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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia. Vianočné sviatky sú najkrajšie v roku a všetci sa tešíme, že ich prežijeme spoločne
v kruhu rodiny.
Čaro týchto dní je plné spomienok i očakávaní, všetko je iné krajšie, ľudia sú milší a všetko okolo
nás sa pomaličky premieňa na krásu ligotavých sve elok. Na Vianoce sme všetci milší, ale nemalo
by to byť tak, že len v tomto čase. Život je krátky a mali by sme sa snažiť žiť ho ako dobrí, slušní
a milí ľudia. Je veľmi dôležité, aby nikto nebol v eto svatky sám, preto by sme nemali nechať
našich starých rodičov a rodičov o samote. Oni nám dali život a zaslúžia si od nás to najlepšie, čo im
môžeme dať. Jedného dňa všetci dospejeme a Vianoce už nebudú, ako keď sme bolí malé de ale
zis me, že sú úplne niečím iným, sú to sviatky, kedy je dôležité byť s tými, ktorých máme radi
a ktorí majú radi nás.
Týmto chcem povedať, že Vianoce nenájdeme vo veľkých krabiciach previazaných mašľou.
Sú v každom z nás. Preto sa v týchto dňoch a tento rok raz tak ťažší zastavme a nedajme prednosť
drahým darčekom, ale ľuďom, ktorí nás potrebujú. Darujme si všetci spoločné chvíle na ktoré budú
naše de spomínať, keď mi tu už nebudeme.
Vianočné sviatky pokoja nech každú bolesť zahoja. S Ježiškom malým tešme sa
spolu, keď zasadneme k vianočnému stolu. Veľa zdravia šťas a do Nového roku želá starostka obce
a zamestnanci obecného úradu.

Želám Vám všetkým príjemné preži e vianočných sviatkov,
veľa zdravia a Ľudského porozumenia.
Želám Vám všetkým úspešný vstup
do nového roka 2021.
Alena Samuelčíková, starostka obce
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MIKULÁŠ
Aj keď do poslednej chvíle sme nevedeli, či bude
možné kvôli tejto COVID situácií zorganizovať krásnu každoročnú akciu pre naše detičky, nakoniec sa
nám to podarilo trochu netradičným spôsobom , ale
predsa prišiel k naším detičkám 6.12. 2020 Mikuláš.
V nedeľu o tretej sa vybral Mikuláš spolu s čertom, anjelikmi
a pomocníčkami odniesť balíčky detičkám, ktoré celý rok poslúchali priamo k ním domov. Keďže ich bolo tento rok veľa Mikuláš si
zaobstaral krásny vozík, kde si naložil balíčky plné sladkosti a spolu sme sa všetci vybrali za detičkami priamo k ním domov. Našou
cestou nás sprevádzali príjemné vianočné koledy. Putovalo sa od
k domu k domu. Detičky sa tešili, čakali nás všetky doma a keď
sme zazvonili, tak vyšli von. Mikuláš ich pozdravil a pýtal sa ich, či
poslúchali a boli dobré. Samozrejme ani tento rok sa nenašlo
dieťatko , ktoré by bolo zlé a neposlúchalo, tak čert nemal úspech
a keďže sa ho mnoho detičiek bálo, tak postával obďaleč. Detičky
Mikulášovi povedali krásnu básničku, niektoré aj zaspievali.
Mikuláš spolu s anjelikmi ich za to obdaroval balíčkom plným
sladkosti, všetci sa spolu odfotili a detičky sa veľmi tešili. Našli sa aj
odvážnejšie detičky , ktoré sa odfotili aj spolu s čertom, no mnoho
sa ich bálo.

