy,
- nechajte dieťaťu čas na adaptáciu (aj tri mesiace) dieťa má na to
právo.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(minedu.sk)
Prečo zapísať dieťa do materskej školy?
- Materská škola v Nemciach je školou rodinného typu, podporuje
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností
a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje
na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí.
- Predškolská dochádzka a samotná návšteva detského kolektívu
naučí dieťa správať sa v situáciách, ktoré sa v rodinách bežne
nestávajú. Dieťa si zvykne a naučí sa žiť v kolektíve, často sa
naučí prehrávať ale aj presadiť sa v skupine detí. Už v tomto
období sú jasné a viditeľné prejavy osobnosti dieťaťa vo vzťahu
k iným deťom. Správanie sa v rovnocennom kolektíve detí
je úplne odlišné od správania sa v úzkom kruhu rodiny.

Počas prvých dní v kolektíve treba rátať s tým, že bude dieťa
unavené, plačlivé. Prvé dni a týždne nebudú ľahké ani pre Vás, ani
pre Vaše dieťatko. Je to prirodzený pocit z toho, že jedna etapa sa
v jeho aj vo Vašom živote končí a začína sa etapa nová.
Tešíme sa na Vás!

Kolektív MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA
NEMČIANSKA CESTA 130, NEMCE

Triomy

ZÁPIS
Ahojte! Chceli by sme Vám oznámiť, že
krúžok šikovných rúk sa zase začína.

do Materskej školy Nemce
na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa

Kde? Na Obecnom úrade Lúčna 52
Od kedy? 22.4.2022
O koľkej? O 17:00
Vek? Od 5 rokov

11. mája 2022
od 9.00 hod. do 16.00 hod.
v kancelárii MŠ Nemce
Na zápis je potrebné priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča/zák. zástupcu
- žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a potvrdenie od lekára
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s povinnou prílohou
- potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti,
si môžete stiahnúť na stránke obce Nemce: www.nemce.sk ,
alebo prísť zobrať do MŠ

Tešíme sa na vás!
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Poďakovanie hasičom

PLÁN ČINNOSTI KLUBU SENIOROV
NEMCE NA ROK 2022

Ďakujeme našim hasičom za rýchlu pomoc
pri hasení požiaru za obcou v lese

14. máj
- Deň obce Nemce / pomoc pri organizácii podujatia /
29. máj
- autobusový zájazd na Moravu – Vlčnov / Jazda kráľov,
vystúpenie súborov, jarmok
- Modrá - Velehrad / návšteva baziliky /
14. jún
- Jednodňový vlakový zájazd – Hontianske Tesáre / Tesárska
roklina, Dúpence – skalné izby v pieskovci, náučný chodník
3,5 km, opekanie špekačiek /
23. júl
- autobusový zájazd do Piešťan a na Bradlo / historické
vojenské múzeum, mohyla M. R. Štefánika – položenie
kytice, rodné domy M.R. Štefánika, Ľ. Štúra a A. Dubčeka /
5. august
- gulášové posedenie pre členov klubu

KULTÚRNE AKCIE V ROKU 2022
Predbežný termín

20. august
- zájazd do Moravsko-slezského kraja. Mestečko Štramberk /
strážny hrad Štramberská trúba, prehliadka námestia/
Pustevny / útulne Libušín, Maměnka, ľahká turistika na
Radhošť cca 4 km/.

Adrim Nemčiansky beh - 1.5.2022
Deň obce Nemce - 18.6.2022
Deň detí - 4.6.2022
Futbalový turnaj o pohár starostky obce - 27.8.2022
Vatra SNP - 31.8.2022
Cyklomotanica 1. ročník - 18.9.2022
Šarkaniáda - 2.10.2022
Medzinárodná súťaž vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera - 15.10.2022
Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka - 3.12.2022
Vianočný punč + kapustnica + trhy - 10.12.2022

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam budú zverejnené
v informačných tabuliach obce a v miestnom rozhlase.
Výborové schôdze podľa potreby, brigády podľa požiadaviek
obce a možnosť kúpania Turčianske Teplice – info cez miestny
rozhlas.

