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TRETIE MIESTO NEMČIANSKYCH HASIČOV V ÚZEMNEJ SÚŤAŽI
DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OKRESU BANSKÁ BYSTRICA
Rok 2018 je pre hasičov z Nemiec úspešný pre výborné
dosiahnuté výsledky v územnej súťaži DHZ okresu Banská Bystrica, ktorá sa konala 16.6.2018 v Hronseku.
Súťaže sa za Nemce zúčastnilo jedno družstvo hasičov
v kategórii MUŽI. Celkový počet súťažných družstiev bol
20, z toho v kategórii muži bolo 11 družstiev. Za DHZ Nemce
súťažili: veliteľ družstva Milan Caban, členovia: Erik Filipko,
Samuel Ježík, Miroslav Janovec ml., Mário Jackuliak,
Michal Janovec, Tomáš Kostiviar a Martin Chochula.
Niektorí členovia boli mimo bydliska na prázdninách, preto
na súťaž išlo len 8 hasičov. V prvom pokuse na požiarnom
útoku dosiahli čas 20,82 sek, v druhom pokuse zlepšili svoj
čas na 19,54 sek. čo bol druhý najlepší čas zo všetkých 20
súťažných družstiev vo všetkých kategóriách. Aj štafeta prvý
pokus dopadla s časom 86,12 sek. bez trestných bodov
dobre. Naši hasiči si striehli celkové časy a snažili sa v druhom pokuse v štafete ešte svoj výkon zlepšiť. To sa aj
časom 102,58. Druhé miesto takto nemčianskym hasičom
uniklo o vlások. Aj v celkovom hodnotení všetkých súťažných družstiev nám patrí tretia priečka.
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ Nemce

podarilo časom 83,26 sek. a vyzeralo to na takmer isté
krásne druhé miesto. Sklamanie prišlo až po výroku rozhodcu, ktorý pre údajný prešľap pri predávaní štafetového
kolíka udelil družstvu 5 trestných sekúnd. Napriek tomu, že
družstvo si nebolo vedomé priestupku, nevyužili z dôvodu
prekvapenia 10 minút na podanie protestu proti výroku
rozhodcu z Badína a tak konečný čas ostal platný. Aj napriek
tomuto družstvo mužov z Nemiec skončilo v celkovom hodnotení v kategórii MUŽI na pohárovom treťom mieste s celkovým časom 105,66 sek. Lepší boli len hasiči z Hronseku
s výsledným časom 93,02 sek a Povrazník s výsledným
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Po všetkých súťažiach sa deti povozili na krásnej kobylke,
ktorá mala so sebou aj maličkého žrebčeka. Deti mali pekný
zážitok a mohli aspoň vidieť lásku medzi zvieratkami. Ale
povoziť sa mohli na hasičskom aute, ktoré bolo využité naplno a ďakujem hasičom pánovi Janovi Muránskemu
a Milanovi Cabanovi za pomoc. Deti dostali sladkú odmenu.
Takže vysmiate a šťastné detičky a rodičia, to je pre nás
najväčšia odmena. Tešíme sa, že ste prišli a stretneme sa na
ďalších akciách. Ďakujem Evke Tóthovej, Andrejke Verešovej, Mati Bartošovej, Peťovi Cabanovi, Jankovi Madošovi,
Mirkovi Ilčíkovi a hasičom za pomoc pri tejto akcii.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Dňa 2.6.2018 sa mal uskutočniť deň detí v Našej obci.
Všetko išlo podľa plánu, všetko nachystané rozložené,
dokonca niektoré deti už aj poprichádzali. Ale presne za
desať minút prišla taká búrka, že všetko zmoklo a
dokonca aj koník, ktorý bol na ceste sa splašil a ušiel
domov. Takže všetky veci nazad do auta a poriadiť. MDD
som preložil na druhý deň ráno a to už vyšlo. Detí prišlo
neúrekom v hojnom počte. Deti súťažili, behali skákali
vo vreci, hádzali loptičkami, behali vo veľkých čižmách
,viazali stužky. Deti boli úžasné, šikovné, zlaté a hlavne
usmiate.

