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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávame, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami,
ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia
sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať.
Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom,
sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
V týchto dňoch si oveľa viac všímame ľudí okolo seba a určite sme milší,
pozornejší i k tým, ktorých vôbec nepoznáme.
Je to skutočne čarovný čas, kedy sa narodila LÁSKA.
Táto Láska chce v našich srdciach prebývať, chce upevniť náš život
a premeniť nás na ľudí, ktorí túto Lásku rozdávajú plným priehrštím.
Bol to pre nás ďalší rok, ktorý bol ťažký, ktorý sme
prežili v strachu a zhone, obmedzení a preto sa skúsme
správať k ľuďom ako ľudia. Sme si všetci rovní,
takže sa nad tým zamyslime a vážme si jeden druhého.
Veď život je krásny.
Želám Vám všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov veľa zdravia
a Ľudského porozumenia.
Želám Vám všetkým úspešný vstup
do Nového roka 2022.
Alena Krajňáková
Starostka obce
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Mnohí obyvatelia Nemiec sa v novembri zastavili pred oknom
obecného úradu.Obdivovali krásne háčkované vianočné ozdoby.
Vytvorili ich šikovné nemčianske ženy, ktoré navštevujú krúžok
šikovných rúk. Stretávame sa každý pondelok v klubovni obecného úradu. V súčasnosti krúžok navštevuje 10 žien.

HÁČKOVANÁ KRÁSA

Niektoré paličkujú krásne dečky, háčkujú hračky, kabelky alebo
pletú svetre.
Pokračovanie na strane 3
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Pri ručných prácach si pospomíname, pripomenieme si narodeniny, meniny. Uvaríme si kávičku, ochutnáme koláčiky, povymieňame recepty. Je nám proste fajn. Je nám ľúto , že v tomto
covidovom období sa nemôžeme stretávať.
Po iné roky sme každý rok pred Veľkou nocou navštívili Základnú
školu na Triede SNP, kde sme deťom ukazovali našu tvorbu. Keď to
situácia dovolí, chceli by sme aj naše nemčianske dievčatá naučiť
základy ručných prác.
Pred Vianocami mávame pekné posedenie pri vianočnom punči,
oblátkach, koláčikoch a vianočných koledách. Terajšia situácia
nám to nedovolila. Preto nás veľmi potešilo, keď nás tento rok
navštívil Mikuláš a od obecného úradu sme dostali mikulášske
balíčky. Radi privítame v našom kruhu aj nové členky, od ktorých Na záver chceme všetkým dobrým ľuďom popriať pokojné Vianoce
sa aj niečo nové naučíme
a v Novom roku hlavne veľa, veľa zdravia.
Ing. Jarmila Kmeťová

VÁŽENÍ DÔCHODCOVIA, ČLENOVIA KLUBU SENIOROV NEMCE
Chceme Vám popriať tie najkrajšie prežitie Vianočných sviatkov,
tak ako si viete predstaviť, plné lásky, pohody a radosti v kruhu
vašej rodiny a blízkych.

za spolupráce s obcou Nemce, chceme prispieť, aby ste aktívne
využili svoj čas pre uspokojenie svojich potrieb a tým šírili
vzájomné porozumenie v rámci nášho spolku a celej obce.

Ďakujeme Vám, že ste sa v roku 2021 aktívne zapájali do činnosti
našej organizácie Klubu seniorov Nemce. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať veľa podujatí aj napriek zlej epidemiologickej
situácií. Pomáhali sme na brigádach čistením školskej záhrady
MŠ, cintoríne, zorganizovali sme výlety na Oravskú priehradu,
múzeum Oravskej dediny v Zuberci. Navštívili sme drevený
artikulárny kostol v Svetom Kríži. Nezabudnuteľný zážitok sme
mali z návštevy Levoče s prehliadkou chrámu sv. Jakuba,
prehliadku zámku v Kežmarku, ale aj kúpania v aquaparku Vrbov
na východnom Slovensku. Pre členov klubu, ale aj ostatných
občanov sme zorganizovali výlet do pohoria Malej Fatry s výstupom na najvyšší kopec pohoria Veľký Kriváň /1709 m/,ako aj
múzea Juraja Jánošíka v Terchovej. Nemožno zabudnúť ani na
opekanie špekačiek na Kajchiari a gulášové posedenie pre členov
v priestoroch záhrady pri Nemčianskej krčme. Okrem svojich
ﬁnančných prostriedkov nám veľmi pomohol ﬁnančný príspevok
obce Nemce a sponzorov.

