Číslo 2

ˇ
NEMCIANSKE
NOVINY
Júl 2016 / Ročník XV.

OKRESNÁ SÚŤAŽ DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV – PODKONICE 2016

Súťaže hasičských družstiev sú podľa súťažného poriadku
DPO SR súčasťou výcviku dobrovoľných hasičských jednotiek a sú organizované s cieľom zvyšovania fyzickej prípravy
členov hasičských jednotiek, overenia akcieschopnosti
hasičskej techniky a výzbroje ako aj propagácie činnosti DPO
SR. Vyhlasovateľom a organizátorom týchto súťaží je vždy
príslušný orgán DPO SR v spolupráci so starostami obcí,
primátormi miest, právnickými a fyzickými osobami.
Dňa 11. júna 2016 sa konala na futbalovom ihrisku v obci
Podkonice Okresná súťaž dobrovoľných hasičských zborov
okresu Banská Bystrica, ktorej sa zúčastnilo celkom 33 súťažných
družstiev, z toho 18 hasičských družstiev mužov, 6 hasičských
družstiev v kategórii muži nad 35 rokov, 6 hasičských družstiev
v kategórii ženy, 2 družstvá dorastencov a jedno družstvo
dorasteniek.

ských disciplínach aj v rámci Hasičskej ligy už niekoľko rokov, že sa
len tak nevzdajú. Na poslednú chvíľu nám druhé miesto vyfúkli
hasiči z Hronseku, ktorí išli poslední a tak mali prehľad, aký čas
musia dosiahnuť a aké sily do útoku vložiť, aby zamiešali už takmer
istým poradím. Ešte si od našich hasičov požičiavali aj pretlakový ventil. Druhé miesto v celkovom hodnotení nám takto ušlo
o neuveriteľnú JEDNU SEKUNDU.
Aj napriek tomu si naši dobrovoľní hasiči zaslúžia za dosiahnutý
výborný výkon veľkú pochvalu a ocenenie výkonu aj zo strany
rozhodcov, ktorí boli na súťaži. V súťažnom družstve nás
reprezentovali títo hasiči:
Ján Paulovič, Jaroslav Surovec, Martin Chochula, Erik Filipko,
Mário Jackuliak, Michal Janovec, Miro Janovec, Róber Surovec
a Braňo Lichý.
Z uvedených hasičov Erik Filipko a Michal Janovec získali aj
III. výkonnostnú triedu v Prebore jednotlivcov.
ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA SKVELÝ VÝKON!
Jarmila Hudecová, tajomníčka DHZ

Našu obec Nemce a dobrovoľný hasičský zbor reprezentovalo
jedno súťažné družstvo v kategórii MUŽI. Už prvý pokus v požiarnom útoku s dosiahnutým časom 21,85 sek. bol jasným signálom,
že budeme na popredných priečkach v tabuľke, dokonca sme po
2/3 počtu absolvovaných útokov v našej kategórii stále boli na
PRVOM mieste. Nasledovali dva pokusy v štafete, kde naši hasiči
prvý pokus s časom 90,35 sek zlepšili v druhom štafetovom pokuse
o 3,5 sek. na čas 88,03 sek. Potom nasledovalo druhé kolo
v požiarnom útoku na tráve, ktorá bola už dosť mokrá a blatistá aj
vzhľadom na to, že počas súťaže pár krát spŕchol dážď. V prvom
pokuse v požiarnom útoku nás nakoniec „predbehla“ len Šalková
a tak sme sa tešili, že aj po štafete, kde sme tiež mali druhý najlepší
čas, už máme pohárové umiestnenie na dosah.
Podcenili sme však trochu rivalitu hasičov z Badína, Hronseku
a Vlkanovej, ako aj spomínanej Šalkovej, ktorí súťažia v hasič-
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PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK S PRÍSLUŠENSTVOM PRE OBEC NEMCE
Na slávnostnom odovzdávaní protipovodňových vozíkov boli
prítomní aj riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici
Ing. Dušan Sľúka, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej
Bystrici Ing. Dušan Mlynárik, generálny sekretár DPO SR
Bratislava Vendelín Horváth, predseda Krajského výboru DPO
v Banskej Bystrici generálny inšpektor Mgr. Ing. Ivan Chromek,
PhD a ďalší hostia. Za našu obec Nemce sa slávnostného aktu
prevzatia zúčastnil starosta obce Dušan Mydlo a tajomníčka
Dobrovoľného hasičského zboru Nemce Jarmila Hudecová.
Protipovodňový balík prvej pomoci obsahuje kalové čerpadlo,
generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové
bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set
náradia. Všetky veci sú uložené v prívese. Hodnota vozíka je
približne 14 tisíc Eur. Manipulácia s prívesným vozíkom je vďaka
jeho rozmeru pomerne ľahká, konštrukcia zároveň umožňuje
ľahkú prepravu z miesta na miesto. Vozík môže za sebou ťahať aj
osobné motorové vozidlo a vodičovi postačuje štandardné
vodičské oprávnenie.
Jarmila Hudecová

Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové
opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý je ﬁnancovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného
programu Životné prostredie. Vďaka tomu hasičské záchranné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
dostali k dispozícií špeciálnu techniku na znižovanie
povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav. Prvé
slávnostné odovzdávanie tejto techniky sa konalo 19.mája
2015 pod hradom Devín v Bratislave.
Lokálne balíky protipovodňovej techniky dostalo resp. ešte
dostane k dispozícií celkom 621 obcí na Slovensku, ktoré boli
vybrané na základe miery protipovodňového rizika, ako aj
podrobnej analýzy a databázy zásahov hasičov a záchranárov.
Dňa 31.mája 2016 aj naša obec a hasičský zbor prevzali túto
techniku na slávnostnom odovzdávaní pri štadióne Dukly BB na
Štiavničkách v Banskej Bystrici, kde si kľúčiky od vozíkov prevzalo
z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR generála
JUDr. Alexandra Nejedlého 20 zástupcov obcí a hasičských zborov
Banskobystrického kraja.

XXI. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU – to sme tu ešte nemali.
V sobotu dňa 20.08.2016 sa bude konať XXI. ročník
minifutbalového turnaja o pohár starostu obce na „otočke“
v Nemciach.

telefonicky – 0905 233609, e-mailom – slovak@pyroboss.sk alebo
cez facebook.
V predstihu sa už prihlásili naši mladí športovci pod hlavičkou
„juniori“. Nedajte sa prosiť, zmobilizujte sa a spoločnými silami sa
pričiňme o peknú futbalovú 3. augustovú sobotu.

Prvou cenou okrem pohára bude tradičný sud piva od pána
starostu, ďalej ocenenie najlepšieho strelca a brankára, cena pre
najlepšieho strelca jedenástok,dresy pre všetky mužstvá vo forme
tričiek, tombolové ceny, občerstvenie vo forme guľášu a podobne.
Za účelom zvýšenia záujmu o uvedenú akciu zo strany nemčanov
vychádzajú organizátori turnaja s nezvyčajnou podmienkou, ktorá
tu ešte počas všetkých predošlých ročníkov nebola a to poskladať
súťažiace mužstvá výlučne len z občanov našej obce s trvalým
pobytom v Nemciach a s vekovým rozmedzím od 15 do 86 rokov
(vek najstaršieho obyvateľa ).
Najideálnejší počet by bol 6 cca 8 členných mužstiev (4 + 1 a 3 na
striedanie). Navrhujeme, aby sa záujemci spojili a prihlásili pod
priliehajúcimi názvami družstiev, napr. slobodní, ženatí, hasiči,
veteráni a podobne.
Nemčianski futbalisti zaregistrovaní v MÚMF BB nebudú súťažiť
pod názvami „FC Nemce“, „Nemce 2012“, „Adrenalín“ a „FK Zero“.
Hlásiť sa môžete u Ing. Jána Slováka osobne – Lúčna 64, Nemce,
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STRETNUTIE OBČANOV NEMIEC A SKALIČKY OKR. PŘEROV
takmer 2 hodinovej prechádzke obcou pokračovalo stretnutie
občanov Nemiec a Skaličky v sále kultúrneho domu kde ich už
čakalo občerstvenie a pohostenie.
Po slávnostnom príhovore Mgr. Bugáňovej – predsedníčke
sociálnej komisie podpísali starosta Obce Nemce p. Dušan Mydlo
a starostka Obce Skalička p. Petra Kočnarová Zmluvu o partnerstve obcí medzi Obcou Nemce a Skaličkou za účelom
vzájomného rozvíjania priateľských vzťahov, výmene skúseností
a účasti občanov na spoločných akciách, rozvíjaniu spolupráce
v kultúrnych, športových turistických a iných akcií. Zmluva obsahuje aj spoluprácu oboch obcí zameranú na spoločnú realizáciu
projektov za účelom rozvoja obcí.
V rámci družobných a priateľských vzťahov navštívili našu
obec 11. júna občania obce Skalička na čele so starostkou
obce p. Kočnarovou a členmi obecného zastupiteľstva.
Už od rána bol v kultúrnom dome čulý ruch. Pripravovala sa sála,
občerstvenie, ako aj guláš pre občanov Skaličky. O 11.00 hodine
nastala očakávaná chvíľa. Autobus s 38 občanmi zo Skaličky
zastal pri kultúrnom dome. Po vzájomnom privítaní s poslancami,
starostom a predsedami občianskych združení a prípitku dobre
padol guláš, ktorý navaril našim hosťom starosta .
Potom nasledovala obhliadka dediny. Našim priateľom z Moravy
sa páčili domy na Lúčnej ale aj Nemčianskej ceste. So záujmom si
pozreli sídlisko v obci a vnútorné priestory Kostola sv. Bystríka
spojené s krátkym výkladom p. Svitáčovej. Zaujímali sa o rozvoj
obce a bytovú výstavbu. Počas prehliadky obce navštívili aj
priestory Fit Factory. Dozvedeli sa, ako sa podarilo z bývalej
kotolne pozemných stavieb vybudovať také krásne zariadenie,
ktoré je už teraz známe na Slovensku.

