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K Vianociam chcem vám priať,nech je vždy nablízku ten, kto Ťa má rád.
Nech stačí mu pohľad do Tvojich očí,aby vedel, aké želanie sa Ti v hlave točí.
Nech nikdy nespoznáš bôľ, ani klam o Vianociach nech nie si nikdy sám.
Nech šťastné je celé žitie Tvoje,to vianočné je želanie moje.
Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme....
Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí.
Do konca roka je už len krok,
tak Vám želáme šťastný a krásny nový rok...

Krásne prežitie vianočných sviatkov želajú starostka, poslanci OZ a zamestnanci OcÚ.
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VOĽBY
Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy
obcí. Počet volebných okrskov v našej obci bol 1. Počet
voličov zapísaných v zozname voličov v našej obci bol
979. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol
613. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 604 a počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce bol 605. Počet poslancov do OZ v našej
obci, ktorý sa mal zvoliť bol 9. Kandidátov na poslancov
do obecného zastupiteľstva bolo 15.
Zvolení boli:
Mgr. Peter Caban , SMER- SD
Ing. Ján Slovák, KDH
Eva Tóthová, nezávislý
Ing. Michal Janovec, nezávislý
Ing. Vladimír Bugáň, nezávislý
Mgr. Kristína Geciová, nezávislý
Mgr. Katarína Sedliaková, nezávislý
Ing. Mira Varlová, nezávislý
Oľga Kostiviarová

377 hlasov
330 hlasov
326 hlasov
317 hlasov
275 hlasov
275 hlasov
231 hlasov
224 hlasov
222 hlasov

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
v zložení:
- predseda komisie : Mgr. Kristína Geciová
- členovia komisie: Oľga Kostiviarová, Ing. Vladimír Bugáň,
Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban
Finančná komisia :
predseda ﬁnančnej komisie : Ing. Ján Slovák
členovia komisie : Mgr. Geciová Kristína, Eva Tóthová
Stavebná komisia :
predseda stavebnej komisie Mgr. Peter Caban
členovia komisie : Ing. Michal Janovec , Ing. Ján Slovák,
Mgr. Kristína Geciová, Ing. Vladimír Bugáň,
Ing. Mira Varlová
Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda komisie ochrany verejného poriadku :
Ing. Vladimír Bugáň,
Kandidáti na starostu boli štyria. Zvolená bola Alena členovia komisie : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína
Samuelčíková, nezávislý kandidát, s počtom hlasov Sedliaková, Ing. Michal Janovec
309. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 10.12.2018, kde bol zložený sľub novozvolenej Sociálna komisia:
starostky Aleny Samuelčíkovej a odovzdané jej insígnie predsedu sociálnej komisie : Mgr. Katarína Sedliaková
obce. Zároveň bol zložený sľub novozvolených poslancov členovia komisie: Oľga Kostiviarová, Eva Tóthová
a odovzdané im osvedčenia o zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nemce.
Komisia pre kultúru a šport :
predseda komisie pre kultúru a šport : Eva Tóthová,
Na ustanovujúcom zasadnutí boli zvolené komisie OZ členovia komisie : Ing. Michal Janovec, Ing. Ján Slovák,
v zložení:
Mgr. Peter Caban

2

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY

Vážení a milí spoluobčania.
Prihováram sa k Vám ako novozvolená starostka obce.
V úvode môjho príhovoru sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi vyjadrili svoju podporu a dali svoj hlas.
Ale chcela by som osloviť aj tých, ktorí mi svoj hlas nedali alebo sa volieb nezúčastnili. Dôvera, ktorou ste ma
poc li, je pre mňa obrovskou výzvou a záväzkom. Byť starostkou je pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte
väčšia zodpovednosť.
A preto v nasledujúcich štyroch rokoch urobím všetko pre to, aby som vašu dôveru nesklamala a naplnila vaše
očakávania. Zároveň chcem poďakovať bývalému starostovi a obecnému zastupiteľstvu za ich prácu v predchádzajúcom volebnom období.
Vážení a milí spoluobčania.
Želám Vám všetkým úspešný vstup do Nového roka 2019, nech Vás počas neho sprevádza pevné zdravie.
Prajem Vám stály zmysel pre radosť z malých i veľkých veci života
a hlavne veľa lásky na rozdávanie i potešenie najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
starostka obce

Alena Samuelčíková

PRVÁ MONOGRAFIA O OBCI NEMCE

Každý záujemca o históriu našej obce v publikácii nájde
množstvo písomného a fotograﬁckého materiálu, spomienok jej obyvateľov. Ako uvádzajú autori v úvodnom príhovore, „kniha je určená najmä pre obyvateľov obce, širokú
verejnosť a pre uchovanie a prezentáciu histórie a iste aj
špeciﬁckej identity nemčianskej komunity“.

