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Prichádza sviatočný čas, na
ktorý sa dlho teší
každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa
rozlieha, vianočnej nálade
každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme
k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa
splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne
k Štedrovečernému stolu.
Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok Vám želajú
poslanci OZ, starosta obce a zamestnanci OcÚ
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VIANOČNÉ ZVYKY A SYMBOLY Z POHĽADU HISTÓRIE
POLNOČNÁ OMŠA
Slávi sa od 6. storočia. V Ríme pápež slúžil polnočnú omšu
v Bazilike Panny Márie Snežnej pri jasličkách, rannú v gréckom
Chráme sv. Anastázie a slávnostnú dennú v Bazilike sv. Petra.
Podľa polnočnej omše vznikol aj anglický názov Christmas z latinského Cristes Maesse, čo v preklade znamená Kristova omša.

ADVENT
Slovo advent pochádza z latinského slova adventus – príchod. Je
to obdobie očakávania Spasiteľovho príchodu. Začiatky jeho
slávenia sa datujú od konca 4. storočia v južnej Galii a Španielsku.
V 5. a v 6. storočí bol už súčasťou cirkevných kalendárov, deﬁnitívnu podobu získal v roku 922, keď cirkevní otcovia rozhodli, že
príprava na narodenie Mesiáša bude trvať štyri adventné nedele.
Štyri týždne mali symbolizovať 4 000 rokov, na ktoré sa v tom čase
odhadovala história ľudstva pred narodením Krista. Čas adventu je
vlastne pôstne obdobie, keď sa má všetko stíšiť, ľudia si poupratujú
nielen vo svojom vnútri a v medziľudských vzťahoch, ale aj v domácnostiach.
ADVENTNÝ VENIEC
História adventného venca siaha do 19. storočia do Hamburgu.
Tamojší duchovný, ktorý zriadil
pre opustené deti útulok, ako
odpoveď na ich otázky, o koľko
dní budú Vianoce, vyrobil drevený veniec s 24 sviečkami, 19
tenkými pre všedné dni a 4 hrubými pre štyri adventné nedele.
BETLEHEM
Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky vytvoril sv.
František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku dal
do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, Jozef, osol a vôl. Do konca 18.
storočia stavali betlehemy v kostoloch, po zákaze Jozefa II. ich
stavali a vyrezávali doma.

STROMČEK
Podľa legendy zo 6. storočia
slávil v Burgundsku írsky mních
Vianoce pri posvätnej jedli na
kopci s miestnymi obyvateľmi.
V piesni z 13. storočia sa
spieva o domčeku s horiacimi sviečkami. V 17. storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov
rozšíril medzi šľachtu
a úradníctvo, v 18. storočí do evanjelických kostolov, v 19.
storočí ho začali ozdobovať mešťania
a vydal
sa aj do
iných
krajín.

KRISTOVO NARODENIE
Pápež Liberius v roku 354 n.l. rozhodol, ž 25. december sa bude
sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil kresťanské
vianočné sviatky. Predtým sa v rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat. Deň Kristovho narodenia nie je známy a neuvádza
sa ani v Biblii. Aj keď počiatok nášho letopočtu sa stanovil „od
narodenia Krista“, v skutočnosti sa Ježiš Kristus v roku 1 či 0
nenarodil. Autor nášho letopočtu mních Dionýz Exiguus sa totiž pri
výpočte letopočtu pomýlil. Podľa posledných odhadov sa Kristus
narodil o 6-7 rokov skôr. Podľa Encyklopédie Britannica existuje až
133 rôznych názorov na rok, v ktorom sa Ježiš narodil, a to v rozhraní rokov 7 pred n.l. až po rok 6 n.l.

ŠTEDRÝ DEŇ
Na Štedrý deň, večer 24. decembra, po vyjdení prvej hviezdy sa
končí pôst trvajúci počas štyroch týždňov adventu a začínajú sa
vianočné sviatky.
ŠTEDRÝ VEČER
Večera pozostávala z deviatich chodov, ale Slovania boli chudobní,
a tak čo sa v dome našlo, to sa dalo na stôl. Rozdiel v hlavných
chodoch je veľký, napríklad slovensko-maďarská hranica je
tradičná rybacou polievkou, na Záhorí sa jedla kapustnica, do
ktorej sa pridávali strukoviny, na Liptove sa pridávala klobása
a huby. Na Záhorí sa piekli opekance s medom a makom, na
východnom Slovensku sa to volalo bobálky, na Záhorí sa piekol
koláč calta, koláč z kysnutého cesta plnený tvarohom, makom,
orechmi. Obľúbená bola aj kyslá mliečna polievka s hríbmi, rybacia
polievka, šošovicová polievka, koláče z kysnutého cesta.
Súčasťou štedrovečernej tabule boli sušené jablká, slivky, hrušky,
orechy a ako nápoje sa pili hriatô, víno, pálenka, voda. Z každého
jedla sa trochu odnieslo aj hospodárskym zvieratám.