VÝROČNÁ SCHÔDZA KLUBU SENIOROV NEMCE A OSLAVY MDŽ
Podujatia sa zúčastnilo 27 členov klubu. Okrem týchto akcií ako
každý rok sa uskutočnil aj „ Dôchodcovský guláš “ v parčí-ku pri
Nemčianskej krčme, brigády pri čistení záhrady MŠ, cinto-rína,
turistický výlet na Kajchiar spojený s opekaním špekačiek, kúpanie
v Turčianskych Tepliciach. Na VČS bol schválený aj plán podujatí
pre rok 2022. Po skončení schôdze predseda klubu vo svojom
príhovore k Medzinárodnému dňu žien pripomenul akú veľkú úlohu
majú ženy v našej spoločnosti a zaželal im v mene všetkých mužov
pevné zdravie, aby mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a
smútku, aby ich pohoda, porozumenie a láska prevádzala na
každom kroku.

Dňa 8. marca sa v sále Kultúrneho domu konala výročná schôdza
Klubu seniorov Nemce za účasti 52 členov a pozvaných hostí
sponzora Jána Slováka a starostky obce p. Krajňákovej.
Na schôdzi bola zhodnotená činnosť klubu za rok 2021. Klub
seniorov uskutočnil v roku 2021 veľa podujatí medzi ktoré patrili –
výlet na Oravskú priehradu spojený s plavbou lode, Skanzem múzea Oravskej dediny v Zuberci, návšteva evanjelického kostola vo
Svätom Kríži, starobylé mesto Levoča s Bazilikou sv. Jakuba,
mesto Kežmarok a jeho pamiatky, ako aj kúpanie vo Vrbove. Veľký
záujem bol u členov o výlet do Malej Fatry s výstupom na Veľký
Kriváň a Múzea J. Jánošíka v Terchovej. Členovia sa zúčastnili aj
akcie Mikroregionu obci pod Panským dielom, ktorú organizovala
v júli Prechod seniorov obcí zo Šachtičiek na Španiu Dolinu.

Na záver muži odovzdali všetkým prítomným ženám malý darček
v podobe čokoládky a živej ruže.
Dušan Mydlo

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD KLUBU SENIOROV
NEMCE DO DIVADLA JGT ZVOLEN

Poďakovanie

Dňa 30. marca zorganizoval Klub seniorov Nemce autobusový
zájazd do Divadla JGT Zvolen na divadelné predstavenie pod
názvom „ Ženský zákon “. Klasická veselohra je jedna z najviac
hraných Tajovského hier v ktorej nepísaný „ ženský zákon “ tvoria
ženské hádky, klebety a intrigy. Tvrdohlavý konﬂikt medzi vlastnými rodinami a deťmi vyvolal nečakaný konﬂikt medzi vlastnými
rodinami a deťmi, ktoré už smerovali k uzavretiu manželstva. Dedinská klebetnica Dora vybičuje rozbúrené emócie a verná láska
prejde mnohými nečakanými skúškami. Herci Divadla JGT veľmi
dobre stvárnili postavy Zuzy Javorovej, Márii Maleckej a klebetnice
Dory, ako aj Aničky a Miška so svojim otcom.
Ďakujeme našim ženám z krúžku šikovných rúk za krásnu
veľkonočnú výzdobu. Budem veľmi rada, keď vaše krásne
výtvory prídete prezentovať na obecné akcie.

Návštevníci divadla ocenili ich divadelné výkony veľkým potleskom. Divadelného predstavenia sa zúčastnilo 32 členov a 10
ďalších občanov.
Dušan Mydlo
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SKÚSTE TO S NAMI...
je prekrásne Ohnište a v júli Rakytov a Oravská Magura. Potom si
dáme pauzu a v septembri ( ak sa situácia neskomplikuje ) pokračujeme v Poľsku – Turbacz a vo Vysokých Tatrách – konkrétne
návštevou Chaty pri Zelenom plese s možným ďalším pokračovaním. V októbri nás čaká Sivý vrch v Západných Tatrách, Veľká
Vápenica v Nízkych Tatrách a Dolnoždaňská skala. Na záver tradičný 26. ročník Nočného výstupu na Panský diel 26. decembra.