Tento rok to bolo trochu iné, ale veľmi úspešné. Veľkou odmenou
pre nás bol rozžiarený a šťastný úsmev všetkých detičiek. Sme
radi, že sa to páčilo všetkým a budeme sa v tom snažiť pokračovať
aj do budúcna.
Chceli by sme sa všetkým poďakovať za pomoc hlavne Mikulášovi,
čertovi a anjelikom Anetke, Lee a Emke. Samozrejme veľké ďakujem, patrí aj pani starostke Alenke, predsedovi a členom kultúrnej
komisie a pracovníkom obecného úradu.
Eva Tóthová

VTEDY SÚ VIANOCE ...

Silvestra sa všetci preberieme zo zlého sna a život sa nám opäť
vráti do normálnych koľají. Teraz sa však musíme postaviť
k súčasnému stavu zodpovedne, aby sme nikoho blízkeho neohrozili a v zdraví prežili pohnutú dobu. Nechcem vás zbytočne
otravovať s upozorneniami, veď ich dennodenne počúvame z každej strany a v rôznych verziách.

Milí občania Nemiec, pamätáte sa ešte na minulé Vianoce? Aké
boli? V kruhu rodiny, bez obmedzení, bez strachu, pri televízore, či
na lyžiarskom svahu. Splnili ste si predsavzatia do Nového roku? A
koľkí z Vás si možno dali záväzok, že začnú so Stožkármi šliapať
po turistických chodníčkoch?

V mene všetkých členov Stonožky vám prajem, aby ste tieto
sviatočné chvíle strávili príjemne, bez žiadnych komplikácií, v kruhu svojej rodinky a ak ste celý rok boli dobrí, nehnevali, plnili si
všetky úlohy, počúvali manželov a manželky, rodičov a detičky,
šéfov a šéfky a samozrejme aj pani starostku, tak si nájdete pod
vianočným stromčekom vytúžený darček. Ak to náhodou tento rok
nevyjde – nevadí, máte šancu, že sa to splní už na budúci rok.

No vidíte a taký malý mrňús, čo ho ani nevidíme, nás úplne
rozhádzal, ale nerozhádal. Plánovali sme kopu akcií a nie všetko
sa nám podarilo. Ale my sa nevzdávame a budúci rok to určite
roztočíme. Dúfam, že sa k nám pridáte a budeme sa môcť bez
obmedzení stretávať, rozprávať, spoznávať nové zákutia a aj
oslavovať. Tento rok bol zvláštny a dúfam, že s úderom polnoci na

A na záver ešte netradičný veršík v mene Stonožkárov :
Sniežik nám už poletuje, do okienka hľadí,
večera sa pripravuje a kapor sa praží.
Na stole sú zákusočky, sviečky, plné tácky,
na zdravie si nalejeme z vychladenej fľašky.
Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, lásky,
poďte s nami100-nožkármi naháňať turistické značky.
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CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE
V NAŠEJ OBCI
Počas dvoch novembrových víkendov sme sa poriadne zapotili,
aby sme spoločne zorganizovali pretestovanie našich občanov na
Covid-19. Všetko bolo chaotické a každú chvíľu nová informácia,
nové nariadenie z vyšších orgánov. Ale nejdeme sa sťažovať, všetko sme pekne zvládli.
Všetko prebehlo bez najmenších komplikácií, snažili sme s krízovým štábom všetko zabezpečiť, aby bol plynulí priebeh. Hlavne,
aby bola spokojnosť z vašej strany občanov. Myslím, že spokojnosť bola dobrá a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli so
mnou celé dva víkendy a urobili maximum pre to, aby sme to
spoločne zvládli na jednotku.
Len pre osoby, ktoré kritizovali postup testovania alebo organizáciu, verte nie je to ľahká situácia a hlavne bola pre nás všetkých
nová, s ktorou sa museli všetci starostovia vo veľmi krátkom čase
stotožniť. Aj napriek tomu si myslím, že sme to spoločne zvládli
veľmi dobre a to aj vďaka vám občanom. Ďakujeme všetci za
kľudný priebeh testovania, boli ste zodpovedný a ohľaduplný.
Moje veľké poďakovanie patrí nášmu vojakovi Maťovi, policajtovi
Mirkovi, lekárom Kristínke, Kubovi, Kristínke, Anke. Ďalej zapisovateľom Jarke, Evke, Zlatke Erikovi, hasičom Peťovi Cabanovi,
Dušanovi Mydlovi, Miškovi Janovcovi. Bez vás, by sme toto celé
nezvládli, ešte raz ďakujem.
Alena Samuelčíková