Alena Samuelčíková

VÝLET NA KRÁSNU ORAVSKÚ
PRIEHRADU A ORAVSKÝ HRAD

dý z nás si dal na čo mal chuť ,deti aj zmrzlinu a pokúpili si aj
rôzne talizmany. Po obede sme už mali vstup na hrad.
Vstupná brána Oravského zámku je čarovná, človek má pocit že vchádza do krásnej rozprávky. Deti boli veľmi dobré,
mali kopu otázok na pána sprievodcu, dokonca ho chvíľkami
dostali do úzkych, že musel porozmýšľať, kto má pravdu.
Deti obzerali naučili sa niečo nové o histórii a dokonca zvládli aj všetky schody, ktoré boli dosť náročné. Ale zvládli sme to
všetci, dokonca aj maličká Stelka naša najmladšia účastníčka zájazdu. A to jej ešte ostalo kopu energie. Keď sme skončili prehliadku zámku deti aj rodičia si dali ešte zmrzlinu
a čakala nás po krásnom výlete cesta domov. Deti v autobuse, unavené a plné zážitkov pospali. Aj napriek malej poruche, ktorá sa nám prihodila na Starých horách sme domov
prišli v poriadku a nabití plní nových skúseností a energie.
Výlet sa nám vydaril, dúfam, že sa vám všetkým páčilo. Nám
áno a patrí vám všetkým poďakovanie za účasť a pekné
správanie. Teším sa na vás v lete ,kde po vašej dohode sa
pravdepodobne stretneme znovu na výlete do ZOO Bojnice.
Boli ste super....

Krásny kút na severozápadnej časti nášho krásneho
Slovenska. V máji sme sa vybrali s deťmi a rodičmi na
výlet práve na Oravskú priehradu, kde nás čakala loď,
ktorá nás preplavila aj na Slanický ostrov, ktorý
nazývajú tiež ostrov umenia. Ostrov obklopený vodami
vodnej nádrže Orava od roku 1953. Je to pozostatok
zaplavenej obce Slanica so zachovaným Kostolom
Povýšenia sv. Kríža.
Vyhliadková plavba loďou sa nám všetkým, deťom aj rodičom veľmi páčila. Krásne okolité hory, ticho a šum vody, bolo
ako by sme boli niekde pri mori. Deti na lodi pozorovali všetko okolo dokonca si mohli aj po lodi pobehať. Rodičia si mohli dať pivko a deti kúpiť niečo sladké alebo magnetku priamo na lodi. Niektorí si odfotili na pamiatku aj pána Kapitána.
Po peknom zážitku na lodi sme sa presunuli do podhradia
Oravského hradu, kde sme si dali dve hodinky na obed. Kaž-
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ
ZO SZPB Nemce zorganizovala dňa 8.9.2018 nohejbalový turnaj pri príležitosti 74. výročia SNP. Miesto konania bolo ako tradične na ihrisku za bytovkami. Súťaže
sa zúčastnili 4 družstvá: Nemce, Fornety, Juniori z Nemiec a jedno družstvo z obce Kynceľová.
Všetci hráči sa snažili podať čo najlepšie výkony, konečným
víťazom sa stalo družstvo Nemce. Pre hráčov bolo nachystané chutné občerstvenie, nechýbal guláš, nápoje ani sladké dobroty. Za to patrí vďaka ľuďom, ktorí prispeli na túto akciu sponzorskými darmi, obci Nemce, Nemčianskej krčme
a ďalším. Vďaka patrí aj ostatným, ktorí zabezpečili dovoz
ostatného vybavenia, stolov, lavíc, stanov a svojim pričine- ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným, ako hráčom, tak
ním pred turnajom pomohli k jeho zdarnému priebehu. aj organizátorom a tešíme sa v prípade záujmu na pokraAj keď sa v priebehu dňa vyskytli krátke prehánky dažďa, čovanie tohto športového podujatia.
akcia bola úspešne ukončená. Ceny boli rozdané. Týmto
Július Surovec

VÝLET ZOO BOJNICE

mostíkov aj tí najmenší. Na kúpalisku je veľa stánkov, kde sa
mohli všetci najesť a napiť. Niektorí sa vybrali na tobogán
a šúchačku. Šťastné deti, úsmev na ich tvári vravel za všetko. Niektorí, ktorí boli na zámku a v Zoo sa nám pochválili so
svojimi zážitkami a boli naozaj krásne. Zvieratká boli von,
aby potešili svojich malých návštevníkov.