Milí občania!
Naša obec Nemce má
vyše 700 ročnú históriu, ktorej prvé písomné zmienky sa datujú do obdobia druhej
polovice 13. storočia,
keď sa toto územie
spomína v metácii hraníc darovaného územia richtárovi Ondrejovi panovníkom Belom IV. v roku 1263. Jej
prvými obyvateľmi boli pravdepodobne obyvatelia s nemeckými
koreňmi – baníci.

Jej slávnostné uvedenie do života bolo na XII. ročníku
Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera, ktorý sa konal v obci Nemce dňa 20.
októbra 2018.
Pri jej „krste“ bola ako čestný hosť podujatia Ministerka
kultúry SR PhDr. Ľubica Laššáková, ktorá spolu so
starostom obce Dušanom Mydlom, za prítomnosti vydavateľov monograﬁe, slávnostne knihu „pokrstili“ posypaním
listami z lipového stromu, ktorý je symbolom Slovanov.
Monograﬁu o obci Nemce si záujemcovia môžu zakúpiť na
Obecnom úrade Nemce. Cena knihy pre každú domácnosť
v obci je jeden výtlačok za 10,- Eur, každý ďalší za 20,- Eur.
Rovnaká cena 20,- Eur je poslancami schválená aj pre
ostatných záujemcov.
Jarmila Hudecová

História obce sa potom spomína vo viacerých dokumentoch, roztrúsených po rôznych archívoch či už na dnešnom
území Slovenska, alebo na území býv. Rakúsko-Uhorska. Aj
obec Nemce dodnes vlastní niektoré historické dokumenty
a kroniky, ktoré mapujú jej históriu. Napriek tomu sú obdobia
v jej existencii, ku ktorým sa nezachovali žiadne písomné ani
iné materiály.
V roku 2016 na základe iniciatívy dnes už bývalého starostu
obce Dušana Mydla a niektorých zamestnancov obce
poslanci Obecného zastupiteľstva obce Nemce uznesením
číslo 154/2016 zo dňa 9. decembra 2016 schválili Zmluvu
o dielo medzi Obcou Nemce a vybraným zhotoviteľom
Agentúrou MP s.r.o. Banská Bystrica na spracovanie a vydanie prvej monograﬁe o obci Nemce v knižnej podobe.
Kolektív autorov pod vedením PhDr. Marcela Pecníka a Mgr.
Vladimíry Luptákovej počas rokov 2016 – 2018 zhromaždili
množstvo dokumentov a informácií o histórii obce, jej
obyvateľoch v minulosti aj v súčasnosti, ktoré spracovali do
reprezentatívnej knihy na 175 stranách.
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STRETNUTIE S OBČANMI DRUŽOBNEJ OBCE SKALIČKA
Z OKRESU PŘEROV
V čase, keď sa v septembri konala v našej obci akcia
„ Deň obce Nemce “ navštívili našu obec občania obce
Skalička so starostkou obce Peťkou Kočnarovou.
Dopoludnia ich čakal na Donovaloch starosta našej obce,
ktorý im vybavil zdarma lanovku na Novú hoľu. Počasie
nebolo priaznivé. Na Novej holi bola zima, hmla, teplota iba
3°C. Na krátky čas sa objavili aj krásne výhľady na Nízke
Tatry a ďalšie pohoria.
Po príchode do Nemiec naši hostia navštívili priestory Fit
factory. Majiteľka zariadenia p. Reháková ich oboznámila
s možnosťami športového využitia celého objektu. Občania
Skaličky uvideli nové zariadenie ﬁtness americkej výroby
a mohli si na ňom aj zacvičiť.
Presne o 13. hodine autobus dorazil ku kultúrnemu domu,
kde družobnú návštevu privítali poslanci OZ a občania.
Slávnostné privítanie sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu, kde pre občanov Skaličky bolo pripravené občerstvenie.
Po privítaní starostom obce p. Mydlom v kultúrnom pro-