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÝN HASIČOM
Doba, ktorú v súčasnosti všetci prežívame, je pre každého z nás
veľmi náročná. Pred hrozbou ochorenia na COVID-19 si zahaľujeme tváre, ale odkrývame svoje srdcia, aby sme aj v tejto ťažkej
dobe pomáhali svojim blížnym a sebe navzájom.
Dobrovoľní hasiči našej obce aj v tejto náročnej dobe preukázali,
že je možné sa na nich spoľahnúť. Prejavilo sa to hlavne počas
uplynulých víkendov, kedy sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Dobrovoľní
hasiči našej obce boli súčasťou tímov, ktorí toto testovanie zabezpečovali a vykonávali. Pohodlie svojho domova vymenili za pomerne nevľúdne, sychravé jesenné počasie, aby dokázali, že aj
zdravie našich spoluobčanov patrí medzi ich priority.
Som presvedčená, že aj ich pričinením celoplošné testovanie
obyvateľov v našej obci dopadlo úspešne, a preto patrí moje
poďakovanie starostky tým dobrovoľným hasičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali túto, pre obec náročnú úlohu, zdarne zabezpečiť.
Alena Samuelčíková
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KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK - TRIOMY
Krúžok šikovných rúk založili dievčatá. Spolu s Evkou a im snažíme pomáhať. Leuša, Emka, Anetka pracovali s deťmi vyrábali rôzne predmety, hrali sa hry, deti sme zobrali aj na opekačku do záhrady školky, tancujú, spievajú... no proste veľmi veľa aktivít.
Hneď po skončení tejto situácie s Covid -19 bude náš krúžok pokračovať. O tom kedy to bude, vás budeme všetkých informovať.
Ďakujem dievčatám za pomoc a aj za krásneho Mikuláša. Všetky
deti z krúžku Vám prajú krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
Alena Samuelčíková

TRÉNUJEME SI PAMÄŤ AJ V ZRELOM VEKU!
Stalo sa to aj Vám? Stojíte pred bankomatom a odrazu si neviete
spomenúť na PIN, ktorý už roky používate? Alebo chodíte po
obchode a rozmýšľate, čo ste vlastne chceli kúpiť, no ani pri
najlepšej vôli si neviete spomenúť? Prídete na to až po tom, ako
opäť prekročíte prah bytu s plnými taškami. Žiaľ, bez vecí, kvôli
ktorým ste do supermarketu vlastne išli. Na tomto mieste by sme
mohli spomenúť ešte desiatky situácií každému z nás dôverne
známych. Pamäť nás vie občas poriadne potrápiť a štrajkuje práve
vtedy, keď sa nám to najmenej hodí. Preto je dôležité, aby sme ju
trénovali!

zajtra splniť…“ Ani našu pamäť už nezaťažujeme ako v školopovinnom veku, kedy sme sa naspamäť učili básničky, či bifľovali
vybrané slová a násobilku. Čím sme starší, tým menej zaťažujeme
pamäť, ktorá potom automaticky štrajkuje v tej najnevhodnejšej
chvíli. Odborníci preto radia, aby sme trénovali pamäť i naďalej.
Lebo len vtedy nezlenivie a bude nám ešte dlho slúžiť.
Namáhajme pamäťové bunky častejšie!
Ako deti sme sypali násobilku aj o pol noci, dnes však okamžite,
keď potrebujeme spočítať zopár čísiel, vyťahujeme kalkulačky.
Prečo sa trápiť výpočtom? Zatiaľ, čo v minulosti sme si aspoň semtam pamätali nejaké to telefónne číslo našich známych, dnes ich už
nepotrebujeme nosiť v hlave, máme predsa mobilné telefóny.
Možno si teraz poviete, načo je nám teda tréning pamäti? Odpoveď
znie: práve na to, aby sme jednoducho informácie nielen prijímali,
ale si ich aj pamätali. Aby sme nezabúdali na bežné veci a vedeli si
spomenúť v danej chvíli na to, čo chceme.
J. Hudecová