Dňa 4.8.2018 sme sa vybrali na, už tradičný výlet do
krásnej zoologickej záhrady v Bojniciach. Stále je väčší
záujem o tento krásny výlet. Ani sa nečudujem, pretože
ja sama sa tam každý rok vraciam . Hneď po týždni bol
autobus naplnený do posledného sedadla. Tak a 4.8.
ráno o 7.30 sa polovica z nás stretla pred obecným Medvede sa kúpali vo vode a hrali s kolesom, slon sa
úradom .No a tá druhá pri panelákoch. Cestovali sme obhadzoval pieskom, opice sa hojdali na lane, lev sa vyhrieval na slniečku no jednoducho parádny zážitok pre veľv plnej zostave .
kých aj malých. Na záver sme detičkám kúpili veľké lízatko,
Slniečko začalo už ráno krásne svietiť. Deti v autobuse boli krásnu magnetku a cukríkovú zmrzlinku. O 17.00 sme odplné očakávania, kedy tam už dorazíme. Dokonca sme ces- chádzali domov príjemne unavení a plní nových zážitkov.
tu dali bez jedinej prestávky. Keď sme dorazili, dohodli sme V autobuse väčšina detí spinkala a tie ostatné štebotali
sa na čase, kedy sa stretneme pri autobuse a každý sa vy- a rozprávali svoje zážitky.
bral po svojom. Keďže bolo iba ráno deväť hodín a bolo už
tak horúco, polovica z nás išla priamo na kúpalisko Čajka, Dúfam, že ste sa všetci príjemne bavili a užili ste si tento
ktoré je veľmi krásne . Druhá polovica sa vybrala na krásny krásny deň. Boli ste perfektná zostava a pochvalu si zaslúži
Bojnický Zámok a do Zoologickej záhrady. Počasie bolo každé jedno z detí, ktoré boli s nami za výborné správanie.
celý deň krásne. Bolo teplo, voda tiež teplučká. Deti sa kúAlena Samuelčíková
pali, hrali, oblievali a dokonca skákali do vody z malých

PREVENCIA - AKO SA NESTAŤ OBEŤOU TRESTNÝCH ČINOV - PREBIEHA
AJ V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA a asistentiek nekončí a budú pokračovať aj v ďalších obZamestnanci odboru prevencie kriminality kancelárie
ministerky vnútra SR v rámci Národného projektu
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ už niekoľko mesiacov realizujú množstvo pracovných stretnutí
a preventívnych aktivít pre seniorov.

ciach. V rámci realizácie projektu sa vytvárajú kontaktné body na území celej krajiny. Tie sa nachádzajú na okresných
úradoch v každom krajskom meste alebo v ich klientskych
centrách. V Banskej Bystrici sídli kontaktný bod na Štefánikovom nábreží 7 v budove klientskeho centra okresného
úradu a má vo svojej pôsobnosti celý banskobystrický kraj.

Banskobystrická krajská koordinátorka Monika Cibuľová
a krajské asistentky Veronika Buvalová Poláková a Daniela
Puhallová okrem krajského mesta Banská Bystrica navštívili
a poskytli informácie o Národnom projekte a činnosti kontaktných bodov aj v obciach Nemce, Malachov, Badín, Brusno, Hiadeľ, Hronsek, Strelníky, Slovenská Ľupča, Medzibrod, Lučatín, Sebedín-Bečov či Horné Pršany. Besedy na
tému „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ prebehli
v Banskej Bystrici a v obciach Lučatín, Sebedín-Bečov,
Strelníky a Slovenská Ľupča. Starší obyvatelia získali nielen
informácie o projekte a činnosti kontaktného bodu, ale aj
o podvodoch a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na senioroch. Na záver dostali niekoľko rád a odporúčaní, ako sa
nestať obeťou trestného činu. Snaha krajskej koordinátorky