grame vystúpili „ Fujaristi zo Seliec “, ktorí ukázali svoje
umenie v hre na svojich fujarách. Po obede a občerstvení sa
občania Skaličky zapojili aj do diania v rámci akcie „ Deň
obce Nemce “. Ochutnali z kotlov rôzne dobroty, ktoré
navarili členovia spolkov a občianskych združení. So
záujmom si pozreli kultúrny program a porozprávali sa
s občanmi našej obce. Niektorí navštívili aj hodnotnú zbierku
zvončekov u p. Hudecovej.
Na pódiu, kde sa odohrával kultúrny program sa poďakoval
starosta obce p. Mydlo občanom družobnej obce Skalička
a daroval svoj osobný dar – prekrásnu valašku pani
Kočnarovej, starostke obce Skalička, za ktorý bol od pani
starostky obdarovaný 5 l demižónom slivovice. Starosta
venoval tento nápoj pre všetkých účastníkov obecného dňa.
Návšteva občanov zo Skaličky trvala až do večerných hodín.
Podľa vyjadrenia občanov obidvoch obcí je v rozvíjaní
družobných vzťahov pokračovať aj v budúcom období.
Ďalšie stretnutie občanov obce Nemce a Skaličky sa
uskutoční v roku 2019 v obci Skalička, na základe prísľubu
pani starostky zo Skaličky. Ďakujeme.
Dušan Mydlo

OZNÁMENIE
Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia ( EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie
2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským
štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/ES
o identiﬁkácii a registrácii zvierat.
Podľa čl. 1 VRK2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu,
udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných – teda tie, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu musia byť podľa
tejto legislatívy registrované.
V prípade zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová
správa Banská Bystrica uloží pokutu pre fyzické osoby vo výške 300 Eur podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona č.
39/2007 Z.z.
Kontakt pre registráciu chovu hospodárskeho zvieraťa:
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/4125602, E-mail: sekretariat.bb@svps.sk
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MIKULÁŠ
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.
Dňa 9.12. obec Nemce a kultúrna komisia v spolupráci
s obcou Nemce organizovala akciu Mikuláš. Všetci sme
pracovali na tom, aby sa Mikuláš vydaril na jedničku. Ale
poďme pekne po poriadku. Plné ruky práce mal Mikuláš
a jeho pomocníci čert a anjel, aby všetkých 63 detí malo
radosť a aby boli spokojné a šťastné.

O tretej hodine sme sa všetci zišli v sále Kultúrneho domu,
kde rozvoniaval výborný punč, ktorý pre nás pripravil pán
starosta. Sála sa naplnila rodičmi a deťmi, ktorým žiarili
očká, keď zbadali pod stromčekom kopu balíčkov. Po
privítaní detí a ich rodičov, starých rodičov a ich známych,
deti kričali na Mikuláša, aby už prišiel k nim. Ale čo sa to
stalo, prvý prišiel čert a veru vyzeral veľmi nahnevane, no
deti boli statočné a nebáli sa. V tom začal zvoniť zvonček
a vošiel Mikuláš aj s anjelom a všetko bolo tak, ako má byť.
Mikuláš sa detičkám prihovoril, spýtal sa, či boli dobré a po
jednom si ich volal k sebe. Deti mu povedali krásne básničky

a zaspievali pekné pesničky. Každé jedno z detí dostalo
balíček plný sladkostí a k tomu adventný kalendár a čokoládu. Hneď potom nasledovala super diskotéka na ktorej
sa deti vyšantili a zatancovali si.
O 17.00 hodine išiel Mikuláš s deťmi von rozsvietiť vianočný
stromček a hneď na to nasledoval krásny ohňostroj,na ktorý
nám polovicou prispel pán Gebauer, ktorému touto cestou
veľmi pekne ďakujem. Po krásnom ohňostroji sme si už
všetci mohli dať teplučký punč a deti čajík. No a pod zub bol

Pokračovanie na strane 6
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pripravený chlieb s masťou a cibuľou. Výborná nálada,deti
plné radosti a dospeláci s úsmevom na tvári. Jednoducho
podľa mňa krásne strávené popoludnie. Všetkým rodičom
a deťom sa chcem poďakovať za účasť na tejto akcií. Je to
pre nás najväčšia odmena,keď nás je čo najviac.

vej, Evke Tóthovej, pracovníčkam obecného úradu, pánovi
starostovi, Peťovi Cabanovi a Peťovi Spodniakovi. No a samozrejme poďakovanie patrí Mikulášovi, Radkovi, Terezke,
Stelke, čertovi Mariánovi Lamperovi .