Prečo pamäť občas „vynecháva“?
Informácie sa na nás valia zo všetkých strán. Okrem toho čelíme
hromade povinností, ku ktorým neustále pribúdajú ďalšie a ďalšie
a nie na všetky si dokážeme v danom momente spomenúť. Ľahko
sa potom stane, že na niečo, čo sme dlho nosili v hlave v priečinku
„dôležité“, zabudneme. Už to jednoducho nie je ako v škole, kedy
sme si zapisovali všetky naše úlohy a vedeli: „Tak toto musím do
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NEZABÚDANE NA ČISTENIE A ÚDRŽBU KOMÍNOV?
Nezabúdame na čistenie a údržbu komínov?
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.
Podľa všeobecne záväzných predpisov (zákon č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky) sa komín musí udržiavať v dobrom
technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná
kontrola a čistenie.
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“.
V záujme bezpečného domova hasiči upozorňujú tiež na dodržiavanie nasledovných zásad:

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.

- používať správny a určený druh pevného paliva, pretože inak
dochádza k rýchlejšiemu zaneseniu komína, a tým prudko rastie
nebezpečenstvo vznietenia sadzí;
- 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;
- v blízkosti vykurovacích a komínových telies neskladovať horľavé
látky – drevo, papier, textil a pod. (min. vzdialenosť 80 cm);
- umiestňovať pred palivové dvierka horľavé podlahy;
- nevykonávať neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávať
ich bez dozoru;
- pravidelne kontrolovať funkčnosť zariadení zabezpečujúcich
prívod vzduchu a odvod splodín horenia.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:
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

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

Naša bezpečnosť na ceste - buďte videní.
Opäť je tu obdobie rýchleho stmievania sa, dlhých večerov a krátkeho slnečného svitu. Deň je neuveriteľne krátky a nie všetci máme možnosť využívať na
naše športové aktivity, prechádzky zo psom a pohyb po verejnej ceste a miestnych komunikáciách cez denné svetlo. Mnohí vykonávajú práve športové
aktivity v podvečerných hodinách a večerom, len za osvetlenia pouličnými lampami. Ak ste šoférom, viete, aké je to nepríjemné, až nebezpečné, ak sa Vám
zrazu pred autom „objaví“ postava, celá v tmavom oblečení, bez jedinej známky
viditeľnosti .
Apelujem na peších občanov, chodcov, športovcov, psičkárov ... buďte videní.
Dajte si záležať, aby Vaše vonkajšie ošatenie malo aspoň nejaké reﬂexné
prvky, hlavne zo strany k vozovke. Svietiaca “čelovka“ nestačí, ale aspoň dáte
o sebe vedieť. Ide o spoločnú bezpečnosť. Za nás všetkých ostatných –
ďakujem.
člen KOVP – iMV.
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Vážení dôchodcovia, členovia Klubu Seniorov Nemce.
Opäť je tu čarovný čas Vianoc, keď sa stretávame, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú úctu sa lásku.
Čas, keď sa snažíme aspoň na malú chvíľočku zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité
v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, 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 úctu k týmto sviatkom, pokoj, lásku a porozumenia.
Preto mi milí dôchodcovia dovoľte, aby som vám zaželal v mene svojom a členov výboru klubu
seniorov Nemce radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, aby sa splnili vaše
priania a očakávania aj v Novom roku 2021.
Výbor klubu Seniorov Nemce

Dušan Mydlo
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Anglických parkov na Slovensku, ktorý obklopuje kaštieľ v Betliari.
Počasie bolo príjemné a bez dažďa a mi sme si mohli vychutnať romantické zákutia s vzácnymi cudzokrajnými stromami a najväčšou
Magnóliou v strednej Európe.