Základným poslaním kontaktného bodu je v prvom rade
nastavenie spolupráce prostredníctvom zapojenia všetkých
zainteresovaných subjektov a následné sieťovanie a koordinácia systémov a inštitúcií. V druhom rade je úlohou
kontaktného bodu pomoc a poradenstvo pre obete alebo
potenciálne obete trestných činov, ktorá sa začne poskytovať ku koncu tohto roka.
Viac informácií o projekte nájdete na
www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov
https://www.facebook.com/pg/prevenciakriminality/posts/.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa (OP EVS).
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SPOMIENKY JÚLIUSA KOHÚTA NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE V ROKU 1944
doline. Branci sa skrývali dlhšie, aby ich Gardisti neodhalili
a nenaverbovali. Otec Júliusa Kohúta bol naverbovaný ako
vojak v Chvatimechu pri Podbrezovej ako veliteľ stráže.
Ostatní členovia rodiny: mama Rozália, bratia Ondrej
a Július sa schovávali počas troch týždňov v mesiaci október
1944 v bunkri v hore. Keď si mysleli, že už hrozba a strach od
Nemcov čiastočne pominula, vrátili sa domov. Medzitým
Nemci vtrhli do dediny a hľadali partizánov. U Lichých
(Galov) boli schovaní traja partizáni, ktorým sa podarilo z domu ujsť. Jeden z nich, Poliak, utekal na dolnú stranu od
domu a Slovák a Belgičan na hornú stranu dediny. Občania
počuli zakrátko streľbu z guľometu. Ondrej a Július Kohútovci vybehli do záhrady aby zistili čo sa deje, keď na nich
Nemci spustili dávku striel. Našťastie ich strely nezasiahli.
Hodili sa na zem a plazili sa záhradou späť domov. Keď
Nemci odišli, ľudia z dediny našli v Nemčianskom potoku
Poliaka s prestrelenou a rozbitou hlavou a v hornej časti obce Za plotom (dnešná Lúčna ulica) zase Belgičana a Slováka postrieľaných do hlavy ako ležali vedľa seba. Občania
ich všetkých troch pochovali na obecnom cintoríne.

V čase vypuknutia
Slovenského národného povstania mal
Július Kohút, narod.
22.9.1925, rodák z Nemiec tesne pred svojimi 19-timi narodeninami. Napriek tomu, že v roku 2018
oslávi už svoje 93-tie
narodeniny, na toto
obdobie dejín Slovenska a tým aj obce
Nemce, si dodnes
veľmi živo spomína.
Unikátne príbehy z
týchto čias, ktoré prežil „na vlastnej koži“,
porozprával pri osobnom stretnutí u neho doma, v domčeku v Sásovej, dnes mestskej časti Banská Bystrica,
v polovici augusta.