Tak 26. marca sme to spustili. Po takmer dvoch rokoch obmedzení
a rôznych vynikajúcich nápadov sme sa mohli konečne „ rozletieť
so súhlasom zhora“. Naše prvé podujatie bolo vo Vysokých
Tatrách – kuknúť si ľadový dom. Tento rok je v ľadovom dome na
tatranský spôsob upravený Dóm sv. Jakuba de Compostela.
Naozaj bol úžasný a sme radi, že sme ho videli. Už teraz sa tešíme
na budúci ľadový zázrak. Na podujatí sa zúčastnilo viacero
občanov Nemiec a myslím si, že boli spokojní.

No čo poviete? Pridáte sa? Veď stačí tak málo. Pozrieť na stránku
obce, vybrať si túru a zavolať našej Oľge. S nami sa nudiť nebudete! Postaráme sa aj o vašu postavu a možno aj zábavu. Kde sa na
nás hrabú ﬁtka s nami budete mať červené líčka a svaly ako ja, len
si ich musíte lepšie rozložiť.
Karol Kubanda

No, ale nielen o tom som chcel. V prvom rade vás chcem pozvať na
naše ďalšie podujatia. A budú rôzne, 23.apríla si pozrieme okolie
Banskej Štiavnice, v máji máme naplánované kvitnutie čerešní na
Brdárke pri Rejdovej a Zejmarskú roklinu v Slovenskom raji, v júni

INFORMÁCIE:
- Dielo WIFI pre Teba – Obec Nemce je dokončené. Na webovej stránke obce sa dozviete,
kde všade sa dokážete na verejnom priestranstve pripojiť.
- Aplikáciu ROZANA si môžete stiahnuť do svojich telefónov
a budete vedieť o všetkom, čo sa hlási v obecnom rozhlase.
- Pri obecnom úrade je umiestnený BOX PACKETA, do ktorého si môžete nechať posielať,
ale môžete aj odosielať balíky. Je potrebné stiahnuť si aplikáciu do mobilu.
- Poslanci a starostka sa na OZ jednotne dohodli na ďalšom postupe ohľadom parkovacích miest
pri bytovkách na sídlisku v obci. Nakoľko záujem o parkovacie miesta je veľmi veľký a je ich
nedostatok na obecných pozemkoch. Podľa nášho názoru by bolo nespravodlivé robiť výber
týchto záujemcov formou losovania atď. Rozhodli sme sa, že v blízkej budúcnosti oslovíme
vlastníkov blízkych pozemkov, na ktorých by obec podľa možnosti vedela vytvoriť tieto parkovacie miesta.

ADMIN NEMČIANKY BEH

BEH NEMČANOV NA 1000M
OPÄŤ V PROGRAME PODUJATIA
REGISTRUJTE SA NA WWW.MARATHONBBTOUR.SK

1.5.2022
Nemce
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JARNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA
2021/22 JE UŽ V PLNOM PRÚDE
Počas zimnej prestávky chlapci z Nemiec nezaháľali a zodpovedne sa pripravovali každú nedeľu večer v prenajatých priestoroch telocvične KGŠM v Banskej Bystrici (viď. foto).
V piatok 01.04.2022 začala 9. kolom I. ligy malého futbalu jarná
časť súťažného ročníka 2021/22 na umelej tráve v Jakube, kde 14
mužstiev bojuje o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. V I. lige si
úspešne počínajú aj naši futbalisti v dvoch nemčianskych mužstvách – FC Nemce a Nemce 2012. V tabuľke strelcov na popredných miestach ﬁgurujú aj mená kanonierov hrajúcich za obec
Nemce, ako napr. Mgr. Stanislav Václavík, Mgr. Ivan Varga, Daniel
Kiedžuch a Ing. Tomáš Kostiviar.

Bližšie informácie o malom futbale v Banskej Bystrici si priaznivci
tohto športu môžu nájsť na www.bbzmf.sk.

Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.
Narodili sa:
Peter Bartkovič Matej Cimerman

Odišli z našich radov .....
Eva Kyseľová Ján Handlovský Milan Surovec
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