Dúfam, že sa stretneme takto aj o rok, budeme sa na vás
Alena Samuelčíková
Za pomoc ďakujem, Danke Bugáňovej, Andrejke Verešo- tešiť.

DEŇ OBCE NEMCE 2. ROČNÍK
Druhý ročník dňa obce Nemce patril všetkým, ktorí
majú radi našu rodnú obec. Je to pre nás srdcu blízke
miesto v ktorom žijeme a sme šťastní.
Keď sa rozhliadneme okolo seba, všade krásna príroda
a Pánsky diel, pod ktorým sa toto všetko odohralo. Hneď
ráno sme všetci usilovne pracovali, aby bolo všetko ako má
byť.Občianske združenia ako SZPB, Stonožka, Mravce,
DHZ, Klub seniorov, Klub mladých od rána pripravovali rôzne pochúťky. Držky, kapustnicu, bravčový a hovädzí guláš,
kyslé krumple a luteránsku procesiu. Na tomto všetkom si
mohli naši domáci ale aj ostatní návštevníci pochutiť. O pitný režim sa postaral krčmár, ktorý ponúkal čapované pivko,
kofolu a ostatné nápoje.
V priebehu dňa sme robili rôzne súťaže pre deti a rodičov.
Jedna zo súťaží, v ktorej súťažili deti spoločne s rodičmi
mala veľký úspech už na prvom ročníku. Bola to súťaž
s fúrikmi, kde sa museli rodičia obliecť,dať si klobúk, rukavice, naložiť svoju ratolesť do fúrika a utekať okolo prekážky
tak,aby svoje dieťa nevysypali. Ostatné súťaže,ako váľanie
kuželiek, kotúľanie kapusty do kolkov, dokonca deti chovali
svojho rodiča bielym jogurtom a cibuľou, alebo rodičia
museli piť kyslo slanú vodu. No poviem vám, aj sme sa
dobre zasmiali. Deťom sa veľmi páčilo skladanie erbu obce,
kde boli veľmi šikovné. Popri súťažiach sa mohli všetci poprechádzať pomedzi stánky a zakúpiť si veľa pekných vecí.
Fajné koláčiky, ktoré pre nás napiekla a predávala Lucka.
Boli výborné. Takisto výborné boli aj koláčiky od našich žien

Pokračovanie na strane 7
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z dediny, ktoré každý rok napečú pre nás všetko možné,
dokonca aj medovníčky.
Súťaž o najlepší koláč obce Nemce mal ešte lepší úspech
ako na prvom ročníku. Mamičky doniesli trinásť koláčov.
Tak aspoň bolo z čoho vyberať. Koláče boli krásne, ale aj
chuťovo výborné. Náhodná porota, ktorá ani netušila koho
ktorý koláč je, vybrala víťazné koláče. Na prvom mieste
skončila p.Viera Mydlová, na druhom p. Zuzka Kochanová
a na treťom mieste p. Mária Tóthová. Týmto sa chcem
všetkým ženám poďakovať za to, že koláč upiekli, doniesli
a podelili sa s ním s návštevníkmi. Po vyhlásení výsledkov
koláča sme zhromaždili všetky deti,pre ktoré bola
pripravená tombola. Deti mali možnosť si aj vybrať, čo by
chceli, keďže pre každé z nich bola nachystaná hra, hračka
alebo plyšák. Takže si myslím, že celkom vydarená akcia
a boli sme veľmi radi, že prišli, zabavili sa a dúfam, že o rok
prídu znovu. Budeme sa na všetkých tešiť. Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali pri príprave a organizácii tohto podujatia.
Alena Samuelčíková
a niektorí ostali a púšťali si šarkany ďalej. Pomedzi to sa ešte
mohli deti priučiť od modelárov, pána Valenta a pána Milana
Hrka ako sa dá vyrobiť krásny model lietadla. Dúfam, že sa
prídete aj vy ostatní s nami zabaviť na budúci rok. Budeme
sa na vás všetkých tešiť. Všetkým modelárom a aj mojim
pomocníčkam, Evke Tóthovej, Danke Bugáňovej, Andrejke
Verešovej a pánovi starostovi ďakujem za pomoc pri
príprave tejto peknej akcie.
Alena Samuelčíková