PIESEŇ TICHÁ NOC, SVATÁ NOC
Text najznámejšej vianočnej piesne napísal v roku 1816 kňaz
JosephMohr v Lungau v Rakúsku ako báseň. Jeho prosbe
skomponovať k nej melódiu vyhovel organista Franz XaverGruher
24. decembra 1818 v Oberndorfe pri Salzburgu a Mohr pieseň
zaradil do polnočnej omše v kaplnke tamojšieho kostola, kde mala
úspech. Dnes je táto pieseň, preložená do viac ako 200 jazykov,
neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.
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X. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE VO VARENÍ KAPUSTNICE
A PRÍPRAVE ZABÍJAČKOVÉHO TANIERA SA KONALA 5.11.2016
V PRIESTOROCH PARČÍKA PRI KULTÚRNOM DOME
v súťaži. Organizátori nezabudli ani na kultúru. Počas dňa bavil
divákov moderátorka pani Kovačechová a na javisku účinkovala
Ľudová hudba Paľa Majeríka a hudobná skupina Excellence. V popoludňajších hodinách vystúpil detský súbor Stronie z Poľska,
fujaristi zo Seliec

Akcia sa konala za ﬁnančnej podpory Banskobystrického
samosprávneho kraja, obce Nemce, ako aj ďalších sponzorov, ktorí materiálne a ﬁnančne podporili toto podujatie.
X. ročníka súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového
taniera sa zúčastnilo celkom 20 družstiev, z toho tri družstvá
z Moravy, jedno družstvo z Čiech a jedno družstvo z Poľska. Súťaž
prebiehala v upravenom parčíku pri Kultúrnom dome Nemce.
Samotné varenie kapustnice a príprava zabíjačkového taniera
trvala od 11.00 do 14.00 hod., keď družstvá odovzdali svoje
produkty na vyhodnotenie komisii, ktorá určila poradie najlepších
družstiev.

V sprievodnom programe podujatia mohli návštevníci vidieť
zdobenie vianočných perníkov a výrobu vianočných ozdôb. Pri
kultúrnom dome si mohli zakúpiť účastníci podujatia tvarožníky,
baraní guláš, držkový guláš, kapustnicu, klobásky, jaternice,
halušky atď. Obec ponúkala pre všetkých návštevníkov podujatia
zadarmo chlieb s masťou a cibuľou a kávu. Pri stánku si mohli
zakúpiť aj rôzne výrobky od remeselníkov z celého Slovenska.
Veľa návštevníkov prišlo nielen z našej obce, ale aj okolitých obcí
a Banskej Bystrice. Počas dňa sa podujatia zúčastnili starostovia
obcí Mikroregiónu pod Panským dielom a sponzori podujatia.

V kategórii vo varení kapustnice sa umiestnili na l. mieste Obec
Selce, na 2. mieste sa umiestnilo SZPB-Odbojári Nemce a na
3. mieste K-Klub Banská Bystrica. V kategórii príprava
zabíjačkového taniera bolo nasledovné poradie: 1. miesto Obec
Baláže, 2. miesto Susedia Nemce a 3. miesto Gurman Team
Hradčany z Českej republiky. Všetky zúčastnené družstvá od
obce obdržali ceny a najlepší získali krásne poháre za víťazstvo