Dňa 16.2.1944 bola v obci Nemce druhá veľká razia, keď
odviedli z dediny 48 chlapov. Medzi nimi aj Ondreja a Júliusa
Kohútovcov. Nemci mali presný zoznam osôb, kto kde býva
a išli podľa toho zoznamu po domoch. U Kohútovcov chceli
zobrať aj otca, ktorý bol vtedy doma a bol tiež na zozname,
ale pomohla im malá lesť. Otec ležal v zadnej izbe a robil sa
že je chorý. Keď Nemci chceli vstúpiť do izby, matka zvolala,
že má týfus a tak sa tam neodvážili vojsť a ihneď z domu
odišli. Bratia spolu s ostatnými odobratými chlapmi z dediny
museli ísť peši do Senice na Hrb do Keráčikovej krčmy, kde
sústredili chlapov aj z ostatných okolitých obcí. Po krátkej
dobe sa im obom v tej trme-vrme podarilo z krčmy utiecť.
Chytili ich však Maďari pred Senicou na moste a dopravili
Prvé dni Povstania obec Nemce žila svojim každodenným naspäť medzi ostatných. Aj vtedy mali veľké šťastie, že ich
životom. Tam kde mali doma rádio, obyvatelia počúvali, čo nechytili Nemci, lebo by ich iste na mieste zastrelili.
sa na Slovensku deje. Preto sa viacerí dobrovoľne podujali
robiť zákopy popod Selčianske lazy a Nemčiansky diel. Po Nezlomná vôľa utiecť však v hlave Júliusa pretrvávala. Všetpotlačení Povstania a obsadení nášho územia nemeckými kých sústredených chlapov z dedín odviedli na hlavnú železvojakmi a ukrajinskými Vlasovcami a Benderovcami, ničnú stanicu, kde ich naládovali do „dobytčích“ vagónov.
partizáni pôsobiaci v okolí obce Nemce sa skryli v hore. Od Onedlho prišiel na prednú koľaj osobný vlak z Brezna. Július
iných partizánov sa dozvedeli, že Július Kmeť z Nemiec, presviedčal aj brata Ondreja, aby ušli spolu, ale ten si nepôsobiaci v inom partizánskom oddiele, padol v boji pri trúfal. Tak Július využil okamih, keď nemecký vojak prešiel
Čiernom Balogu. Partizáni skrývajúci sa v horách v okolí popri vagóne kde bol on a pokračoval ďalej otočený chrbNemiec, chodili nocou do dediny a pýtali si potajme stravu tom. Vtedy rýchlo vyskočil z ešte otvoreného vagóna a vbeod občanov. Do Kohútov chodil pravidelne jeden Rus a pýtal hol do osobného vozňa práve stojaceho vlaku z Brezna. Nechlieb, slaninu, klobásky a čo dali. Okrem toho doma ukrý- mec ho však na poslednú chvíľu zbadal a tak spustil za ním
vali po dobu dvoch týždňov jedného mladého partizána paľbu zo samopalu. Opäť mal šťastie, že ho guľka nezaRuda z Novej Lehoty. Mal omrznuté nohy a bol ranený na siahla. Július prebehol cez vagón, vystúpil na druhej strane
boku od postrelenia Nemcami. Vydávali ho za člena rodiny. a zamiešal sa medzi ostatných cestujúcich, ktorí z vlaku práKeďže sa báli ho mať doma dlhšie a aj pre jeho vážny ve vystupovali a ďalších, ktorí sa chystali nastupovať. Nemci
zdravotný stav, mama Rozália sa podujala dopraviť ho okamžite nákladné vagóny pozatvárali, aby už nik nemohol
vlakom až domov do Novej Lehoty. A ako sa k nim ten mladý z vlaku ujsť. Vlak smeroval do Nemecka, do Augsburgu,
partizán dostal? Na konci dediny na Nemčianskej ceste kde chlapov dali na nútené ťažké práce. Brat Ondrej sa z
dodnes stojí dom Ondreja Šemšela, ktorý raneného chlapca Nemecka vrátil až po vojne.
zbadal ako prvý a keďže dobre poznal rodinu Kohútovcov
Július sa zo stanice nepozorovane dostal až na sídlisko
a dôveroval im, tak raneného partizána došikoval ku nim.
v meste, ku krčme na Mýte, kde sa ukrýval na drevených
Keď Nemci potlačili Povstanie, ľudia sa v dedine začali báť, schodoch v pivnici krčmy. Ráno 18.2.1944 ho zobudilo bomže ich Nemci prídu postrieľať a tak veľa ľudí ušlo z dediny bardovanie, ktoré sa ozývalo vonku. To spojenci bombardo hory. Vykopali si v zemi bunkre – zemľanky, obložili ich dovali železničné Depo. Pri vojenskom cintoríne bola patdoskami a na vrch dali ešte aj čečinu, aby boli dobre za- rola a Nemci sa schovávali pod mostom. Jemu sa podarilo
maskované. Jednotlivé bunkre neboli pokope alebo vedľa prejsť do Kynceľovej a z tade sa poberal ďalej do Nemiec.
seba, museli byť roztrúsené po celej hore v Nemčianskej Ako sa blížil k začiatku obce,
Pokračovanie na strane 5
V okolí obce Nemce počas Povstania pôsobili dva samostatné partizánske štáby: BUK 1 a BUK 2. Svoju činnosť
zo začiatku zameriavali na výcvik mladých partizánov. Na
Stráňach pri betónke bola strelnica, kde sa učili zachádzať
zo zbraňou. Výcvik trval krátko – zo tri dni a hneď nato boli
partizáni nasadení do bojov. Otec Júliusa Kohúta narukoval
v tomto čase strážiť železničný most Vychylovka pri
Podbrezovej. Starší brat Ondrej narukoval ako vojak a tak
Július ostal doma sám s mamou. Práve keď prišiel Ondrej
domov na dovolenku, vypuklo Povstanie a tak sa na vojnu už
nevrátil a ostal doma.
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kde je úsek cesty v jame medzi Kynceľovou a Nemcami
a z kade je výhľad na začiatok obce, zbadal prichádzajúci
koč s Nemcami. Boli to tí, čo ho odviedli do Senice. Vrátili sa
do obce, lebo si zabudli zobrať rádio. Stačil sa ešte skryť pod
most a do večera bol pod nim schovaný. Až za tmy sa odvážil
vyjsť na cestu a dostať sa do dediny. Hneď v prvom dome
napravo u Ďura Lichého zaklopal opatrne na okno. V dome
mu nik neotváral, všade bolo na pohľad ticho, ale skúsil to
ešte niekoľko krát. Nakoniec mu otvorili, a tam sa aj
dozvedel, že Nemci už z dediny odišli. Rozhodol sa ísť ešte v
ten večer až domov.