Želáme Vám, aby atmosféra lásky a porozumenia zostala s nami
počas celého roka 2022.
Výročná schôdza Klubu seniorov Nemce bude 8. marca 2022.
Dušan Mydlo, predseda a výbor klubu seniorov

Rozprávkové Vianoce
plné lásky a pokoja

Rovnako aj v nasledujúcom roku 2022 plánujeme pre vás veľa
zaujímavých akcií a podujatí. Chceme uskutočniť dva vlakové
zájazdy do Košíc a Hontianskych Tesárov, autobusové zájazdy na
Moravu do Vlčnova na jazdu kráľov, návštevu múzea Moravskej
dediny v Rožnove pod Radhoštem, turistiku na Radhošt, zájazd do
Piešťan a k mohyle M.R.Štefánika na Bradle. Chceme pomôcť
obci formou brigád a pri organizovaní podujatí ako napr. Deň obce.
Nezabudneme ani na akciu ukončenia fašiangov, oslavu MDŽ
a tradičné gulášové posedenie, návštevu Divadla J.G. Tajovského,
kúpanie v Turčianskych Tepliciach... Organizovaním týchto akcií
Ďakujem všetkým za pomoc Evke Tóthovej, Peťovi Cabanovi,
Majkovi Jackuliakovi, Emke Matuškovej, Lee Cabanovej, Anetke
Mazúchovej. A samozrejme ďakujem Mikulášovi, čertovi a anjelikom, že si našli na naše detičky čas a spravili im radosť.

MIKULÁŠ 2021
Rok 2021 nám neumožnil, kvôli Covidu usporiadať Mikuláša
v našej obci pre deti tak ako to bývalo po minulé roky. Aj tento rok
ako minulý sme sa s Mikulášom dohodli, že si prejdeme poctivo
celú obec. Prihlásených detí bolo 106. Čo nás veľmi teší
a rozmýšľame nad tým, že Mikuláša budeme robiť už len takýmto
spôsobom, nakoľko sa to všetkým veľmi páči..

Alena Krajňáková Starostka obce

Dňa 4.12.2021 sme sa teda spoločne vybrali na cestu a môžem
vám povedať, že bola krásna. Detičky nás pri domoch čakali,
rozprávali básničky, spievali a rodičia nás pohostili teplým čajom☺
Po celej trase nás sprevádzal čert, anjelikovia a náš Mikuláš. Pri
bytovkách nás čakali skupinky, spievali a bavili sa, no boli úžasný.
Z Potočnej ulici sa ozýval spev detí a volanie na Mikuláša, kde nás
čakal záver našej cesty a pohostenie teplým punčom. Boli ste
všetci úžasný a ďakujeme vám za krásnu atmosféru. Tešíme sa na
vás aj o rok.
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KONSKY BOX ACADEMY
Po letných prázdninách, od septembra na nám podarilo na pár
mesiacov obnoviť aj športovú činnosť pre deti, dorast a dospelých.
Aj keď v značne oklieštenom počte a čase sme za prísnych korona
opatrení moli zorganizovať pre športuchtivé deti dva tréningy za
týždeň. Veríme, že keď sa aktuálna epidemiologická situácia
zmení, opäť začneme trénovať a rozvíjať pohybové schopnosti
detí, ktoré momentálne rapídne svoj pohyb obmedzili a voľný čas
najčastejšie trávia pri počítačoch a na sociálnych sieťach, čo nie je
zdravé pre ich duševný ale hlavne telesný vývin. V našom kolektíve radi privítame aj nových členov od 6 do 12 rokov ale aj starších.
Čo nás však nesmierne v závere roka potešilo, je športové nasadenie a odhodlanie Erika Tótha, ktorý nás už v minulosti výborne
reprezentoval na amatérskych pästiarskych športových podujatiach ako doma, tak i v zahraničí s vynikajúcimi výsledkami.
23.10.2021 Erik začal písať svoju novú športovú históriu, keď prvý