pokračovanie na strane 4
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Všetkým patrí veľká vďaka, pretože bez ich pomoci by sa súťaž
ťažko uskutočnila. Hlavnými sponzormi podujatia bol Banskobystrický samosprávny kraj, Marius Pedersen, Envigeo, BCF
a ďalší podnikatelia z Banskej Bystrice, obce Nemce a okolia.
Poďakovanie za pomoc patrí aj členom DHZ, poslancom OZ,
zamestnancom OcÚ, ako aj ďalším občanom, ktorí pomáhali pri
príprave a organizácii podujatia.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému
samosprávnemu kraju, ktorý ﬁnančne prispel na toto podujatie.
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MIKULÁŠ
Jedným z najčarovnejších dní pre deti je Mikuláš. Keďže tento
rok vyšiel na stred týždňa, oslávili sme ho v predstihu. Dňa
3.12.2016 o 15. 00 hodine, keď sa sála Kultúrneho domu
v Nemciach zaplnila do posledného miestečka, sa táto pre
detičky zázračná chvíľa mohla začať.
Privítali sme Mikuláša, ktorý mal so sebou aj výpomoc. Anjelika
a čerticu. Keďže všetky čižmičky do okien by sa nám nevmestili
a nožičky detičiek sú maličké a balíčky veľké, všetky balíčky plné
sladkostí boli ukryté pod vianočným stromčekom. Mikuláš si
detičky po jednom volal k sebe a detičky ho prekvapovali
naučenými básničkami a pesničkami. Po rozdaní posledného
balíčka sa detičky mohli odfotiť s Mikulášom, anjelom a čertom.
Detičky sa tešili, len tak sa nepodarí odfotiť sa s týmito tromi
zázračnými bytosťami. Je to možné len tento výnimočný deň.
A po tomto všetkom začala zábava. To bolo radosti. Na parkete sa
ocitli detičky spolu s čertom, Mikulášom a anjelom. Po spoločnej
tancovačke sme sa všetci presunuli vonku, kde štípal trošku mráz
ale nám to nevadilo. Rozsvietili sme vianočný stromček a potom to
začalo. Ohňostroj bol úžasný. Aby bol, prispeli naň sponzorským
darom p. starosta D. Mydlo sumou 100 € a p. V. Gebauer tiež
sumou 100 €. Ďakujeme.
Po tejto paráde sa už všetci presunuli k teplému čaju a punču, ktorý
ako každý rok pripravil p. starosta. K tomu nesmel chýbať chlebík
s masťou a cibuľou. Atmosféru dotvárala hudba od M. Jackuliaka.
Rozžiarené očká, očakávanie, radosť, plač, to všetko sme v tento
deň spolu s detičkami prežili. A čo je viac, ako keď vidíme svoje deti
šťastné. Šťastné a veselé aj Vám rodičom a starým rodičom, ktorí
prispievate k šťastiu týchto detí.
Za prípravu tohto podujatia ďakujeme p. starostovi D. Mydlovi,
Andrejke, Danke, Janke, Evke, Milke, Alenke, Maťke a Radkovi,
Mariánovi. A samozrejme ďakujeme rodičom a detičkám, všetci ste
boli skvelí.
Janka a Alenka
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STONOŽKA NAMIERILA SMER ZÁPADNÉ SLOVENSKO
kapustou, lokšami a neodmysliteľným burčiakom. Do postieľok
sme líhali pekne unavení. A o čom sa nám snívalo, to sú súkromné
informácie. Ráno po raňajkách sme nabrali smer Červený kameň,
kde sme mali objednanú spoločnú prehliadku hradu, ktorý je tak
trochu historicky spojený s našou lokalitou cez thurzovsko –
fugerovskú spoločnosť, ktorá tu na hrade mala skladovať
vydolované a spracované kovy z banských miest. Odtiaľ sa
distribuovali do celej Európy aj sveta. Mali sme peknú a zhovorčivú
sprievodkyňu a dozvedeli sme sa veľa informácii o celom areáli. Po
krátkej obhliadke okolia hradu sme nasadli na nášho tátoša
a vybrali sa smerom domov.

Po dvoch prekrásnych zájazdoch na východnom Slovensku
sme sa otočili na západ a akciu sme spojili aj s vinobraním.
Naplánovali sme si navštíviť mohylu generála Milana
Rastislava Štefánika na Bradle. Je to jedna z najväčších
osobností nás Slovákov. Veľa sme o ňom počuli, diskutovali,
politizovali. Ale ruku na srdce, koľkí sme boli na Bradle, kde je
pochovaný v prekrásnom pamätníku, ktorý patrí k vrcholným
dielam architekta Dušana Jurkoviča.
Trasa autobusom nás 11. septembra viedla z Nemiec – cez
Banskú Bystricu, Nitru, Trnavu až do Košarísk – rodiska M. r.
Štefánika. Odtiaľ sme pekne za sebou vystúpili až na vrchol
kamenného Bradla. Odtiaľ je iba kúsok k spomínanej mohyle.
Takmer 90 % zúčastnených tu bola po prvýkrát. Poviem Vám aj
keď som tu už bol, opäť som bol očarený mohutnosťou pamätníka.
Obzreli sme si ho a obišli zo všetkých strán. Samozrejme, že sme
fotili, ale to hlavné položili sme k pamätníku veniec. Všetci
účastníci zájazdu boli spokojní, snáď až na to, že tu vlastne nebola
možnosť kúpiť si nejaký pamiatkový predmet. Všetko bolo
pozatvárané.