dokaličil nohu od kolena. Ihneď zavolali zdravotnú záchrannú službu, ktorá ho dopravila do nemocnice do mesta Banská Bystrica. Nemci mali na Panskom diele vybudovanú pozorovateľňu a z tade sledovali dedinu. V Senici na Hrbe mali
Nemci tiež dve protilietadlové delá typu VKPL a z nich strieľali zápalné strely po okolí. Informácie o postupujúcich ruských a rumunských vojskách si predávali telefonickým spojením s inými hliadkami okolo. Po krátkom čase Rusi a Rumuni, ktorí postupovali v okolí, zajali viac ako 200 Maďarov
a šikovali ich cez dedinu do zajatia. Po týchto udalostiach
nastal v obci konečne vytúžený pokoj a mier.

Doma ho mama Rozália privítala slovami: „Kde máš brata?“
Keď jej všetko porozprával, usúdili, že sa musia skrývať pred
Nemcami aj naďalej. Až do príchodu oslobodzovacieho
frontu a oslobodenia obce Nemce dňa 21. marca 1945 sa
skrývali po pivniciach v obci. Na veľkonočný pondelok 2.
apríla 1945 stál pred domom a rozprával sa s dvomi Rumunmi, ktorí obec oslobodzovali ako príslušníci rumunskej
armády. Boli vo vojenských uniformách a pri nich stál ešte
Ondrej Kmeť /Olin). Vtedy nečakane asi 6 metrov od nich
vybuchol delostrelecký granát. Jednému z Rumunov granát

Poznámka k textu:
Hlinkova garda (HG) pôsobila ako polovojenská organizácia
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1938 - 1945 (po
legalizovaní v októbri 1938 so súhlasom Beranovej vlády
ozbrojená). Osobitnú úlohu v jej rámci mali Pohotovostné
oddiely Hlinkovej gardy, ktoré boli koncom II. svetovej vojny
nasadené do policajno-vojenských akcií po boku nemeckej
brannej moci proti vojenským a civilným cieľom na území
Slovenska.
Jarmila Hudecová

ZÁJAZD DO NEMECKEJ
Potom sme pokračovali v ceste k pamätníku na Krpáčove,
ktorý sa po rekonštrukcii a opravách stal dôstojným miestom
piety. K pamätníku bojov II. čsl. paradesantnej brigády sme
položili kyticu a tak si uctili padlých hrdinov.

ZO SZPB Nemce zorganizovala dňa 30.6.2018 zájazd
spojený s návštevou pamätníka a stálej expozície v Nemeckej, ktorá je venovaná pamiatke umučeným a represáliám zo strany nacistov a ich prisluhovačov voči
priamym účastníkom SNP, ich rodinným príslušníkom,
sympatizantom SNP a tiež rasovo prenasledovaným
osobám. Ďalej nasledovala návšteva jaskyne Bystrá
a podľa pôvodného zámeru mali účastníci zájazdu
navštíviť zrenovované kúpalisko v Podbrezovej. Žiaľ,
z dôvodu nepriazne počasia bol program upravený a po
návšteve pamätných miest v Nemeckej a jaskyne sme
navštívili hotelový areál na Táloch a potom sme pokračovali v ceste na pamätník Krpáčovo.

Náš zájazd sme na spiatočnej ceste ukončili v obci Lopej,
kde ani chladnejšie počasie nepokazilo chuť na vychýrenú
zmrzlinu, niektorí si dopriali aj viac porcií tejto pochúťky.
Toto bolo posledné zastavenie nášho zájazdu, potom už
nasledovala cesta domov, ešte umocnená pohľadom na
Ľupčiansky hrad.
Je len na škodu, že týmito zážitkami sa nemôžu obohatiť aj
iní, lebo náš autobus nebol celkom plný, týmto ďakujeme
organizátorom za ich prácu, všetkým zúčastneným, ako aj
OÚ Nemce za podporu.