ŠARKANIÁDA
V mesiaci október sa konala Šarkaniáda na kopci
Stráža, kde sme sa pomaličky presunuli od obecného
úradu. Od rána fúkal perfektný vietor, no a keď sme
prišli na kopec, ani lístok sa nepohol.
Na začiatok privítala deti Danka Bugáňová, ktorá im vysvetlila, čo a ako bude prebiehať. Tiež privítala aj modelárov
z Letecko-modelárskeho klubu B.B. ale aj pána Valenta,
ktorí doniesli svoje krásne modely a predviedli, čo všetko
dokážu. Týmto im veľmi pekne ďakujem za to, že každý rok
si nájdu čas a prídu nám predviesť ich skvelú prácu. Všetky
deti sa pekne zoradili a spoločne odfotili. Potom sa už mohli
rozbehnúť a ukázať, kto akého šarkana doniesol a ako vysoko bude lietať. Chvíľami nám aj vietor pomohol a zafúkal,
tak aspoň na chvíľu sa šarkany rozleteli a leteli pekne
vysoko. Deti sú zlaté, dokonca aj tie najmenšie behajú hore
dole a veru majú čo robiť. Kopec je dosť strmý a fučali všetci
dokonca aj rodičia.
Keď už boli deti unavené zavolali sme ich a každému sme
rozdali balíček maškrtiek. Niektorí sa pomaly pobrali domov
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MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

SA KONALA 20. OKTÓBERA 2018
V NEMCIACH
Táto akcia sa konala za ﬁnančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, obce Nemce, ako aj ďalších sponzorov, ktorí materiálne a ﬁnančne podporili toto
podujatie.
XII. ročníka Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera sa zúčastnilo
celkom 19 družstiev zo Slovenska a Českej republiky. Súťaž prebiehala v upravenom parčíku pri Kultúrnom dome Nemce. Samotné varenie kapustnice
a príprava zabíjačkového taniera trvalo od 11.00 do
14.00 hod., keď družstvá odovzdali svoje produkty
na vyhodnotenie komisii, ktorá určila poradie
najlepších družstiev.
V kategórii vo varení kapustnice sa umiestnili na
l. mieste K-Klub Banská Bystrica., na 2. mieste sa
umiestnilo družstvo Hasiči Nemce a na 3. mieste
Obec Brusno. V kategórii príprava zabíjačkového
taniera bolo nasledovné poradie: 1. miesto Obec
Hradčany - ČR, 2. miesto Turistická úderka Banská
Bystrica a 3. miesto Obec Selce.
Všetky zúčastnené družstvá od obce obdržali ceny a najlepší získali poháre za víťazstvo v súťaži. Odmenená
bola aj top kuchárka – pani Tatiana Pohorelá z družstva
Jánošíkova družina Banská Bystrica a top kuchár Peter
Masiarčin z družstva Mamamu Nemce.

V sprievodnom programe podujatia mohli návštevníci
vidieť zdobenie vianočných perníkov. Pri kultúrnom
dome si mohli zakúpiť účastníci podujatia nemčianske
tvarožníky, kapustnicu, klobásky, jaternice, cukrovú vatu,
medovinu, med, mäso z grilu, plnené langoše, štrúdle,
koláče atď. Tiež si mohli kúpiť aj rôzne výrobky z kože,
dreva, hračky od remeselníkov z celého Slovenska
a textilné výrobky.
Obec ponúkala pre všetkých návštevníkov podujatia zadarmo chlieb s masťou a cibuľou a kávu. 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. Všetkým patrí veľká vďaka, pretože
bez ich pomoci by sa súťaž ťažko uskutočnila. Hlavnými
sponzormi podujatia bol Banskobystrický samosprávny
kraj, Marius Pedersen, Envigeo, Pyroboss, J.BenešŽeriavy a ďalší podnikatelia z Banskej Bystrice a obce
Nemce.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý ﬁnančne prispel
na toto podujatie, všetkým sponzorom, ako aj všetkým
poslancom, Klubu seniorov, Dobrovoľnému hasičskému
zboru a občanom, ktorí pomáhali pri príprave tohto
podujatia.
Dušan Mydlo

Medzinárodnej súťaže sa zúčastnila aj Ministerka kultúry
SR PhDr. Ľubica Laššáková, ktorá v rámci podujatia
pokrstila aj monograﬁu Obce Nemce.
Počas dňa bavila divákov moderátorka pani Kovačechová a na javisku účinkovala skupina Druhý dych,
Trend 2 a Nela Nálepková so svojou skupinou.

Narodili sa ...
Olívia Kulichová
Michaela Kíšiková

Vanesa Vajdová
Margaréta Murgašová

Opustili nás....
Oľga Kmeťová
Ján Sršeň

Ján Schön
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