Potom nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila so
svojimi pesničkami p. Kostelná a trio muzikantov zo Skaličky
s Janou Bagarovou – víťazkou relácie Spieva celá rodina v Českej
republike. Občania obidvoch obcí si potom zatancovali v sále
kultúrneho domu do neskorých večerných hodín pri výbornej
hudbe EXCELLENCE.
Počas stretnutia nadviazali nové priateľstvá, stretli sa s našou
spisovateľkou Evou Bielou – Brndiarovou, ktorá už napísala a boli
jej vydané štyri knižné tituly. Na svoje si prišli včelári, viacerí
navštívili aj najväčšiu zbierku zvončekov v bývalom Československu, ktorú vlastní p. Hudecová, zaujímali sa o obrazy nášho
maliara s umeleckým menom „ Sancho“, ktorý už mal viac ako 12
výstav a zúčastnil sa so svojimi obrazmi na troch sympóziách.
Obrazy vystavoval nie len na Slovensku ale aj v Čechách,
Francúzsku, Rakúsku.

Po obhliadke dediny a domu smútku si so záujmom pozreli aj prácu
členiek klubu paličkovania v Izbe tradícií v kultúrnom dome. Po

Za jeden krátky deň sme spoločne s našimi priateľmi z Moravy
zažili veľa krásnych chvíľ, vymenili si názory, poznatky z obcí ale aj
osobného života.
Je potrebné sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave
tohto stretnutia - zamestnancom OcÚ, poslancom, ženám –
paličkárkam, predsedom občianskych združení a hlavne kuchárovi
Jarovi Piliarovi, ktorý pre našich hostí pripravil pochúťky z mäsa
a pohostenie účastníkom tejto peknej akcie. Poďakovanie treba
vysloviť aj p. Lichej za tvarožníky, p. Janovcovej, p. Ježíkovej
a Tomašovskej a p. V. Lamperovej za upečené koláče.
Na budúci rok sa stretnutie občanov obidvoch obcí uskutoční
v obci Skalička.
(dm)
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ADRIM NEMČIANSKY BEH
Keď sa v roku 2013 v našej obci uskutočnil I. ročník ADRIM
Nemčiansky beh za účasti 186 bežcov nikto nepredpokladal,
že v ďalších rokoch prerastie do masového podujatia.
Medzi športovcami je každým rokom stále viac obľúbenejším.
ADRIM Nemčiansky beh ponúka bežcom trať s rôznym
prevýšením v krásnej prírode. Bežci majú potrebné zázemie
v kultúrnom dome, môžu získať pamätnú medailu, vecné ceny.
K dispozícii je občerstvenie, guláš, kultúrny program, príjemná,
priateľská atmosféra. Podujatie je zaradené aj do MarathonTour
BB.
Dňa 22. mája za krásneho počasia sa konal už IV. ročník tohto
podujatia v rámci Dňa obce. Od skorého rána pripravovali
organizátori Marathon BB a Obec Nemce všetko tak, aby preteky
všetkých kategórií sa mohli uskutočniť včas.
Registrácia pretekárov, časomiera, vyznačenie trati, technické
zabezpečenie, stánky, varenie gulášu, programy, parkovanie
a veľa ďalších vecí museli zvládnuť ráno organizátori, aby na trať
o 9.30 hod. mohli vyštartovať najmenší bežci v behu chrústov na
trať dlhú 200 m. O 10.00 hod. bol štart hlavnej kategórie, ktorá sa
boduje v MarathonTour BB 2016. Na trati dlhej 9.700 m viedla
krásnym okruhom so súvislým stúpaním na plných 4 km, potom
pozvoľna klesala až do cieľa.