Ale začneme ránom, kedy sme sa zišli pred OÚ Nemce a vydali sme sa na cestu podľa upraveného programu. Naša
prvá zastávka bola na pamätných miestach v Nemeckej,
kde sme najskôr položili pietnu kyticu k pamätníku, potom
sme navštívili expozíciu pamätnej izby, kde sme si pozreli
projekciu a v tichu vlastných myšlienok na paneloch a vo
vitrínach zdokumentované hrôzy týchto
udalostí. Pri pohľade na autentické zábery a predmety zavraždených je človek
šťastný, že teraz napr. po námestiach už
nepochodujú nacisti, ale behajú tam malé
deti a tešia sa z každodenných malých
radostí.

Takže nabudúce, možno niekde inde ...
Július Surovec

Naša cesta potom pokračovala do jaskyne Bystrá. Milo nás prekvapil vstupný
upravený areál a aj následná prehliadka,
trvajúca necelú hodinu bola pre nás príjemným zážitkom. Potom sme si dali krátku prestávku na občerstvenie v blízkej
reštaurácii a pokračovali sme na Tále. Pre
niektorých, čo už dávnejšie na týchto
miestach neboli, bola pekným zážitkom
prechádzka okolo jazera, ani nepríjemný
vietor nebránil pohľadu na krásu Nízkych
Tatier, ďalší využili toto zastavenie na
obed a občerstvenie.
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Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru
v Banskej Bystrici
APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12.
augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce
čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie,
ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách.
Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

! Dodržiavajte

maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe
vozovky!
! Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte
alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!
Neriskujte
zbytočne pri predchádzaní!
!
! Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!
! Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba
dostatočná prax!
! Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a
cyklisti.

K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

túrami hradov a zámkov. Pre lejak sa nedalo vystúpiť ani
z autobusu. Zasa sme sa raz presvedčili, že proti prírode
sme úplne bezmocní. Cestou domov sme sa pokúšali
spievať ľudové pesničky, ale moc nám to nešlo. Škoda, veď
my sme ešte generácia, keď sa chodilo po výletoch a bez tzv.
autobusových pesničiek by to nebolo ono. Čo tak nie-kedy si
ich oživiť a zaspievať trebárs pri tých haluškách ?

VÝLET NA PIENINY
23. júna skoro ráno vyrazil autobus takmer plný seniorov z Nemiec na výlet na Pieniny a do Červeného
Kláštora. Našim cieľom bol hlavne splav na rieke Dunajec. Bolo výhodou, že sme prišli skoro ráno, lebo sme
v pohode absolvovali plavbu na pltiach po rieke Dunajec v úžasnej scenérii Národného parku Pieniny a
najkrajšieho prielomu na Slovensku. Dĺžka splavu bola
cca 12 km. Krásny zážitok umocnilo ešte sprievodné
slovo pltníkov o histórii tohto krásneho kúta Slovenska,
ktorý nás spája aj s našimi susedmi Poliakmi. Pridali aj
zopár historiek a povestí z tejto oblasti. Keď sme
vystúpili z pltí začal pršať dážď, ktorý nás už sprevádzal
počas celého dňa.

Ing. Jarmila Kmeťová

Niektorí výletníci si ešte spríjemnili cestu na vyzdobených
kočoch s konským povozom. Potom sme išli na spoločný
obed, kde si väčšina dala tradičné bryndzové halušky. Boli
sme z nich trochu sklamaní a niektoré ženy vraveli, že urobia
oveľa lepšie.
Čo keby sme to niekedy skúsili a spravili si posedenie pri
haluškách?
A tu sa náš program výletu prakticky skončil, pretože lialo
ako z krhle. Nevyšiel ani výlet na poľskú stranu za minia-

TURISTICKÝ POCHOD SENIOROV MIKROREGIÓNU
ĽUPČIANSKYM CHOTÁROM -12.5.2018
Seniori obcí nášho mikroregiónu sa s obľubou zúčastňujú každoročných pochodov po chotároch mikroregiónu za poznaním jeho prírodných krás a tiež za účelom stretnutí starých známych zo susedných obcí. Tento krát sme prechádzali chotárom Slovenskej Ľupče.