Myslím si, že zájazd sa páčil všetkým zúčastneným a hneď pri
spiatočnej ceste behala po autobuse otázka: Čo bude na budúci
rok? No to je už na celom kolektíve a na rozhodnutí výboru.
Nechajme sa prekvapiť. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
zájazdu, ale aj tým, ktorí sa podieľali na jeho zabezpečení.
Karol Kubanda

Po krátkom presune autobusom sme z Plaveckého podhradia
vyrážali na turistiku, cez Plavecký hrad, Amonovú lúku ( väčšina si
dala krátke občerstvenie ), Klokoč ( pekný vyhliadkový kopec
s krížom, do ktorého bolo nabité množstvo klincov ) až na
Vápennú. Túra nebola veľmi dlhá, ani nemala veľké prevýšenie,
ale v konečnom dôsledku nám všetkým dala zabrať. V Plaveckom
podhradí nás vítali streľbou, aj sme sa pýtali, či to nestrieľajú
turistov, ale išlo len o cvičné streľby v blízkom vojenskom
výcvikovom priestore. Ani k stratám nedošlo.
Prezreli sme si zrúcaninu hradu, porozprávali sa s mladými
skautmi, ktorí sa tu snažia zabrániť chátraniu hradu a pokúsiť sa
o jeho renováciu. Potom sme pokračovali krásnymi zákutiami
Malých Karpát, prešli sme viacerými vyhliadkovými miestami
a záverečná Vápenná nás tiež prekvapila, svojím pomerne dlhým
kamenným vrcholovým hrebeňom. Na záver tu bola ešte betónová
vyhliadka. Do Sološnice sme došli už takmer zničení. Po jednom
a druhom pivku sme však dobili energiu a vydali sa do Modry, kde
nás okrem ubytovania čakalo vinobranie s husacinou, kačacinou,
podobu netopiera. Nebyť elektrických drôtov dôjde s ním domov.
No ale poďme naspäť k deťom, ktoré vytrvalo behali z kopca na
kopec a tak sme ich mohli teda aj odmeniť.

ŠARKANIÁDA
Letí, letí, všetko letí je to šarkan milé deti.

Odmenu dostali všetci, pretože boli perfektní aj napriek tomu, že
bolo chladno fúkal silný vietor. Určite sa páčilo aj rodičom, pretože
sa bavili spolu s deťmi. Veľmi sa teším, že vás prišlo toľko veľa
a dúfam, že prídete aj o rok. Budeme sa všetci na vás tešiť.

No tak predsa sme sa dočkali aj napriek tomu, že sme museli
prvý termín preložiť o týždeň. Tak 29.10.2016 sa konala
Šarkaniáda na kopci Stráža. Preložiť sme ju museli kvôli
dažďu, ktorý celý týždeň nechcel prestať a tak bolo mokro, že
to jednoducho nešlo. Ale o týždeň sme sa stretli pred
obecným úradom a spoločne sme sa vybrali na kopec Stráža.

Ďakujem Danke Bugáňovej, Janke Mydlovej a starostovi Dušanovi
Mydlovi za pomoc pri tejto skvelej akcii.
Alena Samuelčíková