A aké boli výsledky ?
Hlavnú, takmer 10 km dlhú trať ovládol v kategórii muži do 39 rokov
Dušan Krajčovic s VSČ Dukla BB. Minuloročný víťaz zvládol trať
v čase 36:18, čím stanovil nový traťový rekord podujatia. V mužskej
kategórii 40 rokov a viac sa z 1. miesta tešil Jaroslav Beňo.
Ženskú kategóriu do 39 rokov na rovnako dlhej trati zvládla
minuloročná viťazka Lucia Kovalčíková v čase 43:42. Anna
Zvarová zvíťazila v kategórii ženy 40 rokov a viac.
Kratšie preteky s dĺžkou 3.500 m najlepšie zabehol Aurel Bartko
z Klubu KTV-UMB BB v čase 14:38 min. Zo žien bola prvá
RebeccaRoháková s časom 15:48 min.
V kategórii beh Nemčanov za účasti 40 účastníkov sa umiestnili
najlepšie: 1. Ježík Samuel, 2. Meško Matej a 3. Brunovský Filip.
Celkom v jednotlivých kategóriách súťažilo vo IV. ročníku ADRIMNemčiansky beh 709 bežcov.
Poďakovať treba okrem Marathon BB aj všetkým členom spolkov,
ktorí varili guláš pre športovcov, hlavne – Klubu seniorov, SZPB,
DHZ, Stonožke, Klubu mladých, Jarovi Piliarovi, aj ostatným
zamestnancom OcÚ, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh podujatia.
Nemčiansky beh sa stáva stále viac a viac populárnejší.
Sponzorsky aj ﬁnančne sa významne na tomto podujatí podieľala
ﬁrma ADRIM.
Ďakujeme.

O 10.10 hod. odštartoval ďalší beh na 3.500 m v ktorom bežali
mladí aj starší, muži aj ženy, mládež. O 12.00 hod. už druhý rok mal
štart aj beh Nemčanov s trvalým pobytom v obci Nemce. Bežali
spolu ženy, muži, mládež bez rozdielu veku na trati dlhej 1.100 m.
Po dobehnutí do cieľa si všetci bežci dali občerstvenie a dobrú
porciu gulášu, ktorí navarili členovia občianskych združení v obci.
O 13.00 hod. pozdravili podujatie aj lietadlá „ Očovskí bačovia “
a potom už nasledovalo vyhlásenie výsledkov ocenenie najlepších, odovzdanie odmien a tomboly. Počas celého podujatia pre
účastníkov a občanov vyhrávala Ľudová hudba Jána Maka .
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FIT FACTORY V NEMCIACH, TOVÁREŇ PRE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL !
Fungujeme už dva roky a za ten čas sme si získali mnoho
spokojných klientov. Na základe pozitívnej spätnej odozvy
sme pre Vás postavili a pripravili ďalšie nové priestory na
cvičenie. Sú určené pre širokú verejnosť, športovcov a kluby
na rôzne druhy cvičení.
V rámci našich aktivít sme doplnili ďalšie skupinové cvičenie
DeepWORK, ktoré je novinkou vo svete aj u nás. Priaznivý vplyv
má na držanie tela a spaľovanie tuku. DeepWORK® je čistý
funkčný skupinový tréning bez pomôcok, cvičí sa iba s váhou
vlastného tela. Dôležitou úlohou cvičenia je obnova telesnej
a duševnej energie.