zámku Slovenská Ľupča. Turistická sprievodkyňa nás previedla po zrekonštruovaných častiach zámku, oboznámila
nás s jeho históriou, postáli sme pod asi 700 ročnou Korvínovou lipou. No a na záver bol podávaný gul&aacute;&scaron; a iné občerstvenie. K dobrej pohode prispelo pekné počasie, takže s týmto podujatím mohol byť kažSkôr než došlo k samotnému pochodu po chotári, bola do dý účastník spokojný.
programu zaradená prehliadka kultúrnej národnej pamiatky,
Edita Kostiviarová
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XXIII. ROČNÍK NEMČIANSKEHO MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTU OBCE NEMCE
V sobotu 25.08.2018 sa na „otočke“ MHD v Nemciach 3.
uskutočnil už XXIII. ročník nemčianskeho minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce Nemce, ktorého sa
zúčastnilo 8 prihlásených mužstiev. Hralo sa systémom
„každý s každým“, odohralo sa spolu 28 vzájomných
zápasov v 7-mich kolách. Každý duel trval 15 minút. Po
odohratí všetkých zápasov sa sčítali body a vyšla nám
nasledovná výsledková listina:
1.

Scherwoodpub

15 bodov

Nemce
Štulo team
Staré Hory
Dukla X
Nemce juniori

13 bodov
10 bodov
7 bodov
2 body
1 bod

Predmestie Nemiec 18 bodov

4.
5.
6.
7.
8.

Cenu najlepšieho brankára tohto roku získal brankár mužstva F18 Dudelánš Roman Filadelﬁ, ktorému sa sieť za jeho
chrbtom rozvlnila len 8 krát.

2.

F 18 Dudelánš

15 bodov
Najlepším strelcom turnaja a zároveň strelcom na prázdnu
bránku sa stal hráč mužstva Predmestie Nemiec Stanislav
Václavík.

Všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme za pekný športový zážitok, obecenstvu za vytvorenú atmosféru, pánovi
starostovi za pekné vecné ceny, poslankyniam za presnú
evidenciu výsledkov, krčmárovi Andrejovi za výborný
hovädzí resp. držkový guľáš, počasiu, že sa „zadržalo“ a už
teraz sa tešíme na ďalší ročník tradičného minifutbalového
turnaja.
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NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ

20. OKTÓBER 2018

v priestoroch
parčíka a Kultúrnom dome

Trojčlenné súťažné družstvá sa môžu prihlásiť v termínedo 07.10.2018
na Obecnom úrade v Nemciach. Prihlášky si môžu súťažné družstvá vyzdvihnúť
na OcÚ alebo na internetovej stránke obce www.nemce.sk .
Bližšie informácie na tel. čísle 0905 643 357.
Počas celého dňa budú môcť návštevníci „okoštovať“ klobásky, kapustnicu a iné
špeciality, poprípade zakúpiť si baraní guláš, nemčianske tvarožníky a iné dobroty
alebo zabaviť sa pri dobrej muzike.

POZVÁNKA
22.9.2018 DEŇ OBCE

Obec Nemce a občianske
združenia v obci organizujú

v priestoroch parčíka pri Kultúrnom dome
9.00 – 13.00

Varenie rôznych jedál v kotloch ZO SZPB / kyslé krumple s mäsom /
Klub mladých / bravčový guláš / Stonožka / držkový guláš /
Klub seniorov / hovädzí-bravčový guláš /
Dobrovoľný hasičský zbor / bravčový guláš / OZ Mravce / kapustnicu /

Všetky produkty si môžu účastníci Obecného dňa zakúpiť 1 porcia – 2 Eurá.
13.00 – 15.30 - súťaže detí a dospelých / rôzne disciplíny /
13.00 – 14.00 - príchod občanov z družobnej obce Skalička /Česká republika /
- uvítanie, posedenie
13.00 – 19.00 - hrá na počúvanie a do tanca hudba Galaxy BB Music pod
vedením Jána Boboka
Občerstvenie / pivo, kofola, minerálka /

Občianske združenia a Obec Nemce vás všetkých občanov na Deň obce srdečne pozývajú.

Narodili sa:
Branislav Jakubis
Hana Chochulová
Natália Vinohradská

Dalibor Skúpy
Slávka Berkyová
Michaela Medveďová

Opustili nás:
Helena Majerová
Viera Bakošová
Ing. Rudko Chalupek

Zmesový komunálny odpad: 28.9., 12.10.,
26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Triedený odpad: 5.10., 2.11., 30.11., 28.12.
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