krát nastúpil pod vedením trénera Vladimíra Konského do profesionálneho ringu. Ako nováčik a outsider sa postavil proti skúsenému súperovi Martinovi Kňažekovi
z Elite Gym Trenčín, ktorého nečakane ľahko zdolal v 2. kole RSC
a zápas bol predčasne ukončený
v Erikov prospech. Tento zápas mu
bol ponúknutý v deň oﬁciálneho
váženia a konal sa na druhý deň,
takže žiadna veľká príprava, premyslená taktika, do ringu vošiel plný
očakávaní a spoliehal sa aj na vedenie svojho kouča v rohu. V prvom
kole sa súperi len oťukávali ale do
druhého nastúpili s enormným nasadením, no súper nestíhal sledovať, čo sa to vlastne deje. Erik využil moment prekvapenia a súperovi presne zasadil naskočené koleno, po ktorom rozhodca
zápas ukončil.
Radosť z výhry bola veľká a týmto víťazstvom sa Erik raketovo
dostal do povedomia ostatných zápasníkov aj promotérov, ktorí
o neho hneď prejavili záujem a ďalšia ponuka na seba nenechala
dlho čakať.

12.2.2022 sa uskutoční ďalšia akcia DFN, kde Erik prijal výzvu a do
profesionálneho ringu sa postaví opäť. Tento krát bude súperom
Branislav Zuzák zo Spartakus Fight Gym Trnava. S trénerom
pracujú na tom, aby si priaznivci a fanúšikovia užili ďalší športový
zážitok s očakávaným víťazným koncom. Akciu DFN si budete
môcť pozrieť aj na OKTAGON.SK v priamom prenose. O novinkách sa môžete dozvedieť na FB stránke Konsky Box Academy.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým deťom a ich rodičom
za spoluprácu, všetkým priaznivcom nášho klubu za podporu a popriať aj všetkým občanom Nemiec požehnané Vianočné sviatky a v
Novom roku 2022 hlavne veľa zdravia a úspechov v osobnom ale
i pracovnom živote.
Bc. Katarína Konská
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BANSKOBYSTRICKÝ ZVÄZ MALÉHO FUTBALU
V jesennej časti súťažného ročníka 2021/22 odohralo 58 prihlásených mužstiev za sprísnených
protiepidemických opatrení v štyroch ligách (1., 2., 3. A a 3. B) 8 kôl v základnej
časti v období od 03.09.2021 do 23.10.2021.
Nás nesmierne teší, že v 1. lige medzi 14 – imi
mužstvami si úspešne počínajú aj naši futbalisti
v dvoch nemčianskych mužstvách – FC Nemce
a Nemce 2012.
Po jesennej časti v prvej desiatke strelcov sa
umiestnili až traja borci hrajúci za obec Nemce:
1. Mgr. Stanislav Václavík – Nemce 2012
24 gólov
6. Daniel Kiedžuch – FC Nemce
12 gólov
7. Mgr. Ivan Varga – Nemce 2012
11 gólov
Dňa 17.09.2021 zohrali aj vzájomný duel na domácom ihrisku v Nemciach, kde na pravidlá nekompromisne dozeral rozhodca BBZMF Andrej
Schubert - novopečený ocino a bývalý hráč
Nemiec.

VIANOCE SÚ TU!

výhľadmi. Často sme spomínali, ako to bolo predtým a ako to
vidíme do budúcna. Doba je ťažká, ale musíme myslieť pozitívne.

Tak vidíte, neverte nikomu! Aj ja som bol presvedčený, že Silvestrom to skončí. Minulý rok sme si mysleli, že to bol len zlý sen. Ááá
.... nebol! Celý rok sme počúvali príkazy, zákazy, nariadenia,
dodržiavali odstupy, zástupy, rozostupy, dezinﬁkovali, ﬁltrovali,
rúškovali, respirátovali, karanténovali, testovali, očkovali,
prekonávali, vyhrávali a podobné veci.

Musíme sa tešiť tak ako naše deti a vnúčatká. Zabudnite na stresy
a viac myslite na svojich najbližších, priateľov, kolegov a vôbec nás
všetkých. Pripravte sa na Vianočný čas. Vyzdobte si svoj stromček,
pripravte darčeky a milé prekvapenia. Nezabudnite ani na nemé
tváre, ktoré strpia všetky naše vrtochy. Prestrite si stolček a v tichu
noci verte, že sa splnia vaše priania. A oni sa určite splnia. Niektoré
hneď, niektoré trocha neskôr, možno nie úplne, ale buďme vďační
aj za menšie posuny k lepšiemu. A o tom, si myslím, že Vianoce sú.