Na kopci sme sa všetci pekne zoradili vedľa seba, privítali sme deti
aj rodičov a samozrejme aj pána Milana Hrka s jeho kolegami
z Letecko-modelárskeho krúžku Banská Bystrica. Doniesol veľa
modelov na ukážku pre deti. Dokonca doniesol aj ceny pre
súťažiacich. Prišiel nás pozrieť aj pán Valent, ktorý patrí medzi
modelárov, ale z inej časti.
No ale poďme pekne po poriadku, keď som na začiatku napísala,
že predsa sme sa dočkali, bolo to preto, že po viacerých rokoch
konečne fúkal vietor a to teda poriadny. Tak sme sa všetci spolu
odfotili a všetky deti sa rozbehli aj so svojimi super krásnymi
šarkanmi dole kopcom. Všetci sa snažili o to, aby ich šarkan vyletel
čo najvyššie. A veru celkom im to išlo. Niektoré šarkany sa zaplietli
a tak skončili na zemi. Až na jedného, ktorý skončil v tých
najväčších kríkoch, no a hádajte koho bol. Náš pán starosta sa
zahral na malé dieťa a celý čas sa zabával so šarkanom, ktorý mal

6

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

KÁ

BY

STR

ICA

1982

BA

NS

SKONČILA JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016/2017
V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
Radosť nám robia aj chlapci z III. ligy, ktorí s 13 nahranými bodmi
prezimujú v strede tabuľky na 7. mieste medzi 15-imi mužstvami. V
zozname najlepších strelcov ﬁguruje na 9. mieste Marián Krnáč
s 10-imi strelenými gólmi. Ak naši mladíci v jarných kolách dôrazne
zvýšia disciplínu v dochádzke, môžu sa v tabuľke posunúť oveľa
vyššie.
Detailnejšie informácie o Mestskej únii malého futbalu v Banskej
Bystrici (rozpisy zápasov, výsledky, štatistiky, atď.) nájdete na
webovej stránke: www.mumfbb.sk.

Aj do súťažného ročníka 2016/2017 v Mestskej únii malého
futbalu Banská Bystrica sa prihlásili obe nemčianske minifutbalové mužstvá a to v I. lige mužstvo „FC Nemce“ s kapitánom
Milanom Adamom a v III. lige mužstvo „Nemce 2012“ pod
vedením Jara Brhlíka.
Po jesennej časti súťaže prvoligové mužstvo „FC Nemce“ sa v tabuľke s 15 mužstvami drží na peknom 6. mieste so 14 získanými
bodmi. Veľmi nás teší, že najlepším strelcom I. ligy po jeseni je náš
hráč Ivan Varga s 30-timi strelenými gólmi, pričom kvôli veľkému
futbalu odohral len každý druhý zápas. Husársky kúsok sa mu
podaril v poslednom ôsmom kole dňa 29.10.2016, keď proti
Bianconeri vsietil všetkých 12 gólov, na ktoré mu nezištne nahrával
oku lahodiacimi prihrávkami Branislav Krajčír.

ZIMNÁ MINIFUTBALOVÁ LIGA:
Jedno zmiešané mužstvo s názvom „Nemce“ súťaží v súčasnosti
každú sobotu v zimnej lige v skupine B v telocvični SOU Sásová so
striedavými úspechmi (viac na www.zimnaligawebnode.sk).

NEMČIANSKI CHLAPCI
V EXTRALIGE MUMF BB
Aby nemčianskym futbalistom a zároveň aj hasičom kleslo
sebavedomie získané na XXI. ročníku minifutbalového turnaja
o Pohár starostu obce Nemce, prihlásili sa do extraligového
kolotoča pod krycím názvom PYROBOSS BB, kde získavajú
cenné skúsenosti medzi momentálne najlepšími bombardérmi nielen z Banskej Bystrici, ale aj zo širokého okolia.
Každý štvrtok vo večerných hodinách v telocvični ZŠ Badín si
merajú sily pred početným minifutbalovým publikom s takými
mužstvami ako MIBA BB, Fit aréna, Royal Brusno Kúpele, Celtic
a Koliba u sv. Krištofa (informácie – viď. www.mumfbb.sk).
Dokonca naše mladé nádejné hviezdy – Marián Krnáč a Samuel
Ježík padli do oka odborníkom a boli ihneď po prvom odohranom
zápase draftovaní do juniorského mužstva MIBA BB, ktoré hrá
najvyššiu slovenskú minifutbalovú ligu.

Naším futbalistom ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce
Nemce, prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
športových úspechov bez zranení v novom roku 2017.
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Vývoz komunálneho a triedeného odpadu :

Odišli z našich radov ...

Narodili sa ....

23.12.2016

Viera Kabáčová vo veku 65 rokov
Jozef Hanko vo veku 70 rokov
Viliam Glézl vo veku 60 rokov

Slavomír Hlinka
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