HISTORICKÉ KRÁSY SLOVENSKA
Klub seniorov Nemce v spolupráci s obcou zorganizoval pod týmto
názvom autobusový zájazd, dňa 26.9.2020 na východné Slovensko. Hneď pred odchodom nás prekvapilo počasie. V Nemciach
pršal veľký dážď, ale ani to nás neodradilo od návštevy kaštieľa
Betliar.

Atrakciou parku je kamenný vodopád s nádržou pod ktorou sa
ukrývala jaskyňa pre ľadové medvede, ktoré Andrássyovci chovali.
V krásnom parku chovali aj muﬂóny a daniele. V parku postavili aj
Japonský altánok, veľa jazierok a fontány. Najkrajšia fontána, ktorú sme videli, bola pred kaštieľom. Uprostred fontány stojí nádherná zlatá socha bohyne Psyché. Po prehliadke kaštieľa a zámockého parku, ktorý má viac ako 80 hektárov, všetko sa nám nepodarilo prejsť. Sme spokojní a unavení prišli k autobusu. Tam sme sa
rozhodli, že pôjdeme ešte navštíviť ďalšiu historickú pamiatku a to
Mauzoleum Andrássyovcov v Krásnohorskom podhradí.

Kaštieľ je významnou kultúrnou a historickou pamiatkou Slovenska. Prehliadka kaštieľa začala tak, že sme sa dozvedeli na
začiatku celú históriu. Betliar v stredoveku vlastnili Bebekovci,
ktorí v roku 1566 museli opustiť územie Horného Uhorska. Ich
majetok prešiel do rúk cisárskeho dvora. V roku 1578 bol na
Krásnu Hôrku prevelený Peter Andrássy a tak sa začala takmer
400-ročná vláda rodu Andrássyovcov. Koncom 1737 došlo k
dedeniu rodového majetku. Vznikli tak dve vetvy, staršia Betliarska
so sídlom v Betliari a mladšia na Krásnej Hôrke. Kaštiel bol vo
vlastníctve Andrássyovcov až do roku 1945, odvtedy je v majetku
štátu.

Mauzóleum dal postaviť gróf Dionýz Andrássy pre svoju manželku
a seba v rokoch 1903-4. Bolo postavené za rekordný čas 18 mesiacov. Na výstavbu bol použitý biely vápenec a interiéry sú vyzdobené mramorom z celého sveta. Pozostatky grófa Diónýza a Františky Andrássyovcov sú uložené v Sarkofágoch z talianskeho mramoru. Mauzóleum je obklopené 10 ha parku. Prehliadkou kaštieľa
Betliar, parku a mauzólea sme si rozšírili svoje vedomosti o histórií
a krás Slovenska.
V neskorých popoludňajších hodinách cestou domov sme sa
zastavili v reštauračnom zariadení salaša Zbojská a konečne sa
riadne najedli. Po náročnom dni, pochutil nám baraní perkelt, ale aj
ďalšie slovenské jedlá v tomto zariadení. A pri tom nám vyhrávala
ľudová hudba Čierneho Balogu.

V kaštieli je umiestnené múzeum s expozíciou kultúry a bývania
šlachty v 18 a 19. storočí. Počas prehliadky kaštieľa sme uvideli
historický nábytok, bytové doplnky, rôzne umelecké zbierky,
exotické trofeje z Európy, Ázie a Afriky. Apartmán grófa a grófky.
Kaštieľ sa pýši množstvom obrazov. Ide o portréty rodinných
príslušníkov. Zaujala nás aj Nádasdyho sieň Husárov, kde je
vystavených 36 portrétov Husárov v uniformách z 18. storočia. Je
to jediná galéria Husárov na Slovensku.