Ale nás len tak nič nezlomí. My sme aj trénovali, otužovali, ale
hlavne šliapali po našich horách a kochali sa nádhernými

Pokračovanie na strane 6
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Už dlho mám striebristé vlasy a časom som sa tak nejako naučil byť
trpezlivejší a pokornejší. Začal som sa tešiť aj z menších úspechov.
A toto by som si prial, aby sa stalo aj vám. Nemyslím tým, aby sa
vám menej plnili sny, ale aby ste cítili pokoj v duši a mali radosť zo
života.
Prijmite v mojom mene Vianočné prianie od všetkých Stonožkárov.
Nech sa vám plnia priania, sny a túžby. Nech máte pevné zdravie,
šťastie a pokoj v rodine. Nabité bankové kontá aj nožné svaly a na
záver ešte malý verš.
Vonku je ticho a tma, iba hviezdy hore svietia.
Na stole horí sviečka a detské očká svietia.
Všade cítiť pokoj, radosť a čistú lásku.
Otec sa usmieva a mama hladí detskú hlávku.
Nuž tešme sa všetci z tejto chvíle.
Naplňme čaše dobrým vínom a myslime na niečo milé.
Nech sa vám v oku malá slza šťastia ligoce.
Prajem vám tiché, šťastné a pekné Vianoce.
Karol Kubanda

ČISTENIE A ÚDRŽBA KOMÍNOV
AKO PREVENCIA PROTI VZNIKU
POŽIARU
Čistením komína sa rozumie vykonávanie čistiacich prác so
zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej
ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od
spaľovacej komory k dymovému hrdlu. O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie
a kontrolu vykonal potvrdenie alebo urobí zápis do „Denníka
čistenia a kontroly komína“.
Zanedbanie údržby komína, ktorý je dôležitou súčasťou každej
stavby môže mať rozsiahle škodlivé následky. Neudržiavané
komíny sú zanesené nánosom sadzí, ktoré zmenšujú priemer
komínového prieduchu, čo môže spôsobiť vyhorenie sadzí po celej
dĺžke komína a môže dôjsť k požiaru stropných a krovných
konštrukcií stavby. Odborným a pravidelným čistením komína
získame prehľad o jeho technickom stave, zamedzíme vzniku
požiaru, ako aj úniku tepla pri vykurovaní.
Odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou (kominármi) sa musí vykonať vždy pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového
spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:

➢ pri používaní plynových spotrebičov zamerať svoju pozornosť
na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu
komína, zároveň je nutné vykonať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu, následnej nebezpečnej intoxikácii
oxidom uhoľnatým alebo k výbuchu;

1/ komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
– 1 x za 4 mesiace
2/ komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
– 1 x za 2 mesiace
3/ komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
– 1 x za 12 mesiacov
4/ komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
– 1 x za 6 mesiacov
5/ komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
– 1 x za 6 mesiacov
6/ komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť
a kontrolovať najmenej 1 x za dva roky

➢ nevykonávať neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávať ich bez dozoru;

V záujme bezpečného domova hasiči upozorňujú tiež na
dodržiavanie nasledovných zásad:

➢ pravidelne kontrolovať funkčnosť zariadení zabezpečujúcich
prívod vzduchu a odvod splodín horenia.

➢ používať správny a určený druh pevného paliva, pretože inak
dochádza k rýchlejšiemu zaneseniu komína, a tým prudko rastie
nebezpečenstvo vznietenia sadzí;

Týmito preventívnymi opatreniami si každý z vás chráni svoj
majetok – doslova strechu nad hlavou a zároveň sa vyhne sankciám za prípadne spôsobený požiar.
DHZ Nemce