Ako doplnkový regeneračný program sme zaviedli aj masáže
( thajské, športové, klasické …).
Posledný júlový týždeň organizujeme detský denný Fit-tábor, ktorý
bude zameraný na rozvoj športových aktivít a ďalších kreatívnych
činností. Pre deti je pripravený aj poznávací výlet do Banskej
Štiavnice.
Tešíme sa na Vašu návštevu !

NEMČIANSKI CHLAPCI V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO
FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
skončilo po ukončení súťažného ročníka v strede tabuľky III. ligy –
na 7. mieste zo 17-ich mužstiev. Po jesennej časti súťaže chlapci
prezimovali na peknom 2. mieste, ale možný postup do II. ligy si
pokazili slabými výkonmi a nedisciplinovanou dochádzkou v jarnej
časti ročníka.

I. liga - „FC Nemce“
V súťažnom ročníku 2015/2016 Mestskej únii malého futbalu
v Banskej Bystrici naši prvoligisti po odohratí všetkých 17-ich
zápasov v jesennej a jarnej časti obsadili v silnej konkurencii 18
mužstiev pekné 5. miesto. Nebyť zranení s následnými operáciami
našich dvoch útočníkov Ivana Vargu a Braňa Krajčíra mohli sme sa
v tabuľke umiestniť ešte vyššie. Napriek tomu bol Ivan Varga
druhým najlepším strelcom I. ligy so 43 gólmi.

Všetkým chlapcom z oboch mužstiev ďakujeme za vzornú
reprezentáciu našej obce, prajeme krásne letné prázdniny a tešíme sa na stretnutie pri športových výkonoch v XXI. ročníku
minifutbalového turnaja o pohár a sud piva starostu obce Nemce
III. liga – „Nemce 2012“
Nemčianskeminiutbalové „B“ mužstvo s názvom „Nemce 2012“ „na otočke“ v sobotu 20.08.2016.
Otcovia nás učia, ako sa muži správajú k ženám (alebo aspoň
akoby sa mali), deti od nich kopírujú technické schopnosti a zručnosti, mužský princíp pohľadu na svet a mnoho iného. Sú tými, ktorí
ich usmernia prísnou rukou, ale sú aj kamarátmi, s ktorými môžu
objavovať mnohé tajomstvá a záhady.

DEŇ OTCOV – 19.6.2016
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo
a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi
tretiu nedeľu v mesiaci jún.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington,
už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť
všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William
Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť
detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa
dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali
aj všetci otcovia. Prvá neoﬁciálna oslava sa konala v deň narodenín
Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia
júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku
1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie,
v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oﬁciálny sviatok Dňa
otcov.

Prečítajte si tie najkrajšie výroky a vyznania od detí, aj dospelých
venované všetkým milovaným oteckom...

Raz nájdem svojho princa, ale môj otec bude vždy mojim kráľom.
Pamätáš sa ocko?
Pamätáš sa ocko, keď som sa narodila?
Plakali sme vtedy spolu, bola to krásna chvíľa.
Či pamätáš ocko, keď som bola malá?
Pritúlil si ma do náručia, keď som sa v noci bála.
Učil si ma prvé slová, ako sa povie mama, držal si ma za ruku, keď
prvé krôčiky robila som sama.
Čítal si mi rozprávky, čo nemali koniec, snívali sme spolu skôr, než
zazvonil zvonec.
Napriek tomu, že nerodili, mnohí nosili svoje deti na rukách od Keď sme stáli pred škôlkou, mal si ocko v očiach slzu veľkú,
narodenia, čítali im rozprávky, pomáhali mamičke pri starostlivosti malými krôčikmi do nového sveta, videl si kráčať svoju dcérku.
i kŕmení, aby neskôr, keď dieťa trošku povyrastie, boli pre ne Dnes už bežím do škôlky, už nie som malé decko, s hrdosťou dcéry
mužským vzorom.
vravím, toto je môj otecko.
Ilustračné foto
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HURÁ MDD
Hurá MDD bola akcia, ktorá sa konala v Selciach v Čachove
a na Fugerovom dvore. Bola to akcia, ktorú organizovalo
občianske združenie BCF v spolupráci s obcami Mikroregiónu
pod Pánskym dielom.
Lístok na toto podujatie sa dal zakúpiť aj u nás na obecnom úrade,
za poplatok pre dospelého jedno euro a deti z našej obce neplatili
nič. Počasie hneď z rána vyzeralo krásne a veru poviem vám aj
veľmi horúco.