Počas zájazdu po celý deň vládla dobrá nálada k čomu prispelo aj
počasie. Počas zájazdu nám nepršalo a niekedy vykúklo spoza
oblakov aj slniečko. Všetci tí členovia, ktorých odradilo počasie
a zájazdu sa nezúčastnili môžu ľutovať. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať obci za poskytnutie ﬁnančnej dotácie na tento zájazd.
Dušan Mydlo

Najviac nás prekvapila nádherná knižnica s viac ako 15 000
zväzkov kníh. Najstaršie zväzky sú z 15. storočia. Napísané sú v
15 jazykoch z Teológie, Histórie, Geograﬁe a Filozoﬁe. Po
prehliadke kaštieľa sme sa poprechádzali po jednom z najväčších

Doučujem deti anglický jazyk.
Kontakt: 0948 031 273
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BANSKOBYSTRICKÝ ZVÄZ MALÉHO FUTBALU
Po 38 – ich rokov existencie ukončila svoju činnosť Mestská únia malého futbalu v Banskej Bystrici (MÚMF BB) a štafetu kontinuálne prevzal
Banskobystrický zväz malého futbalu (BBZMF)
patriaci pod štruktúry Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).
Na valnom zhromaždení s účasťou zástupcov mužstiev dňa 21.08.
2020 bol zvolený Výkonný výbor BBZMF s jej predsedom Ing.
Lukášom Berecom.
Do súťažného ročníka 2020/2021 sa prihlásilo 64 mužstiev od
Zvolena cez Banskú Bystricu až po Liptov. Mužstvá sú rozdelené
do štyroch líg – I., II., III. A a III. B, pričom v I. lige sú zastúpené
2 nemčianske mužstvá FC Nemce a Nemce 2012.

V prvej desiatke najlepších strelcov I. ligy ﬁgurujú Mgr. Ivan Varga
resp. Mgr. Branislav Krajčír z FC Nemce a Mgr. Stanislav Václavík
z Nemce 2012.
Podľa nariadení Ústredného krízového štábu sú súťaže BBZMF
prerušené do odvolania.
Aj napriek tomu nemčianski futbalisti trénujú každú nedeľu v rámci
dovolených pravidiel na umelej tráve v Nemciach a pripravujú sa na
jarnú časť 39. súťažného ročníka po „uvoľnení“súčasných tvrdých
podmienok pre športovcov.

V termíne od 04.09.2020 do 10.10.2020 bolo odohraných 6 kôl
v jesennej časti. V predbežnej tabuľke nemčianski chlapci ﬁgurujú
v I. lige z 15 – ich mužstiev na peknom 7. a 8. mieste.

NEMCE 2012

FC NEMCE

NEMČIANSKE DETI OPÄŤ CVIČIA
Od októbra nás zasiahla 2. vlna COVID-19. Deti
museli ostať doma bez svojho obľúbeného trénera
a tréningov, na ktoré sa vždy veľmi tešili. Zmysluplne využívali čas športovou aktivitou zábavnou
formou. Neskôr sa opatrenia zmenili a pani starostka deťom znovu
dovolila trénovať, samozrejme za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Trénujeme v malých skupinách 5 detí + tréner. Tréningy sú vždy plne obsadené.
Ďakujeme rodičom za dôveru a zverenie svojich detí, ktoré ozaj
cvičia s radosťou. Zároveň ďakujeme deťom, ktoré sú usilovné
a svoju radosť prenášajú aj na nás.
Všetkým občanom Nemiec prajeme požehnané Vianoce, pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a skvelý štart do
Nového roku 2021.
Katarína a Vladimír Konskí

KONSKY BOX ACADEMY

Narodili sa: Alexandra Janovcová Zoja Surovec Ján Ďurčenka Dávid Štefanec Samuel Skúpy Kristína Kišíková Tomáš Kaščák
Odišli z našich radov ..... Ing. Juraj Nagy Jozef Šulek Výbošťok Vojtech
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