➢ v blízkosti vykurovacích a komínových telies neskladovať
horľavé látky – drevo, papier, textil a pod. (min. vzdialenosť 80
cm);
➢ umiestňovať pred palivové dvierka horľavé podlahy;
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V ROKU 2021 SME SA PO DESIATICH ROKOCH OPÄŤ SČITOVALI...
Sčítanie obyvateľov na celom území
Slovenska, a teda aj v našej obci, sa
uskutočnilo od 15.02.2021 do 31.03.
2021. Tomuto sčítaniu predchádzalo sčítanie domov a bytov v roku 2020. Povinnosť sčítať sa mal každý sám, kto mal
v SR trvalý, prechodný, tolerovaný alebo
obvyklý pobyt. Po tomto termíne od 03.05.2021 po dobu 6 týždňov
pokračovala možnosť asistovaného sčítania ostatných, ešte nesčítaných obyvateľov, pomocou stacionárneho asistenta na určenom kontaktnom mieste. Sčítať sa bolo možné aj za pomoci
mobilného asistenta, a to pre nemobilných občanov, o ktorého
pomoc bolo možné telefonicky požiadať. Túto prácu zabezpečovali na obecnom úrade v našej obci pracovníčky Zlatka Slančíková
ako stacionárny asistent a Evka Tóthová ako mobilný asistent.

V oblasti riadenia štátu a národného hospodárstva sú informácie
o stave spoločnosti k danému okamihu a geograﬁckom rozmiestnení obyvateľstva základom pre analýzy vývojových trendov,
pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Výsledky zo sčítania majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu
kresiel v Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu. Získanie kvalitných a presných údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demograﬁckých, sociálnych
charakteristikách, o bývaní na Slovensku umožňuje medzinárodné
porovnania na úrovni Európy i sveta.
Sčítanie ďalej slúži ako podpora rozvoja na regionálnej i
lokálnej úrovni
Výsledky zo sčítania prezentujú demograﬁckú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území,
rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu
teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít na
regionálnej a lokálnej úrovni. Údaje slúžia ako podklad pre územné
plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Zistenie reálneho
počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť
k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí.

Rozhodujúcim okamihom sčítania bol dátum 1. január 2021. Naša
obec Nemce mala podľa štatistických údajov k 01.01.2020 počet
obyvateľov 1 161. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 bolo sčítaných celkom 1 110 obyvateľov, čo je 95,61 %. Pomoc stacionárneho asistenta využilo 38 občanov obce, služby mobilného asistenta
využil jeden občan.
Uskutočnené sčítanie prináša po desiatich rokoch komplexný
pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať
rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo
môže posunúť Slovensko vpred. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demograﬁckých, sociálnoekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Geograﬁcké rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb:
vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a pod. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec.
Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé
požiadavky obcí k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie
počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.

Čo nám sčítanie môže priniesť?
Dôležitý zdroj informácií pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2020-2021 budú po spracovaní, pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť dôležitým zdrojom informácií.

Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu pri analýze populačných štruktúr, pri analýze reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, poskytujú informácie o domácnostiach. Obci môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov,
napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít,
cestovného ruchu atď.

Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach
a bývaní budú dostupné za celú populáciu SR. Údaje sčítania
slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre
zaujatie kvaliﬁkovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.
Navyše sú často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni.
V konečnom dôsledku výsledky sčítania ovplyvňujú každého
z nás.

Historické údaje o štruktúre obyvateľstva obce Nemce podľa
materinského jazyka a náboženskej príslušnosti v rokoch
1880 – 1910.

Podľa materinského jazyka:
Zvolenská
župa

Základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločného života

r. 1880
r. 1890
r. 1900
r. 1910

Počet
Slovenský Maďarský Nemecký Iní
jazyk
obyvateľov
jazyk ....
jazyk

NEMCE
NEMCE
NEMCE
NEMCE

179
236
284
289

174
234
280
286

5
2
4
2

1

Podľa náboženskej príslušnosti:
Zvolenská
župa
r. 1880
r. 1890
r. 1900
r. 1910

Počet
obyvateľov

NEMCE
NEMCE
NEMCE
NEMCE

179
236
284
289

Rímsko katolícke

Evanjelické
AV......

35
33
40
39

144
201
240
247

Židovské

Spracovala: Hudecová Jarmila Zdroj: ŠÚ SR
Historicko-demograﬁcký lexikón obcí Slovenska 1880-1910

7

2
4
3

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

Narodili sa:
Artur Kukučka Luptáková/ nie je určene meno, neuviedli si/

Odišli z našich radov ..... Ján Čakloš Mária Gazdíková Vladimír Kvak
Anna Belláková Eva Sobolová Elena Madošová Ján Šemšel
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