Na štarte do rozprávkového lesa sme všetci dostali papiere, na
ktoré sme zbierali rôzne pečiatky. Rozprávkový les bol krásny, ako
aj rozprávkové bytosti, no paráda. Po poslednej rozprávke sme sa
dostali až hore na Fugerov dvor a tam na deti čakali všetky
stanovištia, ktoré museli absolvovať. Od policajtov, tvorivé dielne,
Vydra, hasiči, Dukla a veľa ďalších. Deťom to dalo viacej
skúseností a veľa sa aj naučili.
Po absolvovaní tohto všetkého si všetci mohli vyzdvihnúť svoju
odmenu za oddretú prácu v stánku BCF, kde dostali sladkú odmenu
a hlavne krásnu medailu, ktorú deti hrdo nosili na krku. Každý si to
zaslúžil lebo poviem vám, že v tom teple a do toho kopca to bola
drina.
Potom nasledoval bohatý program ako napríklad stíhačka, ktorá
letela tesne nad našimi hlavami to bola paráda alebo parašutisti z
padaj.sk, ktorí zoskočili z lietadla rovno medzi nás. Ďalej ukážky
policajných psov a rôzne vystúpenia tanečné a spevácke. Ozaj
bohatý program. Nakoniec pred sľúbenou tombolou prišlo pre deti
perfektné osvieženie vo forme peny, ktorú hasiči vypustili a deti
pozhadzovali zo seba všetko čo sa dalo a šantili ako keby boli v
mori. A nakoniec tombola a diskotéka.
Môžem povedať, že super pripravená akcia a poďakovanie určite
patrí tým, ktorí to pre všetky deti pripravili a pomáhali tam celý deň.

Alena Samuelčíková

Stavebné práce v obci počas mesiacov júl – august 2016
- Zhodnotenie odstavnej plochy pred MŠ a chodník v priestore
školského dvora.
- Odvodnenie bývalej nádrže nad
altánkom, kontrola drenáže v MŠ.
- Oplotenie MŠ / školský dvor
zo severnej strany.
- Úprava priestorov pri lavičke
za bytovkou č. 27-31.
- Dokončenie odstavnej plochy
bytovka č. 21-25.
Ilustračné foto
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MDD
Každý rok sa u nás v našej obci koná Medzinárodný deň detí,
ktorý organizuje Kultúrna komisia v spolupráci s obcou
Nemce. Všetci sme sa stretli na lúke pri panelákoch už
o štrnástej hodine. To znamená, ja a moji pomocníci spolu
s ktorými sme pripravili súťaže, lano na preťahovanie, koníky
a hasičské auto.
O 15.00 keď sa všetky deti dostavili na miesto, privítali sme ich
a mohli sa všetci rozbehnúť k súťažiam. Deti boli veľmi šikovné,
súťažili v hádzaní loptičky do terča, kopanie lopty do brány a veľa
ďalších.
Medzitým prišli aj dva krásne kone na ktoré sa veľmi tešili a veru
bola na ne rada ako na zmrzlinu. Pomedzi to sa niektorí preťahovali
lanom, vozili v hasičskom aute a naháňali. Jednoducho super
zábava. Deti v každej súťaži dostali za odmenu sladkosť.
Po dákej hodinke a pol sme zbadali, že sa blíži čierňava a tak sme
radšej rozdali všetkým deťom balík plný sladkostí. Veď čo už môže
viac potešiť. No nakoniec začalo fúkať a prišiel dážď, ktorý to veru
ukončil tak, že sa všetci rozbehli domov. Takže sme sa pekne
poďakovali dievčatám, ktoré vozili detičky na koňoch a rozlúčili sa.
Ja dúfam, že aj napriek dažďu, ktorý nám to pokazil sa vám
všetkým páčilo. Tešíme sa na vás pri ďalšej akcií. Ďakujem
všetkým,ktorí prišli a pomohli nám pri tejto akcii, mojim členkám
komisie a Braňovi Lichému za vozenie detí na aute a aj Jankovi
Madošovi za pomoc.
Alena Samuelčíková

Vstávajko

Milé deti,

Každé ráno na oblohe,
do slniečka vtáčik ďobe.
Zobúdza ho, už je čas,
malé deti budiť máš.

prišli prázdniny a Vy budete
mať veľa voľného času.
Obecná knižnica
v Nemciach pre
registrovaných a nových
členov pripravila milé
prekvapenie.

Slniečko nás lúčom budí,
rýchlo hore, kto sa nudí.
Sadkaj chlapček na postieľku,
dáme tielko pod košieľku.
Na nožičky pančušky,
šepká mama pošušky.
Veľká pusa, pohladenie,
hotové je prebudenie.

Srdečne Vás pozývame.
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TURISTICKÝ PRECHOD SENIOROV OBCÍ MIKROREGIÓNU.
Toto podujatie pre seniorov obcí organizovalo združenie obcí
Mikroregiónu pod Panským dielom už piaty rok. Na prvom
ročníku v roku 2012 sa výstupu na Panský diel zúčastnilo 56
dôchodcov obcí mikroregiónu. Každým rokom sa však účasť
na tomto podujatí zvyšovala. Napríklad v roku 2013 sa
podujatia na Podkonické Pleše zúčastnilo 86 dôchodcov,
v roku 2014 na Selčiansky diel 100 a v roku 2015 na turistický
prechod Donovaly – Špania Dolina 230 seniorov z obcí
mikroregiónu, čo bol obrovský nárast účasti oproti minulým
rokom.
Tento rok sa stretnutie dôchodcov uskutočnilo dňa 30. apríla.
Pôvodne sme počítali s tromi autobusmi, no nakoniec pre veľký
záujem zo strany dôchodcov obcí sme museli objednať päť
autobusov, aby sme dôchodcov z jednotlivých obcí dopravili na
Šachtičky odkiaľ začínal turistický prechod. Na úpätí Panského
dielu sa belel ešte sneh, no po trase turistického prechodu cez
Selčiansky diel – Fuggerov dvor až do Čachova svietilo slniečko
a bolo príjemne teplo.

život občanov v obciach zlepšiť aj v oblasti starostlivosti o starých
občanov.
Po skvelej zábave, ktorú vytvorili Donovalci a Špania Dolina na
dôchodcov už čakali autobusy, ktoré ich odviezli do svojich
domovov.
Starostov – organizátorov podujatia potešilo, že záujem dôchodcov z obcí mikroregiónu stále rastie a začína to mať rozmery
masového podujatia v okrese.
Tohto roku bola najstaršími účastníkmi prechodu p. Mešková
a p. Kostiviar Ján z Nemiec.
Akciu ﬁnančne podporilo Združenie obcí Mikroregiónu pod
Panským dielom a Banskobystrický samosprávny kraj.
(dm)

Po privítaní seniorov predsedom mikroregiónu a podaní organizačných pokynov vyrazili účastníci na pochod. Po trase boli krásne
výhľady na okolie. Medzi seniormi panovala dobrá nálada, obnovili
sa staré priateľstvá. V polovici prechodu dobre padlo malé
občerstvenie na Fuggerovom dvore a potom už dôchodcovia zišli
do Čachova. Starostovia ich pohostili gulášom a dobre padlo po
ťažkej túre aj pivko alebo kofola.
V družnej debate a pri pesničkách sa seniori zabávali v zariadení
p. Mesíka. Dôchodcovia si pohovorili aj o problémoch, ktoré ich
trápia vo svojich obciach. Starostovia obcí dostali podnety, ako

Vývoz komunálneho
odpadu:
8.7 22.7.
5.8. 19.8.
2.9. 16.9. 30.9.
14.10. 28.10.
11.11. 25.11.
9.12. 23.12.

Vývoz triedeného odpadu:
8.7. 5.8. 2.9. 30.9. 28.10.
25.11. 23.12.
Vývoz nebezpečného odpadu:
24.10.

Odišli z našich radov .....
Ján Malachovský vo veku 67 rokov
Oľga Šinkovkinová vo veku 64 rokov
Narodili sa .....
Lea Lehoťanová
Daniel Šalát
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